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173 millió lejes 

beruházás 

Korszerűsítik  
a gyimesi  

vasútvonalat

A Madéfalva–Eg yedhalma 
(Adjud) vasútvonal 12 ál-
lomásának elektromecha-

nikus berendezéseit korszerűsítik. 
Az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap vissza nem térítendő támo-
gatásából, valamint az állami költ-
ségvetésből finanszírozott több 
mint 173 millió lejes beruházást 
három éves futamidő alatt kell 
megvalósítani. 

A projektben az építkezési, il-
letve szerelési munkálatok költsé-
gei összesen 67 millió lejt tesznek 
ki. Nemrég egyébként ezen a vasúti 
pályaszakaszon egy másik számot-
tevő beruházásra került sor, akkor a 
lóvészi alagutat korszerűsítették.

hirdetés

Ötödikesekkel beszélgettek ar-
ról, mi mindent kell tudnia an-
nak, aki biztonságosan szeretne 
a hegyekben kirándulni, baran-
golni, vagy akár csak gombász-
ni indul az erdőbe. A csíki he
gyimentőcsapat tagjai szívesen 
osztják meg a gyerekekkel a he
gyekkel kapcsolatos legfontosabb 
tudnivalókat.

takács éva
takacs.eva@hargitaneper.ro

Melyek azok a legfonto-
sabb kellékek, amelyeket 
magunkkal kell vinnünk, 

ha nekivágunk egy kirándulásnak, 
délutáni családi gombászásra vagy 
egy komolyabb hegyi túrára indu-
lunk? Hogyan kell öltözködni, mit 
is jelent a réteges ruházat, miért a 
magas szárú bőrcipő a legalkalma-
sabb lábbeli a hegyi ösvényeken, és 
élénk vagy terepszínű legyen a fel-
ső ruházat? Melyek azok a legfon-
tosabb kellékek, amelyek bele kell 
kerüljenek a hátizsákba, és mi az, 
amit nyugodtan otthon hagyha-
tunk? A legtöbb gyereknek ezekre 
a kérdésekre volt valamilyen vála-

sza, ötlete a csíkszeredai művésze-
ti iskola ötödik osztályában. Az 
osztályfőnöki órán ugyanis a csíki 
hegyimentőcsapat három tagja, 
Bertóti Zsolt, Gábor Nicolae Le-
vente és Aranyosi Ávéd József arról 
beszélgetett velük, melyek azok a 
legfontosabb dolgok, amelyeket 
magával kell vinnie, és amelyeket 
tudnia kell annak, aki a hegyek-
be indul. Volt, aki rácsodálkozott 
arra, hogy a biztonság érdekében 
ajánlatos élénk színű felsőruhát vi-
selni a hegyekben. Tudta ugyanis, 
hogy a terepszínű ruha nem riaszt-
ja el az állatokat, ha megfigyelni, 
fényképezni akarja, több esélye 
van becserkészni őket. Az elem-
lámpát is fontos kelléknek tartják 
a gyerekek egy kiránduláshoz, arra 
viszont már kevesebben gondol-
tak, hogy a legalkalmasabb erre a 
célra a fejlámpa, amely nem foglal-
ja le a kezet. 

Talán megjegyezték a gyere-
kek, hogy indulás előtt szólni kell 
a családnak, ismerősöknek, ki hova, 
mennyi időre készül, hogy szükség 
esetén tudják, hol keressék, hol se-
gítsenek a bajbajutott túrázókon.

A segítségkérésről viszont meg-
tudták, hogy a 112-es segélyhívó 
szám bármilyen hálózatról hívha-
tó, ha van térerő. A hegyimentők 
0SALVAMONT telefonszámát 
is megjegyezték, és tudták, jó, ha 
nemcsak románul, de más idegen 
nyelven is el tudják mondani, mi-
lyen segítségre van szükségük. 

A csíki hegyimentőcsapat tagjai 
tavaly óta járják az általános isko-
lákat, beszélgetnek a gyerekekkel 
a hegyi túrákkal, kirándulásokkal 
kapcsolatos fontos tudnivalókról. 
Szeretnének fényképeket vetíteni, 
színesebbé tenni ezeket az órákat, 
csak alacsony költségvetésükből 
fontosabb, életmentő felszerelé-
seket vásárolnak, nem vetítővász-
nat, projektort. Azért pedig, hogy 
„tanítványaik” a gyakorlatban is 
megtapasztalják mindazt, amiről 
az órán beszélnek, kiránduláso-
kat, tájfutó versenyt is szerveztek 
nekik. Idén szeptember végére 
az Egyeskőhöz terveznek tábort, 
ahol majd kézbe kerül az iránytű, 
a térkép, és hangoskodás, szeme-
telés nélkül barangolnak a hegyi 
ösvényeken. 

Osztályfőnöki óra a hegyről

Hegyimentők a katedránál. Szabadtéri ismeretanyagot adnak át a művészeti iskola osztálytermében fotó: csíki zsolt

A második legjobb minősítéssel, 
különdíjjal, kirándulások élmé-
nyeivel és szakmai feltöltődés-
sel tértek haza kedden magyar-
országról a kászoni eszterlánc 
néptáncegyüttes tagjai.

darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

„Tartalmas hétvégét tud-
hatnak maguk mögött a 
kis táncosok, hiszen a ka-

landok már pénteken megkezdődtek. 
Először Abasáron, testvértelepülésün-
kön, a XVII. Nemzetközi Katona- és 
Bordal Fesztivál  nyitónapján léptek 
fel. Mivel ennek a tánccsoportnak ez 
volt az első magyarországi útja, pró-
báltuk hasznos kirándulásokkal is szí-
nesíteni a programot, így látogattunk 
el Eger várába, ahol múzeumpedagó-
giai foglalkozásokon vettünk részt. 
Vasárnap volt a Tengertánc Regioná-
lis Táncfesztivál Gyöngyösön, ahol 
nagyon jól szerepeltek a táncosaink” 
– büszkélkedik az élményekkel Tima 
Mária-Magdolna tanítónő, a kászoni 
Eszterlánc néptánccsoport egyik fele-
lős vezetője, műhelymunkása. 

A táncfesztiválon nyárádmenti 
táncokat mutattak be a kászoni gye-
rekek, a betanítás, koreografálás a 
Tomory testvérpáros érdeme. Ők, és 
korábban édesapjuk (Tomory Gábor 

volt a néptáncmozgalom elindítója 
és fő pártfogója Kászonban 1999-
től) Gyöngyösről szoktak kijárni 
Kászonba, hogy foglalkozzanak a 
gyerekekkel. Két „jelenésük” között 
a tanítónők, Tima Magdolna és Fülöp 
Ildikó, valamint a nagyobb gyerekek 
tánccsoportjában, a Bóbiskában tán-
coló Pinti Katalin gyakoroltatják be a 
táncokat.

„Új élményt jelentett a gyöngyösi 
táncfesztiválon fellépőknek az is, hogy 
élőzenei kísérettel táncolhattak, For-
ró Hunor hegedűs, Szőgyör Árpád 
nagybőgős és Mihály Ádám brácsás 
húzták a talpalávalót” – részletezte 
Tima Magdolna tanítótő. „Nagyon 
izgultunk, hiszen ez volt az első nagy 
fellépésünk, szakmai zsűri előtt szere-
peltünk, de amikor elkezdtünk tán-
colni, elszállt minden félelmünk és 
csak a zenére figyeltünk” – újságolta 
Miklós Katalin, az Eszterlánc egyik 
tagja. A kis táncostól megtudtuk azt 
is, a versenyen túl nagyon sokat jelen-
tett nekik az egri várba tett kirándulás, 
ahol előadást hallgattak arról, hogy 
milyen volt az élet a várban, beöltöz-
hettek XVII. századi ruhákba, lenyű-
gözte őket a kazamatarendszer. „Nagy 
büszkeség az számunkra, hogy ha a 
nívó-díjat nem is, de az aranyat és a 
különdíjat hazahozhattuk” – mondta 
a tanítónő.

A kászoni EsztErlánc Első nAgy fEllépésE

Aranyat táncoltak


