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Környezettudatos életre törekednek
A műanyagmentes július legnagyobb kihívásairól 
• A műanyagmentes-
ség máskor sem egy-
szerű kihívás, de amikor 
a legtöbb élelmiszert 
csak műanyag zacskó-
ba csomagolva árusít-
hatják, első ránézésre 
lehetetlennek tűnik. A 
műanyagmentes július 
nevű kihívás követői 
azonban azt vallják, az 
apró lépésekben törté-
nő változás a fontos. 

H A J N A L  C S I L L A

S okszor futunk bele a világ-
hálón az üzenetbe, amely azt 
közvetíti, hogy nem néhány 

emberre van szükség, akinek élet-
módja tökéletesen hulladék-

mentes, hanem több millió-
ra, akiknek ez tökéletlenül 
sikerül. A műanyagmentes 
július elnevezésű kihívás 
egy figyelemfelkeltő akció, 
amely 2011-ben indult útjá-
ra Ausztráliából, és azóta 
rengeteg követője akadt. 
Nem kell más kontinensre 

utaznunk azért, hogy olyan 
emberekkel beszélgethessünk, 
akik már észrevették maguk körül 
a sok műanyaghulladékot és an-
nak káros hatásait, és apróbb vagy 
nagyobb lépésekben, de próbálnak 
tenni valamit ellene.

Álszentség víztakarékosságról 
beszélni

Balázs Panna Marosszentgyörgyön 
élő vállalkozó újrahasznosítható cso-
magolótermékeket készít. Megkeresé-
sünkre arról mesélt, hogy mit jelent 
számára a műanyagmentesség. Idén 
a legnagyobb kihívást a szelektív 
hulladékgyűjtés jelenti neki, hiszen 
ez egyáltalán nincs megoldva Ma-
ros megyében. Eddig közösségi ösz-
szefogással oldották meg ők is, azaz 
kéthetente egyszer összegyűjtötték 
többen a szelektív hulladékukat, és 
közösen leadták az egyik begyűjtő és 
újrahasznosító vállalatnál. „Ez most 
sajnos nem lehetséges, így az a megol-
dás marad, hogy mindenki egyénileg 

viszi el az összegyűlt hulladékot. Ez 
nekünk szinte 30 kilométert jelent” – 
jegyzi meg Balázs Panna. A minden-
napi életükbe már elég sok mindent 
jól beépítettek, nem érzi úgy, hogy 
idén júliusban nagyon látványosat 
szeretne változtatni, de erre az évre az 
volt a terve, hogy környezetkímélőbb 
alternatívákat nyújtson a fesztiválok, 
események szervezőinek, akik meg-
keresik őt is. Bár lényegesen kevesebb 
helyre hívják majd a koronavírus-jár-
vány következtében lemondott ese-
mények miatt, azért ő készül a hétvégi 
Levendulás piknik nevű eseményre 
Magyar ózdra, ahol egy „zöldebb” sar-
kot is berendez majd az érdeklődők-
nek. Mint elmondta, bár a kenyeret 
egy ideje csak műanyagba csomagolva 

árusítják, a járvány kezdete óta több 
pamutból készült, bélelt kenyérzsákot 
adott el, hiszen nagyon sokan kezdtek 
el otthon kovászos kenyeret sütni. Úgy 
érzi, a legnagyobb kihívást az ivóvíz 
jelenti számukra, de nemrég sikerült 
visszaváltható műanyag palackos vi-
zet találniuk. „Ami nem megy nekem, 
az a környezettudatos mosás, hiszen 
nagyon kevés ruhánk van, csak annyit 
vásárolunk, amennyi éppen szüksé-
ges, és azt is próbálom másodkézből 
megvenni, mivel a textilipar az egyik 
legszennyezőbb iparág a világon, de 
nem találtam még olyan környezet-
tudatos mosószert vagy egyéb alter-
natívát, amivel igazán elégedett len-
nék. Ami nekünk is és valószínűleg 
mindenkinek körülöttünk kihívást 

jelent, a gáz, víz és elektromos energia 
takarékos felhasználása. Szerencsés 
helyzetben vagyunk, hiszen háztar-
tás szintjén korlátlan vízmennyiség 
áll rendelkezésünkre, így elég nagy 
álszentség arról beszélni, hogy mi 
ezzel takarékoskodunk, tudván azt, 
hogy a Föld lakosságának öt száza-
lékának nem adatik meg ez a luxus” 
– számolt be környezetkímélő kihívá-
sairól a Székelyhonnak Balázs Panna.

Saját kényelmünk 
a legnagyobb akadály

Mándoki Melinda marosvásárhelyi 
tanár és „youtuber anyuka” úgy ér-
zi, számára a legnagyobb kihívást a 
műanyagmentességben a saját kényel-
messége jelenti. Videóival nem akar 
senkit meggyőzni, de úgy érzi, szíve-
sen megosztja másokkal azokat a kör-
nyezettudatos ötleteket és testedzéssel 
kapcsolatos videóit, amelyek nála be-
váltak, hadd döntsék el mások, hogy 
mit kezdenek ezekkel. „A kommersz 
irányvonallal könnyen lehet azonosul-
ni: miért cserélnék én gyakrabban pe-
lenkát, amikor az eldobhatós kényel-
messége nekem is jár. Miért cipelnék 
plusz fél kilót csak azért, hogy üvegben 
vegyem meg a borsó- és kukoricakon-
zervet? Talán én nem érdemlem meg, 
hogy könnyebb legyen az életem? Fő-
leg most, hogy minden megváltozott” 
– teszi fel a kérdést az édesanya. Aztán 
az ember nagy levegőt vesz, egy lépést 
hátralép a reklámok agymosásától, és 
újra nekivág kiépíteni a helyi kapcso-
latokat a megújult helyzetben is, mert 
kifogásokat mindig lehet keresni – te-
szi hozzá Mándoki Melinda, akinek 
édesanyaként és videókészítőként is 
egyik fő mottója: oktatni, szoktatni és 
példát mutatni. 

Egyre több műanyagot használunk. 
Kényelmetlen a helyettesítése
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SIMON VIRÁG

M ár ismert volt, hogy Marosvásár-
helyen a párt polgármesterjelöltje 

Theodora Benedek orvosprofesszor,  
akit az országos vezetőség is megerő-

sített és támogatásáról bizto-
sított. A jelenleg helyi önkor-
mányzati tisztséget is betöltő 
jelölt szerdán arról beszélt, 
hogy szeretné, ha fejlődne 
Marosvásárhely, és biztos 

benne, hogy városvezetőként 
kamatoztatni tudná az európai uniós 
pályázatírás terén szerzett tizenegy 

éves tapasztalatát. Nem szeretne pisz-
kos, támadó kampányt, de ha feldob-
ják neki a labdát, akkor meg fogja vé-
deni magát.

Szászrégenben a liberális párt a 
kormányfő jelenlegi sportügyi ta-
nácsadóját, Gabriel Tonceant jelöli, 
aki az országos atlétikai szövetség 
elnöke. A jelölt változtatni szeretne 
a véleménye szerint 30 éve ugyano-
lyan városon. Nemrég lett a liberális 
párt tagja, ahogy a segesvári polgár-

mesteri széket megpályázó Cons-
tantin Fiscu is. A sajtótájékoztatón 
jelen lévők közül az egyedüli újrázó 
liberális polgármester a 2012 óta Di-
csőszentmártont vezető  Sorin Meg-
hesan, aki folytatni akarja a munkát, 
és azt nyilatkozta, hogy négy évvel 

ezelőtti tervei, ígéretei nagy többsé-
gét megvalósította, beváltotta. Cristi-
an Chirtes szerint ideje, hogy Maros 
megye Temes, Kolozs és Fehér me-
gye nyomában látványosan fejlődni 
kezdjen és a kormánypárt képviselő-
jeként ő ezt a fejlesztést tűzte ki célul.

Felvonultak a Nemzeti Liberális Párt Maros megyei jelöltjei
• A Marosvásárhely, Segesvár, Szászrégen és Dicső-
szentmárton polgármesteri székeire pályázó liberális 
jelölteket mutatta be szerdán szabadtéri sajtótájékoz-
tatóján a Nemzeti Liberális Párt Maros megyei elnöke, 
Cristian Chirtes, aki bejelentette, hogy versenybe száll 
a Maros Megyei Tanács elnöki tisztségéért.

Benedek Theodorát férje, Benedek Imre 
is elkísérte
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Viharos hétvége?

Légköri instabilitás miatt elsőfo-
kú (sárga jelzésű) figyelmezte-
tést adott ki az ország nyugati, 
központi és északi régióira, vala-
mint hegyvidékeire az Országos 
Meteorológiai Szolgálat (ANM). 
A figyelmeztetés szerint péntek 
hajnaltól szombat délelőttig a 
jelzett térségekben fokozott lesz 
a légköri instabilitás, záporok, 
zivatarok, szélviharok, jégeső 
várható. A lehulló csapadék-
mennyiség meghaladhatja a 
25–30, helyenként pedig akár a 
40–60 litert is négyzetméteren-
ként. Az ANM szerint az ország 
nyugati, délnyugati, középső 
és északi vidékein a következő 
napokban is fokozott légköri 
instabilitásra kell számítani.
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