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  Selectat

Un bun gospodar nu aruncă nimic. Caută și găsește 

întrebuințare pentru orice lucru aparent inutil,prin 

utilizarea deșeurilor. Arde ce este inflamabil, 

compostează ce se descompune, contribuind astfel  

la fertilizarea solului, folosește resturile alimentare 

pentru hrana animalelor, ţese covoare din haine uzate și 

găsește întrebuințare la orice. Confortul şi traiul urban 

ne face să uităm cum să gestionăm deşeurile menajere 

și cum să refolosim materialele considerate inutile.

Maria și Robert, copii de spiriduși, arată cum să 

ocrotim mediul înconjurător și cum să facem ca 

deșeurile să nu ajungă în natură, ci în locuri special 

amenajate depozitării acestora. 

Hai să ajutăm și noi spiridușii, să colectăm selectiv 

acasă hârtia, plasticul, metalul și sticla, și să cautăm 

recipientele de culoare corespunzătoare pentru 

depozitarea acestora. 

Borboly Csaba,  
Președintele Consiliului Județean Harghita

  Să ajutăm natura!

Pentru ca deşeurile să nu ajungă în natură, ci în locuri special 

amenajate pentru depozitarea acestora, prin proiectul nostru 

locuitorii judeţului Harghita vor ajuta comunitatea şi, în acelaşi 

timp, vor beneficia de un judeţ mai curat, prin realizarea 

următoarelor acţiuni: 

1. Pentru mai multe spaţii verzi în judeţ, depozitele 

necorăspunzătoare vor fi închise şi/sau desfiinţate, iar 

suprafaţa va fi acoperită cu pajişte; 

2. Pentru o colectare corectă şi eficientă, la Remetea va fi 

înfiinţat un depozit corespunzător, o staţie de sortare şi una 

de compostare, iar în alte 8 localităţi (Topliţa, Gheorgheni, 

Bălan, Miercurea Ciuc, Sânsimion, Vlăhiţa, Cristuru Secuiesc, 

Corund) vor fi construite depozite pentru colectarea 

deşeurilor selective prin aport voluntar. 

3. Pentrucolectarea selectivă a hârtiei, plasticului, metalului şi 

sticlei de către locuitori, vor fi amplasate containere colorate 

(albastru, galben şi verde) în tot judeţul. 

Prin implicarea cât mai multor oameni, vom avea un judeţ 

mai curat. Contribuiţi şi voi prin colectarea selectivă a hârtiei, 

plasticului, metalului şi sticlei la şcoală şi acasă!

Barti Tihamér, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Harghita
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Maria și Robert, copii de spiriduși, au văzut lumina zilei 

în scorbura Stejarului Bătrân, printre castane și conuri. 

Era  târziu după-amiază, când lumina se strecura lin prin-

tre frunzele colorate de ger și dezmierda fețele și bur-

tica celor doi somnoroși. Copiii de spiriduși s-au trezit 

la această mângâiere plăcută. După ce s-au îmbrăcat în 

hăinuțele făcute din cel mai moale mușchi,  s-au spălat 

cu picăturile strălucitoare de rouă înșirate pe pânzele de 

păianjen din scorbură și și-au căutat pantofiorii. Dintr-o 

dată au observat ceva ciudat.

– A venit primăvara! – a strigat Maria, fetița de spiriduș, 

și a fugit în poiana din apropiere.

– Chiar așa este – a constatat fratele ei, Robert, fugind 

după sora lui.

Cei doi au stat uimiți, pentru că ei nu văzuseră niciodată 

frumusețile primăverii. Uimirea lor a crescut și mai mult 

când au observat ceva într-o gropiță. Curiozitatea i-a 

atras dintr-o- dată acolo.

– Oare ce sunt acestea și cum au ajuns aici? – a întrebat 

Maria.

– Oamenii îl numesc pur și simplu „gunoi”. În acest mor-

man vedem lucruri pe care ei nu  le-au mai putut folosi și 

probabil au decis să le arunce aici – i-a răspuns Robert.

– De ce ar face cineva așa ceva? – s-a indignat fetița și a 

luat în mână obiectul de la piciorul ei. L-a întors, l-a exa-

minat și s-a uitat prin el și, voioasă, i-a spus și fratelui ei 

că ea vede pădurea și prin bucata aceea.

– Aceea e sticlă, oamenii toarnă lichide în ea: apa, ceai, 

dar și suc – a explicat Robert.

– Și de ce se află aici sticla? De ce nu e umplută din nou? 

– a întreabat Maria.
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– Pentru că oamenii sunt nesăbuiți. Folosesc sticle în ca-

re toarnă băutură o singură dată și apoi o aruncă – i-a răs-

puns fratele.

– Ce risipă mare! Poate tot așa este și în cazul  acestor 

obiecte mai ușoare și transparente – a zis spiridușa.

– Da, ai dreptate, acelea sunt flacoane de plastic. Și în 

acestea se țin lichide, dar nu prea sunt umplute din nou 

– a relatat Robert.

– Adică de fiecare dată sunt produse flacoane noi? Ar 

trebui să le zicem oamenilor că nu e nevoie de mai mul-

te, sunt destule în pădure – a zis Maria entuziasmată. 

– Ai dreptate surioară, deșeurile pot să rămână aici pen-

tru sute de ani. Am putea arde plasticul, dar atunci s-ar 

produce fum toxic, care dăunează mediului. Dar sticle-

le sunt și mai periculoase, se pot sparge și taie picioa-

rele animalelor – i-a atras atenția Robert.

Cum se sfătuiau așa, dintr-o- dată  au auzit o voce dure-

roasă. „Hei, ajutor!” – s-a auzit dintr-un  flacon.

– Ia uită-te, un gândăcel negru! Tu cum ai ajuns acolo? – 

s-a interesat prietenoasă Maria.

– Vai de mine! Am fost curios să văd ce este în această 

ciudățenie, dintr-o- dată am alunecat și am căzut în ea. 

De atunci n-am reușit să mă eliberez, zadarnic a fost ori-

ce efort. Ajutați-mă – i-a rugat gândăcelul pe spiriduși, 

dar n-a trebuit să zică de două ori, că ei au și răsturnat 

flaconul și în câteva clipe gândăcelul a fost eliberat.

– Vă sunt foarte recunoscător că mi-ați salvat viața! – a 

răsuflat ușurat gândăcelul.

– Nu trebuie să ne mulțumești – i-a răspuns Robert.  Ar tre-

bui să facem ceva ca lucruri din astea să nu se mai întâmple.

– Să ne unim puterile magice și să trimitem sticlele și 

flacoanele înapoi oamenilor –, i-a  sfătuit Maria.
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Cei doi spiriduși s-au așezat lângă mormanul de 

deșeuri, s-au ținut de mână și s-au concentrat tare ca 

acestea să dispară. După scurt timp, bucățelele s-au 

ridicat în aer și au zburat spre oraș.

* * *

Oamenii din oraș au observat un fenomen ciudat: pe 

străzi au căzut sticle și flacoane din cer.

– Of, n-am mai văzut așa ceva! – a exclamat un pieton.

– Chiar… poate n-ar trebui să lăsăm așa multe gunoa-

ie în natură – a constatat un altul și s-a dus mai depar-

te cufundat în gânduri.

* * *

Într-o zi, după școală, Robert și Maria s-au aventurat în 

parcul din oraș. Cum se plimbau pe traseu, au auzit un 

zgomot ciudat. Ducându-se după sursa sunetului, au vă-

zut în albia pârâului cunoscutele flacoane și sticle, dar 

pe lângă ele mai erau și cutii de conserve, cutii din tablă 

și carton, pungi. Spiridușii au privit uimiți.

– Robert, cum au ajuns acestea aici? – a întrebat tris-

tă Maria.



–  Apa duce gunoaiele și în zonele nepopulate – pă-

duri, lunci. Aceste deșeuri conțin și materiale care po-

luează apele și așa dăunează mediului și sănătății 

viețuitoarelor. Am văzut pești murind din cauza lichide-

lor otrăvitoare care au curs în pârâu și animale îmbolnă-

vite de apa poluată – a spus Robert cu tristețe.

– Toate gunoaiele ajung în pârâuri, păduri, lunci? – a în-

trebat spiridușa și mai tristă.

– Nu, pentru că unor oameni le pasă de mediu și pun gu-

noaiele în depozite sau le ard. Metoda din urmă nu este 

așa bună pentru că fumul toxic produs ajunge în aer și ca-

de înapoi pe pământ în formă de ploaie acidă, dăunând 

mediului. Dar recent tot mai mulți aud de reciclare și fo-

losesc această posibilitate – i-a zis surorii sale spiridușul 

mai în vârstă.

– Cum se produc materialele reciclabile? – s-a intere-

sat Maria.

– Ca să fie protejate de daune și murdărire, aproape 

toate produsele din magazin sunt ambalate. De cele 

mai multe ori, ambalajele sunt din hârtie, plastic, în alte 

cazuri din sticlă sau metale și sunt ușor de reciclat. Pen-

tru acest procedeu deșeurile se colectează în recipiente 

separate. Hârtia și cartonul se pun în recipientul albas-

tru, plasticul și metalul în cel galben și sticla în recipien-

tul verde – i-a explicat Robert.

– Oamenii de ce nu colectează gunoaiele separat? – a 

continuat să întrebe Maria.

– Pentru că cei mai mulți încă nu știu ce se va întâmpla 
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cu natura dacă ei aruncă deșeurile în păduri și ape în 

loc să le pună în recipientele albastre, galbene sau ver-

zi. După cum știu, în unele localități nu sunt recipiente 

din acestea. Ar trebui să facem vrăji din nou – i-a zis bă-

iatul Mariei.

Copiii de spiriduși și-au unit forțele și au trimis contai-

nere colorate într-o clipă în fiecare așezământ.

* * *

În următoarea zi cei doi au pornit în oraș să vadă rezul-

tatul magiei. Cum au ajuns, au văzut cu bucurie că oa-

menii citesc și examinează etichetele și imaginile de pe 

containerele colorate și aruncă gunoaiele corespunză-

toare în ele.

Metal, plastic SticlăHârtie
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