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A Hargita Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás  

tájékoztató havi lapja, a társult önkormányzatok polgármestereinek  

és az érdeklődő polgároknak 

 

 

1) A Projektről: 

Májusban is folytatódtak az építkezések mind a két aktív szerződés keretében. 

a) Az átrakóállomások építése: 

Csíkszeredában „fedél alá került” az átrakóállomás adminisztrációs épülete, 

elkészült az átrakóállomás présének és beöntő rámpájának a beton szerkezet 

vasazása, tört kő réteggel borították a járófelületeket. Az önkéntes szelektív 

hulladékgyűjtő udvar területén elhelyezték az infrastrukturális vezetékrendszereket 

és előkészítették az udvar rétegrendjét, amire a betonplatform kerül. 
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A korondi helyzetben nincs előrelépés. Májusban többször beszélgettünk a probléma 

megoldásáról, de döntések nem születtek. A Hargita megyei Környezetvédelmi 

Hatóság (APM) elfogadta – az új helyszínre vonatkozó - korondi Zonális rendezési 

tervet. (PUZ) 
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b) A bekötő utak és a közművek kiépítése 

A munkálatok jól haladtak ebben a hónapban. A szerződés befejezésének azonban 

három komoly akadálya van: 

- A gyergyószentmiklósi szelektív udvarhoz vezető bekötő út megépítését nem 

lehet elkezdeni, mert az út területének tulajdonosi viszonyai nem rendezettek, 

- A csíkszeredai önkormányzattól még nem kaptuk meg a DN 12-es mentének 

ideiglenes átadási határozatát azokról a területekről, amelyen a csapadékvíz, 

szennyvíz valamint villanyvezetékeket kell lefektetnünk. A kérést 2017. május 

23.-án terjesztettük elő, 

- A korondi munkálatoknak nem tudunk nekifogni (esetleg folytatni) amíg 

döntés nem születik a „hogyan tovább”-ról. 

 

Keresztúron elkészült a bekötő út. 
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Szentegyházán: felállították a közhálózatról leszálló villanyoszlopot, lefektették a 
vízvezetéket. 
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Remetén: Befejezték a bekötőút megépítését, aszfaltozását. Ki vannak ásva és ki 
vannak betonozva az esővíz elvezető sáncok, le van fektetve a villanykábel. 
Befejezés előtt van a vízvezeték lefektetése. 
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Maroshévízen: végéhez közeledik az útépítés, a patakmeder kialakítása.  
 

 
 
 
 



11 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



12 
 

 
 

(zla) 
 

2) Hírek: 

 

Itthonról: 

A 2017. május 31.-re összehívott Közgyűlést határozatképtelenség miatt 2017. 

június 6.-ra halasztottuk. A Társulás legfelső döntést hozó testületét csak 21 

önkormányzat tisztelte meg jelenlétével. (zla) 

2017. április-májusában az Európai Unió két kötelezettségszegési indítványt 

kezdeményezett az Európai Bíróságon Romániával szemben. Az egyiket a Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Terv (Plan Naţional de Gestionare al Deşeurilor) aktualizálása 

és elfogadásának késése miatt, a másikat a hulladéklerakásban vállalt 

kötelezettségek (lerakott hulladékmennyiség, szelektívgyűjtés, újrahasznosítás, stb.) 

nem teljesítése miatt. 2015-ös adatok szerint utolsók vagyunk az Unióban, ami a 

véglegesen lerakott háztartási hulladékok mennyiségét illeti. Ebben az évben 

Romániában az összegyűjtött háztartási hulladékok 72%-át véglegesen lerakták, 

akkor, amikor ez az arány az unióban átlag 25,6 %, írja az ECOLOGIC szaklap 2017 

májusi száma. (zla) 

2017. április végén közvitára bocsájtották a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Terv 

(Pan National de Gestionare al Deseurilor PNGD) első változatát. Ez egy – Románia 

szempontjából - nagyon fontos dokumentum, mert ennek elfogadásától függ a 

hulladékgazdálkodási projektek finanszírozásának elindulása a POIM, 2014-2020-as 
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finanszírozási ciklusban. A több mint 350 oldalas dokumentum megtekinthető a 

Környezetvédelmi Minisztérium honlapján, www.mmediu.ro. Rövid összefoglaló 

olvasható az agrepres.ro oldalon: 

https://www.agerpres.ro/mediu/2017/04/30/prima-versiune-a-planului-national-de-

gestionare-a-deseurilor-publicata-de-ministerul-mediului-10-49-50     (zla) 

 

A Társulás tulajdonában lévő aprítógép, jelen pillanatban rendelkezésre áll 

annak az A.D.I. tagnak, aki használni tudja és igényli. A gép teljesítménye 5-6 

m3/óra, a darálható átmérő 30-70 mm.  

 

 

A Nagyvilágból: 

Az óceánok szennyezése világviszonylatban az egyik legnagyobb környezetvédelmi 

probléma. Egy Boyan Slat nevű 22 éves fiatalember olyan felszíni 

úszóhulladékgyűjtő rendszer tervével állt elő amely – megfelelő odafigyeléssel és 

nagyszámú feldolgozó egységgel (zla) – 5 év alatt képes lenne az úszó hulladék 

50%-át összegyűjteni. A tervnek természetesen ellenzői is vannak, a „nagyon zöld” 

környezetvédők, akik a tengerek élővilágát féltik ettől a technológiától. A műszaki 

tudományokat művelő szakemberek körében is vannak szkeptikusak, akik a 

technológia működőképességét kérdőjelezik meg, olvashatjuk az INFOMEDIU 

EUROPA szaklap májusi számában. (zla) 

http://www.mmediu.ro/
https://www.agerpres.ro/mediu/2017/04/30/prima-versiune-a-planului-national-de-gestionare-a-deseurilor-publicata-de-ministerul-mediului-10-49-50
https://www.agerpres.ro/mediu/2017/04/30/prima-versiune-a-planului-national-de-gestionare-a-deseurilor-publicata-de-ministerul-mediului-10-49-50
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(forrás: infomediueuropa.eu) 

 

Fejlődő technológiák: Kína úszó fotóvoltaikos napelemparkot helyezett üzembe 

egy nagy kiterjedésű bányatavon. A napelempark beszerelt teljesítménye 40 

Mw/óra. Ennek, a technológiának legalább két nem elhanyagolható előnye van:  

1) nem foglal el szárazföldi területet, ami a sűrűn lakott övezetekben nem 

elhanyagolható előny,  

2) nagymértékben csökkenti az összegyűlt édesvíz párolgását. Kína nagyon 

komolyan gondolja az újrahasznosított energia kérdését. Ennek bizonyítéka az, hogy 

2017 első három hónapjában 80%-al növelte a fotóvoltaikos napelemparkok által 

termelt villamos energia mennyiséget, elérve a 21,4 milliárd Kw/óra teljesítményt, 

írja az INFOMEDIU EUROPA szaklap májusi száma. (zla) 

 

 
(forrás: infomediueuropa.eu) 
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3) EcoAtitudine: 

A projekt jelmondata: Én is környezettudatos gyerek vagyok. A tájékoztatási karaván 

május 18-án vette kezdetét elsőként Balánbányán és Gyergyóhollón. Ekkor a 

főszervezők ismertették a programot, illetve a részt vevő gyerekek egy-egy 

tájékoztató levelet kaptak a szelektív hulladékgyűjtésről és a programról, amit haza 

vittek szüleiknek. Az országos méretű nevelési kampányhoz 3013 gyerek örömmel 

csatlakozott koordináló tanárjukkal együtt. Célja a szelektív hulladékgyűjtés 

ösztönzése fordított nevelési módszerrel. A diákok az általuk elsajátított 

környezetvédelmi ismereteket továbbadják, azokon a településeken élő lakosságnak 

ahol tanulnak. Ezáltal az adott közösség helyes és követendő információhoz jut. A 

legtöbb szelektívhulladékot gyűjtőközösség a településén levő iskola felszerelésének 

bővítéséhez járul hozzá. 

A teljes program a következő képen zajlott: 

május 18: „Geo Bogza” Általános Iskola: 316 diák,  koordináló tanárjuk Nechifor 

Minodora tanárnő, 

gyergyóholló-i Szakközépiskola: 168 diák, Voşloban Cosmin tanár irányításával, 

május 22: „Fráter György” Általános Iskola Remete 621 diák, Becze Melinda 

koordináló tanárnő vezetésével, 

„Domokos Pál Péter” Általános Iskola Gyímesfelsőlok, 226 diákot Pruteanu Róza 

igazgatónő nevezte be. 

május 23: Korondi Szakközépiskola, 467 diák, koordináló tanárjuk Maruzsán Sándor 

tanár úr, 

„Bem József” Általános Iskola Újszékely 205 diákot Demeter Éva aligazgatónő 

nevezte be. Örömmel álltak a Terra mellé fotózkodni: 
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május 24-én: „Petőfi Sándor ” Általános Iskola Oroszhegy 127 diák, Nagy Ernő 

koordináló tanár irányításával.  

székelyszentkirály-i diákok a projekt kabalájával: 

 

 
 

 

„Kelemen Imre” Általános Iskola Oklánd, 127 diák, Fazekas Enikő koordináló 

tanárnő irányításával. 

Május 25-én: „Dr. Boga Alajos” Általános Iskola Csíkkozmás, 185 diák koordináló 

tanáruk Csillag Ottó. 

„Dr. Lukács Mihály” Általános Iskola Kászonaltíz, 364 diák, Horváth Annamária 

aligazgatónő nevezte be az iskolát. (sz) 

4) Munkamegbeszélések: 

2017. május 3.: Székelyudvarhely esélyei a megyei HULLADÉKGAZDÁLKODÁS-

ban témával, 

2017. május 16.: Csíkszeredában, a városi tanácsnál. A beszélgetés témája az 

álláspontok közelítése a megye és a város között a hulladékos témában. 

2017. május 19.: A Korondi helyszín-módosítást előkészítő megyei bizottság ülése. 

2017. május 19.: A SOTA GRUP 21 Rt  Felelősség Átvállaló Cég (OTR) beszerzési 

menedzsere keresett meg azzal a szándékkal, hogy az ECOATITUDINE projekt 
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keretében segítsünk nekik megállapodást kötni a Hargita megyei szolgáltatókkal, a 

projekt keretében összegyűjtött újrahasznosítható hulladék nyilvántartására és 

értékesítésére. 

5) Blog cikk: 

A lengyelországi Bialowieza-erdőben már a legöregebb és legértékesebb 

faállományokat vágják a lengyel környezetvédelmi miniszter, Jan Szyszko 

engedélyével. Az erdő pusztítása sérti a lengyel és az európai törvényeket és 

szembemegy Lengyelország UNESCO felé tett vállalásaival is. 

A lengyel Greenpeace, a WWF Lengyelország, és más helyi környezetvédő 

szervezetek ezért hetek óta az erdőben állomásoznak és jelenlétükkel, békés, 

erőszakmentes eszközökkel védik az európai síkvidék utolsó őserdejét. A 

Greenpeace Lengyelország és a Wild Poland munkatársai erdei járőrözéseik során 

megbizonyosodtak arról, hogy a Bialowieza-erdőben fokozódott a fakitermelés. A 

civil járőrök beszámolói alapján a fakivágás az erdő legöregebb és legértékesebb 

részében is elkezdődött, ahol – pontosan környezeti értéke miatt – eddig tilos volt 

minden erdészeti tevékenység. 

A legöregebb faállományban végzett és dokumentált fakivágás nagy részét nem 

lehet biztonsági intézkedésnek minősíteni, mivel azok az országúttól és a 

turistautaktól is távol zajlottak, a vadon legértékesebb és pótolhatatlan részein. A 

fakivágás azokon a területeken történik, amelyeknek a világörökségi védelemre 

vonatkozó szabályok szerint érintetlennek kellene maradnia, így itt sem fakivágás, 

sem ültetés nem lenne végezhető. 

A Bialowieza-erdő a benne zajló természetes folyamatok és a kivételes biodiverzitás 

miatt került fel az UNESCO Világörökségi listájára. 

 

A bialowiezai erdő ökoszisztémája kb. 10 ezer éves, a jégkorszak után alakulhatott 

ki, az egyedüli hely, ahol nem pusztult ki az európai bölény, később innen 
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telepítették újra abba a néhány erdőbe, ahol ma szabadon él, mindössze 2-300 

példány az egész kontinensen. (sz) 

 

(forrás: termeszetbaratikor.network.hu) 

 

 

Tisztelettel kérjük olvasóinkat, hogy amennyiben van javaslatuk, észrevételük, a Havi 

hírlevéllel kapcsolatosan, jelezzék bizalommal az adisimdharghita@hargitamegye.ro 

email címen.  
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