
Egy ember és egy stáb, akiknek 
veszélyes vállalkozása a Lhoce 
8516 méteres méteres csúcsá-
ig vezetett. Csíkszeredában ma 
19 órától a Szakszervezetek 
Művelődési Házában, majd  ok-
tóber 6-tól a mozikban látha-
tó az Erőss Zsoltról készült A 
Hópárduc talpra áll című doku-
mentumfilm.

HN-információ

Négy országban – Nepál, 
Kína, Ausztria és Ma-
gyarország – forgatták 

azt a követéses dokumentum-
filmet, amely Erőss Zsoltnak, a 
Mount Everestet elsőként meg-
hódító, legeredményesebb ma-
gyar hegymászónak a balesete 
utáni küzdelmét kíséri végig a 
kórházi ágytól egészen a hima-
lájai csúcsokig, és amely ma 19 
órától látható Csíkszeredában, a 
Szakszervezetek Művelődési Há-
zában.

A felépülés története
Mint ismeretes, tavaly janu-

ár 2-án a Hópárducnak becézett 
Erőss Zsolt hegymászó lavinabal-
esetet szenvedett a Magas-Tátrá-
ban, melynek következtében jobb 
lábát amputálni kellett. Zsolt már 
a kórházi ágyán elhatározta, szep-
temberben ismét  nekivág a Hima-
lájának, hogy egy újabb 8000 mé-
ter fölötti csúcsot meghódítson. A 
stáb végigkísérte Zsolt felépülését 
az első kórházi járáskísérletektől 
kezdve egészen az expedícióig, 
hogy bemutassa azt az emberfelet-
ti küzdelmet, amivel Zsolt vissza 
szeretne térni a hegyek világába, 
és újra teljes életet élni. A stáb ott 
volt, amikor Zsolt minden erejét 
megfeszítve edzett, amikor meg-
kapta első műlábát és járni tanult. 
Ott volt első magabiztos lépteinél, 
és akkor is, amikor a mogyoródi 
otthona melletti réten elkezdte 
futóedzéseit. Ezt követték a túrák 
egyre magasabb és nehezebb tere-

peken, majd a végcél, a Himalájá-
ban található, 8201 méter magas 
Cho-Oyu megmászása, melynek 
teljesítését Zsolt még a kórházi be-
tegágyán tűzte ki célul magának. 
A hihetetlen gyors tempójú fejlő-
déssel, az operáció után mindössze 
nyolc hónappal, 2010 szeptembe-
rében Zsolt készen érezte magát 
arra, hogy nekivágjon élete kilen-
cedik nyolcezres hegycsúcsának.

A film tanulsága
Erőss Zsolt története meg-

osztja a közvéleményt. Vannak, 
akik szurkolnak neki, hogy sike-
rüljön a teljes visszatérés, mások 
elítélik, amiért felelőtlenül túl 
sokat kockáztat. 

„Aki megnézi a filmet, haza-
viszi magával Zsolt történetét és 
ennek a másfél év munkának az 
összesűrítését másfél órában. És 
amikor majd elkeseredett vagy 
kilátástalan helyzetbe kerül, 
előveszi ezt az élményt, ami pél-

dát adhat neki arra, hogyan kell 
méltósággal átélni egy traumát” 
– fogalmazott Tősér Ádám, a 
film producere.

Kollmann András rendező 
bevallása szerint nem azért vág-
tak neki a forgatásnak, hogy egy 
mozgássérült emberről készítse-
nek filmet, és nem is egy extrém 
sportos hegymászófilmet akar-
tak csinálni. „Az emberi telje-

sítmény érdekelt, az a mentális 
energia, ami ahhoz kell, hogy 
az ember feldolgozzon egy nagy 
traumát. Egy érzékeny és csendes 
mozit. Mintha csak azt monda-
nánk a nézőknek: ülj le, fogadd 
be és érezd át, hogy milyen po-
koli súlya van annak, amikor az 
ember a Himalája egyik hegyge-
rincén gyalogol. És becsüld meg 
az életet!”
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A Hargita Megyei Sürgősségi Kórház
versenyvizsgát hirdet 

1 ORVOS-IGAZGATÓI állás betöltésére.
Jelentkezni a 2007/284-es OMPS-határozat (4. cikkely) kö-

vetelményeinek megfelelő iratcsomóval lehet 2011. október 3-ig. 
A jelentkező személyeknek a 2007/284-es OMPS-határozat (3. cik-
kely, 2. bekezdés) általános követelményeinek kell eleget tenniük. 

A versenyvizsgára 2011. október 11-én, 10 órakor kerül sor az 
intézmény székhelyén. 

Bővebb felvilágosítás a 0266–324193/109-es telefonszámon.

A Hargita Megyei Sürgősségi Kórház
versenyvizsgát hirdet a 2010/497-es kormányhatározat előírásainak

megfelelően a következő üres állások betöltésére:
1. kinetoterapeuta (meghatározott időre) a csíkszeredai ideggyógy-

ászatra; 2. kinetoterapeuta a csíkszentmártoni fizioterápiás részlegre.
A 2011. október 1-jéig benyújtott jelentkezési iratcsomónak meg kell felel-

nie a 2010/497-es határozat követelményeinek. A jelentkező személyeknek a 
2010/497-es határozat általános követelményeinek kell eleget tenniük. A ver-
senyvizsgára 2011. október 13-án, 10 órakor kerül sor az intézmény székhelyén.

Bővebb felvilágosítás a 0266–324193/109-as telefonszámon.

Körkép

Hirdetések

MA MuTATjáK bE AZ ERőSS ZSOlTRÓl KéSZülT dOKuMEnTuMfIlMET

A Hópárduc talpra áll

társadalom

Erőss Zsolt útban a Cho-Oyu felé. Példaértékű elszántság


