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Vásznat  a műanyag helyett
Alternatívát jelentenek a műanyag zacskók helyett a kölcsönözhető vászonszatyrok
• Ingyenesen köl-
csönözhetők vászon-
szatyrok a csíkszeredai
központi piacnál egy
civil kezdeményezés
révén, melynek célja,
hogy minél kevesebb
műanyag zacskót
vásároljunk. A szemét-
gyűjtéstől a tudatos
vásárlásig egyre több
hasonló akciót szervez-
nek civilek a har gitai
megyeszékhelyen.

B A R A B Á S  H A J N A L

A csíkszeredai Csukás Eme-
se másfél hete tett ki egy 
dobozt a helyi zöldségpiac 

egyik standjához kölcsönözhető vá-
szonszatyrokkal. Érdeklődésünkre 
elmondta, az ötletet egy sepsiszent-
györgyi környezettudatos Face-

book-csoportban látta, amihez a szé-
kelyudvarhelyiek is csatlakoztak, és 
úgy gondolta, jó lesz Csíkszeredában 
is megvalósítani ezt a kezdeménye-
zést. Mint mesélte, több alkalommal 
előfordult velük is, hogy vásárláskor 
elfelejtettek táskát, szatyrot vinni 
magukkal, így mindig újat vettek, 

ezért számos vászonszatyor felgyűlt 
a háztartásban. Ezeket helyezte ki 
egy dobozban a piacnál, hogy ha 
mások is hasonlóan járnak, ne ve-
gyenek műanyag zacskót, hanem 
kölcsönözzenek ki egy vászontás-
kát, és használat után kimosva he-
lyezzék majd vissza a dobozba. Elő-

fordult már, hogy teljesen kiürült, 
de ugyanolyan gyorsan vissza is 
pótolták a szatyrokat azok, akik ki-
kölcsönözték, így az ötletgazda sze-
rint működik az elképzelés Csíkban 
is. Szerinte az is jó, hogy mások is 
csatlakoznak ehhez, hiszen az a cél, 
hogy minél kevesebb műanyaghul-

ladékot termeljünk, ugyanakkor azt 
is szeretné, ha a város más pontjaira 
is kerülne egy-egy ilyen doboz, főleg 
az áruházakba vagy azok közelébe.

Eseményre készülnek

Csukás Emese a témához kapcsoló-
dóan arról is beszámolt, hogy Haba 
Tündével közösen egy tudatos ház-
tartásvezetésről és szépségápolásról 
szóló eseményt szerveznek. A Mag-
tárban november 16-án Zero Waste 
mindennapok címmel megtartandó 
rendezvényen nemcsak előadások, 
hanem gyakorlati bemuta-
tók, workshopok is lesznek. 
Egyebek mellett természetes 
kozmetikumokat készítenek 
felnőtteknek, ugyanakkor ba-
báknak például  popsikrémet 
állítanak össze. Szó lesz arról is, hogy 
a mindennapokban miként lehet le-
csökkenteni a hulladéktermelést, il-
letve hogyan lehet házilag mosószert 
készíteni, hogy vegyszermentesen 
tisztítsuk otthonunkat. Rendezvé-
nyük része lesz továbbá egy cserebere 
vásár, melynek célja szintén az, hogy 
ne dobjuk ki a nem használt játékokat, 
ruhákat, hanem cseréljük el, hogy mi-
nél tovább használatban legyenek.

Ha elfelejtünk szatyrot vinni 
magunkkal, lehetőségünk van 
kölcsönözni egyet
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