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Előtérben a környezettudatosság
A hulladék 60 százalékát kellene újrahasznosítani, de messze vagyunk ettől
• Egyre népszerűbb 
a környezettudatos 
életmód, a szelektív 
hulladékgyűjtés Szé-
kelyföldön is, a lakos-
ság törekvéseit pedig 
különböző kampányok-
kal támogatják a té-
mában érintett cégek. 
Csíkszéken tavaszi 
üveggyűjtést tartanak 
a héten, amely során 
30 banit fizetnek a hul-
ladék kilogrammjáért, 
de a hasonló akciók 
mellett más lehetősé-
gekkel is élhetnek az 
érdeklődők.

ISZLAI KATALIN

E lkezdődött tegnap az Eco-
Csík Kft . hulladékbegyűjtő- 
és feldolgozó vállalat tavaszi 

üveggyűjtése, az akció során szom-
batig 16 csíkszéki településen vált-
ják be az üveghulladékot kilogram-
monként 30 baniért.

Mikor, hol, mit?

A községek központjában, valamint 
Csíkszereda négy gyűjtőpontján – a 
Nagyrét utcában (a „cirkuszkert-
ben”), Zsögödben a kultúrotthonnal 
szemben, Csíksomlyón a „gyerme-
kotthonnal” szemben, valamint a 
Testvériség sugárút és a Gyermek 
sétány találkozásánál – 10 és 15 óra 
között veszik át a hulladékokat. El-
fogadják a befőttesüvegeket, az ás-

ványvizes, sörös, boros, pezsgős, 
röviditalos üveget, a bébiételes és a 
parfümös üveget is. Az eltérő újra-
hasznosítási eljárás miatt azonban 
nem veszik át az ablaküveget, a tük-
röt, a poharakat, a hőálló üvegedé-
nyeket, a villanykörtéket és neoncsö-
veket, valamint az orvosságos üveget 
sem. A leadás előtt az üvegeket ki kell 
öblíteni, a kupakot pedig eltávolíta-
ni, a szennyezett üvegeket ugyanis 
nem veszik át. Tegnap Csíkcsicsón, 
Csíkrákoson, Madéfalván és Csík-
szentmihályon jártak, ma Csíkszent-
királyon, Csíkszentimrén, Csíkszent-
simonban és Tusnádon folytatódik az 
akció. Csütörtökön Csíkszentléleken, 
Csíkszentgyörgyön, Csíkpálfalván és 
Lövétén veszik át az üvegeket, pénte-
ken a Kászonokban, Csíkkozmáson 
és Csíkszentmártonban, szombaton 
pedig Csíkszeredában. Ha valaki úgy 
becsüli, hogy több mint 500 kilog-
ramm hulladékot adna le, akkor ne 
a gyűjtőpontokhoz, hanem április 19, 

20 vagy 21-én 11 óráig a cég székhe-
lyére (Csíkszereda, Akác utca 1. szám) 
szállítsa az üveget, és a pénztárnál 
veheti fel az érte járó összeget.

Vannak lehetőségek

Mint Pál Tamástól, az Eco-Csík Kft . 
igazgatójától megtudtuk, évente ál-
talában egyszer vagy legtöbb két 
alkalommal tartanak a jelenlegihez 
hasonló üveggyűjtést, mivel jelentős 
szervezési költsége van. Emiatt leg-
alább akkora mennyiséget kell be-
gyűjteniük, hogy ezt fedezni tudják, 
de mivel az elmúlt időszakban több 
akció is volt, kevesebb a hulladék. Az 
igazgató rámutatott: a tegnapi akció 
során jóval kevesebb üveg gyűlt ösz-
sze az érintett településeken, mint 
tavaly. Gyakoribb üveggyűjtési kam-
pányokra tehát nincs lehetőség, de 
ennek hiányában is számos lehető-
ség közül választhatnak azok, akik 
környezettudatosan szeretnének el-

járni, de nincs lehetőségük hónapo-
kon át gyűjteni és tárolni az üvegeket. 
A városokban adott a lehetőség, hogy 
a színes, harang formájú tárolókba 
vagy a szelektív gyűjtőedényekbe 
dobják a szétválogatott hulladékot, 
vidéken pedig zsákokba gyűjthetik 
szelektíven a szemetet. Emellett min-
den hónap első hétfőjén ingyenes 
hulladékátvételt tart a cég a székhe-
lyén, amikor szintén le lehet adni az 
üvegeket. Szeretnének továbbá létre-
hozni egy hulladékudvart is, ahol fo-
lyamatosan át lehetne adni egyebek 
mellett az üveget. A felsorolt lehető-
ségekért viszont nem jár semmilyen 
juttatás, ha valaki mindenképpen 
meg szeretné kapni a 30 banit az 
üveg kilogrammjáért, akkor meg kell 
várnia a gyűjtőkampányt. Az igaz-
gató azt is elárulta, miként működik 
az újrahasznosítás: miután a válla-
lat összegyűjti az üveget, elszállítja 

Bukarestbe a GreenGlass hulladék-
feldolgozó központba, ahol színek 
szerint szétválogatják, és ledarálják. 
Ezt követően Ukrajnába szállítják, 
ott pedig másodlagos nyersanyagot 
készítenek belőle.

Messze a céltól

„A szelektív hulladékgyűjtés terén 
hatalmas előrelépés történt Csíksze-
redában a tíz évvel ezelőtti állapo-
tokhoz képest. A törvények is segítik 
ezt, hiszen kötelező a szelektív gyűj-
tés, de ettől eltekintve is az látszik, 
hogy jelentős fejlődés történt, sokan 
gyűjtenek szelektíven, és vannak, 
akik másokat is megtanítanak erre. 
Előbb-utóbb mindenki fel fog zárkóz-
ni, de már most azt lehet mondani, 
hogy a város lakosságának mintegy 
80 százaléka szelektíven gyűjt” – 
emelte ki Pál Tamás. Hozzátette: van 
Csíkszeredában egy olyan lakószö-
vetség is, amelynek elnöke 
folyamatosan arra ösztönzi 
a lakókat, hogy szelektíven 
gyűjtsenek, a hulladékot pe-
dig értékesíti. Tehát az tény, 
hogy az üveg kilogramm-
jáért biztosított 30 bani nem 
nagy összeg, és kis mennyiség esetén 
nem éri meg hónapokig tárolni, ha 
viszont lakószövetségenként vagy 
tömbházanként valaki összefogja 
ezt, és a kampánykor nagy mennyi-
ségben tudja értékesíteni, már meg-
éri. Az igazgató zárásként kiemelte: 
a hasonló akcióknak, mint a lomtala-
nítás vagy az üveggyűjtés, az a célja, 
hogy közelebb kerüljünk a Románia 
által kitűzött célok eléréséhez. Az or-
szágban ugyanis a kidobott hulladék 
60 százalékát kellene újrahasznosíta-
ni, de jelenleg csak 3-4 százalék kö-
rül van ez az arány, Csíkszereda kör-
nyékén viszont 20-25 százalék körül. 
Székelyudvarhely gyengébben áll, 
ahogy egyébként Maros megye is, 
Kovászna megye viszont Hargita me-
gyénél is jobban teljesít ezen a téren.

Üveggyűjtési akció. Pénzre 
lehet váltani az otthon felgyűlt 
hulladékot

▴  FORRÁS: ECO CSÍK KFT.

A N T A L  E R I K A

A közszolgálati rádió évek óta 
megszervezi a Maros partján a 

takarítási akcióját, ami ta-
valy a járványügyi lezárá-
sok miatt elmaradt, idén 
azonban az eddigieknél 
jóval hosszabb szakaszon 
gyűjtik össze a szemetet. 
A kitakarítandó partsza-

kasz Marosszentgyörgy, Ma-
rosszentanna, Ma ros szent király és 

Marosvásárhely területeit érinti, és 
mind a négy önkormányzat partner 
a kezdeményezésben, ahogyan a 
Maros Megyei Tanács is. Ugyanakkor 
számos intézmény, civil szervezet, is-
kola is jelezte, hogy bekapcsolódik és 
részt vesz a takarításban. Szász Attila 
rádiós főszerkesztő a Székelyhonnak 
elmondta, arra kérnek minden ön-
kéntest, hogy ne pont 10 órára érkez-
zenek a zsákokat és kesztyűket osztó 
munkapontokhoz, hanem 10 után 
bármikor, hogy elkerüljék a zsúfolt-
ságot. A következő munkapontokon 
igényelhetnek zsákot és kesztyűt: a 

GoKart pályával szemben, a komp-
nál, a nagy gát alatt, a töltés végében, 
a gyalogoshíd Egyesülés negyedi ol-
dalán, a nagy híd alatt, az ócskapiac 
oldalán, az Outodoor experience bá-
zisánál (Potopului utca 10.) és a szent-
királyi gátnál. Kérik, hogy lehetőleg 
mindenki a lakhelyéhez legközelebbi 
partszakasznál jelentkezzen, ezzel is 
elkerülendő a tömeges találkozást. 

Tudatosítani a tiszta környezet 
fontosságát

Az elmúlt években a Marosvásárhelyi 
Rádió kezdeményezésére több száz 
tonna szemetet gyűjtöttek össze a Ma-
ros partjáról, de a cél nem csupán a 
folyópart kitakarítása, hanem a prob-
léma tudatosítása, a cselekvésre való 

ösztönzés és a környezettudatos életre 
való nevelés. Érdeklődésünkre, hogy 
az előző évek takarítási kezdeményezé-
sei mennyire hatottak a civil lakosság-
ra, azokra, akik rendszeresen a pikni-
kező helyeken hagyták a szemetüket, 
illetve a Maros partot szeméttelepnek 
használókra, Szász Attila elmondta, 
az évek során tapasztalható volt némi 
pozitív változás, az érintett intézmé-
nyek is nagyobb gondot fordítottak a 
rendszeres takarításra, vagy a szemét 
elhordására. A város területén nincs 
is akkora gond, mint korábban, ami 
részben azzal is magyarázható, hogy a 

Maros nem áradt és nem hozott le nagy 
hulladékmennyiséget, valamint azzal 
is, hogy a lakosság tudatosabban fi gyel 
arra, hogy ne szemeteljen. 

Közös takarításra hívnak a tiszta marosparti környezetért
• Ismét megszervezi a Marosvásárhelyi Rádió a Föld 
napja alkalmából szombaton délelőtt 10 és délután 4 
óra között a Maros parti takarítóakcióját. 

Sokan szemétlerakatnak használják 
a Maros partját

▸  FOTÓ: HAÁZ VINCE




