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Gyergyószék

Megváltozott az élete
Robogóra ülhetett a mozgáskorlátozott fi atal

H I R D E T É S

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

„Hatalmas meglepetés ez a robo-
gó, ráadásul sokkal komolyabban 
felszerelt, mint gondoltam” – mond-
ta Egyed Róbert, akit a Street Kingz 
autós baráti társaság lepett meg, 
egy háromkerekű mozgássérültek 
számára tervezett robogóval.

Annyira örült a járműnek, hogy 
bár nagyon hideg volt az időjárás az 

ajándék átadásakor, mégsem 
akart hazamenni, inkább 
csak körözött megállás nél-
kül a tömbházuk környé-
kén. Csak annyira állt meg 
néha, hogy egyet-egyet vic-
celődjön és nevessen az ado-
mányozó fi atalokkal.
Nem is csoda a nagy öröm, 

hiszen ahogy lapunknak koráb-
ban is kifejtette, mindenképp 
szüksége volt a járműre, mivel a 

lábai lebénulása óta eltelt másfél 
évben nem tudott egymaga közle-
kedni. A felajánlásnak köszönhe-
tően ez most megváltozott. „Erre 
volt szükségem, hiszen így most 
már tudok önálló társadalmi életet 
élni” – fogalmazott. Rámutatott, 
a nagyjából két hete megírt, róla 
szóló cikkünk óta sokan felkeres-
ték vagy éppen a közösségi olda-
lakat használva érdeklődtek iránta 
és bátorították. Ez elmondhatatla-
nul sokat jelent számára.

Gyorsabban tanulhat járni

Az Ugron Alapítványtól például egy 
elektromos kerekes széket is kapott 
kölcsönbe – amíg csak szüksége 
van rá –, ami a lakásában való köz-
lekedését könnyíti meg. Az egyik 
leglelkesítőbb megkeresés az volt 
számára, amikor egy marosvásár-
helyi személy felajánlotta, hogy 
segít neki bekerülni egy robot tech-

A gyergyószentmiklósi zenekar 
már lassan márkanév lesz, kö-

zülük a két legnépszerűbb zenél az 
idei városnapokon. A nevükhöz méltó 
színpadtechnika, hangzásvilág és lát-
ványelemek növelik majd az élményt, 
azaz olyan koncerteket láthatnak a 
gyergyóiak, amilyenekkel eddig csak 
nagy fesztiválokon találkozhattak – 
ismerteti Nagy Zoltán polgármester. 
Várhatóan azonban nemcsak a helyi-
ek szórakozhatnak így a város főterén, 
hanem máshonnan is sokan eljönnek, 
hiszen a No Sugarnak és a Bagossy 
Brothers Companynek már nagy ra-
jongótábora van. 

Az idei Szent Miklós Napok de-
cember 5-én kezdődik, amikor a ha-
gyományoknak megfelelően elsősor-
ban a Mikulást váró gyerekeknek szól 
a dal, fi atal – és természetesen szin-
tén gyergyószentmiklósi – előadók 
koncertje által. És idén itt lesz először 
hallható az a szerzemény, amely a 
városról íródik, és amely a tervek 
szerint minden évben felhangzik 

majd a Szent Miklós Napokon. Persze 
a háromnapos városünnep nem csak 
a zenéről fog szólni. Az egyik fő ese-
mény a Kárpát-medencei Disznótoros 
Fesztivál, amely idén tizedik alka-
lommal lesz megrendezve. Ezúttal 
új helyszínen, a Kossuth Lajos utca 
felső, azaz központhoz köze-
li szakaszán főzik majd az 
ételeket a benevezett csapa-
tok. Mint Fórika Sebestyén, 
a Gyergyószentmiklósi Mű-
velődési Központ vezetője 
elmondta, lezárult a prog-
ramjavaslatok fogadása, és a 
beérkezett ajánlatokból a napokban 
állítják össze a végleges programot. 
Ismét sor kerül a Gyergyói Sereg-
szemlére, ahol civil szervezetek, in-
tézmények vonulnak fel. A szervezők 
kérik, hogy minden csoport készül-
jön egy rövid, maximum 2 perces kre-
atív bemutatóval (ez lehet zene, tánc 
vagy bármi más), amelyben meg-
mutathatják, hogy ők milyen értéket 
képviselnek.  (Gergely Imre)

Hamarosan Szent Miklós Napok
• A sokezres tömegek előtt zajló koncertek világát 
hozzák haza az idei városnapokra a gyergyószentmik-
lósi zenekarok. December 6-án, pénteken a No Sugar, 
másnap pedig a Bagossy Brothers Company fellépése 
lesz a 2019-es Szent Miklós Napok fő attrakciója.

Lakossági fórumra hívja Gyergyószentmiklós 
polgármestere azokat a lakókat, akik érintettek a 
tömbház-felújítási programban vagy érdeklődnek 
iránta. A Gyergyószentmiklósi Művelődési Ház 
nagytermébe kedden 18 órára várják az érdeklő-
dőket. Egyébként az év elején még azt közölték a 
lakókkal (és erre számított a városháza is), hogy ta-
vasszal elkezdődik az első tömbházak állványozása 
és a szigetelési munkálatok. A kivitelezést azonban 

senki nem vállalta, ugyanis az ehhez készített 
számítások évekkel ezelőtti adatokon, árakon 
alapultak, amelyek főként a fizetések januári 
megemelkedése miatt már nem érvényesek. 
A betervezett összeget tehát növelni kellene, 
amire a kormánytól várnak megoldást, és a 
lakóknak is újra zsebbe kellene nyúlniuk, 
hiszen a tervezett beruházási érték változá-
sával az önrész is emelkedne. (Gergely Imre)

• RÖVIDEN 

• Jelentős változás történt az elmúlt két hétben a 
munkabalesetben lebénult, huszonöt éves Egyed Ró-
bert életében, hiszen nem csak anyagi segítséget, de 
egy mozgáskorlátozottak számára tervezett elektro-
mos robogót, egy elektromos kerekesszéket, valamint 
egy új rehabilitációs lehetőséget is felajánlottak neki. 
A továbbiakban a felépüléséhez szükséges terápia 
finanszírozásához kér segítséget.

nológiát alkalmazó rehabilitációs 
programba. Ennek köszönhetően 
jóval hamarabb megtanulhat jár-
ni, mint az egyszerű gyógytorná-
val. „Nap, mint nap küzdök, hogy 
újra járhassak és mindenki elmond-
ja, hogy sokat haladtam a kezdetek-
től számítva, de én sohasem vagyok 
megelégedve. Mindig többet várok 
el magamtól, hiszen fontos, hogy 
mielőbb járhassak. Ez a program 
pedig rengeteget segíthet ebben” 
– magyarázta Egyed Róbert. Azt is 
megtudtuk tőle, hogy eddig nagy-
jából 16 ezer lejnyi adomány gyűlt 
össze a számláján, amiből ugyan 
nem kell elektromos kerekesszéket 
vegyen most már, viszont a kezelé-
sét fogja fi nanszírozni. Ha valaki 
még hozzá szeretne járulni Egyed 
Róbert felépüléséhez, akkor azt RO-
37BUCU1761038332433RON bank-
számlaszámra utalva teheti meg.

Egyed Róbert ugyanakkor 
továbbra is szeretné, ha a Cse-
rehát-negyedi második emeleti 
ifj úsági lakását egy földszintire 
cserélhetné, hiszen így még egy-
szerűbb lenne a közlekedés szá-
mára. Barátai azt ígérik, hogy szí-
vesen segítenek költözni bárkinek, 
ha erre jelentkezik.

Lakossági fórum tömbház-felújításokról

Gyergyószék

Bagossyék nagy fesztiválok 
élményeit adják a városnapoknak

▾   KORÁBBI FELVÉTEL: PINTI ATTILA

Egyed Róbert végre önállóan is 
kimozdulhat a négy fal közül

▴   F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D




