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Segítőkész fiatalok

nyílt nAp A lArix stúdiónál

Óvni és megőrizni az értékeket

> Rajongók adományai. Megrakott 
kamion kísérte gyergyószentmiklósi fel-
lépésére a Magna Cum Laude együttest; 
a Mikulás-napi koncert előtt a zenészek 
Böjte Csaba gyergyószentmiklósi ottho-
nába látogattak. Rajongóikat szólították 
meg az együttes tagjai, és gyűjtést szervez-
tek a Szent Anna Otthon számára. Hétfőn 
a Magna Cum Laude csapata személyesen 
adta át az adományokat, amelyek között 
volt hűtőszekrény, porszívó, mosógép, 
ruházati cikkek, élelmiszerek és sok-sok 
szaloncukor. Zenés-verses összeállítással 
köszönte az otthon húsz lakója a jócsele-
kedetet, majd együtt énekeltek támogatók 

és támogatottak. Mező Mihály, az együt-
tes frontembere szerényen fogadta a kö-
szönetet, szerinte nem tettek többet, mint 
amit mindenki megtenne az ő helyükben. 
Látva, hogy a számukra szervezett előadá-
son két gitáron négyen játszanak, ígérte, 
megoldást keresnek a hangszerhiányra is, 
és nemsokára visszatérnek az otthonba.

> Faipari és turisztikai vállalkozókat 
várnak. Az újonnan megalakult Gyil-
kostó–Borszék Turisztikai Egyesület és 
Moldován László, a távközlési miniszté-
rium államtitkára találkozót szervez ma 
14 órától a Gyergyószárhegyi Polgár-

mesteri Hivatal tanácstermében. Meghí-
vott: Balogh Sándor, az Országos Erdé-
szeti Hivatal aligazgatója, Erős Róbert, 
az Evoline Kft. üzletfejlesztési igazgatója, 
aki 2006–2011-ben Románia kereskedel-
mi képviselője a román–londoni nagykö-
vetségen, valamint  az eAST EUROPEAN 
Consortium Nemzetközi Pénzügyi Kon-
zultáns spanyol képviselete. Gábor László, 
Szárhegy polgármestere elmondta, a ren-
dezvényen lehetőségekről, fejlődési módo-
zatokról, kilátásokról lesz szó neves szakem-
berek tolmácsolásában; várják a térségben 
tevékenykedő fafeldolgozó és turizmusban 
érdekelt vállalkozókat.

Körkép

Bárki bepillantást nyerhetett 
egy tervezőműhely hétköznap-
jaiba, ha tegnap betért a gyer
gyó szentmiklósi Larix Stúdió 
székházába. A műépítészek 
és építőmérnökök célja egy 
ökore gionális szemlélet ki-
alakítása, helyi erőforrásokra 
alapozva és az itteni értékeket 
továbbgondolva.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

A régi házakat kellene érté-
kelni és felújítani azok-
ból az alapanyagokból, 

amik vidékünkön olcsón elér-
hetők, és amelyeknek hagyomá-
nya is van nálunk – magyarázta 
Köllő Miklós műépítész, a Larix 
Stúdió egyik társtulajdonosa, 
kifejtve, hogy tervezőműhelyük 
lényegében a hagyományos fa-
építészetet részesíti előnyben a 
modern technológiákkal szem-

ben. A fa mint építkezési anyag 
viszonylag olcsón beszerezhető 
a környéken, léteznek megfele-
lő szakemberek is a munkálatok 
elvégzésére, ráadásul, ha egy régi 
ház felújításáról van szó, a vég-
eredmény inkább illeszkedik a 
város összképébe, mintha a táj-
tól idegen építkezési anyagokból 
dolgoznának – magyarázta. 

Köllő az elért eredménye-
ikről is beszámolt, elmondva 
többek között, hogy munkáik-
ról neves szaklapok cikkeznek, 
illetve díjat is nyertek a brassói 
éves építészeti tárlaton a ditrói 
haranglábbal. – Ebből kínálunk 
a nyílt napon egy kis ízelítőt – 
mondta Köllő, hozzátéve, egész 
évben megrendelésekre dolgoz-
nak, így a hétköznapokban rit-
kán jut idő arra, hogy megmu-
tassák a közönségnek munkájuk 
gyümölcsét. Egyébként az iroda 
folyosóján számos fényképpel 

illusztrálták az elmúlt időszak 
megvalósításait. A nézelődők 
több főtéri ház felújított hom-
lokzatát csodálhatták meg, a 
műépítészek pedig szívesen me-
séltek arról is, hogyan valósult 
meg egy-egy projekt, illetve ho-
gyan sikerült szakszerű javasla-
tokkal meggyőzni egyik-másik 
megrendelőt, hogy elképzelése 
kivitelezéséhez inkább a tájba 
illőbb faszerkezetet részesítse 
előnyben a vasszerkezet elle-
nében. Azt is elmondták, hogy 
számukra nagy megtiszteltetés 
lenne, ha a Gyergyószentmiklós 
főterén lévő épületek homlok-
zatának legalább felét a műhely 
tervei alapján újítanák fel.

A Larix Stúdió tervezőmű-
hely egyébként 2007 novem-
berében létesült, tulajdonosai 
Köllő Miklós és Madaras Péter 
műépítészek, illetve Köllő István 
építőmérnök.
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A gyergyószentmiklósi vö-
röskeresztesek és ifitékások 
ajánlják segítségüket a vá-
rosban élő idős, beteg, moz-
gáskorlátozott személyeknek, 
családoknak. Ha kell, fát vág-
nak, háztáji munkát végeznek 
bérmentesen. Az akció elkez-
dődött, újabb igényekre is szí-
vesen válaszolnak. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Nyolcvanéves asszony nyit 
ajtót Gyergyó szent mik-
lós egyik kis utcájában. 

A töpörödött anyóka egy gyer-
meket szült, s még négyet ne-
velt. A neveltjei szétszéledtek a 
világban, édes gyermeke súlyos 
betegség áldozata lett, mozgás-
képtelen, hall, de beszélni nem 
tud. Ahhoz, hogy közölhesse, 
mire van szüksége, édesanyja az 
ábécé betűit mondja sorban, a 
fia pedig testével jelez álljt. A 
betűt papírra veti a néni, majd 
kezdi elölről az ábécét, míg ösz-
sze nem áll a szó: víz kell, fá-
zom, jobb lábamat kellene meg-
dörzsölni... A férfinek felesége 
is van, viszont ő reggeltől estig 
dolgozik, hogy a napi megél-

hetéshez szükségeseket, illetve 
közös gyerekük egyetemi okta-
tását biztosítani tudja. Ebbe az 

otthonba érkeztek segítők mi-
nap: tucatnyi fiatal látott hozzá 
a favágáshoz, s mint mondták, 

míg a négy négyzetméternyi fát 
nem aprítják fel, ők onnan el 
nem mennek. 

Amint Pap Dénes, a Vörös-
kereszt és Ifitéka tagja elmondta, 
a két szervezet közös akciója ez. 
A Szent István-plébánián érdek-
lődtek, melyek azok a rászorult 
családok, akiken segíthetnének. 
Ezt a címet kapták meg elsőként, 
ide érkeztek. Nemsokára újabb 
családhoz kell menniük, egy idős 
asszonynak segítenek szintén fa-
vágásban, de egyéb, háztáji mun-
kát is szívesen vállalnak.

– Szándékunk tudatosítani a 
felnőttek körében, hogy a fiatal-
ság nemcsak bulizni, hanem dol-
gozni is tud. Szívesen segítünk, 
ez számunkra is öröm – közölte 
Pap Dénes. Azt is elmondta, 
nem egyszeri akciónak szánják 
a segítségnyújtást, örömmel vá-
laszolnak további bejelentések-
re is. Saját elérhetőségét adta 
meg a fiatalember – a 0742–
167546-os telefonszámon lehet 
segítséget kérni, viszont hang-
súlyozta: terepszemle előzi meg 
a segítségnyújtást. Egyszer fel-
mérik, hogy valós-e az igény, 
csak utána érkezik a „munkás-
osztag”, hisz szívesen segítenek, 
de azt nem szeretnék, ha bárki 
visszaélne jó szándékukkal, ki-
használná őket. 

Köszönömért dolgozó fiatalok. A segítségnyújtás öröme fotó: balázs katalin

Szent Miklósbúcsú: Mit jelent szentmiklósinak lenni?  
Ha a gyergyószentmiklósi városnapok első négy napján a szó-
rakozáson és élményszerzésen volt a fő hangsúly, a zárónap az 
elmélyülésről szólt. Ehhez jó alapot szolgáltatott a Szent Mi-
klós-templomban celebrált búcsús szentmise szónokának, a 
gyergyószentmiklósi származású Kémenes Lóránt tűri plébá-
nosnak a prédikációja. „Kitörölhetetlen szívünkből a szülőváros 
neve, mely évszázadok óta a myrai püspök közbenjáró védelme 
alatt áll” – hangsúlyozta beszédében Kémenes Lóránt plébános, 
hangsúlyozva, hogy a szentmiklósiaknak életvitelükben is ha-
sonlítaniuk kell a város névadó szentjéhez. Vagyis egyaránt kell 
„ajándékozónak, adventi embernek és iránytűnek” lenniük, akár-
csak a szent életű püspök. fotó és szöveg:  Jánossy alíz


