
A tűzoltók munkájára volt kí-
váncsi Gyergyószentmiklóson 
több iskola osztályközössége a 
természeti katasztrófák világ-
napján. A kisiskolások őszinte 
kíváncsisággal érdeklődtek a 
tűzoltók munkája iránt, a foko-
zott érdeklődés a tűzoltókat is 
meglepte.
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„Örülök, hogy végre 
nálunk is nyitottak a 
tűzoltók, és beenged-

ték a gyerekeket a tűzoltólaktanyá-
ba” – jelentette ki a Hargita Népe 
kérdésére Szlávits Erika, a Vaskertes 
Általános Iskola negyedik osztályo-
sainak tanítónője. Mint mondta 
a tanítónő, nagyon fontos, hogy 
bepillantást nyerjenek a gyerekek 
a tűzoltók munkájába, hogy kö-
zelről, emberileg is megismerked-
hessenek velük, hiszen egész pici 
kortól érdekli őket a tűzoltóautó, az 
egyenruha. A gyergyószentmiklósi 
hivatásos tűzoltók laktanyájának 
udvarán egyébként tegnap délelőtt 
egymást váltották a helyi iskolák 
osztályközösségei, akik tanítóik 

kíséretében érkeztek. A magyarul 
beszélő „tűzoltó bácsik” szívesen 
meséltek munkájukról, megen-
gedték, hogy a gyerekek felpróbál-
ják a tűzoltósisakot, felülhettek a 
tűzoltóautóra és még a szirénát is 
elindíthatták néhány másodpercre. 
„Azért nem engedte a tűzoltó bácsi, 
hogy hosszasan szirénázzunk, mert 
nem szabad ok nélkül használni, és 
megijeszteni az embereket” – ma-
gyarázta az egyik fiúcska, akinek az 
tetszett leginkább, hogy a gázálar-
cos tűzoltó Darth Vader-hez ha-
sonlított a Csillagok háborújából. 
A harmadikos Kastal Zoltán miu-
tán azt is megtudta, milyen eszkö-
zökkel szabadítják ki a balesetezett 
autóból az utasokat és mit jelent a 
sárga, narancssárga és vörös jelzés, 
több társával együtt eldöntötte, 
tűzoltó lesz majd felnőttkorában. 
„Szép mesterség bajba jutott em-
bereken segíteni” – szögezte le a 
kisfiú, kifejtve, ő is olyan helyze-
tekben szeretne segíteni az embe-
reken, mint a tűzoltók.

„Nagyon meglepett, hogy eny-
nyi gyerek jött, és ennyire érdeklőd-
nek a munkánk iránt” – fejtette ki 
a Hargita Népe kérdésére Ovidiu 
Păun parancsnokhelyettes, elmond-

va, a gyerekekkel való találkozásnak 
épp az volt a célja, hogy megismer-
kedjenek a tűzoltók munkájával, 
hogy összebarátkozzanak és meg-
tanulhassák, hogyan kell viselkedni 
katasztrófahelyzetekben.
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hírfolyam

> Ayurvédikus természetgyógyászati 
tanfolyam indul Gyergyószentmiklóson. 
Heti rendszerességgel lesz ayurvédikus ter-
mészetgyógyászati tanfolyam a Tanulók 
Házában. A megnyitó előadás október 14-
én, pénteken 19 órától lesz, érdeklődni a 
0747–081978-as telefonszámon lehet. Az 
ayurvéda holisztikus orvostudomány, amely-
ben az embert a maga egységében és a világgal 
való dinamikus kölcsönhatásában vizsgálják. 
A gyógyítás és egészségmegőrzés ayurvédikus 

módszerei alaposan kidolgozott elméleti és 
konceptuális alapokra épülnek, amelyek meg-
győző magyarázatot adnak a működésére és 
a környező világgal való együttműködésére 
annak a legbonyolultabb rendszernek, amit 
emberi szervezetnek hívunk.

> Idősek napja Gyergyóremetén. „Száz 
évig, míg a testem megtörik, /sze retnék 
élni, élni örökig” (Kosztolányi De zső) mot-
tóval ma idősnapi rendezvényt szerveznek 
Gyergyóremetén a Szent Anna központ-
ban. Az eseményre, amelyet Hargita Megye 

Tanácsa és Gyergyóremete Polgármesteri 
Hivatala támogat szeretettel várja az idő-
seket a szervező, a Gyulafehérvári Caritas 
családsegítő szolgálata. 

> Még lehet jelentkezni a Management 
by Jesus szemináriumra. Október 27–30. 
között Kiss Ulrich jezsuita atya Management 
by Jesus címmel szemináriumot tart Gyergyó-
csomafalván az Ózon panzióban. A képzésre 
azoknak az intézmény- és szervezetvezetők-
nek, üzletembereknek és vállalkozóknak a 
jelentkezését várják, akik szeretnék azokat  

a vezetési alapelveket megismerni, és megta-
pasztalni, amiket a Szentírás alapján Jézus is 
„használt” az egyház alapításakor. A képzés ok-
tóber 27-én, csütörtökön kezdődik 18 órakor 
és október 30-án 14 órakor ér véget. A képzés 
ellenértéke szállással és étkezéssel együtt 190 
euró. További részletek felől érdeklődni, illet-
ve a szemináriumra jelentkezni az apazman@
yahoo.com e-mail címen lehet. Kiss Ulrich 
magyarországi jezsuita szerzetes Vállalkozás 
határok nélkül – Állam és piac a globalizáció 
korában címmel utóbb szeptemberben tartott 
előadást a Szent Miklós-plébánián.

Körkép

A tűzoltók napja

Az ENSZ 1987. évi határoza-
ta alapján minden év október 
második szerdája a Természeti 
Katasztrófák Világnapja. A vi-
lágszervezet dokumentuma azt 
ajánlja a világ kormányainak, 
hogy ösztönözzék az olyan in-
tézkedéseket és szakmai segítség-
nyújtási programokat, amelyek a 
természeti katasztrófák becslésé-
vel, előrejelzésével, megakadá-
lyozásával és enyhítésével foglal-
koznak. Az elmúlt évtizedben az 
árvizek, viharok, földrengések, 
szökőárak, a szárazság 600 ezer 
ember halálát okozták a világon. 
2004 volt a harmadik legsúlyo-
sabb év az elmúlt évtized során 
a katasztrófák gyakoriságát ille-
tően: ekkor 719 természeti ka-
tasztrófát jelentettek.
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Még a tűzoltóautóba is felülhettek
Készül A KörforGAlom

Napvilágra került egy pince
meglepetések érik a Bucsin ne
gyedi körforgalom építőit: mivel 
nincs átfogó térkép arról, hol hú-
zódnak föld alatti vezetékek, csak 
óvatosan tudnak dolgozni. ráadá-
sul tegnap egy pincére leltek az út 
kellős közepén, mely fölött aktív 
áramvezeték is található.

Balázs Katalin
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„Munkálatok közben 
mindent dokumen-
tálunk, térképet ké-

szítünk arról, hová fektetünk új ve-
zetékeket, hogy ez majd a későbbi-
ekben fogódzó legyen hasonló 
al kalmakkor” – mondták tegnap 
a Bu csin negyedi körforgalmat ki-
vitelező Multipland cég emberei. 
Térkép híján ugyanis nekik bőven 
volt részük meglepetésben az eddig 
elvégzett munkálatok során.

„Ahogy elkezdtek az emberek 
dolgozni, sorban bukkantak elő 
olyasmik, amire nem számítottunk” 
– mondja Nagy Zoltán alpolgár-
mester, aki egy felszínre került 20 
kilovoltos villanyvezetéket, alatta 
pedig egy üreget mutat. Pince volt 
ez hajdanán, a Len család lakóháza 

alatt. A negyedek építésekor lebon-
tották az ingatlant, pincéjét nem 
tömték be, fölé építették az utat. 

Rákosi Csaba mérnök, a kivi-
telező cég képviselője elmondta, 
betömik az út alatti üreget, mihelyt 
megkapják rá az engedélyt, hisz el-
sősorban az aktív villanyvezetéket 
kell kimenteni. 

Már éjszakai műszakban is dol-
goztak a körforgalom-építők: egy 
helyen az út átvágására volt szük-
ség, és kihasználva az éjjeli, kisebb 
forgalmat, rendőrség segítségével, 
autók elterelésével végezték el a 
műveletet.

Egy villanypózna kivételére ke-
rül sor holnap, a vezetékeket föld 
alá helyezik úgy, hogy a munkálat a 
környéken ne okozzon áramkiesést. 
Védőburkolatba kerül a villany-, 
kábeltévé- és internetszolgáltatók 
minden huzala, újabb szolgáltatók 
kábeleinek is lesz hely benne.

Rákosi elmondta, segítőkészek 
a szolgáltató cégek, munkásaik a 
helyszínen vannak rendszeresen, 
és az előre nem látható nehézségek 
ellenére is úgy véli, tudják tartani 
a munkálatok befejezésének ígért 
időpontját, e hónap végét. 

A tűzoltók azokat az eszközöket is megmutatták, amivel a balesetezett autóból mentik ki az utasokat fotó: jánossy alíz

Erdélyi Gyopár a diákoknak. Gyergyószentmiklós diák-
jai ezentúl kézbe vehetik az Erdélyi Kárpát-Egyesület kéthavonta 
megjelenő folyóiratát. A város önkormányzata 115 példányt ren-
del meg rendszeresen, így minden osztályhoz eljutnak a lapszá-
mok. Már hozzákezdtek az 5-ös számot viselő Erdélyi Gyopár kéz-
besítéséhez, a kezdeményezésről pedig Mezei János polgármester 
elmondta, a természetjárást, honismeretet és környezetvédelmet 
népszerűsítő folyóirat célkitűzéseivel maximálisan egyetért, úgy 
gondolja, a lapot olvasgatva a diákság közelebb kerülhet a környe-
zettudatos életvitelhez.  fotó: jánossy alíz


