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Biztonságos átjárókat akarnak

Zajlik a Háló-tábor

Aláírásgyűjtés és biciklis felvonulás
Csíkszeredában

Javában zajlik a Háló-tábor Ma
rosfőn. A helyi sportkomplexum
területén korosztályos csoportok
ra, öt altáborra bontva vehetnek
részt a jelenlevők a kereszténység
és magyarság kapcsolatáról szóló
előadásokon, illetve az egyéb vál
tozatos programokon.
Hompoth Loránd
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Kárpát-medence több országából érkező, a keresztény értékrend, a nemzeti és európai
kultúra iránt nyitott embereket fogadják a táborban, ahol egy héten át lelki,
szellemi, kulturális és sportprogramok
keretében az érett, társadalmáért felelős keresztény ember kiművelését
segítik – közölték a tábor szervezői. A
tematikus előadások, ezek élményszerű feldolgozása, a lelkiség, a kultúra, a
baráti együttlét eszközei segítik a tábor céljainak megvalósulását. Mindez
elősegíti az erős identitás- és közösségi
tudat kialakulását, olyan értékekét,
amelyek létfontosságúak a mai világban való helytállásunkban és közösségi gyökereink erősödésében – vallják a
szervezők.
– Az idei tábor célja körüljárni a
kereszténység és a magyarság témakö
rét, két olyan fontos témát, amely hozzátartozik a gyökereinkhez, témáját
járjuk alaposabban körül – fogalmazta
meg Sebestyén Ottó, az Erdélyi Háló
Egyesület elnöke, hozzáfűzve: – Meggyőződésem, hogy a Kárpát-medence
magyarságának mindkettő rendkívül
fontos, ezért szeretnénk ezekben a témakörökben feltöltődni, fejlődni, és
élményszerűen megélni a gyökereinkkel való kapcsolatot.
Az egyhetes rendezvénysorozatra
több mint 350 személy érkezett öt országból.
– Hagyományosan a nyári táborban az egész Kárpát-medencéből
érkeztek a résztvevők, nyitott, kereső emberek a hálósok, illetve a
háló mozgalom iránt érdeklődők
– mondta Pázmány Attila, a tábor

főszervezője –, bánatunk és szomorúságunk, hogy a vízumkötelezettség
miatt a kárpátaljai barátaink nem lehetnek itt.
A tábor öt altáborral működik, felnőtt, ifi, tini, kisiskolás és óvodáskorú
korosztályos csoportokat hoztak létre
a szervezők.
– Arra gondoltunk, hogy a kereszténység és magyarság témaköréhez az
életkor függvényében másképpen kell
hozzányúlni – tette hozzá Pázmány,
hangsúlyozva, hogy a felnőttek számára színvonalas előadásokkal jobban
elmélyíthető az ismeretanyag, míg
például az óvodásokat, kisiskolásokat játékos foglalkozások során tudja
megfogni, megérinteni a téma.
Megjegyezte, a kor sajátosságát
figyelembe véve azt szeretnék, hogy
a tábor üzenete mindig a megfelelő
korcsoportnak, a megfelelő módon
szóljon. A foglalkozásokban, színes
programpontokban nincs hiány, aktív
hetet tudhatnak majd maguk mögött
a résztvevők. Ma például Borboly
Csaba megyeitanács-elnök a lokálpatriotizmusról szóló előadását követően
gyalogtúrán vehetnek részt a Pásztorbükki-tetőn, de nem lesz hiány a kulturális műsorokban sem, a délutáni
órákban néptáncosoké lesz a főszerep.

Lakossági kezdeményezésre alá
írásgyűjtésbe fogtak magánsze
mélyek és civilszervezetek Csík
szeredában, hogy rábírják az arra
hivatottakat: tegyék biztonságos
sá azt a zsögödi gyalogátkelőt,
ahol legutóbb múlt héten halálos
kimenetelű gázolás történt, illet
ve a zsögödfürdői vasúti átjárót,
amely szintén több súlyos bal
eset színhelye volt már.
Forró-Erős Gyöngyi
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láírásgyűjtést kezdeményezett egy zsögödi magánszemély, miután az elmúlt napokban újabb tragédia rázta meg a
csíkszeredai közvéleményt: a Brassói út zsögödi szakaszán – ahol az
elmúlt években is több súlyos, vagy
éppen halálos kimenetelű közleke-

úgy fogalmaz, hogy a szóban forgó
átjárót „legtöbbször a zsögödi fürdőre igyekvő gyermekek és nyugdíjasok használják, az illető közúton viszont, kihasználva annak
szélességét, a városba érkező vagy
a városból távozó autók gyakran
igen nagy sebességgel közlekednek, figyelmen kívül hagyva a gyalogátkelőt”. „Ezért kérjük, találjanak sürgősen megoldást annak
biztonságossá tételére, akár fekvőrendőrök kiépítésével, akár más,
az Önök által hatékonynak ítélt
módszerrel” – írják a beadvány
megfogalmazói.
Nemcsak a gyalogátkelő, hanem az ugyanott lévő vasúti átjáró
is igencsak veszélyes, a felnőtt gaz
miatt a vasúton áthaladni szándékozó autós – vagy éppen kerékpáros – szinte teljesen rá kell hajtson a

ezen áthaladva lehet megközelíteni
Zsögödfürdőt.
A magánkezdeményezéshez azonnal csatlakozott több civil szervezet,
közöttük a Csíki Anyák Egyesülete, valamint az S.O.S. Telefonos
Lelkisegély Szolgálat. A hétvégén,
a városnapok ideje alatt e két civil
szervezet sátránál is aláírhatják a
beadványt a városlakók.
A nagycsaládosok egyesülete az
EKE Csíkszéki Egyesületével, illetve a Segítő Mária Római Katolikus
Gimnáziummal közösen biciklis felvonulást tervez a városnapok idején,
hogy felhívják a figyelmet a gyalogátjárók, illetve a kerékpározók biztonságának hiányára. „Emberéletekről van itt szó” – mondta a Hargita
Népének Dánél Sándor, a nagycsaládosok szervezetének képviselője,
aki szerint elsősorban a városvezetés,

A Háló (Katolikus Közösségek

Hálózata) magyar kezdeményezés, tevékenysége elsődlegesen a
Kárpát-medencében zajlik, őrzi
és építi nemzeti értékeinket és
egyúttal közös szolgálatra törekszik más nemzetekkel. Katolikus
indíttatású keresztény mozgalom,
amely nyitott minden jóakaratú
ember felé. Küldetése, hogy evangéliumi gyökereit korszerűen,
a mai világban megjelenítse. A
Háló az Egyházon belül él, és annak közösségi arcát hordozza. A
személyt alapvetően közösségben
képzeli el, ezért az arra vágyókat
segíti, hogy közösségre leljenek.
hirdetés

Bíró László a legjobb pontvadász
Véget ért a Fun Fm Rádió idei nyári nyereményakciója. A szerencsés nyertes, a legeredményesebb
pontvadász másodmagával utazhat Törökországba, a Calibra Travel utazási iroda jóvoltából. Az
ezer lejes költőpénzt tartalmazó Visa kártyát, a
BRD – Groupe Societe Generale ajánlotta fel.
Idei nyertesünk Bíró László, 23 éves hallgatónk.
Több mint egy hónapon keresztül zajlott – ezúttal
nemcsak a rádióban – a Fun Fm Pontvadászat. Az idei nyár egyik legizgalmasabb játékában, melynek során pontokat lehetett gyűjteni, a végső nagy
megmérettetésen, az általános műveltségi kérdéseket felvonultató televíziós kvízjátékban a három legeredményesebb pontvadász lehetett jelen.
A hétfőn lezajlott kétfordulós kvízjátékban Bíró László, Csató
Árpád és Gáspár Sándor vettek részt, ők gyűjtötték össze a legtöbb pontot a játék során. Végül Bíró László volt az, aki mindvégig ügyesen taktikázva megnyerte a kétfordulós döntő vetélkedőt, így ő lehet az, aki idén kedvére fürödhet a Török Riviérán.
A játék sikerét látva, a Fun Fm Rádió úgy döntött, hogy folytatja a meglepetések sorozatát, és még az idén újabb nyereményekkel jutalmazza
hűséges hallgatóit.

Több figyelmet kérnek a kerékpárosok és a gyalogosok

dési baleset történt –, egy 13 éves
zsögödi kislányt gázolt halálra egy
személygépkocsi. A polgármesteri
hivatalhoz, a közlekedésrendészethez, illetve az országutak gondnokságához is eljuttatandó beadvány

sínekre ahhoz, hogy belássa a vasúti
pályát és észrevegye az esetleg közeledő vonatot. Ennek biztonságossá
tételét is kérik az aláírók, ugyanis
ez a vasúti átjáró is igencsak forgalmas, mert gépkocsival csak

fotó: mihály lászló

a rendőrség és az országutak gondnokságának a figyelmét kívánják
felhívni az akcióval, szerinte ugyanis
számtalan megoldási lehetőséget lehet találni arra, miként lehet biztonságossá tenni egy gyalogátkelőt.

Csendes figyelemfelkeltés babakocsival
Múlt pénteken gyalogátjárón gá
zolt el Udvarhelyen egy gépjár
művezető egy babakocsiját maga
előtt toló kismamát, a baleset
során az anyuka és pár hónapos
gyereke is sérült. A közúti inci
dens széles körű felháborodást
keltett a városban: az egyik ba
ba-mama csoportosulás ma dél
ben békés, csendes felvonulást
szervez, mely során üzeni: figyel
jünk rájuk is.
HN-információ
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sendes felvonulást szerveznek az udvarhelyi édesanyák
ma délelőtt tizenegy és fél
egy között. A felvonulás a Bethlen
Gábor és a Kisköved utcák kereszteződésétől a Márton Áron térig tart.

Az anyukák így szeretnék felhívni
Székelyudvarhely elöljáróinak, illetve a biztonságos közlekedésért
felelős vezetők figyelmét arra, hogy
városukban a gyalogosok, főként a
gyerekek, a babakocsival járó édesanyák, a biciklisek és a tolószékesek
közlekedése nagyon nehézkes, és komoly veszélyekkel jár. Az udvarhelyi
anyák fokozottan kérik a hatóságok
komolyabb, érdembeli hozzáállását a gyalogos forgalom biztonsága
érdekében. Az Udvarhelyi Anyák
levelezőlista (http://groups.yahoo.
com/group/udvarhelyianyak/) tagjait felháborította, és megrendítette a múlt pénteki baleset, amikor
a Bethlen utcai gyalogátjárón egy
szabályosan közlekedő, babakocsit
toló anyát ütött el egy autó. Sok más

Székelyudvarhelyen és környékén
élő édesanyához hasonlóan ők is úgy
gondolják: ennek nem szabadott
volna megtörténnie. A babakocsis
felvonulással egyben szolidaritásukat fejezik ki a család iránt. Az édesanyák arra kérik a járművezetőket és
minden közlekedésben részt vevő
személyt, hogy figyeljenek jobban
egymás biztonságára, tartsák be a
közlekedési szabályokat, és parkoljanak úgy, hogy egy babakocsi, vagy
egy tolószék is elférjen az autójuk
mellett a járdán. Az udvarhelyi
édesanyák mindenkit elvárnak a felvonulásra, aki egyetért a kezdeményezéssel, akinek fontos gyermeke,
unokája, szerettei és saját életének
biztonsága. A találkozó a Lidl parkolójában lesz fél tizenegykor.

