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A közösségi oldalon kértek 
segítséget rokonai, is-
merősei a gyergyóújfalvi 

Ferencz i  Csi l la  szá má ra . 
A közösségi olda lon í r ják, 
hogy a 26 éves lánynál néhány 
napja agytörzsi daganatot di-
agnosztizáltak, és sürgős be-
avatkozásra van szükség , 
amelyre előreláthatólan Né-
metországban kerülhet sor. 
A műtét, valamint a kórhá-
zi kezelés magas költségeit a 
család nem tudja előteremte-
ni, ezért együttérzést kérnek, 
és azt, hogy ki-ki saját lehető-
ségeitől függően segítsen.

Bármilyen összeget elfogad-
nak. „Fogjunk össze egy fi-
atal lányért, akinek az élete 
múlik ezen” – szól a felhívás. 
Gyergyóújfaluban és a környék 
több településén helyeztek már 
el gyűjtőurnákat különböző bol-
tokban, de továbbiak kihelye-

zése is folyamatban van. A lány 
rokonait személyesen is ke-
reshetik azok, akik segíteni 
szeretnének, emellett bankon 
keresztül is lehet utalni. 

Jótékonysági rendezvényeket 
is szerveznek a fiatal lány meg-
segítésére.  Az Alfalvi Plébániai 
Ifjúság február 28-án, vasár-
nap este 7 órától, az esti szent-
mise után szervez jótékonysági 
koncertet, melyre a Petőfi Sán-
dor Művelődési Házban kerül 
sor. Az est fellépői a Band’Ora 
Zenekar és a Bagossy Brothers 
Company. Az est bevételével 
is Ferenczi Csilla gyógyulásá-
hoz szeretnének hozzájárulni. 
„Szeretettel várunk minden jó-
akaró embert, nyújtsunk együtt 
segítő kezet, legyünk igazi kö-
zösség” – áll a meghívóban.

Gyergyószentmiklóson töb-
bek között a Gábor Áron utcai 
Ora Rode élelmiszerüzletnél, 
a d iszkontban k ihelyezett 
urnák is Ferenczi Csilla tá-

mogatását szolgálják. Továb-
bá Tekerőpatakon a Karpaten 
Milk üzletében is gyűjtődobozt 
helyeztek ki. Pénteken és va-
sárnap a gyergyói ISK lány ko-
sárcsapatának 16.00, illetve 
11 órakor kezdődő mérkőzé-
sein, valamint szombaton a 
gyergyószentmiklósi Jégpá-
lyanap rendezvényen, a műjég-
pályán is lesznek kihelyezve 
gyűjtődobozok. 

A közösségi oldalak hasz-
nálóitól pedig azt kérik, jut-
tassák el minél több emberhez 
a felhívást.

Az adományokat a következő 
számlaszámokra lehet utalni:  

Gyergyóújfaluért Alapítvány: 
(RON), Ag. Gheorgheni, OTP 
BANK ROMANIA FUNDATIA OP. 
VILLAGES ROUMAINS. CONT: 
RO97OTPV260000848479RO01.

Ferenczi Ibolya (Csilla édes-
anyja) bankszámlája (EUR): Ag. 
Gheorgheni, P-ta. Libertatii nr 
6., Tel. 0266–365 368, Fax. 0266–

364 648, SWIFT BRDEROBU, 
FERENCZI IBOLYA, Cod IBAN 
RO70BRDE210SV44670512100

Fe r e n c z i  I b o l y a  (C s i l -
la édesanyja) bankszámlája 

(RON): Ag. Gheorgheni, P-ta. 
Libertatii nr 6., Tel. 0266–
365 368, Fax. 0266–364 648, 
SWIFT BRDEROBU, Cod IBAN 
RO74BRDE210SV44670432100.

Jótékonysági koncerten a Bagossy Brothers Company

Segítség Csillának
Agydaganattal diagnosztizált fiatal gyergyóújfalvi lány számára gyűjtenek 

adományokat Gyergyószék-szerte. Ferenczi Csilla sürgősen műtétre szo-

rul, amelyet csak külföldön tudnak elvégezni, és nagyon sok pénzbe kerül, 

ezért kérik minden jóakaró segítségét. Számos jótékonysági rendezvényt 

is szerveznek Gyergyószéken.

Ferenczi Csilla segítségünkre szorul

Lapunkban már olvashattak arról a horgász-
balesetről, amely tragédiába torkollt. „Február 
10-én a vasút mellett horgászó fiatal felszerelése 
közel került a magasfeszültségű vezetékhez, az 
áramütés következtében pedig begyulladt a ru-
hája. A Remetén történt baleset áldozatát égési 
sérülésekkel szállítottak a gyergyószentmiklósi 
kórházba, majd Bukarestbe vitték kiterjedt első- 
és másodfokú égési sérülésekkel.” A 27 eszten-
dős, remetei Portik-Cseres Csaba ezt követően 
még négy napot élt. 

A Vashídnál történt eset nem egyedi, hozzá-
vetőleg tíz évvel ezelőtt egy balánbányai férfi 
szenvedett halálos balesetet. Az okok hasonló-
ak voltak: a vasúti hídon haladt át a Maros egyik 
partjáról a másikra, nem figyelt arra, hogy vállá-
ra vett horgászbotja közel került a magasfeszült-
ségi vezetékekhez. Áthúzott az áram. Az évekkel 
korábbi esetben már nem volt szükség kórház-
ba szállításra, a helyszínre érkező rendőr is ha-
láleset miatt helyszínelt. A remetei fiatalembert 
négy napig tudták életben tartani: hamvazószer-
dától vasárnap délutánig.

A Vadász és Spor thorgász Eg yesü let 
gyergyószentmiklósi szervezetének elnöke, 

Tamás Kálmán elmondta: fontos minél több em-
bernek felhívni a figyelmét: óriási veszélyt jelent, 
ha felfelé tartott horgászbottal haladnak el ma-
gasfeszültség alatt. „A karbonbot szénszálas, úgy 
viselkedik, mint egy villámhárító. A figyelmetlen-
ség a horgász életébe kerülhet, legyenek óvato-
sak!” – fogalmazott az egyesületi elnök.

BALÁZS KATALIN

Új előadókkal, új témák-
kal, új helyszínen várják az 
érdeklődőket a kávéházi elő-
adássorozat további rendezvé-
nyeire Gyergyószentmiklóson. 
Az eseményekre továbbra is tu-
dománynépszerűsítő és egyben 
szórakoztató értekezésekkel 
várják a hallgatóságot.

A márciusi előadást Neked 
a divat mondja meg, hogy ki 
vagy? címmel Dr. Nistor Laura, 
a Sapientia EMTE Csíkszere-
dai Karának egyetemi docense 
tartja. Előadásában az ember 
társadalmi státuszát megha-
tározó tényezőket elemzi az 
exkluzív- és tömegtermékek, 
a szolgáltatások, a trendek, az 
elit fogyasztói magatartás tük-
rében. Szó lesz a divatláncok 
túlfogyasztást buzdító módsze-

reiről, illetve a másságra való 
törekvésből kialakuló divatról.

A rendezvénysorozat követ-
kező előadójaként Dr. Tapodi 
Zsuzsa, egyetemi docenst hall-
gathatja a gyergyói közönség. Áp-
rilis 5-i előadásának címe: Van 
irodalom a Harry Potteren túl is.

Május 3-án Dr. Mara Gyöngy-
vér, egyetemi docens tart elő-
adást A mikroorganizmusok, 
amelyek bennünk élnek cím-
mel, június 7-én pedig Dr. 
Kassay János, egyetemi adjunk-
tus várja a hallgatóságot 

Kis világ, nagy világ – a 
Facebook földrajza című érte-
kezésére. 

Az előadásoknak az Angel’s 
Cafe ad otthont. 

Az eseményre a belépés in-
gyenes.

Gyergyószentmiklósi fiatalok számára is nyi-
tott a kiskunhalasi Civilek a Jövőért Alapítvány 
programja, mely az Európai Önkéntes Szolgálat 
keretében valósul meg. Az Alapítvány Lakótele-
pi Szolgáltató és Információs Irodájába várnak 
közösségi programok szervezésében segédkező 
önkéntest! A program a jelentkezés függvényében 
március 1-jén vagy április 1-jén indulna. 

A programot azon 30 életévüket még be nem 
töltött fiatalok számára ajánlják, akik sze-
retnének új környezetben, új emberekkel is-
merkedni, gyakorlatot, munkatapasztalatot 
szerezni civil szervezetnél töltött önkéntes 
munka során, akarnak tanulni, s közben jól 
érezni magukat, hasznos tagjai kívánnak lenni 
a társadalomnam, tehetségüket vagy egyszerű-

en csak saját ötleteket, projektjeiket szándé-
kozzák megvalósítani, kipróbálni.

Az önkéntes fizetést nem kap, viszont a mun-
kájáért cserébe jár: 8 hónapon keresztül havi 95 € 
zsebpénz; szállás, megélhetés biztosítása – bérelt 
lakásban; a program ideje alatt étkezés teljes körű 
biztosítása; szabadidős programokon való részvétel 
lehetősége; hobbitevékenységekben, sporttevékeny-
ségeken való részvétel biztosítása; egészségügyi el-
látás nemzetközi biztosítás keretében.

A bővebb információ az Ifikozpont.ro vagy 
a Gyergyói Nemzetközi Önkéntes Program 
Facebook-oldalán. A jelentkezéshez egy önélet-
rajzra és egy bemutatkozó (motivációs) levélre 
van szükség.
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Játék szép házak díszeivel

Épített örökségünk témában zajlik lapunk legújabb játéka, 
amire benevezni a pénteki lapszámok utolsó oldalán közzétett 
rejtvény megfejtésével lehet. Ez tulajdonképpen egy fénykép, 
amelyen Gyergyószentmiklós valamely régi épületének díszítő 
eleme látható. A játékosok azt kell megfejtsék, hogy melyik épü-
lethez tartozik a képen látható részlet. Ne szegje kedvét senki-
nek, ha nem tudja az épület pontos címét, hisz akkor is elfogad-
juk a választ, hogyha a környezetét meghatározva tájolja be, 
például így: a sárga épület a központban, a régi  mozi  mellett.

Egy-egy rejtvény megfejtését a megjelenéstől számított egy 
héten belül várjuk. A válaszokat a lapunkban erre a célra talál-
ható szelvényen kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe (Sza-
badság tér 15. szám). 

A megfejtők között a nemrég megjelent Gyergyói Szemle 
egy-egy példányát sorsoljuk ki.

Felhívás horgászoknak: élet-halál kérdése

Önkéntesség Kiskunhalason

Folytatódnak 
a kávéházi előadások




