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Szeptember 15-én százötven ország kapcsolódik be a környezetvédelmi kezdeményezésbe

Egymillióan Románia tisztaságáért

A Let’s do it Romania! nevű ci-
vil szervezet azt tűzte ki cé-
lul, hogy az idei szemétgyűjté-

si akcióba a lakosság öt százaléka, 
azaz egymillió romániai ember kap-
csolódjon be. Nicoleta Simionescu, a 
kezdeményező szervezet projektve-
zetője elmondta, szeptember 15-e az 
országos takarítás napja, amikor egy 
úgynevezett hulladéktérkép alapján 
egy időben több helyszínen zsákok-
ba gyűjtik a szemetet, és a lerakóhe-
lyekre szállítják. A program hosszú 
távú célja tudatosítani a lakosságban, 
hogy mennyire fontos a környezet kí-
mélése. „Egyes tanulmányok szerint 
2060-ra 4 százalékkal emelkedik a 
hőmérséklet, ami további éghajlat-
változást, vízhiányt eredményezhet – 
tehát valamennyiünket érint ez a kér-
dés, ezért mindannyian felelősek va-
gyunk a bolygónkért” – fogalmazott a 
projektvezető. Hozzátette, eddig 150 
ország kapcsolódott be a környezet-
védelmi tevékenységbe.

A kezdeményezés 2008-ban Észt-
országban született, amikor 50 ezer 
önkéntes tízezer tonna hulladékot 
gyűjtött össze. Románia 2010-ben ne-
gyedik országként csatlakozott, és 
2017 kivételével minden évben meg-
szervezte az országos takarítási na-
pot. Nicoleta Simionescu szerint az 
idei program sikerességének érde-
kében kiépítettek egy országos háló-
zatot, valamint létrehoztak egy hul-
ladéktérképet, partnereket keres-
tek, akik anyagi segítséget nyújta-
nak, erős kampányt indítottak, illetve 
online felületet is létrehoztak, ahol je-
lentkezhetnek az önkéntesek.

Környezettudatosság  
Maros megyében

Az akcióba bekapcsolódik Maros me-
gyében a prefektúra, a megyei ta-
nács, a rendőrség és a csendőrség, a 
tanfelügyelőség, a környezetvédelmi 
hivatal és felügyelőség, számos válla-
lat és civil szervezet, iskolák és ma-
gánszemélyek is. Dănuț Ștefănescu, 
a Maros megyei környezetvédelmi 
hivatal vezetője elmondta, a hulla-
déktérképen Maros megye „kellemes 
oázisként” jelenik meg, ami a reális 
helyzetet tükrözi. Hozzátette, sze-
rinte itt már sikerült tudatosítani a 
lakosságban a környezetvédelem je-

lentőségét, és sokkal kevesebb sze-
mét gyűl össze a környezetben, mint 
néhány évvel ezelőtt. Ștefănescu sze-
rint 10–15 ezer önkéntesre lehet szá-
mítani Maros megyében, ami ugyan 
nem éri el azt a számot, amire a 
szervezők törekednek, de így is szép 
eredményt remélnek.

Szeptember 15-én reggel a szer-
vezők már kint lesznek a marosvá-
sárhelyi sportcsarnok előtti téren, 
az önkénteseket 9 órától várják, hogy 
jelentkezzenek zsákokért és kesz-
tyűkért. Kedvezőtlen időjárási vi-
szonyok esetén sem marad el az ak-
ció, legfeljebb a kezdés időpontját te-
szik későbbre – hangsúlyozta Dănuț 
Ștefănescu. A többi Maros megyei vá-
rosban és községben, ahol az önkor-
mányzatok kapcsolódtak a kezdemé-
nyezéshez, hasonló módon indulnak 
a környezet megtisztítására.

Szervezési támogatás  
Hargita megyében

Csergő Ottó, a program Hargita me-
gyei koordinátora arról számolt be, 
hogy az augusztus 31-ei visszajel-
zési határidőig mintegy 25 megyei 
önkormányzat jelentkezett a nagy-
takarításra. A Nagy-Hagymás–Bé-
kás-szoros nemzeti park munkatár-
sa szerint ez a szám nem elkeserí-
tő, hiszen az elmúlt években is sok 
Hargita megyei településről a határ-
idő lejárta után érkezett a beneve-
zés. A koordinátor kifejtette, az akció 
pénzmegtakarítási lehetőség az ön-
kormányzatoknak is, mert az illegá-
lis szemétlerakók felszámolását iga-
zolni lehet, és minél kevesebb hul-
ladék maradt, annál kevesebbet kell 
minden polgármesteri hivatalnak be-
fizetnie a környezetvédelmi alapba.

Csergő Ottó elmondta, a hatóság-
tól maximális támogatottságot ta-
pasztalt a szervezés során: a kör-
nyezetvédelmi őrség elvállalta, hogy 
egyezséget köt a hulladékgazdál-
kodó cégekkel az akció során ösz-
szegyűjtött szemét mihamarabbi 
elszállítására. A környezetvédelmi 
minisztériummal megkötött szerző-
désen kívül partnerséget vállaltak 
a belügy- és honvédelmi, a vízügyi 
és erdészeti minisztérium aláren-
deltségébe tartozó egységek ígér-
ve, hogy a lehető legnagyobb szám-

ban vesznek részt a programban 
a siker érdekében. „A minisztériu-
mok magukénak tudják ezt az ak-
ciót, a tanügyminisztérium példá-
ul már a múlt tanév végén a tanfel-
ügyelőséghez, általa pedig az isko-
lákhoz eljuttatta a részvételre buz-
dító felkérést. A napokban nekem is 
szándékomban áll a Hargita megyei 
tanfelügyelőséget felkérni, hogy fris-
sítsék a meghívást” – fogalmazott a 
nemzeti park munkatársa.

A Gyilkos-tó környéke is megtisztul

Szeptember 15-én még a börtönben 
lévőket is bevonják a takarításba, vi-
szont az még kérdéses, hogy hány 
önkormányzat mond igent a csat-
lakozásra. A projektkoordinátor a 
gyergyószéki visszajelzésekről is 
beszámolt: Szárhegy, Remete, Vas-
láb, Várhegy és Maroshévíz már be-
nevezett, de az elmúlt években nagy 
létszámmal takarítottak az alfalviak, 
csomafalviak, ditróiak is, így nagy a 
valószínűsége, hogy tőlük csak ké-
sik a válasz, nem lesznek „igazolat-
lan hiányzók”.

Gyergyószentmiklós jelentkezé-
se is várat még magára, de nem kér-
dés, hogy csatlakozik a település. 
Egészen biztos, hogy lesz takarítá-
si akció Gyilkostó üdülőtelepen – 
mondta a programvezető. Hozzátet-
te, a részletek kidolgozása még folya-
matban, a parkigazgatóval tárgyalá-
sok folynak, akárcsak az országos 
útüggyel, hogy az üdülőtelephez ve-
zető út mentén is megszűnjenek a 
szemétkupacok. Minden évben segí-
tőtársak a hegyivadászok, rájuk az 
egyeskői részen, Balánbánya irányá-
ban számítanak, de mindenkit szíve-
sen látnak, aki egyénileg, csapatba 
szerveződve, civil szervezetet kép-
viselve részt venne a mentalitásfor-
máló akcióban. Csergő Ottó azt ígér-
te, időben tájékoztatják a lakosságot 
arról, hol szervezik a takarítást, az 
önkéntesek hogyan juthatnak a hely-
színre, és milyen felszerelést vehet-
nek igénybe. A szemétgyűjtési akci-
óba Kolozs, Argeș, Temes, Dolj, Gorj, 
Olt, Mehedinți, Hunyad megye is be-
kapcsolódik.

AntAl ErikA, BAlázs kAtAlin

A Mátyás király – mecénás és kato-
na elnevezésű vándorkiállítás meg-
nyitójával kezdődik a 10. madéfalvi 
nemzetközi hagymafesztivál szom-
bat délután hat órától a Siculicidium-
kápolnában. A Magyarság Háza köz-
reműködésével Székelyföldön elő-
ször látható anyag korszerű módon 
kívánja bemutatni Mátyás uralkodá-
sát, emléket állítva a királynak, aki 
egyszerre törekedett naggyá tenni a 
hazát, és munkálkodott annak meg-
védéséért. A Mátyás-emlékév része-
ként „Merényi Zoltán és Somodi And-
rás által megálmodott, a maga nemé-
ben egyedülálló műtárgy-kompozí-

ció különleges módon, a 21. század-
ra is reflektálóan mutatja be Hunyadi 
Mátyás életét. (…) Nem az adatok és 
az információk mennyisége, hanem 
az ezekből gondosan kiválogatott ele-
mek sajátos szemléletmódot tükrö-
ző összeállítása az, ami egyedülálló-
vá és megkerülhetetlenné teszi ezt a 
kiállítást, és nem feltétlenül csak az 
emlékév során” – olvasható az igaz-
ságos király születésének 575., ki-
rállyá koronázásának 560. évfordu-
lója alkalmából meghirdetett emlék-
év honlapján.

Az idén kilencnapossá bővült 
hagymafesztivál a szombati meg-

nyitó után vasárnap folytatódik: 11 
órától ünnepi szemtisére várják a 
résztvevőket a Hargita megyei tele-
pülésen, majd a helyi önkormány-
zat tanácsosi testülete díszülést 
tart a felújított kultúrotthonban, ez-
zel újra átadva rendeltetésének a 
kívül-belül megújult létesítményt. 
20 órától a tizennyolc évesek tarta-
nak bált a művelődési központban, 
ahova minden táncos kedvűt vár-
nak. Hétfő délelőtt a helyi gyerme-
keknek a Székelyföldi Legendárium 
meséiből vetítenek, 19 órától pedig 
komolyzenei esten lehet részt venni 
a kultúrotthonban, amelyen Ványo-

lós András, Ványolós Orsolya, Cseh 
Izabella és Lázár Zsombor zenél. 
Egyébként jövő héten minden napra 
készültek programmal a hagyma-
fesztivál szervezői, lesz gyerekek-
nek szóló színházi előadás, film-
vetítés, labdarúgótornák, táncház, 
hagymabál, kulturális és hagyo-
mányőrző előadások, koncertek, 
gyermekfoglalkozások és gaszt-
ronómiai vetélkedők is. A rendez-
vény részletes programja elérhető a 
madéfalvi nemzetközi hagymafesz-
tivál Facebook-oldalon.

kömény kAmillA

Mátyás király élete a hagymafesztivál jubileumi kiadásán

Kisorsolták a vágtán 
indulók sorrendjét
Kisorsolták tegnap a 11. Nemze-
ti Vágta előfutamain versenyző 
72 település sorrendjét, amely 
alapján szeptember 15-én rajt-
hoz állhatnak lovak és lovasa-
ik a budapesti Hősök terén. Gőz 
László, a Nemzeti Vágta tech-
nikai igazgatója elmondta, a fő-
városi futamokra idén 16 vidéki 
elővágta dobogósai kerültek be, 
akik azokkal együtt, akik közvet-
lenül a budapesti versenyre való 
nevezéssel jutottak be, a szom-
bati előfutamokon, majd a más-
napi középfutamokon mérhe-
tik össze gyorsaságukat. Ked-
ves Gyula történész beszámolt 
arról, hogy 2018-ban a Nemzeti 
Vágta történelmi arca a 200 éve 
született Görgey Artúr honvéd-
tábornok lesz. „Ő volt a magyar, 
de talán a nemzetközi történe-
lem utolsó hadvezére, aki még 
huszármódra, kivont karddal ve-
zette harcra katonáit” – mondta. 
Szotyori Nagy Kristófnak, a Ma-
gyar Lovasszövetség alelnöké-
nek, a Nemzeti Vágta verseny-
igazgatójának tájékoztatása sze-
rint a Hősök terén felállított spe-
ciális pályán a kétnapos ver-
senysorozat ideje alatt 72 ma-
gyarországi és határon túli te-
lepülés lovasa méri össze tudá-
sát az elő- és középfutamokon. 
Kifejtette, a vágta futamait min-
den évben nagy érdeklődés kísé-
ri a határon túli magyarság köré-
ben, ebben az évben Muravidé-
ken, Felvidéken, a Vajdaságban 
és Erdélyben is megrendezték 
az elővágtákat. Az eseményen a 
korábbi évek hagyományainak 
megfelelően idén is lesz nemzet-
közi futam, amelyre 4 kontinens-
ről érkeznek lovasok. A fiatal te-
hetségek számára újra megren-
dezik a Kishuszár Vágtát, lesz fo-
gatvágta, hagyományőrző lovas 
felvonulás, kocsitoló verseny és 
parasport-bemutató is – tette 
hozzá. A vasárnap esti döntőre a 
középfutamok öt leggyorsabb lo-
vasa jut tovább, ahol már a 2018 
leggyorsabb lovasa címért, a 
győztesnek járó ötmillió forin-
tért, valamint az 1848-as ván-
dorszablyáért futhatnak. A nem-
zeti lovas hagyományt feleleve-
nítő rendezvény záróprogramja a 
méneshajtás lesz, amelyen negy-
ven lovat hajtanak meg hortobá-
gyi csikósok.

Több madárfaj kihalt 
az elmúlt években
Közzétette a világ madarai-
nak állapotáról szóló jelentését 
a BirdLife International. A ma-
darak és élőhelyük védelmé-
vel foglalkozó szervezet szerint 
nagy a baj, ugyanis csak az el-
múlt néhány évben 8 madár-
faj pusztult ki véglegesen. A va-
don utoljára 2000-ben látott 
Spix-arán – amelyet a gyerekek 
jól ismerhetnek a Rió című ani-
mációs filmből – kívül a Pouli-
gyapjasmadarat, a pernambucói 
törpekuvikot, az alaogasi liánjá-
rót és a tengerkék ararát is azon 
fajok közé sorolták, amelyek a 
szervezet szakemberei szerint 
bizonyítottan vagy nagy való-
színűséggel kihaltak. Az új ta-
nulmány rámutatott, hogy a ki-
halás oka az élőhelyek elpusz-
títása, amelyet az ember okoz 
– idézte Stuart Butchartot, a 
BirdLife International vezető ku-
tatóját a The Guardian. A jelen-
tés szerint a fajok eltűnése rá-
adásul várhatóan nem mérsék-
lődik, sőt egyre gyorsul.

Szorgos kezek. Évről évre egyre többen kapcsolódnak be a szemétgyűjtési akcióba

Számos önkéntest szeretne bevonni a Kitakarítjuk Ro-

mániát elnevezésű országos szemétgyűjtési projekt-

be a Let’s do it Romania! nevű civil szervezet. A szep-

tember 15-ei akcióhoz többek között Maros és Hargi-

ta megyei intézmények, szervezetek kapcsolódnak.

Fotó: lőrincz csABA 




