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Let’s do it Gyergyószéken is
Szombaton nagyméretű takarítási akció lesz, bárki csatlakozhat
• Csatlakozva a világméretű hulladékgyűjtési

kampányhoz, Hargita megyéből 25 település
vesz részt a Let’s do it Románia szombati akciójában. A 150 ország egyidejű részvételével zajló
program célja felszámolni az illegális hulladékhalmokat, illetve erősíteni az emberekben a
környezettudatosságot.
PETHŐ MELÁNIA
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argita megyéből egyelőre 3300 fővel számolnak a
kampány szervezői, de remélik, ez a szám szombatig tovább
bővül, hisz vannak települések,
amelyekkel még zajlanak az egyeztetések – mondta el lapunknak
tegnap Csergő Ottó, a Let’s do it
Romania program megyei koordinátora. Beszámolt, Gyergyószékről
Remete, Szárhegy, Szentmiklós,
Vasláb, illetve Várhegy, Galócás,
Maroshévíz, Tölgyes, és Holló önkormányzata jelezte, hogy részt
vesz a programban.
„A korábbi években más gyergyói települések is elég szép létszámmal jelentkeztek, most viszont
voltak, amelyek választ sem adtak
felhívásunkra, de ez nem azt jelenti, hogy nem fordítanak kellő fi gyelmet környezetük tisztán tartására.
Tudomásunk van arról, hogy sok
településen rendszeresen működik
a szelektív hulladékgyűjtés, esetük-

ben a szombati hiányzás igazolt”
– fogalmazott Csergő Ottó. Annak
tudatában, hogy a hétvégi Ifi napok
programjai sok diák részvételével
zajlanak, igazoltnak tekinti a gyergyószentmiklósi tanintézetek hiányzását is az akcióról.
Patakok, folyók medrét is
megtisztítják a szombati akció
során

A helyi megbízottaknál lehet
érdeklődni
A takarítási akció helyszíneit minden településen a helyi megbízott
jelöli ki és a munkacsoportok megszervezése is az ő feladata. Általában településeken kívüli részeken
takarítanak, utak mentéről, turistacélpontokról, patak-, folyómedrekből gyűjtik össze a szemetet,
és egyes helyeken a településközi
közterületeket is átfésülik – mondta a megyei koordinátor. Tudatja,
azokat is szívesen látják minden
helyszínen, akik nem jelezték a
megszabott határidőig részvételi
szándékukat – részletek felől érdeklődni az adott település polgármesteri hivatalánál lehet.

A gyilkostói út mentén
takarítanak
A Gyergyószentmiklóshoz közeli
utak mentén nemrégiben takaríttatott az önkormányzat, ezért a szombati akció helyszíne a Pongrác-tető
és a Kupás közötti rész lesz – tájékoztatott Csergő Ottó. Mint részletezte, a
Gyilkos-tó felé vezető szakaszon szociális munkások, a Békás-szoros–
Nagyhagymás Nemzeti Park munkaközössége, a gyilkostói útosztály
személyzete fog takarítani, illetve
csoport érkezik a hegyi csendőrségtől, illetve a csíkszeredai hegyi
vadászalakulattól. Valamennyien

reggel 8-kor találkoznak a Salamon
Ernő Gimnázium előtt. A szervezők
ide várják azokat is, akik előzetes
bejelentkezés nélkül csatlakoznának az akcióhoz.

Van értelme
„Az utóbbi tíz évet nézve lemérhető
a fejlődés: évről évre kevesebb a felelőtlenül otthagyott, eldobott szemét, de van még mit tanuljunk, nem
dőlhetünk hátra. Minden kihágás
esetén fel kell lépni a törvény szigorával, szükségesek a figyelmeztetések, büntetések” – fogalmaz Csergő
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Ottó, aki a kezdetektől aktív részese
a Let’s do it Románia programjainak.
Érzékeltetve a környezettudatosság
iránti egyre nagyobb fogékonyságot elmondta, míg néhány éve 2000
zsáknyi hulladékot szedtek össze
Gyilkostó településen, csak az út
mentéről, ugyanez a mennyiség legutóbb már sokkal nagyobb területről
gyűlt össze. Reméli, hogy szombaton, ugyanekkora mennyiségű hulladékért sokat kell majd gyalogolniuk a
hulladékgyűjtő önkénteseknek.
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Szemétgyűjtők
és szemétdobálók háborúja

H

a egyszerűsíteni akarunk, azt
mondhatnánk: kétféle ember van.
Az egyik, aki önként sorakozik fel
a kisebb vagy nagyobb lélegzetű szemétszedő akciók mögé: kesztyűt húz,
nem restell hajladozni, segít összegyűjteni a lassan mindent beborító hulla-
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dékhalmokat a természetből. A másik
fajta ember az, aki lelkiismeret-furdalás
nélkül, könnyedén elhajítja az évszázadokig fel nem bomló pillepalackot,
sörös dobozt, nájlonzacskót, ahova éri,
kiborítja az erdőszélre, és persze ott
is hagyja óriási mennyiségű építkezési
szemetét. Ha megkísérelnénk megsaccolni, hogy kik lehetnek többen, az a
sejtésünk: sajnos az utóbbi kategóriába tartozók. De szerencsére akadnak,
akik szembeúsznak a szélrózsa minden
irányából a természetbe ömlő szemétáradattal, például azok is, akik most a
hét végén csatlakoznak országszerte
a Kitakarítjuk Romániát elnevezésű
szemétgyűjtő akcióhoz, amelybe célja
szerint egymillió önkéntest vonna be
a Let’s do it Romania! civil szervezet.
Egyébként 150 ország kapcsolódott a világszintű környezetvédő akcióba, hogy
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lehetőleg minél több szeméttől szabadítsák meg az önkéntesek nemcsak az
erdőszéleket, mezőket, az utak mentén
húzódó területeket, de a vízpartokat,
álló és folyóvizeket is.
Nem kérdés, mennyire létfontosságúak
a hasonló kezdeményezések. Akárcsak
az, hogy minél többen vegyenek részt
bennük, beleértve a fiatal generációk
képviselőit is, hiszen korántsem mindegy
és jórészt rajtuk fog múlni, hogy milyen
tisztaságú környezetet örökítenek majd
ők tovább utódaiknak. Az viszont igenis
kérdés, rövid és hosszú távon, adott
mikroterületenként és globálisan is, hogy
ki bizonyul győztesnek a szemételdobálók
és szemétösszegyűjtők „versenyében”.
Sőt, mintha nem is versengés, hanem
egyenesen egyfajta háború zajlana: az
egyik fél megkísérli megsemmisíteni a
másik fél munkálkodásának eredményét.
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És ez így megy évről évre: minden tavaszszal nagyszabású takarítást szerveznek a
környezetvédők, aztán pár hónap múlva
újra szeméttengerek virítanak a környezetben. Ősszel megismétlik a hulladékgyűjtést azok, akiket zavar, hogy állandóan
ott hevernek a műanyagpalackok, színes
csomagolóanyagok a természetben, de
amire újra kitavaszodik, kezdhetik elölről,
hiszen időközben nem pihennek a másik
csoport képviselői: rendületlenül „munkálkodnak”. Tavasszal, nyáron, ősszel és
télen is.
Mindenki döntse el, melyik csapatba
szeretne tartozni, melyik oldalon kíván háborúzni. Döntsön annak tudatában, hogy
több száz évre saccolják az időt, amíg
lebomlik a műanyaghulladék. És annak
tudatában, hogy ha így folyik ez tovább, ki
tudja, élhető állapotban kapják-e meg gyerekeink, unokáink egyetlen bolygónkat.
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