
Annak idején, amikor elkezdődött Csík-
szeredában a szelektív hulladékgyűjtés, és arra 
szólították fel a lakosságot, hogy külön – erre 
a célra ingyenesen házhoz szállított zsákokba 
– gyűjtögesse a papírt, illetve a műanyagot, 
sokan felháborodtak. Még mit nem, ezzel is ne 
nyomorítsák meg az életüket! Aztán úgy tűnt, 
szép csendben mindenki megszokta a rendet, 
és a hónap utolsó szombatjának reggelén ott 
díszelegtek a kapuk előtt a papíros és nejlonos 
zsákok, várva, hogy elszállítsák őket. Mon-
dom, úgy tűnt, a rend és a környezetvédelem 
fontos szempont lett a város lakosai számára. 
De aztán jött a kiábrándulás: a hulladékot 
összegyűjtő vállalat egyszer csak azt mondta, 
nem éri meg neki. Mert a rend látszata mögé 
mindenféle szemetet felcsomagoltak a kedves 
lakosok. Biztosan sürgős volt nekik, nem tud-

ták kivárni a háztartási hulladék elszállítá-
sának időpontját, és a papír, műanyag között 
elrejtették a krumplihéjat, használt pelenkát 
és egyéb nem odavaló szemetet is. Így pedig 
érthető, hogy a vállalatnak nem éri meg a 
pluszmunka, befektetés. 

De nem mindenki örül annak, hogy meg-
szűnt a válogatva összegyűjtött szemét elszál-
lítása a kapu elől. Vannak, akik hiányolják a 
hónap utolsó szombatján érkező kukásautót, és 
most gondban vannak, hogy a külön összegyűj-
tött műanyaggal, papírral mit kezdjenek. Mert 
messze van lakásuktól az erre a célra felállított 
konténer, és hát mindenkinek autója sincs, hogy 
azzal vigye el a kijelölt helyre a szemetet. Már-
pedig csak jó dolog a szelektív hulladékgyűjtés, 
mondják, környezetünket kíméljük vele, és hiá-
ba na, megszokták ezt a fajta rendet.

Terasz
szabadidő

16. oldal |  2011. augusztus 31., szerdahargitanépe

Munkavédelem:  
füldugót a zenészeknek!

11
30 C̊

10
30 C̊

11
29 C̊

időjárás-előrejelzés

kezdő szint haladó szint

Maros-
vásárhely

Csík-
szereda

Székely-
udvarhely

Sepsi-
szentgyörgy

14/30 11/29 11/29 11/28

VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

sudoku

Mégiscsak jobb volt
         villanás n Takács Éva

Sok napsütésre számíthatunk, de helyenként 
erősebb gomolyfelhő-képződés is várható a délutáni 
órákban. Északon hidegfront miatt fejfájás, fokozott 
görcskészség jelentkezhet, a reflexidő némelyeknél 
megnyúlik. Másutt frontmentes idő lesz.  
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Távolabb akarják ültetni egymástól a 
BBC zenekarainak zenészeit az új mun-
kaegészségügyi szabályok miatt, emellett 

füldugót és rágógumizást javasolnak nekik.
A brit sajtó- és kulturális orgánum 50 oldalas 

jelentésben inti zenekarainak muzsikusait, hogy 
zajos környezetben dolgoznak és veszélyben a 
hallásuk, mi több, egészségük. A figyelmeztető 
irat azután született, hogy az Európai Unió mun-
kahelyi zajhatárait Nagy-Britannia is a magáévá 
tette, de nem túl hamar született: három eszten-
dő kellett a vállalat házi munkavédelmi tanács-
adójának a „műhöz”. A jelentés kitér arra, hogy 
a trombitások láncfűrészével vetekvő zajban 
dolgoznak, átlagosan 92 decibelt terheli hallá-
suk, a kürtösök háromórás próbán akkora zajár-
talomnak vannak kitéve, mint félóra motorozás, 
a klarinétosok a metrószerelvények sivításával 

vetekedő zajt kénytelenek elviselni. A BBC-nek 
öt zenekara van.

„Természetesen, ha valaki a fúvósok mellett 
ül, az nagyon zajos lehet, de nem hinném, hogy 
a rágógumizás gyönyörű lenne a közönség szem-
pontjából” – idézte Peter Admas csellistát a The 
Daily Telegraph című brit lap.
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