
ez a kérdés, ezért mindannyian felelősek 
vagyunk a bolygónkért” – mondta a pro-
jektvezető.

A szeptember 15-ei környzetvédelmi 
tevékenységbe 150 ország kapcsolódott 
be eddig. A kezdeményezés 2008-ban 
Észtországban született, amikor 50 ezer 
önkéntes tízezer tonna hulladékot gyűj-
tött össze.  Románia 2010-ben negyedik 
országként csatlakozott és 2017 kivé-
telével minden évben megszervezte az 
országos takarítási napot. Az idei, hogy 
sikeresebb legyen, egy jól felépített terv 
alapján indul – mutatott rá Nicoleta Si-
mionescu. Egy országos hálózatot si-
került kiépíteni, illetve létrehoztak egy 
hulladéktérképet, partnereket kerestek, 
amelyek anyagi segítséget nyújtanak, 
erős kampányt indítottak, illetve egy 
online felületet is létrehoztak, ahol je-
lentkezni lehet önkéntesnek.

A hulladéktérképen Maros megye 
kellemes oázisként jelenik meg, ami a 
reális helyzetet tükrözi – mondta Dănuț 
Ștefănescu, a Maros megyei környezet-
védelmi hivatal vezetője, aki szerint itt 
már sikerült tudatosítani a lakosságban 
a környzetvédelem jelentőségét és sok-
kal kevesebb szemét „termelődik” a kör-
nyezetben, mint néhány évvel ezelőtt. 
Ștefănescu szerint 10-15 ezer önkéntesre 
lehet számítani Maros megyében, ami 
ugyan nem éri el azt a számot, amire 
a szervezők törekednek, de így is szép 
eredményt remélnek.

Szeptember 15-én, szombat reggel a 
szervezők már kint lesznek a marosvá-
sárhelyi sportcsarnok előtti téren, az 
önkénteseket 9 órától várják, hogy je-
lentkezzenek zsákokért és kesztyűkért. 
Ha esőt ígérnek, akkor sem marad el az 
akció, legfeljebb később indul – hang-
súlyozta Simionescu, hozzátéve, hogy 
szép időre számíthatunk az előrejelzés 
szerint. A többi Maros megyei városban 
és községben, ahol az önkormányzatok 
kapcsolódtak a kezdeményezéshez, ha-
sonló módon indulnak a környezet meg-
tisztítására.
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• Egymillió önkéntest szeretnének egybegyűjteni szeptember 15-én, jövő szom-
baton, hogy részt vegyenek a Kitakarítjuk Romániát elnevezésű országos sze-
métgyűjtési projektben.

Románia 2010-
ben negyedik 
országként 
csatlakozott és 
2017 kivételével 
minden évben 
megszervezte az 
országos takarí-
tási napot.

#kampány #költözés 

A N T A L  E R I K A

Az akcióba, amelynek szervezője 
a Let’s do it Romania! civil szer-
vezet, bekapcsolódik Maros me-

gyében a prefektúra, a megyei tanács, 
a rendőrség és a csendőrség, a tanfel-
ügyelőség, a környzetvédelmi hivatal 
és felügyelőség, számos vállalat és 

civil szervezet, iskolák és magánsze-
mélyek is.

A sajtótájékoztatón a kezdeményező 
szervezet projektvezetője, Nicoleta Si-
mionescu elmondta, szeptember 15. az 
országos takarítás napja, amikor egy 
úgynevezett hulladéktérkép alapján 
egy időben több helyszínen zsákokba 
gyűjtik a szemetet és a lerakóhelyekre 
szállítják. Az idén egy nagyobb célt sze-

retnének megvalósítani, Románia lakos-
ságának 5 százalékát, mintegy egymillió 
embert bevonni az akcióba. A program 
hosszútávú célja tudatosítani a lakos-
ságban, hogy mennyire fontos a környe-
zet kímélése. „Egyes tanulmányok sze-
rint 2060-ra 4 százalékkal emelkedik a 
hőmérséklet, ami további menekültvál-
sághoz, vízhiányhoz vezet, megváltozik 
a klíma, – tehát valamennyiünket érint 

A szervezők abban 
bíznak, hogy minél 
többen részt vesznek 
az akcióban

◂  FOTÓ: LŐRINCZ CSABA

Maros megyét is kitakarítják
Sikerült kiépíteni az országos hálózatot és létrehoztak egy hulladéktérképet

Új helyre költözött a házasságkötő terem
A. E.

S zeptember 1-től a várba költözött 
a Petőfi  térről a marosvásárhelyi 

házasságkötő terem. A több hétig tartó 
munkálatok eredményeként egy kor-
szerűen felszerelt, több helyiséggel ren-
delkező intézmény várja azokat, akik 
életük nagy eseményét tervezik. Az új-
donságról Claudiu Maior, a polgármes-
ter tanácsadója számolt be Facebook-ol-
dalán, aki arra is kitért, hogy az új hely 
meghatározó színe az arany, 12 csillár dí-

szíti, illetve részben új, részben felújított 
bútorzattal rendezték be. Három fontos 
helyisége van, egy folyosója, ahol egy 
kis diszkrét szoba is a menyasszonyok 
rendelkezésére áll, hogy elvégezhessék 
az utolsó simításokat a ruhájukon, fri-
zurájukon. Két ceremóniaterem és egy 
harmadik, ahol a násznép köszöntheti 
az ifj ú párt. A városháza azokra is gon-
dolt, akik esetleg nem férnének be a 
terembe, számukra egy képernyőt sze-
reltetett fel, hogy ott követhessék a pol-
gári házasságkötést. Mivel a román népi 
hiedelemben erősen él az a nézet, hogy 
két menyasszony nem találkozhat szem-
től szemben egymással, mert akkor az 
valami rossznak az okozója, az épület-
nek van egy bejárata a vártemplom fe-
lől és egy a várudvar irányából, így az 
egyiken belépnek, a másikon pedig ki 
és elkerülik azt a veszélyt, hogy szembe 
találkozzanak az ifj ú arák.

Korszerűen felszerelt intézmény várja 
a házasságra készülő jegyeseket

▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE
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