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Órákig állt a vasúti közlekedés

Kisiklott egy mozdony

Majálisra hívták a városlakÓkat

Egy nap a Csiky-kertért

kisiklott tehervonat okozott 
fennakadást a vasúti közleke-
désben a Csíkcsicsó és déda 
közötti szakaszon. a szerelvény 
gyergyószentmiklóson akadt el.

Lázár Hajnal
lazar.hajnal@hargitanepe.ro

Órákig állt a vasúti forgalom 
pénteken délután, mivel a 
gyergyószentmiklósi állo-

máson kisiklott egy tehervonat. A 
balesetben nem sérült meg senki, 
hiszen a szerelvény nem borult fel, 
miután leugrott a vágányról, né-
hány méter után megállt. Egyelőre 
még vizsgálják annak okát, miért 
siklott ki a Dés felé tartó tehervo-
nat. Az eset fél kettőkor történt, 
a leállt mozdony miatt szünetelt 
mind a teher-, mind pedig a sze-
mélyszállítás az igen forgalmas 
útszakaszon, Csíkcsicsó és Déda 

között. A gyergyószentmiklósi 
vasútállomás illetékesei nem kö-
zöltek információkat az esetről, 
azonban a helyszínen dolgozók azt 
mondták, rövid idő alatt orvosol-
ható lett volna a probléma, ha egy 
másik mozdony húzta volna ar-
rébb a kisiklott szerelvényt, hogy 
a párhuzamos sínpáron újraindul-
hasson a közlekedés. Ez azonban a 
szabályzat előírásai miatt nem tör-
ténhetett meg, hiszen addig nem 

mozdíthatták el a mozdonyt, amíg 
a helyszínre nem érkezett egy szak-
értői bizottság, hogy kivizsgálja a 
helyzetet. Az utasok számára oko-
zott komoly nehézséget a baleset, 
mert nem lehetett tudni, mikor in-
dulnak újra a vonatok, sokan egész 
délután várakoztak az állomáson. 
Végül este nyolc előtt nem sokkal 
állt helyre a közlekedés, amikor a 
vizsgálatok után a kisiklott moz-
donyt helyretették. 

Mamutfenyőkkel bővült a Csiky-
kert faállománya, vidám látoga-
tók töltötték meg a dendrológiai 
parkot – a Csiky-kert napját tar-
tották gyergyószentmiklóson. a 
cél a park népszerűsítése volt.

L. H.

Pénteken a dendrológiai park je-
lenéről és jövőjéről értekeztek. 
Felavatták a Hargita Megye 

Támogatásával elkészült útjelző táb-
lát, mely a főúton jelzi, merre van a 
park, valamint a bejárati táblát, mely 
a kert kapuján foglal helyet. Bor-
boly Csaba megyei tanácselnök azt 
mondta, a park nagyobb figyelmet 
érdemel, mint amit a korábbi idő-
szakban kapott, szerinte Székelyföld 
egyik ékességévé kell fejleszteni, és 
ebben vállalt szerepet a megyei ön-
kormányzat, közösen a kertben mű-
ködő intézményekkel. Az elnök egy 
székely zászlót ajándékozott a park-
nak, hogy a bejárathoz helyezzék ki 
azt. A Babeş–Bolyai Tudományegye-
tem (BBTE) kihelyezett tagozatának 
részéről Magyari-Sáska Zsolt hang-
súlyozta, komoly összefogásra van 
szükség a kert felemelése érdekében, 
és ebben nyújt segítséget a helyi ön-
kormányzat is, hiszen folyamatosan 
besegítenek a különféle munkála-
tokba, helyreállították a bejárati ka-
put és egy pihenőt állítottak, melyet 
mozgássérültek is használhatnak. 
Mezei János polgármester köszöne-
tet mondott mindenkinek, aki tesz a 
park érdekében és kiemelte annak je-

lentőségét a turizmus szempontjából. 
A beszédekben elhangzott, a Csiky-
kert állapota az elmúlt száz évben 

folyamatosan romlott, több tulajdo-
nosa is volt, eredeti állapotát viszont 
nem őrizték meg. A kertben működő 

intézmények igyekeznek ápolni, gon-
dozni és fejleszteni a területet. Ennek 
érdekében egyesületet hoztak létre, és 
már két pályázatot is nyertek a me-
gyei tanács jóvoltából, melyek által 
tanösvényeket építenek ki, táblákat, 
kerti bútorokat helyeznek el. 

Ismertették a BBTE biológia 
szakos hallgatói által nemrég végzett 
felmérés eredményeit. E szerint 49 
növényfaj, 3 gombafajta, 12 lepke, 
2 hüllő, 2 kétéltű és 30 madárfaj él a 
kertben, köztük szigorúan védett álla-
tok is. Kastal László, a Szent Benedek 
Tanulmányi Ház vezetője az elmúlt 
évek eseményeit ismertette, beszámolt 
az eddigi javításokról, de a tervekről 
is. Mint azt kiemelte, az útjelző tábla 
nagy felelősséggel jár, hiszen ezután 
az átutazó turisták is betérhetnek a 
kertbe, ezért mindig tiszta kell legyen 
és nagyobb odafigyelésre van szükség. 
Részletezte, a tervek között szerepel 
sétányok kialakítása, a vezetékek föld-
be helyezése, a sportpálya feljavítása, 
egy előadótér és egy kilátó megépítése, 
legsürgősebb pedig az őrzés, a rongá-
lók elleni védelem megoldása. 

A rendezvény egyik színfoltja a 85 
esztendős Lukács János beszámolója 
volt, aki 1927-ben a Csiky-kertben 
látta meg a napvilágot. Elmesélte, ak-
koriban a tüdőbeteg gyerekeket hoz-
ták ide kezelésre, akik a kialakított 
sétányokon járva szívták be a friss 
levegőt. „Olyan volt a kert, mint a 
mennyország, tiszta, rendezett, min-
denki bejöhetett” – részletezte Lu-
kács János. 

Faültetés.  A Csiky-kert nagyobb figyelmet érdemel fotó: lázár hajnal

hírfolyam

> Muzsikáló tájképek, Gaál András 
kézjegyei. Közel negyven, az utóbbi időben 
készült Gaál András-alkotás kapott helyet a 
gyergyószentmiklósi Pro Art Galériában. „Gaál 
András és Márton Árpád számomra nem ke-
vesebb mint a lelkiismeretem, nekik köszön-
hetjük, hogy a székelyföldi képzőművészetnek 
becsűje van” – nyilatkozta a kiállítás kapcsán la-
punknak Balázs József festőművész. A szárhegyi 
művésztelep egyik alapítója, Gaál András mun-
káit Nagy Miklós Kund és Kassay Péter méltatta 

a pénteki, gyergyószentmiklósi tárlatnyitón. A 
képekből muzsika csendül, üzennek mindenki-
nek a nagyvilágba, de ez az üzenet egyértelműen 
székelyföldi – hangzott el. Kassay méltatta a trió 
– Gaál András, Márton Árpád és Zöld Lajos 
szerepét a Szárhegyi Művésztelep létrehozásá-
ban, köszönve, hogy mai napig sem álltak félre 
Szárhegy mellől. „Hogy Hargita megyében be-
csűje van a festménynek, s olyan étvággyal vásá-
rolnak képet az emberek, mint egyik megyében 
sem, az Gaál Andrásnak és Márton Árpádnak 
köszönhető” – fogalmazott lapunk kérésére 
Balázs József alfalvi festőművész. Gaál sok ezer 

kép megfestése után oly könnyedséggel rajzolja 
meg a székely tájat, mintha csak aláírna. Így fes-
teni csak az tud, aki már leszűrte a lényeget. „Mi 
lenne velünk, hargitai festőkkel, ha nem lenne 
Gaál András, Márton Árpád? – vetette fel a kér-
dést Balázs József. – Követendő tartást adnak, 
megmondják, a gyergyói embernek hol a helye 
a világban. Ők a lelkiismeret, mely azt diktálja, 
hogy Székelyföldnek kell elsősorban művészt 
adni, nem a nagyvilágnak”. 

> Nem lesz holnap X-Faktor. Elmarad a 
gyergyószentmiklósi X-Faktor-koncert, ugyan-

akkor visszamondták a marosvásárhelyi és zi-
lahi fellépést is a turnészervezők. Információk 
szerint azért, mert kevesebb jegyet vásároltak 
meg elővételben mindhárom településen, mint 
amire a szervezők számítottak, így őszre ha-
lasztják a fellépést. Magyari Levente, a Gyergyó 
Területi Ifjúsági Tanács elnöke szervezőként 
közölte: „Az elővételben vásárolt jegyeket vissza 
lehet váltani a jegyárusítóktól. Mindenkit arra 
kérünk, hogy ott és attól váltsa vissza a jegyeit, 
ahonnan vásárolta. Kivételt a Limpexben vásá-
rolt jegyek képeznek, mert azokat a Művelődési 
Központ titkárságán lehet visszaváltani.” 

Körkép

Mamutfenyőket ültettek

Csiky Dénes hagyatékát követve a Csiky-kert napja alkalmából két 
mamutfenyőt ültettek el, melyek akár több ezer évig is élhetnek. 
Szombaton a város lakóit várták a parkba számtalan rendezvénnyel. 
Volt dísznövény-kiállítás, helyi termékbemutató és -vásár, szakértők 
vezették körbe az érdeklődőket a kertben. Számtalan érdekes vetélke-
dőt szerveztek a diákok számára, akik nagy számban vettek részt eze-
ken. Egész nap az alfalvi fúvószenekar színesítette a hangulatot. Bár 
eső is volt, a rendezvény sikeresen zárult. Kastal László hangsúlyozta, 
a cél az, hogy felhívják a városlakók figyelmét a páratlan értékű dend-
rológiai parkra, ahová bármikor kimehetnek pihenni, feltöltődni.

FolytatÓdott az rMkd 
rendezvénysorozata

Tanuljunk 
keresztény 

demokráciát
egymás elfogadása, a család 
szerepe, hitelesség, a keresztény 
értékek előtérbe helyezése – ez 
volt a témája a romániai Magyar 
keresztény demokrata Mozga-
lom gyergyószentmiklósi kerek-
asztal-beszélgetésén, melynek 
meg hívottja korodi attila volt.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

A Romániai Magyar Keresz-
tény Demokrata Mozgalom 
és a gyergyószentmiklósi 

RMDSZ indított kerekasztal be szél-
getés-sorozatot; pénteken Gyer gyó-
szent miklóson Tanuljunk ke resz
tény demokráciát címmel került sor 
újabb rendezvényre Korodi Attila 
parlamenti képviselő és Darvas Koz-
ma József pápai káplán meghívásával. 
„Próbáljunk elfogadóan viselkedni a 
kollégákkal, akik megjelennek a köz-
életben” – javasolta Korodi Attila, 
részletezve, sok politikai szereplő nem 
értékrendek mentén hozza meg dön-
tését, hisz vagy azt állítják, nincs ide-
jük értékrendet kialakítani, vagy úgy 
érzik, ez behatárolná őket. „Pedig van 
előnye, könnyebb dönteni értékrend 
mentén, mint száraz adatok alapján. A 
politika nem más mint közéletiség, és 
az a közjót kell megcélozza” – szögezte 
le a képviselő. Gazdasági nyomor, le-
züllés, menekülés következik, ha nem 
tudunk összefogni! Ha belháború 
van, elveszünk! – kongatta meg a vész-
harangot Darvas Kozma József. Az 
egyéni sérelmeket félre kell tenni, az 
együttműködés lehetőségeit keresni és 
a sikerekről beszámolni – ez jelentheti 
a jövőt. Az egyházi képviselő elmond-
ta, bántja, hogy Gyergyószentmiklós 
hovatovább süllyed le Maroshévíz és 
Csíkszereda között. Legyen akárhány 
magyar politikai párt, a kapcsolatot 
kell velük keresni, nincs értelme a 
vádaskodásnak, abból elegük van az 
embereknek. „Krisztus szeretetével 
fogjunk össze, és akkor eredménye-
sek leszünk! A legfontosabb, hogy 
akik ezt felvállalják, hiteles emberek 
legyenek! – javasolta Darvas Kozma 
József. Az egyházi személy szerint a 
kereszténydemokrácia legfőbb üzene-
te az kell legyen, hogy a jó, közösségi 
szempontból hasznos kezdeményezé-
sek köré alakuljon ki összefogás.  


