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Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség 
vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá-
sok közléséről dönt sön. Kéz ira to kat  nem 
őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesz-
tőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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Szemétszedés: pozitív tapasztalatok
Let’s do it Románia hulladékgyűjtési kampány

A 150 ország egyidejű részvé-
telével zajló program cél-
ja felszámolni az illegális 

hulladékhalmokat, illetve erősíteni 
az emberekben a környezettudatos-
ságot. Hargita megyében több mint 
négyezer fő vett részt a kampány-
ban. 

Csökkenőben a szemét

„Kellemes meglepetések is értek 
a program során, ugyanis még pén-
teken délután is három olyan térség 
jelentkezett be, több mint hétszáz 
személlyel, akik korábban nem vet-
tek részt az akcióban. A több mint 

négyezer személy részvétele igenis 
megerősít abban, hogy komolyan 
veszik az emberek a környezetük 
tisztaságát” – fogalmazott Csergő 
Ottó megyei koordinátor. Továb-
bá beszámolt arról is, hogy a még 
pontosításra váró számítások sze-
rint megyeszinten tízezer zsáknyi 
szemét gyűlt össze, de ez a szám az 
évekkel ezelőtti szervezett akciók-
ban a duplája is volt.

Csökkenőben 
a szemetelők száma

Számos gyergyószéki település is 
csatlakozott a takarítási akcióhoz. A 
helyszíneket minden településen a 
helyi megbízott jelölte ki, és a mun-

kacsoportok megszervezése is az ő 
feladata volt. Általában települé-
seken kívüli részeken takarítottak, 
utak mentéről, turistacélpontokról, 
patak- és folyómedrekből gyűjtöt-
ték össze a szemetet. Gyergyószent-
miklóson reggel 8 órakor a Salamon 
Ernő Gimnázium elől indultak az 

akcióban részt vevők. A város kele-
ti részén, a Visszafolyó irányában 
takarítottak a Sfantu Nicolae iskola 
fi ataljai, ők a mezőszéli utcákban, 
a település szélén gyűjtötték ösz-
sze a szemetet. A Gyilkostó sugárút 
mentén, több csapatra osztva, az 
önkormányzat, a hegyi csendőrség, 
útosztály, a hegyivadász alakulat 
bejelentett csoportjai gyűjtötték az 
elhajigált dolgokat. A Békás-szo-
ros–Nagy-Hagymás Nemzeti Park 
munkaközössége teljes létszámmal 
képviseltette magát, tudtuk meg 
Csergő Ottótól. 

„Több mint száz gyergyószent-
miklósival számoltunk, és a vég-
eredmény: háromszáz zsáknyi sze-
mét Gyergyószentmiklóson, illetve 

a Gyilkostóhoz vezető út mentén. 
Ez a mennyiség ahhoz képest, hogy 
korábban akár hatszor ennyi is volt, 
nem nagy. Úgy vélem, csökkenőben 
van a szemetelők száma, amihez 
nagyban hozzájárul a gyerekek, 
fi atalok évek óta zajló környezettu-
datosságra való nevelése is. Idén 
inkább háztartási szeméttel talál-
koztunk, nem találtunk kanapékat, 
bútorokat, lakásfelújításból szárma-
zó berendezéseket, és ez már egy 
nagy lépés” – ismertette a program 
koordinátora, köszönve minden 
résztvevőnek a munkáját.

B A R I C Z - T A M Á S  I M O L A

A szárhegyi úton eddig csak 
egy átjáró volt az állatorvo-

si rendelő szomszédságában, ezt 
a zebrát, a sáncba vezető gyalo-
gátjárót ezúttal is megerősítették. 
További két átjárót is festetek a 
Nicolae Balcescu utcában a kőke-

reszti útkereszteződés közvetlen 
közelében, mindkettő a sáncba 
vezet. Az ott lakók örülnek, hogy 
több éves kérésüknek tettek eleget, 
az országúton átkelési lehetőséget 
biztosítanak, viszont úgy vélik, 
veszélyes is lehet, mert kanyarban 
vannak az átkelők, és a vízelveze-
tő árokba vezetnek, továbbá tábla 
sem figyelmezteti az autóvezetőket 
a zebrára.

 

Kevesebb a szemét, de azért volt, 
amit összegyűjteni

▴   FOTÓ: CSERGŐ OTTÓ

• Hargita megyéből 
közel harminc tele-
pülés részvételével 
zajlott a Let’s do it 
Románia szombatra 
meghirdetett akciója. 
Több mint négyezren 
döntöttek úgy, hogy 
fontos számukra a 
környezetük tisztasá-
ga, és ezért tesznek 
is. Csergő Ottó, a 
Let’s do it Romania 
program megyei ko-
ordinátora számolt be 
az akcióról.

B A R I C Z - T A M Á S  
IMOLA

Á S 

„Idén inkább háztartási 
szeméttel találkoztunk, nem 
találtunk kanapékat, bútoro-
kat, lakásfelújításból szár-
mazó berendezéseket, és ez 
már egy nagy lépés.”

Jó, hogy van,  de...
• Az elmúlt napokban festették újra Gyegyószentmik-
lóson a gyalogátjárókat. 




