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Beteg gyerekek orvosi kezelé-
sét támogatja a LAB Életmen-
tő Kupakok Egyesület, amely 
idén 27 ezer kilogrammnyi 
műanyag hulladékot gyűjtött 
össze, majd értékesített.

 » SZÁSZ CS. EMESE

Immár négy éve foglalkozik ku-
pakgyűjtéssel és beteg gyerekek 
támogatásával a sepsiszentgyör-

gyi Bács Emese, a LAB Életmentő 
Kupakok Egyesület elnöke. Idén 
tizenhat beteg gyerek kezeléséhez 
járultak hozzá, igaz, nemcsak a 
kupakok árából: anyagi támoga-
tással együtt mintegy 151 ezer lejt 
gyűjtöttek össze. Az évek során 
bekapcsolódtak a projektbe Széke-
lyudvarhelyen, Marosvásárhelyen, 
Szovátán, Csíkszeredában, majd 
egyre több vidéki településen, civil 
szervezetek is felvállalták a közve-
títői szerepet.

A kezdeményezés alapján az ösz-
szegyűjtött kupakokat a csíkszere-
dai hulladékfeldolgozóhoz viszik, 
ahol hatvan baniért értékesítenek 
egy kiló műanyagot. Idén 12 470 lej 
gyűlt össze csak a kupakok árából, 
ehhez még körülbelül 4000 lej gyűl 
év végéig – magyarázta Bács Emese. 
Ez azt jelenti, hogy ebben az évben 
több mint 27 ezer kilónyi műanyag 
hulladékot gyűjtöttek össze, a legak-

EGÉSZSÉGI PROBLÉMÁKKAL KÜZDŐ, SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CSALÁDOKAT TÁMOGAT A LAB EGYESÜLET

Életmentő kupakgyűjtés Székelyföld-szerte

Hasznos hulladék. Kovászna és Maros megyéből vettek részt a legaktívabban a kupakgyűjtésben

 » A projektek 
megvalósításán 
49 egyesületi 
tag és 20 ön-
kéntes dolgo-
zott Székely-
föld-szerte.
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Két kislánynak gyűjtenek

Az egyesület tagjai jelenleg két 
kislánynak igyekszenek párhuzamo-
san segíteni. Egyikük a marosvásár-
helyi Kemény Abigél, aki daganatos 
megbetegedéssel küzd, jelenleg 
Budapesten kezelik. A másik a 13 
éves Csutak Hermina Mercédesz, 
aki koraszülöttként jött világra, és 
kiderült, hogy látássérült lett az inku-
bátorban adagolt oxigén miatt, neki 
egy speciális szemüvegre gyűjtenek, 
amely képes felolvasni szöveget, 
továbbá arc-, szín- és pénzfelismerő 
programmal rendelkezik. Az otthon 
összegyűjtött kupakokat Székelyföld 
számos településén le lehet adni. 
A pontos helyszínek megtekinthetők 
a LAB Életmentő Kupakok Egyesület 
Facebook-oldalán.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Pályaellenőrző mozdonynak, majd 
egy felüljáró pillérének ütközött 

egy szuperexpressz csütörtök reggel 
Ankarában, a balesetben hét ember 
meghalt, 46-an pedig megsérültek, 
köztük hárman súlyosan – közölte 
Ankara tartomány kormányzói hiva-
tala. Vasip Sahin ankarai kormány-
zó elmondta, az ütközések hatására 
a vonat három kocsija felborult, a 
gyalogos felüljáró pedig ráomlott a 
szerelvényre. A gyorsvonat a Török-
ország középső részén fekvő Konya 
városba indult a nagy sebességű 
vasúthálózat ankarai főpályaud-
varáról. A baleset a török főváros 
nyugati részén található Marsandiz 

állomásnál történt, ahol az érintett 
járat a menetrend szerint nem áll 
meg. A nagysebességű gyorsvonatok 
városon belül az előírásnak megfele-
lően viszonylag lassabban haladnak, 
városon kívül azonban az utazóse-
bességük eléri az óránként 250 kilo-
métert.  A török hírtelevíziók felvéte-
lein mentőalakulatokat lehet látni a 
helyszínen, ahol a kisiklott vagonok 
a leomlott felüljáró alá szorultak. 
A mentési munkálatok még tartanak. 
Az ankarai főügyészség nyomozást 
indított. A közlekedési minisztérium 
közleményében leszögezte: a szeren-
csétlenséget okozó pályaellenőrző 
mozdonynak nem szabadott volna 
azonos vágányon haladnia a gyors-
vonattal.

Ankarai vonatbaleset halálos áldozatokkal

 » A szerencsét-
lenséget okozó 
pályaellenőrző 
mozdonynak nem 
szabadott volna 
azonos vágányon 
haladnia a gyors-
vonattal.

Rossz vágányon. A törökországi vonatbaleset hét halálos áldozatot és közel félszáz sebesültet követelt

 » KRÓNIKA

E lkezdte küldeni az adatokat 
az amerikai űrkutatási hivatal 

(NASA) Parker Solar Probe űrszon-
dája, amely november elején ért a 
legközelebb a Naphoz – írta a BBC 
hírportálja. Az elküldött adatok kö-
zött szerepel egy felvétel, amelyen a 
csillagból nagy energiával kilövellt 
gáz – a plazma – látható, a gázcsó-
va alatti fénylő pont a Jupiter boly-
gó. A képen feltűnő kis sötét foltok 
oka a kép készítésének módja. A 
Parker űrszonda WISPR (Wide-Field 
Imager for Solar Probe Plus) elne-
vezésű kamerája a Nap felszínétől 
27,7 millió kilométerről készítette a 
felvételt november 8-án, az űrszon-
da vastag, csaknem 12 centimé-
teres hőpajzsa mögül fotózva. Az 
autó méretű űrjárművet augusztus 
elején bocsátotta fel a NASA a Nap 
koronájának, vagyis a légkörének 
tanulmányozására. A korona külö-
nös módon forróbb, mint a csillag 
„felszíne”. Nem tudni pontosan, 
milyen mechanizmus okozza ezt a 
jelenséget.

A Parker november 5-én köze-
lebb került a Naphoz, mint bármely 
más eddigi űreszköz. Sebessége is 
rekordot döntött, elérte az órán-
ként 375 ezer kilométert. A korábbi 
leggyorsabb űrjármű nagyjából leg-
feljebb 250 ezer kilométeres óránkén-
ti sebességgel haladt. A NASA szerint 
a 2025-ig tervezett misszióval össze-
gyűjtött adatok pontosíthatják a jövő-

beli időjárás-előrejelzéseket. A misz-
szió legfrissebb adatait az Amerikai 
Geofi zikai Unió jelenleg is folyó, őszi 
tanácskozásán ismertették.

Ugyanakkor a napokban elkészí-
tette első szelfi jét a NASA InSight 
robotgeológus űrszondája a Mar-
son. A tizenegy képkockából ösz-
szeállított felvételen a leszállóegy-
ség napelemei, valamint műszerei 
is jól láthatóak – olvasható a Phys.
org oldalán. A misszió kutatói első 
ízben kaptak teljes képet az űrszon-
da „munkahelyét” képező, kisebb 
szobányi területről is, amely közvet-
lenül az űreszköz előtt terül el.

A következő hetekben a kutatók 
és mérnökök feladata az lesz, hogy 
meghatározzák, pontosan hova he-
lyezze le a műszereit az űrszonda 
ezen a területen. Miután kijelölték 
a szeizmométer és a fúrást végző ro-
bot helyét, a szakemberek utasítják 
az űrszondát, hogy robotkarjával 
óvatosan helyezze el a műszereket 
a talajon. Mindkét eszköz talaj-
szinten működik a legjobban, ezért 
fontos, hogy ne kerüljenek nagy-
jából 1,3 centiméternél nagyobb 
kövekre. „Rendkívüli biztonságot 
jelent a műszereink számára, hogy 
ezen a területen szinte nincsenek 
kőzetek, dombok és mélyedések” 
– mondta Bruce Banerdt, a misszió 
egyik vezető kutatója. A kaliforni-
ai Vandenberg légi támaszpontról 
május 5-én útnak indított InSight 
űrszonda november 26-án landolt 
a Marson.

Dolgoznak a NASA űrszondái 

tívabbak a Kovászna és Maros megyei 
résztvevők voltak. Számos más szem-
pontból is beszédesek az egyesület 
statisztikái: idén 260 rászoruló csalá-
dot segítettek csomagokkal, mintegy 
húsz vidéki óvodát és iskolát támo-
gattak, hatvan gyereket ajándékoztak 
meg tanszercsomaggal, névre szóló 
karácsonyi csomagot kap 150 gyerek 
és 67 család, illetve idén először egy 
nyári tábort is szerveztek olyan rá-

szoruló gyerekeknek, akiknek ilyen 
élményben még sosem volt részük. 
A projektek megvalósításán 49 egye-
sületi tag és 20 önkéntes dolgozott 
Székelyföld-szerte.

Bács Emese szerint bár az ország 
különböző pontjairól, sőt sokszor 
külföldről is megkapják zsákszám-
ra a műanyag fl akonok kupakjait, 
munkájukban nem a szállítás, ha-
nem a szervezés a legnehezebb. 

„A legtöbb munkát nem a kupakok 
jelentik, hanem az egyéb adomá-
nyok, mert sokan összetévesztik az 
adományozást a lomtalanítással. Mi 
többször közzétesszük, hogy hasz-
nált, de használható játékot, ruha-
neműt várunk, és sokszor szakadt 
ruhák vagy kettétört talpú cipők, 
kerék nélküli autók, kéz nélküli já-
tékbabák érkeznek, amelyekkel nem 
tudunk mit kezdeni” – részletezte az 
egyesület vezetője. Hozzátette, nem 
megalázni akarják a rászoruló csalá-
dokat, hanem segíteni nekik.




