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TeríTéken a szeméTkérdés

Gyergyószentmiklóson zárják, 
Remetén nyitják a szemétlerakót

> Gazdanapi sokadalom Alfaluban. 
Gazdanapi sokadalom színhelye lesz ok-
tóber 29-én a gyergyóalfalvi Guszti-kert. 
Az immár tizennegyedik alkalommal 
megszervezett gazdaünnep keretében 
lesz állatvásár, birkavágó és főzőverseny, 
alfalvi termelők kínálnak kóstolásra 
kenyeret és szőlőt, helybéli pásztorok 
ismertetik a sajtkészítést, és idén sem 
marad el a kovácsmesterség bemutató-
ja. Tizennégy méteres túrós puliszka 
készítését tervezik, kiállítják a legna-
gyobb zöldségeket, emellett a jelenlévők 
bioételeket és -italokat kóstolhatnak. A 
versenyszámokat – vontatólovak erőpró-

báját, favágóversenyt – tombolahúzás 
követi, majd este Gazdabálra hivatalos a 

nagyérdemű a Petőfi Sándor Művelődési 
Házba. A szórakozásról György Botond 

humorista, Baricz Hunor népdalénekes 
és a nagyváradi Kovásznótás Népi Zene-
kar gondoskodik. György István polgár-
mester lapunknak elmondta, bár a Gusz-
ti-kertben építkeznek, az integrált vidék-
fejlesztési program keretében készül a 
szociális központ, megfér mellette a gaz-
danapi rendezvény is. Az építkezési terü-
letet elkerítik, bejárás az állatorvosi ren-
delő udvaráról lesz, az események pedig 
a régi focipályán zajlanak. A rendezvény 
védnökei: Alfalvi Polgármesteri Hivatal, 
Alfalvi Közbirtokosság, Hóvirág Társas, 
RMDSZ helyi szervezete, szarvasmarha-
tenyésztők egyesülete.

Körkép

Gyergyószentmiklós Gyilkostó 
felőli bejáratánál már megön-
tötték a betonalapot, amelyre 
díszes településjelző kerül. 
Köllő Miklós terve alapján itt 
készül el idén az első ilyen 
vendégköszöntő, hasonlóakat 
terveznek állítani a szárhegyi, 
alfalvi és tekerőpataki bejá-
rathoz is.

B. K.

Egyedi háttéren latin be-
tűs és rovásírásos magyar 
felirat jelzi majd: az utas 

Gyergyószentmiklósra érkezett. 
A betűknek alapot adó, fából és 
lemezből készült négyméteres 
alkotás a város jellegzetességeit 
hivatott kiemelni:

– Nagyon sokat gondolkod-
tunk, milyen szimbólumokat 
használjunk, amelyek sajátosan e 

város jellemzői, így esett a válasz-
tás a fenyőre, valamint egy rakás 
– azaz kászta – deszkára, mint a 
fafeldolgozás jelképére – közölte 
Mezei János polgármester a lát-
ványterv bemutatásakor.

Elmondta azt is, egyedül ma-
radt javaslatával, miszerint székely 
kaput állítsanak a város bejáratai-
hoz, de úgy gondolja, óhaja még 
megvalósítható, ugyanis egyik 
nem zárja ki a másikat. 

A fenyős-deszkás település-
jelzők kivitelezése darabonként 
21 000 lejbe kerül, bekért áraján-
lat alapján gyergyószentmiklósi 
vállalkozó valósítja meg heteken 
belül az elsőt. Körülötte parkolót 
szándékszik kialakítani a városve-
zetés, hogy a vendég megállhasson, 
lefotózhassa, emlékezetébe véshes-
se az egyedi, gyergyószentmiklósi 
városbejáratokat.

Égető gonddá vált a hulladékke-
zelés kérdése: a gyer gyó szent
mik lósi szeméttelepet 2012 
nya rán be kell zárni, a Re metére 
tervezett megyei hulladéktáro-
ló megépítése csak tavasszal 
kezdődik. A hulladék integrált 
fel dolgozásáról szervezett fórum
so rozat keretében tegnap Gyer
gyó szentmiklóson tanácskoztak.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Kolozsvári cég készítette el 
Hargita megye hulladék-
kezelő rendszerének ter vét, 

ennek hatástanulmányát, környe-
zetre gyakorolt hatását a székely-
udvarhelyi Total Projekt Kft. dol-
gozta ki. 

– A tervet és a tanulmányt a 
megye számos településén bemutat-
ják, az eddigi tapasztalatok szerint 
csekély lakossági érdeklődés mel-
lett – tudtuk meg Minier Gábor 
tervezőtől, ez jellemezte a keddi, 
gyergyószentmiklósi bemutatót is. 

A szakember elmondta, az uniós 
előírások Romániára is vonatkoz-

nak, a környezetvédelmi normák be-
tartására haladékot kapott az ország. 
Az EU nemcsak türelméről, nanem 
segítségéről is biztosított mostanáig, 
így az elkövetkező, viszonylag rövid 
időszakban rendezni kell a hulladék-
kezelés kérdését. Az általános elvek 
szerint a cél, hogy minél kevesebb 
szemetet termeljünk, s ebből mi-
nél többet újrahasznosítsunk, amit 
lehet, komposztálni kell, s ha mód 
van rá, elégetni megfelelő felszere-
léssel, és csak ami efölött marad, azt 
ajánlott elhelyezni EU-szabványos 
lerakókba.

Ennek érdekében, bátorítandó a 
szelektív szemétgyűjtést, hulladék-
szigeteket hoznak létre a települé-
seken, 20 000 komposztálókosarat 
osztanak ki a gazdáknak, fogadó-
udvarokat hoznak létre, ahová a ve-
szélyes hulladékot, illetve nagyobb 
méretű, használhatatlanná vált tár-
gyakat helyezheti el a lakosság.

Gyergyó térsége számára több-
szörösen fontos a hulladékkezelés 
jövője, ugyanis az Alfalu határában 
lévő, gyergyószentmiklósi szemét-
telepet 2012 nyarán le kell zárni. 

Minier Gábor elmondta, a hulla-
déklerakó ökologizálása a felsőbb ré-
tegek átfésülésével kezdődik, innen 
eltávolítják a veszélyes hulladékokat, 
illetve az újrahasznosítható anyago-
kat. A szeméttelepre háromrétegű 
takaró kerül, amely megoldja a ter-
melődő gázok elvezetését és égetését 
is. A szemétlerakó helyén füvesített 
domb kell keletkezzen, amelyen har-
minc évig tilos az építkezés, rendsze-
res lesz a megfigyelés.

A szakember azt is elmondta, a 
megyei hulladéklerakónak Remete 
települése ad helyet, az uniós forrá-
sokból támogatott kezelőállomás 
építése viszont egyáltalán nem biz-
tos, hogy 2012 nyarára befejeződik. 
Ez nagy terhet ró a medencére, hisz 
az átmeneti időszakban Udvarhelyig 
vagy akár Piatra Neamțig kell vinni a 
háztartási hulladékot.

A téma kapcsán Laczkó-Albert 
Elemér, Remete polgármestere meg-
erősítette: a hulladéklerakó építése 
leghamarabb 2012 tavaszán kezdőd-
het el, valószínű, a szeméttárolás te-
rén átmeneti problémával kell szem-
benézzen Gyergyó térsége.

eGyedivé Teszik a város bejáraTaiT

Négy fenyőfa és egy kászta 
fogadja az érkezőket

PlakáTolási szabályzaT

Megbüntetik a szabálytalankodókat
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Az új településjelző építmény látványterve

Plakátolni csak a kijelölt he-
lyeken lehet – szögezi le a 
Gyergyószentmiklós Helyi Taná-
csa tegnapi ülésén elfogadott 
határozat. A plakátolásra és rek-
lámozásra vonatkozó szabályt 
tegnapi soros ülésén fogadta el 
a testület. A közterületeken sza-
bálytalanul plakátolókat megbír-
ságolják.

Jánossy Alíz
jánossy.aliz@hargitanepe.ro

Mindenkit zavar a városban 
a kaotikus, rendezetlen 
plakátolás, reklámozás, a 

határozattervezetben lévő szabály-
zattal tulajdonképpen ennek a rend-
szerét határoznánk meg – fejtette 

ki előterjesztésében Mezei János 
polgármester, elmondva, hogy a ter-
vezetet lakossági bejelentés nyomán 
dolgozták ki. Elmondta, hogy a ha-
tározat érvénybe lépése után csak a 
kijelölt helyeken lehet plakátokat és 
egyéb, reklám jellegű felhívásokat 
elhelyezni, ez alól kivétel a választási 
kampány, amikor erre a célra külön 
helyeket kell kijelölni.

A szabványosított, henger ala-
kú hirdetőoszlopokat – szám sze-
rint huszonötöt – a város forgal-
mas pontjain helyezik el. 

– Tudni kell, hogy a szabályzat 
értelmében a reklámozónak, vagy 
plakátolónak engedélyt kell kérnie 
az önkormányzattól, és plakátolási 
illetéket kell fizetnie – jegyezte 

meg Mezei –, aki nem így jár el és 
a plakátját nem a kijelölt helyen 
találják, illetve nem látta el bélyeg-
zőjével a polgármesteri hivatal, szi-
gorúan büntetik.

A szabályzat ellen vétőknek 
minden plakátért 10 lej bírságot 
kell fizetniük, amennyiben nem a 
kijelölt helyen, illetve engedély nél-
kül plakátolnak. Öt lej bírságot kell 
fizetniük azoknak, akik a már fel-
tett plakátra másikat ragasztanak. 
Ugyanakkor a plakátok eltávolítá-
sát is szigorúan veszik, az esemény 
lejárta után 48 órával a plakátolók 
kötelesek eltávolítani hirdetménye-
iket a kijelölt helyekről. A szabály-
zat betartatásának ellenőrzésével a 
helyi rendőrséget bízzák meg.


