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> Tanösvény és Mária Út vezet a Pogány-
havasra. Tíz kilométerrel bővült a Mária Út a 
Csíkborzsova – Csíkszépvíz – Szent László-
kápolna – Pogány-havas szakaszon, valamint 
közel hét kilométer hosszú, Csíkszépvízről 
a Po gány-havasra vezető tanösvény készült el a 
múlt hétvégén. A Szépvízi Ifjúságért Egyesület 
és Hargita Megye Tanácsának Hegyimentő 
Közszolgálata, Balogh Krisztina elnök, illetve 
Fekete Örs igazgató vezetésével előzetes fel-
mérés és térképkészítés alapján a múlt hétvé-

gén információs táblákat és jelzőoszlopokat 
helyezett ki, turistajelzéseket festett, valamint 

megtisztította az ösvényt a Csíkszépvíz – Po-
gány-havas között húzódó „Régi út” men-
tén, használható tanösvénnyé alakítva azt. A 
hegyimentők mellett a kétnapos tevékenység-
be húsz lelkes helyi fiatal is bekapcsolódott, és 
a tanösvény kiépítésével együtt elkészítették a 
Mária Út Csíkborzsova – Csíkszépvíz – Szent 
László-kápolna – Pogány-havas szakaszát is. 
Az akciót Molnár Sándor, a Hargita Közösségi 
Fejlesztési Társulás alkalmazásában álló, a Má-
ria Út projekt Hargita, Maros és Kovászna me-
gyéért felelős Székelyföldi Koordinációs Iroda 
vezetője irányította.  

> Medve miatt balesetezett. Súlyo-
san megsérült annak az autónak a ve-
zetője, amely az út széli árokba borult, 
miután a 13A országúton elütött egy, az 
úttesten átkelő medvét. A csíkszeredai 
38 éves M. L. június 17-én nem sokkal 
éjfél előtt haladt haszongépjárművével 
Székelyudvarhelyről Csíkszereda felé, 
amikor hirtelen egy medvét pillantott 
meg az úttesten. Az ütközést nem tudta 
elkerülni, és autójával felborult. A bal-
esetben az autó két másik utasa is köny-
nyebb sérüléseket szenvedett.

A használt étkezési olaj, műa
nyag palack, papírhulladék, elek
tronikai hulladék, CD, DVD, égők, 
neonok, elemek, alumíniumdo
bozok, jó állapotban levő gyerek
játékok és lejárt szavatosságú 
gyógyszerek gyűjtése mellett 
most már „lejárt szavatossá
gú” bannereket is bevesz a Zöld 
SzékelyFöld Egyesület a hét vé
gére szervezett gyűjtése során.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Már olyan önkéntesek is 
kiegészítik a hét végén 
tizedik alkalommal sor-

ra kerülő Nagy olajgyűjtés lebo-
nyolítójának, a Zöld SzékelyFöld 
Egyesületnek a csapatát, akiket a 
nemrégiben megszervezett önkén-
tes börzén toborzott az egyesület. 
A 2009 januárja óta megrendezés-
re kerülő olajgyűjtés rendkívüli 
népszerűségnek örvend, a szerve-
zők szerint sikerének titka talán 
az, hogy nem a kifogásokra épült, 
vagyis hogy miért nem lehet va-

lamit megoldani, hanem konkrét 
megoldást kínált a város környe-
zettudatos lakossága számára. „Az 
ideális természetesen az, ha állan-
dó hulladékbegyűjtő helyek állnak 
a lakosság rendelkezésére, ahol a 
különböző, háztartásban felgyűlt 
hulladéktól meg lehet szabadul-
ni, mindaddig viszont, amíg egy 
ilyen rendszer ki tud épülni, meg-
felelőképpen működni, addig ez a 
program kíván segítséget nyújtani 
a városnak, a lakosságnak” – vélik 
a szervezők.

Az elmúlt kilenc olajgyűjtés 
alkalmával 3753,32 liter használt 
olajat adtak le, több száz embert 
mozgatva meg, és talán a környe-
zetvédelmen túl az a legnagyobb 
előnye, hogy aktív cselekvésre ösz-
tönzi a felnőtt korosztályt is.

Az igényeknek megfelelően egy-
re több hulladéktípus leadására van 
lehetőség a program során, ezért 
ma már 13 hulladéktípust vesznek 
át a Zöld SzékelyFöld Egyesület 
önkéntesei a városban kihelyezett 
programsátraknál: használt étkezé-

si olaj, PET-palack, papírhulladék, 
elektronikai hulladék, CD, DVD, 
égők, neonok, elemek, alumíni-
umdobozok, jó állapotban lévő 
gyerekjátékok és lejárt szavatos-
ságú gyógyszerek. Ez alkalommal 
egy újabb hulladéktípussal bővül a 
paletta, mégpedig a bannerekkel. 
A szervezők a Hargita Megyei 
Kulturális Központtal olyan „le-
járt szavatosságú” hirdetőtáblákat 
várnak, melyek üzenetei már időt 
múltak, hasznavehetetlenek a cé-
gek, magánszemélyek számára. A 
bannereket különböző műalko-
tások készítésére használnák fel.

A szombati akció alkalmával 
a már megszokott négy csíkszere-
dai gyűjtőponton – Szabadság tér, 
dendrológiai park, Székely Károly 
Szakközépiskola, valamint a Tudor 
negyedi József Attila Általános Is-
kola szomszédságában – 10–14 óra 
között lehet leadni a hulladékokat. 

A program szakmai partnerei 
az Ave Huron Kft., az Eco Trend 
Europa, valamint Csíkszereda Pol-
gármesteri Hivatala.

Közel 60 óvodás, kisiskolás gyer
mek gyűl össze mindennap a csík
szeredai református imaház udva
rán, ahol az immár harmadízben 
megrendezett Vakációs bibliahét 
rendezvényei zajlanak. 

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Kész, vigyázz, rajt! – ez a mot-
tója a Csíkszeredai Reformá-
tus Egyházközség által szerve-

zett egyhetes rendezvénysorozatnak, 
melynek keretében az óvodáskorú és 
kisiskolás gyermekek naponta délelőt-
ti foglalkozásokon vesznek részt az 
imaházban. 

Állj be te is Isten csapatába! – biz-
tatják a szervezők a kicsiket. Minden 

napra kiválasztottak egy bibliai törté-
netet, ahhoz kapcsolódnak a játékok, 
a tanult énekek és kézműves-foglalko-
zások, mindezek során pedig a sport-
szerű viselkedést, az Isten csapatában 
való játékot, annak szabályait sajátít-
hatják el a programokon részt vevő 
gyermekek. 

Csíkszeredában immár harmadik 
esztendeje, hogy a nyári szünidő első 
hetében Vakációs bibliahetet szer-
veznek Szatmári Szilárd és Szatmári 
Ingrid református lelkipásztorok, akik 
munkáját önkéntes pedagógusok, fel-
ügyelők segítik. Érdeklődésben nincs 
hiány, az elmúlt évi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy ha a hét első napjaiban 
„csak” 50 körüli a gyermeklétszám, a 
hét végére eléri a 70-80-at is. 

VaKációS bibliahét

Játssz Isten csapatában!

SZélESEdiK a lEadható hulladéKoK palEttája

Bannereket is gyűjtenek

Használtolajgyűjtés Csíkszeredában. Egyre több, a környezetre káros hulladékot elfogad a Zöld SzékelyFöld Egyesület fotó: mihály lászló

Kiscsoportos foglalkozás a bibliahéten. Isten csapata fotó: mihály lászló

pillanatfelvételek pörög
tek észak-koreai útjairól, háttérze-
neként pedig Cseh Tamás Micsoda 
útjaim című szerzeménye hangolta 
rá az érdeklődő hallgatóságot Luk-
ács Csaba Diktátorok és katasztrófák 
nyomában címmel meghirdetett 
elő adására Csíkszeredában. Képes 
beszámolókon lehetett megtudni 
részleteket Tóásó Előd helyzetéről, 
akit az újságíró személyesen is meg-
keresett Bolíviában a börtönben, de 
bepillantást nyertünk több diktátor-
uralom alatt élő ország mindennap-
jaiba is.  szöveg: darvas beáta, fotó: mihály lászló


