Tájékoztató karavánt indít a megyei önkormányzat
Borboly: Pénzt hagyunk az emberek zsebében
A karaván azért indul, hogy megválaszoljuk azokat a kérdéseket, és eloszlassuk azokat a tévhiteket,
amelyek a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer kiépítése kapcsán merülnek fel az
emberekben – hangzott el azon a sajtótájékoztatón, amelyet hétfőn délelőtt tartottak Csíkszeredában
a megyeháza előtt. Ez alkalommal számolt be a megyei önkormányzat vezetősége a projekt
kivitelezésének helyzetéről, illetve a még megvalósítandó feladatokról. Az elmondottak szerint a
következő időszakban a tájékoztatásra fektetik a hangsúlyt a kivitelezők.
Hargita megye tanácsa 2013 októberében egy olyan projekt finanszírozási szerződését írta alá, amelynek
a kivitelezése az egész hulladékgazdálkodását hivatott megoldani. Mint az említett sajtótájékoztatón is
elhangzott, a projekt tulajdonképpen az egész hulladékgazdálkodási folyamatot építi újra, kezdve az
összegyűjtéstől a lerakásig. A cél nem más, mint az uniós követelményeknek megfelelő, korszerű és
fenntartható hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése és működtetése a megyében, valamint az Európai
Unió előírásainak nem megfelelő városi hulladéklerakók felszámolása, illetve bezárása.
Útjára induló karaván
A hulladékgazdálkodási projekt médiakampányának szerves részeként tájékoztató karavánt indít a
megyei önkormányzat. Ennek során a megye 66 településére látogatnak el az illetékesek, hogy a lehető
legszélesebb körben tájékoztassák a lakosságokat a projektről, illetve a szelektív hulladékgazdálkodás
lehetőségeiről.

„A karaván azért indul, mert minél nagyobb egy fejlesztés, annál több kérdést vet fel és tévhiteket szül.
Emellett érdekcsoportoknak ad lehetőséget arra, hogy sajátos érdekeiket érvényesítsék” – fogalmazott a
jelenlevő sajtóképviselők előtt Borboly Csaba. Hargita Megye Tanácsának elnöke kiemelte,
mindenképpen azt szeretnék, hogy ez a projekt ne bukjon el. Éppen ezért a most induló tájékoztató
kampánynak két célja van. Először is eloszlatni a lakosságban a felgyűlt tévhiteket és feszültségeket, és
tájékoztatni a közvéleményt arról, hogy tulajdonképpen mi is történik ezekben a hónapokban, mi a
projekt a célja. „Másrészt arra is rá kell készülnünk, hogy jövő év második felétől, az új rendszer
működésbe lépésétől, már képesek legyünk a hulladékot szelektíven gyűjteni” – magyarázta a
tanácselnök. Hozzátette, az embereket rá kell vezetni arra, hogy a szelektív gyűjtés pénzt hagy saját
zsebükben, hiszen a hulladék 70 százalékát újra lehet hasznosítani, ez által pedig jelentősen csökkennek
a szállítási költségek. „Ily módon nem a multinacionális cégek befektetői körét gazdagítjuk a nagy
hulladékszállítási díjjal” – jelentette ki Borboly.
Hargita Megye példát mutat!
A megyeelnök példaként hozta fel Kolozsvárt, ahol a jogi személyek havonta több mint nyolcvan, a fizikai
személyek pedig fejenként több mint húsz lejt kötelesek fizetni a hulladékszállításért, ezekre az
összegekre még rászámolódik a hozzáadottérték-adó (áfa, románul TVA). „Ez jelentős megterhelést

jelent az ottaniak számára. Nem kellene ehhez hasonló helyzetbe kerüljünk, ezért szeretnénk, hogy be
tudjuk fejezni ezt a projektet. Hiszen így ellenőrzés alatt tudjuk tartani az árakat, és pénzt hagyunk az
emberek zsebében” – jelentette ki az elöljáró.
Hasonlóképpen fogalmazott Barti Tihamér is. A megyei önkormányzat alelnöke szerint a
hulladékgazdálkodási projekt legfontosabb célja, hogy ennek megvalósulásával a lakosság a lehető
legelőnyösebb áron tudja ezt a szolgáltatást igénybe venni. „Azt az elvet követjük, hogy mi beruházunk
európai uniós forrásokból, és a majdani szolgáltató rendelkezésére bocsájtjuk a létesítményeket és a
felszerelést. Ez maga után kellene vonja azt, hogy a szolgáltató kevesebb beruházás elvégzésére
kényszerül, ennélfogva előnyösebb áron tudja kínálni szolgáltatásait. Felméréseink és szakembereink
szerint a most épülő rendszer tökéletesen alkalmas ennek a célnak az elérésére.”
Vetélkedővel vonzóbbá tett tájékoztatás
„Hargita megye nem tudja kivitelezni ezt a projektet a lakosság segítsége nélkül. Ezért felettébb
szükséges, hogy a közvélemény tisztában legyen a projekttel és annak teljes rendszerével. Csak így
tudunk egy fenntartható hulladékgazdálkodási rendszert kialakítani” – magyarázta András Előd, a
tájékoztató karaván koordinátora. Mint azt tőle megtudhattuk, a következő másfél hónapban 66
településre látogat el a tájékoztatáshoz minden szükséges eszközzel felszerelt kisteherautó. „Elsősorban
próbáljuk általánosan bemutatni a projektet, és tudatosítani az emberekben azt, hogy a hulladék
jelentős része újrahasznosítható. A vidéki településeken a komposztálásra is hangsúlyt fektetünk majd,
és a gyakorlatban is bemutatjuk, hogy miről is szól a hatékony hulladékgazdálkodás” – részletezte
András. Elmondta, a kampányt egy vetélkedővel teszik érdekesebbé. Minden településen kétszáz darab
tájékoztató csomagot osztanak ki, ebben lesz egy (szett) szemeteszsák is. A szervezők arra kérik a
lakosokat, hogy szelektíven gyűjtsék egy hétig a hulladékot ezekbe a zsákokba. Ezeket majd elszállítják,
megmérik, a legnagyobb mennyiséget gyűjtő tíz települést pedig a projekt végeztével díjazzák.
Arról, hogy épp merre halad a karaván, tájékozódni lehet a www.elhetojovo.ro internetes portálon,
illetve a közösségi médiában a www.facebook.com/elhetojovohr oldalon.
A 2007-2013-as Környezeti Ágazati Operatív Program keretében megvalósított, Hargita megye Integrált
Hulladékgazdálkodási Rendszere című projekt áfa nélküli értéke mintegy 164 millió lej. Ennek 70,5
százalékát uniós forrásokból, 14,2 százalékát kormányalapokból, 15,3 százalékát pedig a megyei tanács
saját költségvetéséből finanszírozzák.

