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> Országos szemétmentesítési akció. 
A Let’s Do It Románia! (LDIR) – országos 
projektet ismertette Csergő Ottó, a program 
Hargita megyei koordinátora. „Ez egy át-
fogó projekt, amely azt szorgalmazza, hogy 
egy nap alatt takarítsuk meg az országot a 
szeméttől, számoljuk fel a településeken kí-
vüli ideiglenes szeméttelepeket” – magya-
rázta Csergő, kifejtve, hogy Románia már 
a tavaly megtette az első lépéseket a szebb, 
tisztább környezet érdekében. Mint magya-

rázta, a Let’s Do It! projekt egy nemzetközi 
mozgalom, amelyhez Romániából tavaly 
200 ezer önkéntes csatlakozott, de Európa 
több országában is megszervezték a taka-
rítási akciót. Csergő a projekt ismertetőjé-
ben arra is kitért, hogy a Let’s Do It World 
(LDIW) közösséget az Európai Parlament 
is támogatja. Az LDIW egyébként 2011-
ben közös nyilatkozatban kérte az Európai 
Bizottságot egy hatékonyabb hulladékgaz-
dálkodási szabályozás kidolgozására. Az 
LDIR-projekt tavalyi eredményei kapcsán 
Csergő beszámolt arról is, hogy a múlt 

évben több mint ötszázezer zsák szemetet 
gyűjtöttek be az akció során. Ugyanakkor 
megszerkesztették az ország hulladéktér-
képét, és több mint négyszáz cég támoga-
tását nyerték meg az ügynek. A múlt évi 
akcióba több mint kétszázezren kapcsolód-
tak be, 41 megyében 550 ezer zsák szeme-
tet gyűjtöttek össze, öt központi és kétezer 
helyi hatóság, 350 cég és 255 civilszervezet 
támogatta a munkálatokat, illetve 294 lo-
gisztikai partnert sikerült megnyerni a jó 
ügynek. Mint magyarázta, az idei projektet 
a Környezetvédelmi és Erdészeti Minisz-

térium, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és 
Sportminisztérium, a Regionális Fejlesz-
tési és Turisztikai Minisztérium, a Román 
Csendőrség és az Országos Börtönfelügye-
let támogatja. Az idei célkitűzések kapcsán 
Csergő kifejtette, hogy ebben az évben több 
mint ötszázezer önkéntest akarnak bevonni 
a takarítási akcióba, több helyi szervezőt sze-
retnének mozgósítani, tartós partnerségeket 
akarnak kialakítani és oktatási tréningeket 
szándékoznak szervezni. Mint magyarázta, 
jelenleg a helyi szervezők, kapcsolattartók és 
támogatók felkutatása zajlik. 

Körkép

Fedett pihenők, tűzhelyek vár-
ják ezentúl a gyergyószárhegyi 
enduropálya közelében lévő Hi-
degkút forráshoz érkezőket. A 
Torzsások Turisztikai Egyesü let 
kezdeményezését Hargita Megye 
Tanácsa, a helyi önkormányzat, 
valamint vállalkozók és magán-
személyek támogatták.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro„Idős emberek mesélték, 

hogy hajdanán a Hideg-
kútnál nagyobb méretű fö-

dött pihenőhely volt, ahová vasár-

napokon, ünnepnapokon szívesen 
kijártak a falu lakói kirándulni” – 
magyarázta lapunk kérdésére Gáll 
Kinga, a faluturizmus-hálózatban 
tevékenykedő gazdasszonyokból 
verbuválódott Torzsások Turiszti-
kai Egyesület elnöke. Mint mesélte, 
az idősek által emlegetett pihenő-
hely kb. 70 évvel ezelőtt létezett, 
azonban azóta felnőtt az akkori 
fiatal erdő, az építmény elkorhadt, 
a jó vizű forrás környékét ellepte a 
szemét.

A gazdasszonyok azonban el-
tökélték, hogy pénzt szereznek a 
Hidegkút rendbetételére, és újra 

kellemes felüdülést nyújtó kirán-
dulóhellyé varázsolják az elhanya-
golt helyet. „Kapóra jött a megyei 
tanács források és fürdőhelyek fel-
újítását célzó pályázata” – fejtegette 
az elnök, elmondva, hogy 10 200 
lejt nyertek a megyei tanács pályá-
zatán, ezt pótolta fel a helyi önkor-
mányzat húsz köbméter építkezési 
fával. Kalákamunkával takarították 
ki a forrás közelében lévő tisztást a 
szeméttől, ugyanígy készítették el 
a hat darab tízszemélyes asztallal, 
paddal ellátott födött pihenő alap-
ját. Az építményeket a helyi Simon 
manufaktúra készítette, a forrást és 

közvetlen környékét Csergő Tibor 
helyi vállalkozó tette rendbe. Ezen-
kívül hat táblával jelzett turistaös-
vényt alakítottak ki a Lázár-kastély-
tól a forrásig.

„Követendő és példaértékű, 
amit a faluturizmusban tevékeny-
kedő gazdasszonyok tesznek” – is-
merte el Gábor László polgármes-
ter a kezdeményezők érdemeit. 
Noha szerinte a pályázati pénzek 
elnyerése nehézkes, és az elszámo-
lás is bonyolult, az egyetlen módja 
a fejlődésnek a külső forrásokból 
beszerzett pénz helyi célokra való 
fordítása. Mint magyarázta, az ön-

kormányzat partner a pályázatírás-
ban, nemrégiben készítettek elő egy 
olyan uniós pályázatot, amely egy 
kilátó és nagy hatósugarú távcső 
felszerelését célozza a Hegyes-hegy 
tetején, illetve bekapcsolódtak a 
Leader-programba is. 

„Nagy megvalósításokat tudnak 
felmutatni a Torzsások egyesület 
tagjai” – ismerte el Márton István, 
a vidékfejlesztési igazgatóság veze-
tője, kiemelve, hogy két éve, amióta 
ismeri a szárhegyi gazdasszonyokat, 
azok rendszeresen bekapcsolódnak 
a megyei önkormányzat szervezte 
vásárokba és rendezvényekbe.

Csendben tudtak koszorúzni 
az Új Jobboldal román szélső-
séges szervezet tagjai Gyer
gyószentmiklóson: a helybéliek 
szinte észre sem vették, hogy 
felvonulnak a városközpont-
ban. Igaz, koszorújuk is csak 
rövid ideig maradt a helyén.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Az Új Jobboldal (Noua 
Dreaptă) nevet vise-
lő román nacionalista 

szervezet tíz tagja járt tegnap 
Gyergyószentmiklóson. A város-
központ felől érkező zászlós csa-
pat piros-sárga-kék színű koszo-
rút helyezett el az ortodox temp-
lom udvarán álló keresztfánál, 
részt vett a vasárnapi szentmisén, 
majd tagjai egyes sorban vonul-
tak végig a Miron Cristea utcán, 
a Szabadság téren a rájuk váró két 
autóig. 

Az Új Jobboldal civil szer-
vezet képviselői a Hargita Népe 
kérdésére elmondták, az ország 
több településéről érkeztek, hogy 
koszorút helyezzenek el, a román 
nemzet természetes vagy erősza-
kos halállal elhunyt tagjaira em-
lékezve.

„Nem feledjük az ősöket; ezt 
jelenti a koszorúzás – közölte 
Petre Doancă villamosmérnök, 
a szervezet egyik tagja. – Én kül-
földön dolgozom, és úgy tartom, 
aki a román határokon belül él, az 
román. Románnak tartom magam 
is, attól függetlenül, hogy magyar 
a nagynéném, vannak cigány uno-
kahúgaim. Sok nemzet él együtt 
az országban, de mind románok 
vagyunk. Legyen világos: mi az 
elhunyt románokra emlékezünk, 
nem avatkozunk politikába, és nem 

akarunk rendbontást.” A Brassó-
ból, Jászvásárból, Suceavából és 
Neamț megyéből érkezett csapat 
kisteherautóban gyűjtötte össze 
az otthonról hozott könyvado-
mányokat, amelyeket a moldáviai 
testvéreiknek szánnak segélyként 
– ezzel az autóval távoztak az akci-
ót követően.

Az ortodox templomnál lévő 
kereszt tövéből egyébként a ko-
szorú – percekkel azt követően, 
hogy a vendégek továbbálltak – 
el is tűnt.

Felvonuló szélsőjobbos román fiatalok. Erőltetett menet 

GyErGyóbAn JárT Az ÚJ JobboldAl

Rövid távú emlék

FEdETT pIHEnők A vAdonbAn

Összefogtak a „torzsások”

Iv. Gyergyói lovas napok. Két nap alatt több mint 44 
programpont, közel 200 fellépő és több ezer néző – ez alapozta 
meg a hétvégén zajlott Gyergyói Lovas Napok sikerét. A Krigel 
Sportklub, illetve a helyi és a megyei tanács által társszervezett 
gyergyószentmiklósi rendezvényen újabb bizonyítékot nyert: lo-
vas nemzet a magyar, ugyanakkor a kutyák, sólymok, galambok 
kedvelői, a székely néphagyományok őrzői is kedvükre találtak 
műsorszámokat. A polgármesterek csatájában a dobogó legfelsőbb 
fokára felálló Nagy Zoltán gyergyószentmiklósi alpolgármestert 
tapsolhatták meg a résztvevők.  fotó:  balázs katalin


