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Használhatóvá tett hulladék
Környezetvédelem kreatív újrahasznosítással
• A Europe Direct Köz-
pont és az Európai Unió 
támogatásával online 
újrahasznosítási versenyt 
hirdet a Központi Fejlesz-
tési Régió Maros, Hargita, 
Kovászna, Brassó, Szeben 
és Fehér megyei 18 éven 
aluli fiatalok számára. A 
legkreatívabb projekteket 
10 tablettel jutalmazzák. 

A N T A L  E R I K A

A vetélkedőnek több célja is 
van: részben az, hogy megtör-
je az otthonülés egyhangúsá-

gát, fejlessze a gyerekek kreativitását, 
felhívja a fi gyelmet a környezetvéde-
lemre, és arra ösztönözze a fi atalok 
által a családokat, hogy találják ki, 
milyen módon hasznosíthatják a már 
megvásárolt, fölöslegessé vált csoma-
golóanyagokat, palackokat. 

Az online vetélkedőre a Központi 
Fejlesztési Régió hat megyéjéből bár-
ki benevezhet, aki még nem töltötte 
be a 18. életévét. Bármi felhasznál-
ható, ami kidobásra lett ítélve, és 

bármi készíthető, amit a fantázia és 
a kreativitás diktál. Javaslatok: tex-
tíliából, műanyagból, papírból ruhát 
készíteni, a használt olajat, használt 
elemeket, műanyag palackokat egy 
begyűjtőhelyen leadni, a befőttesü-
vegekből, dobozokból virág-, írószer- 
vagy gyertyatartót készíteni, a ház 
körül vagy bármely más területen 
rendet rakni, takarítani, vagy elül-
tetni egy fát. Az elvégzett munkákról 
egy beszámolót kell küldeni e-mail-
ben, amelyben fel kell tüntetni, hogy 

hány személy kapcsolódott be, meny-
nyire volt nehéz a kivitelezés, milyen 
lett a végeredmény. Két fotót is kell 
mellékelni, egyiket a felhasznált 
nyersanyagról vagy a rendezés előtti 
területről, és egyet a végeredmény-
ről. Videót is küldhetnek a részve-
vők, illetve minél több fotót, amelyek 
az aktivitást örökítik meg. Harmadik 
lépésként egy üzenetet is meg kell 
fogalmazni a témában, és elküldeni 
az Európai Unió részére egy európai 
zászlóval vagy más jelképpel, felvé-

telen vagy írásban. Jelentkezni októ-
ber 28. és december 2. között lehet-
séges a europedirect@adrcentru.ro 
címen. Valamennyi részvevőt 
egy Európai Uniót népszerű-
sítő tárggyal jutalmaznak, 
a legkreatívabbakat, leglát-
ványosabbakat egy-egy tab-
lettel is. A projekteket egy 
tanárból, a Europe Direct Köz-
pont egyik munkatársából és a civil 
szféra egy képviselőjéből álló zsűri 
értékeli majd.

A cél, hogy minél kevesebb újrahasznosítható 
tárgy kerüljön a hulladékba

▴  KORÁBBI  FELVÉTEL:  HAÁZ VINCE

H I R D E T É S

Miniszteri rendelet
Új rendeletet hagyott jóvá teg-
nap Nelu Tătaru egészségügyi 
miniszter, amely alapján bi-
zonyos szinten megpróbálják 
tehermentesíteni a kórházakat 
– számolt be tegnap délután 
a Digi 24 hírportál. A rendelet 
egyik legfontosabb pontja, 
hogy ezentúl az enyhe tünete-
teket mutató vagy tünetmen-
tes COVID–19-betegeket már 
nem utalják kórházba, hanem 
az érintett háziorvosának 
online vagy telefonos felügye-
letével saját otthonában, a 
családtagoktól elkülönítve 
gyógyulhat. Újdonság az 
is, hogy ezentúl a kórházak 
sürgősségi osztályain gyors-
teszteket is használhatnak, 
ezzel is lazítva a tesztelésekre 
várakozók hosszú során. A 
számos újdonság egyike értel-
mében – a Digi 24 szerint – a 
gyógyultnak nyilvánított  

betegeket kilencven napig 
nem fogják tesztelni, kivéve 
ha súlyos tüneteket mutatnak. 
A miniszteri rendelettel tulaj-
donképpen lazítani próbálnak 
az igencsak leterhelt egész-
ségügyi rendszeren, hiszen 
egyre gyakrabban érkeznek 
olyan hírek a koronavírusos 
fertőzötteket ellátó kórhá-
zakból, hogy óriási a nyomás 
a kórházak személyzetén, 
az orvosok és ápolók pedig 
rendkívül kimerültek.
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