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SIMON VIRÁG

A szelektív hulladékgyűjtést 
szabályozó rendeletek ki-
mondják, hogy Romániában, 

de más uniós országokban is, évről 
évre növelni kell az általános hulla-
dékból kivont, szelektíven gyűjtött 
szemét arányát. Ez azt jelenti, hogy 
részben fi gyelembe veszik a szelek-
tív hulladéktárolókba összegyűjtött 
és beadott hulladékot, de az álta-
lános szemétből kiválogatott újra-
hasznosítható anyagok arányát is. 
A szemétlerakókban településekre 
leosztva készítenek egy kimutatást 
a szelektív hulladékokról, amit leje-
lentenek a Környezetvédelmi Alap-
hoz. Az alap szakemberei a bekül-
dött adatok alapján eldöntik, hogy 
egy-egy település teljesítette-e a la-
kosság számarányához mért szelek-
tív hulladékmennyiséget vagy sem. 
Ha nem, pénzbírságot kell fi zetnie. 
Mi több, ha nem fi zeti ki a büntetést, 
nem pályázhat a Környezetvédelmi 
Alap által meghirdetett pályázatok-
ra, például az iskolák hőszigetelésé-
re, a közvilágítás korszerűsítésére, 
de más, környezetvédelemmel és 
hulladékgazdálkodással kapcsola-
tos pályázatokra sem.

Marosvásárhely 
nagyon le van maradva

Marosvásárhelynek van mit be-
hoznia: a nagyvárosban az elmúlt 
évek – és a lecserélt városvezetés 
– hanyagsága miatt gyakorlatilag 
nincs szervezett szelektív hulla-
dékgyűjtés, hacsak a magánkezde-
ményezéseket nem számítjuk oda, 
vagyis azt, hogy pár környezettu-
datos család külön gyűjti az újra-
hasznosítható hulladékot, és azt 
leadja gyűjtőknél vagy elhelyezi 
a nagyáruházaknál lévő szelektív 
kukákban. A szelektív hulladék-
gyűjtés az új szemétszolgáltató ki-
választása után fog beindulni, elő-
reláthatóan már idén nyáron. Mint 
a marosvásárhelyi városháza ille-
tékesétől megtudtuk, a megyeszék-
helyet 2017–2019 között 2,6 millió 
lejre bírságolták, ezt a tekintélyes 
összeget azonban a város nem fi zet-
te ki a Környezetvédelmi Alapnak. 
A tavalyra esedékes büntetés értéke 
még nem ismert. Ezenkívül a város-
házának több pere is van, amelynek 
tétje az illegális szemétlerakatokért 
kirótt büntetések eltörlése. Amikor 
ezek véget érnek, kiderül, hogy 
hány millió lejt fi zet ki az önkor-

mányzat a városlakók adólejeiből 
az illegális hulladéktárolásért. Az 
illetékes elismerte, hogy a büntetés 
kifi zetésének elmulasztása miatt a 
város nem tud az alap által meghir-
detett pénzalapokra pályázni.

Mentalitásváltásra van szükség

Szovátán van ugyan szelektív hul-
ladékgyűjtés, ám a város mégsem 
tudta teljesíteni a lakosság száma-
rányához mért mennyiséget, így 

évek óta pénzbírságot kap a Kör-
nyezetvédelmi Alaptól. Mint Gál 
Kriszta, a városháza sajtószóvivője 
érdeklődésünkre elmondta, egye-
lőre egyik évben sem sikerült elér-
ni az előírt mennyiséget, így min-
dig pénzbírságot kapnak, amit ki is 
fi zetnek. Ennek pontos összegét az 
illetékes nem tudta megmondani. 
Kihangsúlyozta, azt tapasztalják, 
hogy elsősorban a fi atalok nyi-
tottak ily módon gyűjteni a hulla-
dékot, illetve azok, akik többször 
megfordultak vagy huzamosabb 
ideig éltek külföldön. A többség 
azonban nem érzi fontosnak külön 
gyűjteni az újrahasznosítható hul-
ladékot. Akkor lenne ez a gyűjtés 
hatékonyabb, ha külön ellenőriz-
nék, hogy a családok szelektíven 
gyűjtenek-e vagy sem, és nagyobb 

lenne a hulladékelszállítási díj 
azoknak, akik ezt elmulasztják.

Merész kísérlet Szászrégenben

Szászrégenben nagylélegzetű tájé-
koztató kampány indult a szelektív 
hulladékgyűjtés népszerűsítése 
érdekében, és ennek keretében a 
lakók különböző színű zsákokat is 
kapnak, melléjük pedig egy-egy le-
írást, hogy melyikben mit kell gyűj-
teniük. A városvezetés azt szeretné 
elérni, hogy jelentősen csökkenjen 
az általános kukákba kerülő hulla-
dékmennyiség. Mint Gráma Imola 
sajtószóvivő elmondta, tavaly 1,5 
millió lejt fi zetett ki a város a Kör-
nyezetvédelmi Alapnak, és feltett 
céljuk, hogy idén több hulladékot 
gyűjtsenek szelektíven s kevesebb 
bírságot fi zessenek. A szemeteszsá-

kok szétosztása és a lakók tájékozta-
tása mellett komposzt nak megfelelő 
tárolókat bocsátottak a kis zöldség-
kereskedők rendelkezésére, hogy a 
zöld hulladékot azokba helyezzék 
el. Abban reménykednek, hogy ez 
a tájékoztatási kampány meghozza 
az eredményét, és a jelenlegi 4–5 
százalékról sikerült év végére a sze-
lektív hulladékgyűjtést legalább 20 
százalékra letornázni.

Csíkszeredában 
jól működik, de...

Csíkszeredában, de több felcsíki és 
alcsíki községben is jól működik 
a szelektív hulladékgyűjtés. Bors 
Béla csíkszeredai alpolgármester 
a Székelyhonnak elmondta, hogy 
míg az országos átlag 4–5 száza-

lék között van, Csíkszeredában az 
előírt szelektív hulladékmennyi-
ség 20 százalékát teljesíteni tudják. 
„Annak érdekében, hogy még ha-
tékonyabb legyen a szelektív hul-
ladékgyűjtés, új típusú tárolókat 
helyeztünk ki, amelyekben még a 
komposztnak valónak is helye van. 
Azt tapasztaltuk, hogy ahol ezeket 
már beüzemeltük, a lakók is jobban 
odafi gyelnek az újrahasznosítható 
hulladék gyűjtésére. Tovább szeret-
nénk növelni a szelektíven begyűj-
tött hulladék mennyiségét, hiszen 
tavaly 201 445 lejes pénzbírságot 
kaptunk, mivel nem tudtuk a teljes 
mennyiséget teljesíteni.”

Udvarhely elég jól teljesít

Székelyudvarhelyre tavaly először 
róttak ki pénzbírságot, mert nem 

tudta teljesíteni az előírt szelektív 
hulladékmennyiséget. Mint Zörgő 
Noémitől, a városháza sajtószóvi-
vőjétől megtudtuk, az elvárt meny-
nyiség 43 százalékát tudták teljesí-
teni, így 140 000 lejes pénzbírságot 
kellett kifi zetniük a Környezetvé-
delmi Alaphoz. A sajtószóvivő el-
mondta, a székelyudvarhelyi lako-
sok közül egyre többen értik meg, 
hogy fontos az újrahasznosítható 
hulladék külön gyűjtése, és odafi -
gyelnek erre. A szemétszolgáltató 
is felzárkózott az elvárásokhoz, két 
telephelyen válogatják szelektíven 
a hulladékot, és a telepre csak az a 
szemét kerül be, ami már nem újra-
hasznosítható.

Pénzbírsággal  sújthatók
Többet kell szelektíven gyűjteniük, ha nem akarnak fizetni
• Jelentős pénzbírsággal sújtják azokat a polgár-
mesteri hivatalokat, amelyek nem szervezték meg a 
szelektív hulladékgyűjtést. De azokat is megbüntetik, 
ahol van ugyan szelektív gyűjtés, viszont nem ele-
gendő. A bírság kifizetésének elmulasztása pályázati 
forrásoktól fosztja meg a városokat, községeket.

Marosvásárhely: műanyag 
palackok, papírdobozok, 
befőttesüvegek együtt a többi 
háztartási szeméttel
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Előadások 
bérletszünetben
Ma 19 órától bérletszünet-
ben lesz látható Eisemann 
Mihály és Szilágyi László Én 
és a kisöcsém című operett-
je a Csíki Játékszínben. Az 
előadás rendezője Kányádi 
Szilárd. Szerdán 19 órától 
Kárpáti Péter Pájinkás János 
című darabját játsszák. Az 
előadás rendezője Barabás 
Árpád. Mindkét előadásra 
jegyek válthatók a színház 
jegypénztárában munkana-
pokon 12 és 15 óra között, 
valamint előadások előtt egy 
órával. Információk és hely-
foglalás a 0751-039026-os 
telefonszámon. Az előadások 
a járványügyi előírásoknak 
megfelelően fognak zajlani.

Megtartják a 
bemutatót
Csütörtökön 19 órától tartják 
a székelyudvarhelyi Tomcsa 
Sándor Színház új produkciójá-
nak, Alekszandr Nyikolajevics 
Osztrovszkij Vihar című művé-
nek bemutatóját a Művelődési 
Házban. A társulat egy hó-
nappal ezelőtt betegség miatt 
kénytelen volt elhalasztani az 
előadás premierjét, reményeik 
szerint a járványügyi korláto-
zások nem fognak közbeszólni, 
és ez alkalommal meg tudják 
tartani.

Tavaszi 
nagytakarítás
Folytatódik Csíkszeredában 
az általános tavaszi nagytaka-
rítás a polgármesteri hivatal 
és az Eco-Csík köztisztasági 
vállalat szervezésében. Ma 
13 és 20 óra között a Villany-
telep, Hóvirág, Gábor Áron 
és Bolyai János utcákban 
forgalomkorlátozás nélkül ta-
karítanak, a Mérleg utcát és a 
Brassói utat pedig lezárják az 
autós forgalom elől a takarítás 
alatt. Holnap ugyanebben az 
időpontban a Hargita út és 
mellékutcáinak takarítása kö-
vetkezik forgalomkorlátozás 
nélkül, lezárásra a Temesvári 
sugárút II.-nél (Nagyrét utca–
Szabadság tér) kell számítani 
a városszépítés miatt.

Adománygyűjtés 
a tűzkárosultaknak
Segíts, hogy segíthessünk 
– adományozz a hidegvölgyi 
tűzeset áldozatainak! címmel 
hirdet közös adománygyűj-
tést a Maros Megyei Ifjúsági 
Egyeztető Tanács (MIET) és 
a Marosvásárhelyi RMDSZ. 
Tartós élelmiszert, felnőtt- és 
gyermekruházatot, tisztálkodá-
si szereket, tanszereket várnak. 
Az adományokat Marosvásár-
helyen a volt Kossuth utca 22. 
szám alatt működő Közegben 
lehet leadni május 7-éig, na-
ponta 9–17 óra között.
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