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Nyolc méter magasságból, egy 
kosaras emelőről esett le két férfi 
tegnap Gyergyószárhegyen. A sé-
rülteket a gyergyószentmiklósi 
sürgősségi ellátást követően a 
csíkszeredai ortopédiára szál-
lították, egyik sincs életveszé-
lyes állapotban. 
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„A kultúrház igazgatója 
nemrég jelezte, hogy 
a kulturális intézmény 

tetőzetén tönkrement cserepek van
nak, annak ellenére, hogy nemrég 
fedték újra, még garanciában van
nak. Ezek számát akarták megálla
pítani” – mondta el Gábor László, 
Szárhegy polgármestere a baleset 
előzményéről. Egy magáncégtől 
kölcsönzött  emelő kosarában ép

pen munka végeztével lefelé indult 
a két személy, amikor a célgép fel
borult, az emberek nyolcméteres 
magasságról zuhantak a földre. 
Tamás Lénárd tervező építész
mérnököt, illetve Györfi Zsoltot, 
a Szárhegyi Polgármesteri Hivatal 
alkalmazottját mentő szállította a 
gyergyószentmiklósi sürgősségre, 
ahonnan sérüléseik láttán a csíksze
redai ortopédiára vitték. 

– Megélnek! – válaszolta kérdé
sünkre dr. Jeszenszky Géza kórház
igazgató. Elmondta, több csonttö
rést is szenvedett Tamás Lénárd, 
s bár Györffy esetében törést nem 
mutatott a röntgen, úgy látták jó
nak, ha mindkettőjüket az ortopé
dián vizsgálják, kezelik tovább. A 
baleset körülményeit az ügyészség, 
a rendőrség és a munkaügyi fel
ügyelőség egyaránt vizsgálja. 

MuNkAbAleset szárheGyeN 

Csonttöréssel végződött kárfelmérés

uNikorNis DiákkoNfereNciA 
NyolcADszorrA

Időgéppel, 
diákszemmel

Pszichológiai és történelmi té-
mák kerülnek bemutatásra, több, 
díjat nyert dolgozatot is felolvas-
nak a Gépgyártó Iskolaközpont 
diákjai, ráadásul az iskola egyik 
volt diákja is visszatér a nagy 
elismerést szerzett régészeti be
mutatójával az Unikornis Diák-
konferenciára.
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Nyolcadszorra kerül sor 
holnap 15 órától a Gép
gyártó Iskolaközpont dísz

termében az Unikornis Diák kon
ferenciára, melynek újdonsága, hogy 
a történelmi témák mellett helyet 
kapnak a pszichológia tárgyköréhez 
kötődő dolgozatok is. András Sza
bolcs történelem és Fo dorVanyó 
Mónika pszichológiatanár irányítá
sával, az Unikornis Diákkör Egye
sület biztosít lehetőséget IX–XII.es 
diákok bemutatkozására. 

Az Időgép nevet viselő prog
ramban olyan előadások szerepel
nek, mint Hitler magánélete, ró
mai légiók Erdélyben, janicsárok 
Erdélyben, a székelyek eredete, 
Gyergyó a II. világháború idején, 
a gótok és tekerőpataki emlékeik, 
az alfalvi Mikócsalád, csomafalvi 
malmok, tutajozás Remetén, ku
láksorsok Csomafalván. A lélektan 
rejtelmeit boncolgatja az iskola hat 
tanulója, így arról is hallhatnak az 
érdeklődők, milyen összefüggések 
vannak a magatartási problémák 
és a tanulási zavarok között, hogy 
támadhatók, felderíthetők a ha
zugságok, egy szerzőpáros pedig 
így határozta meg dolgozata cí
mét: Szeretet nélkül, anya nélkül, 
árván. 

A rendezvény vendégelőadója 
az iskola egykori diákja, Lacz kó 
Nándor, aki egyetemi tanárával 
közös, Marosvásárhelyen kiállí
tott munkáját mutatja be Etno
archaeológia és a háztartásrégé
szet kérdései KözépErdélyben. 
Késő rézkori településszerkezetek 
címmel. 

Amint András Szabolcs el
mondta, a diákkonferencián el
hangzó előadások többsége díja
zott alkotás, ez az alkalom lehető
séget nyújt, hogy a diákok munká
it szüleik, tanáraik, diáktársaik is 
megismerhessék. 

hírfolyam

> Önkéntesek takarítottak. Önkén
tesek takarítottak a hétvégén a Gyilkostó 
környékén. A nemzeti park környezetvé
dői mellett kivették részüket a munkából 
a Gyergyószentmiklósi Polgármesteri Hi
vatal alkalmazottjai, a Hargita Öko Alpin 
Klub, az Amőba Öko Központ, a gyergyói 
hegyimentők és a hegyi csendőrök is. Több 
mint 150 zsák szemetet gyűjtöttek össze a 
főút mentén, a Kisbékás felé vezető úton és a 
Czifranyeregben, tájékoztatott Hegyi Barna, 

a Békásszoros – Nagyhagymás Nemzeti Park 
igazgatója. Az almásmezőiek hét szociális 
munkás és tizenöt diák részvételével a szoros 
Neamţ megye felőli részén takarítottak. Itt 
is szintén közel 150 zsák hulladék gyűlt ösz
sze. A szemetet nem mind az átutazó turisták 
hagyták hátra, hiszen rengeteg háztartási hul
ladékkal is találkoztak az önkéntesek. A park 
igazgatósága egyébként rendszeresen szervez 
takarítóakciókat, évente legalább kétszer. A 
következő tisztogatást szeptemberre tervezik, 
akkor bevonnák az üdülőtelepen működő ke
reskedelmi egységeket is. 

> Napsugaras nyílt nap. A sérült gyerekek
kel foglalkozó Napsugár az esőben Alapítvány 
már hagyományosan minden évben megszer
vezi a nyílt napot. Korábban ez május elején volt 
és a művelődési központ előtt tartották meg, 
idén azonban másképpen lesz. A jobb időjárás 
reményében néhány héttel későbbre szervez
ték, és az intézmény udvara fog helyet adni a 
rendezvénynek holnap. „Azt szeretnénk, hogy 
az emberek jöjjenek be hozzánk, nézzék meg 
az intézményt és az udvart, amit segítséggel, de 
többnyire önerőből alakítottunk ki” – mondta 
el Csata Kinga, az alapítvány vezetője. A nyílt 

nap lebonyolításában egy svéd partner segít
séget nyújt, kis vásárt is szerveznek, minőségi 
termékeket kínálnak eladásra jelképes áron. 
Emellett több érdekes foglalkozás lesz a nap 
folyamán, például kézművesműhelyben neme
zelés, gyöngyfűzés, különféle játékok, ruha és 
játékbörze. A sérült gyerekek és fiatalok által 
készített dísztárgyakat is áruba bocsátják, ter
mészetesen minden jelképes áron lesz kapható 
a rendezvény idején. A begyűlt pénzt a napkö
zi udvarának további szépítésére fordítják. A 
rendezvény holnap tíz órakor kezdődik és késő 
délutánig tart. 

Körkép
hároMszázAN üNNepelték

120 éves az Erdélyi Kárpát-Egyesület

háromszáz természetjáró ünnepel-
te együtt Sztánán az Erdélyi Kárpát
egyesület 120. születésnapját. A 
kerek évfordulóra megjelent kötet 
kiadását a Hargita Megyei Kulturá-
lis Központ is támogatta.
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Gyergyói, csíki, székelyud
var helyi EKEsek népes 
csapata vett részt az Erdély 

különböző településeiről összese

reglett turisták ünnepén, Kalota
szegen. Három napig állt a pezsgős 
EKEbál, kalotaszegi néptánccso
portok tartottak bemutatót, kirán
dulásra került sor az Almásivárhoz, 
a Csigadombra, a Riszegtetőre, s a 
háromszáz fős sereg a Varjúvárnál 
emlékezett Kós Károlyra.

120 év több száz oldalon
A születésnapi ünnepségen 

dísz oklevélben részesültek az 

egye  sület munkáját segítők. A 
gyer gyó szent miklósi Dezső Lász
ló országos elnök ismertette rö
viden a turistaság, honismeret, 
környezetvédelem hármas célki
tűzését vállaló egyesület törté
nelmét. A 120 esztendő története 
immár nem vész feledésbe: erre az 
alkalomra jelent meg az egyesület 
jubileumi könyve, benne az orszá
gos szervezet tevékenységének, az 
osztályok tevékenységének leírá

sával. Ötven szerző írása kapott 
helyet a kötet 510 oldalán, mely
hez 48 oldalas színes képmellék
let társul. 

A gyer gyói Mark House nyom
dában készült kötet megjelenésé
hez hozzájárult a Hargita Megyei 
Kulturális Központ. Múlt és jelen 
krónikája a kötet – hangzott el a 
bemutatón –, mely a jövőt is meg
mutatja a természetszerető erdélyi 
ember számára. 

„Mutassuk meg 
a természet rejtett kincseit”
Dezső László természetfo

tós, az EKE országos elnöke így 
fogalmazott: „Mindennapos te
vékenységem a fotózás. Tapasz
talatból mondom, hogy ahol 
fény van, ott törvényszerűen 
megjelenik az árnyék is, és minél 
nagyobb a fény, annál sötétebb 
az árnyék. Ne hagyjuk, hogy a 
kontraszt elterelje figyelmünket 
a részletekről. Az egyesületben 
mindannyian egy parányi részle
tet képviselünk. Ezek a részletek 
csak akkor tudnak harmonikus 
összképet alkotni, ha mindany
nyian részt vállalunk benne, 
nem pedig hol a fényes oldalt 
villogtatjuk, hol meghúzódunk 
az árnyékban. Tennivalónk van 
bőven, befektetéseket kell esz
közöljünk. Az ifjúságnak meg 
kell mutassuk a természet rejtett 
kincseit, és újabb menedékháza
kat építsünk, hogy alkalomadtán 
megpihenhessünk.”

Pezsgővel és könyvvel ünnepelték az évfordulót fotó: balázs katalin


