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Leúsztatják a folyón a szemetet
Figyelemfelkeltő akcióra készül az UTCA

• Rendhagyó meder-

dékot a mederbe, vagy a víz mossa
bele. Olyat is tapasztaltak már, hogy
valaki rendszeresen szemétlerakónak használta a folyómedret, mások
pedig éppen ottjártukkor dobáltak
bele pillepalackokat.
A Nagy-Küküllő fenyédi szakaszának tegnapi takarításakor
egyébként öt-hat zsáknyi úsztatható hulladékot találtak, ami arra
enged következtetni, hogy a helybéliek egyre környezettudatosabbak
–jeg yezte meg Magyari. Hozzátette
azonban, hogy ebbe a mennyiségb e
nem tartozik bele az a rengeteg textil, üveg, gumi és egyéb hulladék ,
amelynek összegyűjtésére nem volt
kapacitásuk. Hangsúlyozta, hiába
váltak környezettudatosabbá a fenyédiek és a székelyudvarhelyiek,
ha a folyó fentebbi szakaszán továbbra is a vízbe kerül a hulladék.

takarításra készül a
székelyudvarhelyi
UTCA nevű civil akciócsoport. Az elkövetkező napokban összeszedik a Nagy-Küküllő
medrébe dobált pillepalackokat és egyéb
úsztatható hulladékot,
majd ezeket leengedik
a folyón, és Székelyudvarhelyen gyűjtik
be. Az akcióval a folyó
szennyezettségét szeretnék szemléltetni.

Számonkérést várnak
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orábban már feltérképezték
a Nagy-Küküllő Fenyéd és
Székelyudvarhely
közötti szakaszát, és úgy tapasztalták,
hogy az roppant szennyezett, ezért
is tartják meg – immár második alkalommal – rendhagyó akciójukat,
fejtette ki lapunknak Magyari Lajos, az UTCA elnöke. A megmozdulás részeként megtisztítják a folyó
medrét az eldobált pillepalackoktól
és egyéb úsztatható hulladékoktól,
majd azokat útjukra engedik a vízen, és Székelyudvarhelyen gyűjtik
be. A munkát tegnap kezdték el egy

fenyédi hídnál, innen haladnak Székelyudvarhely irányába – szívesen
látnak mindenkit, aki csatlakozna
akciójukhoz. A terv szerint a folyón
leúsztatott hulladékok vasárnapra érik el a várost. Egyelőre nem
tudni, hogy pontosan hol fogják
begyűjteni azokat, de mindenképp

azt szeretnék, hogy a lakosok saját
szemükkel lássák, mennyire szenynyezett a folyó.

Honnan a sok szemét?
Magyari Lajos elmondta, tapasztalatai szerint a hulladék túlnyomó ré-
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A Szűzanya névnapja
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örténelmi vonatkozása, valamint a népi áhítat okán magyar
és német nyelvterületen szeptember
12-én ünnepeljük Mária nevenapját.
A Szűzanya névünnepét a 11. század óta különböző dátumokon ülték
meg. Spanyolországban vezették be
a 16. században. Az egész egyházban boldog XI. Ince pápa rendelte
el, annak emlékére, hogy 1683. szeptember 12-én a keresztény serege k
felszabadították Bécs városát a török
ostrom alól. Ezzel megkezdődött Magyarország török iga alóli felszabadítása is. Az ostrom idején I. Lipót
császár és udvara Passauba menekült, és a kapucinus kolostor Mariahilf, azaz a Mindenkor Segítő Szűz
Mária kegyképe előtt könyörgött a
szabadulásért – a győzelem nagyban
segítette a kultusz elterjedését. Noha
a világegyház általános naptárában
1970 óta nem az emléknap, számos ,
a védelmébe ajánlott egyházközség

egyik legnagyobb saját ünnepe. Népszerű a Mária keresztnév is.

Templombúcsúk
A csíksomlyói kegytemplom őszi
búcsúján, ma a szentmisék 8, 10.30
és 19 órakor kezdődnek. A nagymisét, amelynek szónoka Göthér Gergely csíksomlyói plébános lesz, élő
adásban közvetíti 10.30-tól az Erdélyi Mária Rádió. Székelyszálláson

A Szűzanya szobra a csíksomlyói kegytemplomban
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F OTÓ: PINTI ATTILA

Az UTCA tagjai az akcióval a hatóságok figyelmét is fel szeretnék
hívni a környezetszennyezés probTöbb köbméternyi hulladékot
lémájára. Szerintük drasztikus
engedtek le a folyón két éve.
büntetéseket kellene kiróni a körMost is erre készül az UTCA
nyezetszennyezőkre, máskülönben
nem szűnik meg a gond. Mindemellett az illegálisan elkerített fo▴ FOTÓ: BARABÁS ÁKOS
lyómederszakaszokat is ellenőrizni
kellene. „Nem idegenek jöttek ide
sze a folyó fentebbi szakaszán lévő szemetelni, ezek mi magunk voltelepülésekről érkezik, vagy éppen tunk. Sokan figyelembe sem veszik,
a Nagy-Küküllőbe ömlő patakokból. hogy nemcsak a környéket rondítja
Nagy gondot jelent szerinte, hogy so- a szemét, de az ivóvíz, illetve a fokan a folyó- és patakmedrek árterü- lyó élővilága is veszélybe került.
letét is elkerítették, és a kertek hátsó Éppen ezért elvárjuk, hogy a harészében tárolják a szemetet. Onnan tóságok végezzék el a rájuk bízott
vagy maga a gazda dobja a hulla- feladatot” – fogalmazott Magyari.

szombaton 11 órától a búcsú szónoka
Hajlák Attila István imecsfalvi plébános lesz. Bethlenfalván a vasárnap 12.30-kor kezdődő templombúcsún a szentbeszédet László Attila,
a székelyudvarhelyi Szent György
Egyházközség plébánosa mondja.
Marosjárán Balla Imre, a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János Plébánia segédlelkésze lesz a vasárnap
13 órától tartandó búcsús szentmise
szónoka. (Molnár Melinda)

Pálos testvérekkel a Hargitára
A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, szombaton Hargitafürdőn, az
adótorony közelében található romoknál, illetve az ott felállított keresztnél
tartanak ünnepi szentmisét a pálos szerzetesek. A Hotel Ózonnál 10 órakor
találkoznak a zarándokok, és negyedóra múlva együtt indulnak. A hargitai
ünneplés közös imaszándékai: nemzetünk, családjaink egysége, békéje.

Fotókiállítás
Szeptember 13-án, pénteken 18 órakor Bartis Attila A szigeteken című
fotókiállítását nyitják meg Csíkszeredában, az Új Kriterion Galériában.
A tárlatot megnyitja Kemény István költő.

Színjátszó találkozó
Tizennyolcadik alkalommal rendeznek Műkedvelő Színjátszó Találkozót
Csíkszentmihály községben október 13-án. Ezúttal Csíkvacsárcsiban
tartják a találkozót, melynek célja fellépési lehetőséget teremteni
az amatőr színjátszó csoportoknak. A jelentkezéseket október 4-éig
várják. Bővebb tájékoztatás a vacsarcsi@gmail.com e-mail-címen vagy
a 0741-077090-es telefonszámon kérhető.

Utódnyugdíjasok figyelmébe
A 16. életévüket betöltött utódnyugdíjas gyermekek kötelesek iskolalátogatási igazolást bemutatni a Hargita Megyei Nyugdíjpénztárnál a
nyugdíj további folyósításának érdekében. Az igazolást szeptember
23-ig kell eljuttatni az intézményhez.

