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1) A Projektről:  

Március elejétől folytatódnak és jó ütemben haladnak az építkezési munkálatok 

a csíkszeredai átrakóállomáson. Készülnek az adminisztrációs épület, a 

javítóműhelyek és az átrakóállomás alapozási munkálatai.  

Fotók: 
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Március 21-én megkaptuk az út és közműépítési szerződésünkre az 

Építkezési engedélyt, ezt követően rövidesen ezen a szerződésen is elkezdődnek a 

munkálatok.  

Fotók: 1-2 Remete; 3,4,5 Maroshévíz 
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A korondi átrakóállomás kapcsán a munkamegbeszélések a szebeni OI-nál 

és a Minisztérium szakembereivel „nem öntöttek tiszta vizet a pohárba”. A 

lehetősége megvan annak, hogy új helyszínen épüljön meg az átrakóállomást, de az 

átköltöztetés bármilyen következményét a Megyei Önkormányzatnak kell viselnie. 

 

2) Hírek: 

 

EcoAtitudine: 

Értesítjük Önöket, hogy Társulásunk – 10 Hargita megyei település iskolájával 

közösen – részt vesz egy pályázaton, amelyet a Hulladékgazdálkodási Társulások 

Federációja írt ki EcoAtitudine néven.    

A 10 település a következő: Remete, Korond, Balán, Oklánd, Újszékely, 

Gyergyóholló, Gyimesfelsőlok, Kászonaltíz, Oroszhegy, Csíkkozmás. 

A pályázat célja, hogy minél jobban tudatosítsuk és elsajátítsuk a szelektív 

hulladékgyűjtési szokásokat, mindezt fordított oktatási módszerrel: gyerektől felnőtt 

felé.  

Miután a szervezők kiküldték a Bejelentkezési űrlapokat és a Szabályzatot, 

személyesen kivittük minden kijelölt önkormányzathoz azokat. A település 

önkormányzatainak vezetőivel és a benevezett iskolák igazgatóival közösen 

átbeszéltük a szabályzat fontosabb pontjait és a beiratkozási feltételeket.  
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Víz Világnap: 

Társulásunk a Víz Világnapja alkalmából „Megyei patakok- és folyómedrek 

takarítása” címmel szervezett tevékenységet. A rendezvényekre 16 Önkormányzat 

nevezett be. A Hulladékgazdálkodási Társulás szemeteszsákokkal, 

nylonkesztyűkkel, valamint tudatosítási szóróanyagokkal támogatta a 

rendezvényeket.  

A tevékenységek a következő program szerint zajlottak: Szentábrahám 

március 20-án, Csíkszentmárton március 21-én, Etéd, Kápolnásfalu, Csíkkozmás 

március 22-én, Gyergyóditró március 23-án, Balánbánya, Korond, Galócás, 

Galambfalva, Vasláb, Gyergyószárhegy, Csíkszentsimon március 24-én, 

Székelykeresztúr, Szentegyháza, Csíkszentdomokos pedig március 25-én. Az akció 

népszerűségét bizonyítja, hogy az iskolások valamint az önkéntes csoportok több 

zsák hulladékot gyűjtöttek össze: Csíkszentmárton 50 zsák, Szárhegy 40 zsák, 

Balán 300 zsák, Galocás 145 zsák, Etéden 33 m3, Keresztúron 22 m3, 

Csíkszentsimon 15 m3.    

Több Önkormányzat jelezte, hogy a Föld napján szerveznek hasonló 

tevékenységeket (Salamás, Oroszhegy, Maroshévíz, Gyergyóvárhegy).  

 Társadalmi Párbeszéd Bizottság: 

A HR megyei Kormánybiztosi hivatal (Prefectura) felkérésére egy 

projektbemutató vetített képes előadást tartottunk a megyei Társadalmi Párbeszéd 

Bizottság márciusi ülésén. Az előadás során, Isan Magda ügyvezető igazgató 

bemutatta a megvalósított beruházásokat és beszélt a további szolgáltatási 

elképzelésekről és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról. 

 

3) Komposztálásról: 

A komposzt szó a „compositus” latin eredetű szóból származik jelentése 

„összetett”.  

A komposztálás az emberiség egyik legősibb újrahasznosítási eljárása, 

amelynek alkalmazása a kémiai ipar fejlődésével párhuzamosan háttérbe szorult.   

A települési hulladék tartalmaz olyan szerves hulladékot, amelyeket 

leggyakrabban szemétlerakókban helyeznek el. A szerves hulladékok 

hasznosítására megoldás a komposztálási technológiák fejlesztése alkalmazása. 

A talaj termőképességét elsősorban humusztartalma befolyásolja, a komposzt 

mesterséges humusz, ami a növények számára nélkülözhetetlen anyagot tartalmaz.  

A komposztálás célja: 

 hulladékmennyiség csökkenése, 
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 talaj javítása a szerves anyagok visszajuttatásával, 

 sötét színe segíti a talaj felmelegedését,  

 a komposztban található anyagok serkentik a növények fejlődését, 

 nagyobb lesz a növények ellenálló képessége a kártevőkkel szemben, 

Aki a kertjében fűnyírás és sövénynyírás során a nyesedéket a bokrok, fák 

árnyékában szétteríti, talajtakarásra használja az már felületi komposztálást végez.  

 

 

(forrás: komposztalunk.eu) 

 

 


