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NégyeN súlyosaN megsérültek

Közúti baleset Alcsíkon
súlyos közlekedési baleset történt 
pénteken az e578-as európai út 
Csíkszentkirály és Csíkszentmárton 
közötti szakaszán. a baleset kö-
vetkeztében négy személyt szál-
lítottak kórházba, közülük ketten 
súlyos sérüléseket szenvedtek. 
a forgalom az említett szakaszon 
órákig akadozott, több kilométe-
res járműsor alakult ki a baleseti 
helyszín közelében.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Az E578-as európai út Szent-
király utáni szakaszán az 
akadozó forgalom, a közle-

kedési dugó okát előbb a felújítási 
munkálatok miatti útlezárásnak 
vélték a sofőrök, de hamar kide-
rült: sajnos, nem ez a magyarázat 
– az említett útszakaszon súlyos 
autóbaleset történt. Egy kezdő, 19 

éves csík szentmártoni gépkocsi-
vezető rosszul kiszámított előzési 
manőverbe fogott, túl hamar pró-
bált visszatérni sávjára, így hozzá-
koccant a megelőzött járműhöz, 
amelynek vezetője – egy 43 éves 
csíkszeredai férfi – elveszítette 
uralmát az autó felett, gépkocsi-
jával megpördült, majd frontáli-
san ütközött a szemközti irányból 
közlekedő Dacia Logannal. Az 

ütközés következtében összesen 
hat személy sérült meg: két férfi, 
három nő és egy hétéves kislány, 
utóbbi szerencsére csak könnyebb 
zúzódásokat szenvedett. 

A felnőtt korú sérültek közül 
azonban négyen komoly sebészeti 
beavatkozásra szorultak, miután 
őket – a mentőszolgálat értesítése 
szerint – végtagtörésekkel, kopo-
nyazúzódással és hátgerincsérü-
léssel szállították kórházba.

„A balesetért az előzést vég-
rehajtó sofőrt terheli a felelősség, 
hiszen a saját közlekedési sávjára 
való visszatérés során megkoc-
cantotta és kibillentette egyensú-
lyából a szabályosan közlekedő, 
megelőzött járművet, ezért annak 
vezetője uralmát veszítette a jár-
mű felett és frontálisan ütközött 
a szembejövő gépkocsival” – kö-
zölte lapunkkal Filip Gheorghe, a 
megyei rendőrség sajtószóvivője a 
közlekedésrendészet munkatársai 
által megejtett helyszínelés ered-
ményét. A baleset okozói, illetve 
a legszerencsétlenebbül járt jármű 
utasai a kocsironcsból kiszóródó 
virágok tanúsága szerint kicsen-
getési ünnepségről igyekeztek 
hazafelé.

köNyv a Csíkszeredai római katolikus gimNázium épülete felszeNteléséNek 100. évfordulójára

Kormozott üvegen keresztül

Hosszú kocsisor gyűlt a baleset helyszínénél. Tragédia nem történt, de többen nagyon súlyos sérülésekkel élték túl az ütközést

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

„Ez a munka nem csupán 
egy adott alkalomra, 
sebbel-lobbal összehor-

dott idézet- és adatgyűjtemény, ha-
nem valóban könyv, annak minden 
tulajdonságával, jellegzetességével 
együtt. Van kiérlelt szemlélete, lo-
gikus gondolati köre és építkezése, 
a magyar nyelvre és az olvasmá-
nyosságra kellőképpen ráfigyelő  
szerkesztése, és persze, megvan a 
maga főhőse: a csíkszeredai fő-
gimnázium, amelynek általunk jól 
ismert épülete két hét múlva kor-
hűen felújítva köszönti a 100 éves 
évfordulót” – vezette fel a Csík-
vármegye státusszimbóluma című 
kötet bemutatását Székedi Ferenc 
újságíró. A pénteki könyvbemutató 
moderátora az összefoglaló, rend-
szerező munka kapcsán elmondta, 
a kötet fellapozásakor az olvasó 
történelmi, társadalmi, nemzeti, 
állami, közgazdasági, egyháztör-
téneti szempontok találkozásának 
lehet tanúja, és ezek az aspektusok 
egymást szervesen egészítik ki négy 
olyan szerző tollából, akik egyazon 
téma más és más megközelítésében 
közlik gondolataikat.

A kötet négy tanulmánya közül 
az elsőt Ráduly Róbert Kálmán, 
Csíkszereda polgármestere jegyzi: 
írása egyszerre olvasható helytör-
téneti műként és a korabeli társa-
dalom korrajzaként, de legalább 

két szempontból ezeken túlmutat. 
Egyrészt az időnek a vonzatában, 
hiszen a szerző nem marad meg az 
ezredfordulós csíkszeredai iskola-
építés egyetlen évtizedében, hanem 
jóval tágabb kapcsolatokat vázol 
a csíki székelység történelméből. 

Másrészt Ráduly stílus tekinteté-
ben nem a levéltári szövegeken, 
régi újságcikkeken alapuló „száraz” 
történetírást műveli, hanem azt a 
valószínűsíthető korabeli légkört, 
hangulatot közelíti meg, amelyben 
az egykori elődök hozzánk nagyon 

is közelálló hús-vér emberekként 
járnak-kelnek a város ma is létező 
díszletei között.

A könyv második tanulmányá-
nak szerzője Darvas-Kozma József.  
Székedi Ferenc szerint „ez a hatvan 
oldal a magyar és az erdélyi törté-

nelem, a katolikus egyház és a fe-
rences rend történelmének pontos 
forrásokon, gazdag könyvészeti 
anyagon alapuló és igen jó arányér-
zékű ötvözése, központi témaként 
kezelve a csíksomlyói katolikus ok-
tatás ügyét”.

A könyv harmadik szerzője 
Antal Imre ma Svédországban, 
egykor Csíkszeredában élő törté-
nelemtanár, akinek már számos ta-
nulmánya jelent meg a csíksomlyói 
oktatás és a csíkszeredai gimnázi-
um történetéről. 

„A könyvben negyedik tétel-
ként egy remek dolgozat kapott 
helyet. A szerző, Szép Andrea 
Katalin a kolozsvári, gyulafehér-
vári és csíkszeredai levéltárakat 
végigjárva azt kutatta, hogy a 
csíksomlyói gimnázium Csíksze-
redába való áthelyezése mögött 
milyen érvrendszerek működtek, 
mi volt ebben az Erdélyi Római 
Katolikus Státus szerepe és hogyan 
tudott összefogni a magyar állam, 
a helyi és erdélyi közélet egy olyan 
cél érdekében, amelynek elérése 
végül is maradandónak bizonyult” 
– foglalta össze Székedi, aki mél-
tatásának befejezéséhez a kötetben 
is használt hasonlattal élt: a 21. 
század elején egy csaknem három-
száz éves iskola történetére vissza-
tekintő kutató olyasfajta kihívással 
találja magát szemben, amelynek 
révén mondhatni „üveget kormoz, 
hogy a napba nézhessen vele”.

Ráduly Róbert Kálmán, Darvas-Kozma József és Szép Andrea Katalin a könyvbemutatón. Generációs reflexiók fotó: darvas beáta

Zöld műhely
Nemzetközi természetvédelmi sze-
minárium kezdődött ma Csíkmada-
rason, amelyen finn, szlovén, török, 
német, lett, litván, észt, lengyel, 
valamint csíkszeredai önkéntesek, 
környezetmérnökök, biogazdálko-
dással foglalkozó szakemberek és 
a környezeti nevelésben érintett 
tanárok vesznek részt. 

HN-információ

Természeti értékek, biodi ver-
zitás a Kárpátokban címmel 
szervezett május 30-a és június 

3-a között tartó nemzetközi műhely-
munkát a Soros Oktatási Központ és 
a Zöld SzékelyFöld Egyesület a fenn-
tartható fejlődésben, környezetvéde-
lemben érdekelt szakemberek számá-
ra. A Madarason zajló szemináriumon 
európai ökológusok, biológusok, 
gyakorló biogazdák, a fenntartható 
turizmussal foglalkozó vállalkozók, 
tájépítészek vesznek részt. Közülük 
többen környezetvédelmi szervezetek 
munkatársai, akik kapcsolatokat épí-
tenének helyi ökoturisztikai vállalko-
zásokkal, a helyi és regionális fejleszté-
si programok felelőseivel. A program 
során a külföldi résztvevők Hargita 
megye természeti értékei, fejlesztési 
elképzelései, környezetvédelmi törek-
vései iránt érdeklődnek, megosztva 
ugyanakkor szakmai tapasztalatukat a 
helyi szakemberekkel.


