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C sergő Ottó idén is a Lets do 
it Romania program Harg-
ita megyei koordinátora. A 

Nagy-Hagymás–Békás-szoros Nem-
zeti Park munkatársa elmondta, az 
elmúlt évek szervezésének sikeres 
részeit építi be a munkájába, így 
idén is felkérte a megyei környezet-
védelmi ügynökséget, hogy partner 
legyen a kezdeményezésben. Az 
ügynökség küldött körlevelet min-
den Hargita megyei önkormányzat-
nak, hogy csatlakozzanak a globális 
kezdeményezéshez.

Országszinten egymillióan

Augusztus 31. volt a visszajelzési 
határidő, e dátumig hozzávetőleg 25 
önkormányzat jelentkezett a nagy-
takarításra. Csergő Ottó szerint ez 
nem kell elkeserítő legyen, hiszen 
az elmúlt években is sok Hargita me-
gyei településről a határidő lejárta 
után érkezett a benevezés. „A prog-
ram szervezői azt tűzték ki célként, 
hogy a takarítási akcióba a lakosság 
5 százaléka bekapcsolódik. Ez egy-
millió romániai, 16 ezer Hargita me-
gyei személy részvételét jelentené. 
Reméljük, megközelítjük ezt a szá-
mot” – mondta Csergő Ottó. Megje-
gyezte, pénzmegtakarítási lehetőség 
ez az önkormányzatoknak azért is, 
mert az illegális szemétlerakók fel-
számolását igazolni lehet, és minél 
kevesebb hulladék maradt, annál 

kevesebbet kell minden polgármes-
teri hivatal befi zessen a környezet-
védelmi alapba.

Felpártolt kezdeményezés 

A megyei koordinátor elmond-
ta, a hatóságtól maximális támo-
gatottságot tapasztalt a szervezés 
során: a környezetvédelmi őrség 
vállalta fel azt, hogy a hulladék-
gazdálkodó cégekkel egyezséget 
kötnek az akció során összegyűjtött 
szemét mihamarabbi elszállítására. 

A Környezetvédelmi Minisztérium-
mal megkötött szerződés mellett 
partnerséget vállaltak a Belügy- és 
Honvédelmi, a Vízügyi és Erdészeti 
Minisztérium alárendeltségébe tar-
tozó egységek ígérve, hogy a lehető 
legnagyobb számmal vesznek részt 
az akcióban a siker érdekében. „A 
minisztériumok magukénak tudják 
ezt az akciót, a tanügyminisztérium 
például már a múlt tanév végén  a 
tanfelügyelőséghez, általa pedig az 
iskolákhoz eljuttatta a részvételre 
buzdító felkérést. A napokban ne-
kem is szándékomban áll a Hargita 

megyei tanfelügyelőséget felkérni, 
hogy frissítsék a meghívást” – nyi-
latkozta Csergő Ottó.

Gyilkostóhoz is várják 
az önkénteseket

Szeptember 15-én még a börtön-
ben lévőket is bevonják a takarítás-
ba, ez már biztos, az viszont kérdé-
ses, hogy hány önkormányzat mond 
igent a csatlakozásra. A koordinátor 
elmondta, bízik abban, hogy e hét 
folyamán még jelentkeznek az eddig 
jegyzett huszonöt település mellett 
újabbak, hatékony lesz a Hargita 
Megyei Hulladékgazdálkodási Vál-
lalat által kiküldött, csatlakozásra 
felkérő levél is. 

A gyergyószéki visszajelzésekről 
érdeklődve megtudtuk: Szárhegy, 
Remete, Vasláb, Várhegy és Maros-
hévíz már benevezett, de az elmúlt 
években nagy létszámmal takarí-
tottak az alfalviak, csomafalviak, 
ditróiak is, így nagy a valószínűsé-
ge, hogy tőlük csak késik a válasz, 
nem lesznek igazolatlan hiányzók. 

Gyergyószentmiklós jelentkezése 
is várat még magára, de nem kér-
dés, hogy csatlakozik a település. 
Egészen biztos, hogy lesz takarítási 
akció Gyilkostó üdülőtelepen, adta 
tudtunkra a megyei koordinátor, 
aki főállásban a Nagy-Hagymás–Bé-
kás-szoros Nemzeti Park munkatár-
sa. Jelezte, a részletek kidolgozása 
még folyamatban, a parkigazgatóval 
tárgyalások folynak, akárcsak az 
országos útüggyel, hogy az üdülőte-
lephez vezető út mentén is megszűn-
jenek a szemétkupacok. Minden év-
ben segítőtársak a hegyivadászok, 
rájuk az egyeskői részen, Balánbá-
nya irányában számítanak, de min-
denkit szívesen látnak, aki egyé-
nileg, csapatba szerveződve, civil 
szervezetet képviselve részt venne a 
mentalitásformáló akcióban. Csergő 
Ottó azt ígérte, időben tájékoztat-
ják a lakosságot arról, hol kerül sor 
rendrakásra, az önkéntesek hogyan 
juthatnak a helyszínre, és milyen 
felszerelést vehetnek igénybe.
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Szeptember 15-én még 
a börtönben lévőket is 
bevonják a takarításba, 
ez már biztos, az viszont 
kérdéses, hogy hány 
önkormányzat mond 
igent a csatlakozásra.

Tizenhatezren takaríthatnánk
Százötven ország takarít ugyanazon a napon, szeptember 15-én

• A cél az, hogy Románia lakosságának öt szá-
zaléka vegyen részt a szeptember 15-i Lets do it 
Romania-akcióban. A mozgósítás hozadéka pedig 
a szeméthalmok megszüntetése mellett a környe-
zettudatos életvitelre való áttérés kellene legyen. 
A hatóságok pártolják, az önkormányzatok csak 
részben mondtak igent az elképzelésre.

A Gac-oldalba és Felszegbe emlékezni várnak
Gyergyószentmiklóson az 1944. szeptember 7-én éjszaka és az azt köve-
tő két nap történéseire emlékeznek. Szeptember 7-én, pénteken délután 
3 órakor a Gac-oldalba várják az emlékezőket. A esti mise után, háromne-
gyed hattól pedig a felszegi csengettyű szomszédságában tartanak em-
lékezést.  A 159 álmában legyilkolt székesfehérvári katona, 20 ártatlan 
gyergyószentmiklósi halála, a 2-es és 3-as tízes 284 udvarának épületei 
és mintegy 1500 szentmiklósi földönfutóvá válása kitörölhetetlen emlék 
immár. A lemészárolt katonák emléke összefonta a Székesfehérvár és 
Gyergyószentmiklós lakóinak életét. Burján Gál Emil kápolnát jelképező 
térplasztikája mellé pár éve a székesfehérvári Honvédség és Társadalom 
Baráti Kör kezdeményezésére és támogatásával a székesfehérváriak is 
emlékművet állítottak az onnan ide vezényelt, és itt életüket vesztett, a 
Szent István ezred pótszázad katonáinak. A megemlékezésre ezúttal is 
érkeznek vendégek és a Székesfehérvári Ifjúsági Fúvós Zenekar is közre-
működik. A megemlékezés háromnegyed hattól a Munkás Szent József 
templom szomszédságában a felszegi csengettyűnél folytatódik, ahol 
az 1944. szeptemberi orosz betörés gyergyószentmiklósi áldozatainak 
emléke előtt hajtanak fejet.  Koszorúzási szándékuk 2018. szeptember 
6-án, délután 4 óráig jelezhetik a 0784-258 441-es telefonszámon.

Nem lesznek tétlenek, akik 
beneveznek a szemétszedési 
akcióba
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A Gac-oldalban szeptember 7-én 
tartják az emlékező ünnepséget 
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