
Az utolsó simításokat végzik a mun-
kások a csíkszeredai gimnázium 
középső szárnyában, és az északi 
épületrészben is megkezdődtek 
a felújítási munkálatok. Közben a 
központi szárnyban lassan végle-
ges helyükre kerülnek az onnan ki-
költöztetett irodák, laboratóriumok 
és a könyvtár is.
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Amunkálatok kilencven száza-
lékban befejeződtek a csíksze-
redai Márton Áron Gimnázi-

um középső épületrészének osztályter-
meiben, az utolsó simításokat végzik 
a kápolnában és a tornateremben is, 

a titkárság, az irodák, a könyvtár és a 
szaklaboratóriumok pedig költöznek 
vissza a végleges helyükre – számolt 
be a munkálatok menetéről Zakariás 
István mérnök, a gimnázium felújítási 
munkálatait végző cégcsoport képvi-
selője.

Az északi épületrészben is építőte-
lep van már, pucolják a falakat, javítják 
a padlót, cserélik a nyílászárókat és zaj-
lanak a tetőmunkák is – ez az utolsó 
épületrész, amely még felújításra vár. 

Ami az épület központi részének 
külső falain zajló munkálatokat illeti, 
Zakariás István azt mondta: az esős 
idő miatt kissé késésben vannak, de 
újabb munkáscsoportok bevonásával 
be tudják hozni a lemaradást. 
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Augusztustól megszünteti a zsá-
kos, magánházaknál kipróbált 
szelektív hulladékgyűjtést az 
AVE hulladékgazdálkodási válla-
lat Csíkszeredában. A módszer 
ugyanis nem működött: a sze-
lektíven gyűjtött hulladék helyett 
a zsákokba főleg háztartási hul-
ladék került. Ezért inkább a jól 
bevált módszert alkalmazza a 
cég: újabb szelektív szigeteket 
létesít, ezek szolgálják ki majd a 
város környezetbarát lakosait.
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Hasznosíthatatlan, a legtöbb 
esetben felénél is nagyobb 
arányban háztartási hulladé-

kot tartalmaztak az AVE által Csíksze-
reda kertes házaitól begyűjtött „sze-
lektíves” zsákok. Többszöri hiábavaló 
szórólapozás, médiakampány után 
a hulladékgazdálkodási vállalat úgy 
döntött, megszünteti a kísérletezést.

Mostanáig minden hónap utolsó 
szombatján indult begyűjteni a kapuk 
elé kirakott – elvben szelektíven gyűj-
tött – hulladékot a cég két autója Csík-
szeredában. Augusztus elsejétől ez a 
szolgáltatás megszűnik, az érintetteket 
az aktuális számlához mellékelt közle-
ményben értesíti a cég. „Sokszor pél-
dául papírral gondosan körberakott, 
jól álcázott egyéb volt a zsákokban, így 
a két autónk meg hat emberünk gya-
korlatilag hiába dolgozott, hiszen má-
sodlagos nyersanyagként használha-
tatlannak bizonyult a zsákok tartalma” 
– tudtuk meg a hulladékgazdálkodási 
vállalat illetékeseitől. Megkeresésünk-
re Tóth László igazgató kifejtette, nem 
áll rendelkezésükre utóválogató vonal, 
így értelmetlennek találták fenntartani 
a nem működő rendszert. „Természe-
tesen a szelektív hulladékgyűjtés nem 
szűnik meg az említett övezetekben 
sem, hiszen a tömbháznegyedekben 
bevált szelektív szigetek telepítésével 
továbbra is van lehetősége a jóérzésű 
környezetbarátoknak különválasztva 
megszabadulni az újrahasznosítható 

papír-, műanyag-, fém- és üveghulla-
déktól” – nyilatkozta Tóth.

A szigetes rendszer valószínűleg 
azért működik jobban, mert a kihelye-
zett különböző színű szelektív konté-
nerekbe nagyjából azok dobják a ki-
válogatott hulladékféleséget, akiknek 
szívügyük a környezetvédelem – véle-
kednek az AVE-nál. „Elszigetelt eset, 
hogy egyebet találjunk a kukákban, 
mint szelektíven gyűjtött hulladékot 
– noha arra is volt eset, hogy tetten 
értünk egy atyafit, aki a tányérnyi lyu-
kon krumplihéjat erőltetett a papír 
feliratú kukába –, de azért a rendszer 
összességében jól működik” – mesélte 
Tóth. Azt is elismerte, hogy ha kevés 
is, de volt kivétel a magánházaknál: a 
„finomvegyes” zsákok mellett akadtak 
olyanok is, amelyekben kínos pontos-
sággal voltak különválogatva a hulla-
dékféleségek. „Azok, akik eddig is ön-
tudatosan bekapcsolódtak az akcióba, 
feltehetően nem veszítik el kedvüket, 
hiszen a közeljövőben egyeztetünk a 
helyi önkormányzattal az újabb sze-
lektív szigetek helyszíneiről, így min-
den csíkszeredai lakosnak továbbra is 

megmarad a lehetősége, hogy egymás-
tól különválogatva szabaduljon meg a 
portáján keletkező újrahasznosítható 
hulladékféleségektől” – tette hozzá az 
igazgató. A hatékonyság érdekében 
egyes szelektív gyűjtést szolgáló szi-
getek – egyelőre 21 ilyen van a város-
ban, de 30 beüzemelése a rövid távú 
cél – helyszínei közelebbről némi-
képpen változnak. A gyűjtőkukákat 
biztosító szervezetnek, az Eco-Rom 
Ambalajenak – amely ingyen bocsá-
totta a hulladékgazdálkodási vállalat 
rendelkezésére a konténereket – van 
egy viszonylag bonyolult számítási 
módszertana, amellyel a gazdaságos-
ságot állapítják meg. A GPS-készülék 
segítségével azonosított helyszíneken 
követik a hetente, havonta begyűlt 
hulladékmennyiséget, külön számí-
tási kulcsok alapján kategorizálva, 
annak függvényében, hogy falusi, 
kertvárosi, külvárosi-belvárosi kör-
nyezetben található-e az illető gyűj-
tőpont. A szigeten összegyűlt hul-
ladékmennyiséget kiértékelik, hogy 
érdemes-e az adott helyszínen tartani 
a konténereket. Amennyiben nem 

sikerül a táblázatokban rögzített 
mennyiségi paramétereknek megfe-
lelni, vagy máshová kell helyezni a 
szigetet, vagy vissza kell szolgáltatni 
az óriásedényeket. Ezért keres a hul-
ladékgazdálkodási vállalat a helyi ön-
kormányzattal együtt új helyszíneket 
bizonyos jelenleg működő, de rosszul 
„teljesítő” szelektív konténeres szige-
teknek.

„A magánházaknál nem igazán 
működő módszer ellenére kihangsú-
lyoznám, hogy Hargita megye orszá-
gos szinten élen jár az újrahasznosít-
ható hulladékok szelektív gyűjtését 
illetően” – bocsátott el Tóth, miután 
meggyőződött róla, hogy belestünk 
a szelektív hulladékot szállító autó 
rekeszes konténerébe. „Erre ismétel-
ten ráirányítanám a figyelmet, hiszen 
a laikusok csak annyit látnak, hogy 
a szelektív gyűjtőedények tartalmát 
ugyanabba az autóba üríti a daru. Ez 
így van, azonban a raktérben válaszfa-
lak vannak kialakítva, ezért a szárnyra 
kapott híresztelésekkel ellentétben 
nem keverjük össze a harangok tartal-
mát” – emelte ki Tóth László.

Konténerürítés Csíkzsögödben. Az AVE szerint a lakók többsége nem tartja tiszteletben a szelektív hulladékgyűjtést fotó: mihály lászló

MEgszűniK A szElEKtív hullAdéKgyűjtés A MAgánházAKnál

Zsákok helyett szelektív szigetek

CsíKszErEdAi giMnáziuM

Az északi szárnyba költözött a munkafront

Homlokzatjavítás a gimnázium épületének középső szárnyán. Jó ütemben fotó: mihály lászló

A résztvevőket Burus Siklódi Botond üdvözölte

tAnítóK és óvónőK 
A BolyAi nyári AKAdéMián

Kooperatív 
módszerek és 
művészetterápia

szovátán és Csíkszeredában teg-
nap elkezdődött az idei Bolyai 
nyári Akadémia. A tanítók és óvó-
nők tanfolyamait hagyományosan 
a főhét előtti héten tartják. 

Takács Éva
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Kooperatív módszerek az óvo-
dai, illetve az elemi iskolai ne-
velésben és művészetterápia az 

óvónők és tanítók idei tanfolyamainak 
témája a Bolyai Nyári Akadémián. A 
tegnap elkezdődött program két szín-
helyen, a szovátai Teleki Oktatási Köz-
pontban és a csíkszeredai Apáczai Cse-
re János Pedagógusok Házában zajlik. 
Szovátán a Debreceni Kölcsey Ferenc 
Református Tanítóképző Főiskola és 
a Nyugat-Magyarországi Egyetem 
oktatói tartják az előadásokat és a gya-
korlati képzést, Csíkszeredában Répás 
Ildikó, a budapesti MIOK Pedagógiai 
Szakmai Szolgáltató Intézet igazgató-
ja, tanító, szociológus, valamint Major 
Hajnalka székelyudvarhelyi rajztanár, 
pszichológus a tanfolyamok előadója. 

A tegnapi csíkszeredai megnyitón 
a bizalom fontosságát hangsúlyozta 
Ferencz Salamon Alpár főtanfelügye-
lő. Bármennyire a bizalmatlanság felé 
fordul el a világ, fontosnak tartja, 
hogy a pedagógusi pályán a szakmai 
kapcsolatokat a bizalomra építsék a 
kollégák – mondta. 

Répás Ildikó foglalkozásveze-
tő gyakorlatorientált képzést ígért 
a hallgatóknak, kevés elmélettel. 
Olyan típusú feladatokat kíván átad-
ni kollégáinak, amelyeket a gyerekek 

is nagyon szeretnek. Major Hajnalka 
a pedagógus mindennapi munkáját 
segítő művészetterápiás módsze-
rekkel szeretné megismertetni kol-
légáit, amelyekkel a részképességek, 
a finommotorika, a kreativitás, az 
önbizalom fejlesztésében érhetnek el 
eredményeket. 

A kötelező továbbképzések nyúj-
totta lehetőségeket kívánják kiegészí-
teni a Bolyai Nyári Akadémia tanfo-
lyamai – hangsúlyozta Burus Siklódi 
Botond, a Romániai Magyar Pedagó-
gusok Szövetségének elnöke. A sike-
res munka feltételeként megnevezett 
személyi integritás és szakmai sza-
badság a Bolyai Nyári Akadémiával 
kapcsolatban is érvényes – mondta az 
elnök. Emellett azonban további erő-
feszítéseket tesznek annak érdekében, 
hogy a tanfolyamokon való részvételt 
kreditpontokkal ismerjék el. Remé-
nyét fejezte ki, hogy az akkreditációs 
testület mellett működő bizottság 
mai ülésén kedvező döntés születik 
erre vonatkozóan.


