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A Hargita Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás tájékoztató havi lapja a társult 

önkormányzatok polgármestereinek és az érdeklődő polgároknak 

 

1) A Projektről: 

 

Tovább folytatódtak az építkezések mind a két folyamatban lévő szerződésen. 

A csíkszeredai átrakóállomás adminisztratív épületének állnak a falai, a 

szerelőműhely könnyűszerkezetét felállították. Az tulajdonképpeni átrakó állomás 

építményének vasazása befejezéshez közeledik. 

Az önkéntes szelektív hulladékgyűjtő udvar területére a víz-csatorna és a 

villanyvezetési infrastrukturát lefektették. 
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A korondi átrakóállomás helyszín módosításával a konkrét döntések nem születtek 

még meg. A II. fázis dokumentumait a korondi egyesség alapján átalakítottuk. 

 

Balánbánya kivételével mindenütt zajlanak az építkezések, amire meg van az 

építkezési engedély.  

Keresztúron felállították a villanyoszlopot, felszerelték a trafót. Jelenleg az út 
feljavításával dolgoznak. 
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Szentegyházán felállították a villanyoszlopot, felszerelték a trafót. Következik az 
útépítés. 
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Remetén készen van az út alapozás (a 90 m-en) következik az aszfaltozás. Ki 
vannak ásva és ki vannak betonozva az esővíz el elvezető sáncok, le van fektetve a 
villanykábel, és elkezdték kiásni a vízvezeték sáncát a  153D mentén. Következik a 
leszálló villanyoszlop felállítása. 
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 Maroshévízen végéhez közeledik az útépítés, a patakmeder kialakítása.  

 lefektették a villanykábelt és a multimédiás kábelt. 

 az Electrica-hoz letették a munkapontok  országos hálózatra való 
csatlakoztatásának kérelmét. 
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2) Hírek: 

 

EcoAtitudine: 

Április elején véglegesítettük a pályázatra beiratkozott iskolákat, amelyek a 

következők: 

 „Fráter György” Általános Iskola Remete 

 „Geo Bogza” Általános Iskola Balán 

 Korondi Szakközépiskola 

 Gyergyóhollói Szakközépiskola 

 „Bem József” Általános Iskola Újszékely 

 „Petőfi Sándor ” Általános Iskola Oroszhegy 

 „Dr. Boga Alajos” Általános Iskola Csíkkozmás 

 „Dr. Lukács Mihály” Általános Iskola Kászonaltíz 

 „Domokos Pál Péter” Általános Iskola Gyímesfelsőlok 

 „Kelemen Imre” Általános Iskola Oklánd. 

A beiratkozott iskolákból 3013 tanuló vesz részt a projektben. Az eseményekről 

folyamatosan tájékoztatjuk a polgármesteri hivatalok megbízott munkatársait és a 

nevezett iskolák igazgatóit. A kapcsolattartást a benevezett gyerekekkel is 

folyamatos, névre szóló levelek és tájékoztató, népszerűsítő karaván formájában. 

Két karavánt is szervezünk, egyet az országos projekt szervezőinek segítségével és 

egy a Hulladékgazdálkodási Társulás szervezésében. Mindkettőre májusban kerül 
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sor. Az országos karaván két helységet látogat meg Balánbányát és Gyergyóhollót, 

a megyei a többi nyolcat.  

EcoAtitudine pályázati felkészítőn, amelyet a Hulladékgazdálkodási Társulások 

Federációja szervezett,a szervezők hangsúlyozták a pályázat célját, vagyis azt, hogy 

minél jobban tudatosítsuk a gyermekekben a szelektív hulladékgyűjtési szokásokat, 

úgy, hogy mindezt elsajátítsák. A tulajdonképpeni hatás a felnőtteken is mérhető, 

mert fordított oktatási módszert alkalmazunk: gyerektől felnőtt felé. Ennek érdekében 

a gyerekek fognak kapni egy rövid átiratot, melyet haza visznek a szülőknek és 

elújságolják, hogy részt vesznek a projektben.  Továbbá a projektből szétosztott 

színes, szelektív hulladékgyűjtő zsákokat használni fogják otthon a családban, a  

háztartásában.    

Munkamegbeszélések: 

A hulladékgazdálkodási szolgáltatások közbeszerzéseinek előkészítésekkor olyan 

problémába ütköztünk, amely közbeszerzések átcsoportosítását vetíti elő. A 

867/2016-os Kormányhatározat azt írja elő, hogy csak olyan szolgáltatási 

közbeszerzések írhatók ki licitre, amelyek a nyertesnek egy tisztességes profitot 

biztosítanak. A tervezett 6 közbeszerzési szerződés pénzügyi modellezését 

elvégezve az derült ki, hogy a hat szerződés közül három nem biztosít nyereséget a 

szolgáltatónak (ezért nagy a valószínűsége annak, hogy nem lesz jelentkező ezeken 

a szerződéseken). 

Barti Tihamér elnök úr kezdeményezésére munkamegbeszéléseket szerveztünk a 

három térség polgármestereivel azért, hogy bemutassuk a projekt tanácsadó 

cégének megoldási javaslatát (amit előzetesen minden polgármesterhez eljuttatunk), 

beszélgessünk, keressünk megoldást az előállt helyzetre. 

A beszélgetéseken 23 polgármester (vagy annak megbízottja) vett részt a 66-ból. 

Az április 10-i csíkszéki megbeszélésnek az volt a konklúziója, hogy Csíkszereda és 

a csíki zóna nem ért egyet a hulladék összegyűjtő és szállítási valamint az 

átrakóállomásokat működtető szerződések összevonásával. A csíkszéki 

polgármesterek nem kívánnak szolidaritást vállalni a megye többi részének 

problémái megoldásában. 

Az április 24.-i Gyergyó-, Udvarhely széki beszélgetések következtetése az, hogy 

megyei projektről lévén szó természetesen úgy kell megoldani az előállt helyzetet, 

hogy a megye bármelyik részén gazdaságosan működtethető legyen a 

hulladékgazdálkodás. 

Blog cikk: 

Pénzbírság helyett környezet védelmi nevelés: 
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Mai világunkban sok lehetőség van a hulladék újrahasznosítására, gyűjthetünk 

szelektíven: papírt, műanyagot, üveget stb. vagy éppen komposztálhatunk. Ezek 

közül sajnos egyik lehetőséget sem választotta egy szitabodzai polgár.  

A szitabodzai férfi még márciusban többzsáknyi szemetet hordott ki a folyó partjára, 

PET palackot, sörösdobozokat, ruhát, papírhulladékot. Tette azért is meglepő, mert 

szerződése van a köztisztasági vállalattal és fizeti a szemételhordási díjat, tehát a 

szemetet ki is tehette volna a kapu elé. Háromszéken sajnos gyakran előfordul, hogy 

az erdőbe, a patakpartra hordják a szemetet a települések lakói.  

Nicolae Stoica a település polgármestere azt nyilatkozta, hogy a nehéz anyagi 

helyzetben lévő minimálbérből élő férfi valószínű, nem tudta volna befizetni a 

pénzbírságot, ezért arra kötelezték, hogy szedje össze a hulladékot, sőt 1,5 

kilométeres szakaszon takarítsa meg a Bodza folyó partját. „A rendőrségi nyomozás 

során azonosítottuk az elkövetőt, de egy bírsággal semmit sem tudtunk volna 

megoldani. Mindenki jobban jár, ha – az érintett „polgár”- inkább eltakarítja a 

szemetet. Így talán egy életre megjegyzi, hogy többé ne szemeteljen” – részletezte a 

polgármester. 

 

 

Tisztelettel megkérjük, jelezzenek vissza, hogy hasznosnak, időszerűnek 

látják-e az eddig megjelent Havi hírlevelünket. Ezzel kapcsolatosan 

javaslatokat, véleményeket, kérdéseket a peliszidonia@hargitamegye.ro email 

címre várunk.  
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