
Hargita megyei, aktív, kiemelkedő 
közösségi tevékenységet folytató 
fiatalokat, eredményes ifjúsági pro-
jekteket lebonyolító szervezeteket, 
valamint az ifjúsági szervezeteket, 
programokat segítő önkormányza-
tokat díjazták tegnap a Csíkszere-
dában megrendezett ifjúsági kon-
ferencián. 

HN-információ

Több fiatal vehetett át díjat teg-
nap a Hargita Megye Tanácsa 
és a Hargita Megyei Sport- és 

Ifjúsági Igazgatóság által szervezett 
2011-es Ifi Napok programsorozat 
keretében. A többéves hagyománynak 
megfelelően azoknak az egyesületek-
nek, aktív fiataloknak nyújtották át az 
elismerést, akik munkája példaértékű 
a közösségek életében.

Dicséretben és könyvjutalom-
ban részesült Szabó Noémi és Bartos 
Tímea, a Segítő Mária Gimnázium 
diákjai, a Csíkajnádi Szent István 
Szervezet alapítója és elnöke, Szőgyör 
Lóránt, valamint a Nagy István Művé-
szeti Líceum X. B osztályának diákjai 
– utóbbiak a Pro Animalia Alapítvány 
elnöke, Orendi Éva ajánlására, mivel 
több mint húsz képzőművészeti al-
kotást ajánlottak fel az állatmenhely 
javára –, a díjat Antal Mónika vehette 

át. Ugyancsak dicséretben és könyv-
jutalomban részesült a szentegyházi 
Gábor Áron Iskolaközpont diáktaná-
csának elnöke, Tankó Levente.

A megyei tanács értékes könyvutal-
ványok által kísért Ígéret Díját Hajdó 
Izabella, a Boros Fortunát Elméleti Lí-
ceum diákja, a Csíkajnádi Szent István 
Szervezet képviselője, Dobos László és 
Fazakas Gabriella, Csík Terület Ifjúsá-
gi Tanácsának önkéntese kapta.

A Diákönkormányzatok kreatív 
projektje kategóriában a Segítő Mária 
Gimnázium diáktanácsát díjazták, a 
díjat Bors Norbert vette át. A szent-
egyházi Gábor Áron Iskolaközpont 
diáktanácsa vezetőségének tagja, 
Gedő Anita dicséretben és könyvjuta-
lomban részesült, Kristály Beáta az Ez 
S(e)M Újság, a Segítő Mária Gimnázi-
um diáklapjának szerkesztéséért vehe-
tett át díjat, érmet, oklevelet és könyv-

utalványt. A székelykeresztúri Orbán 
Balázs Gimnázium diáktanácsának 
tagja, Hári Nóra Ígéret Díjban, érem-
ben, oklevélben és könyvutalványban 
részesült. Ugyancsak Ígéret Díjat 
kapott a Márton Áron Gimnázium 
diáktanácsának tagja, Szabó Györke 
István. A gyergyóalfalvi Domokos Pál 
Péter Hagyományőrző Egyesület tag-
ja, Szakács Bernadett dicséretben és 
könyvjutalomban részesült, akárcsak 

a Kákavirág Egyesület táncoktatója, 
táncosa, Márton Zoltán. Díjazták még 
Bencze Barnát, a székelykeresztúri Or-
bán Balázs Gimnázium diáktanácsá-
nak elnökét és a  Szépvízi Ifjúságért 
Egyesület tagját, Fekete Örsöt.

A Csíkajnádi Szent István Szerve-
zet Szent Imre-díjat, érmet, oklevelet 
és könyvutalványt tudhat magáénak, 
Kolumbán Boglárka pedig Szent Im-
re-díjat, érmet, oklevelet, könyvutal-
ványt vehetett át a Megyei Gólyabál 
című projektért. Fazakas Szabolcs, a 
Visus Kulturális Egyesület elnöke a 
Székelyföldi Legendárium című pro-
jektért Szent Imre-díjat kapott, Kato-
na Mihályt, Korond polgármesterét 
pedig az ifjúsági programok támo-
gatása terén kifejtett tevékenységéért 
Önzetlenség Díjjal jutalmazták. Post 
mortem Márton Áron-díjjal tüntet-
ték ki a fiatalon elhunyt, rendkívüli 
műveltségű, a gyergyói ifjúságért, 
ifjúsági élet fellendítéséért igen aktí-
van tevékenykedő Selyem Andrást. 
Meglepetés-díjban Szabó Kázmér, 
a CSTIT elnöke, Koronka Sándor, 
a Hargita Megyei Sport- és Ifjúsági 
Igazgatóság munkatársa, valamint 
Iochom Zsolt, a Sapientia harmad-
éves diákja részesült, utóbbi a megyei 
tanács Szórvány-programjában kifej-
tett tevékenységéért.
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Körkép

Öltöztek, vetkőztek, pancsikáltak, csókolóztak és va-
csoráztak a kamerák előtt (bizonyára nem két lejért) 
éveken át – magánügy. Nézni esténként, kényelmes fo-
telből, egy ilyen jellegű valóságshow-t – az is magánügy. 
Ám valahogy Románia híres sztár-párjának (bocsánat, 
lassan csak ex-, mert ha minden igaz, elválnak, de az is 
lehet, hogy más lesz a mese vége) élete közügy lett. Mióta 
a fotómodell bejelentette, hogy elválik dúsgazdag és jóval 
idősebb férjétől, forr az ország. Ebben persze a médiának 
is megvan a maga szerepe, híradók, mondén műsorok 
állandó szereplői lettek a szóban forgó egyének. Ám nemcsak a 
pletykákra kiéhezett közvéleményt tartja éberen az „add ide a 
gyermeket”, „nem adom, mert himlős” sztori (valljuk be, a szap-
panoperákat szeretőknek igazi csemege, hiszen ilyen fordulatokat 
még a népszerű filmek szövegírói sem mindig tudnak kitalálni), 
hanem zajlik az élet jó pár állami intézményben is amiatt, hogy 
folyamatosan munkát adnak az ott dolgozóknak. 

A bíróság – hagyján, rendszerint ugyanis ott zajlanak a vá-
lóperek, az tehát nem furcsa, hogy az ő ügyük is terítékre került. 
Az, hogy helyenként a rendőrségnek, végrehajtónak is dolga akadt 
miattuk, szintén belefér a képbe, előfordul jobb házaknál is, hogy 
a rend egyenruhás őrei kell rendet rakjanak a rendetlenkedő, váló-
félben lévő párok háza táján. De amikor a törvényszéki orvos vizs-
gálgatta a szülei közötti csata közepébe került pár éves gyermeket, 
bizonyítékokat keresve arra vonatkozólag, hogy az anyja kiéhez-
tette, majd, mikor az eredmény nem az volt, amit az apja hallani 
akart, a gyermekjogvédelmi igazgatóság pszichológusai sorakoztak 

fel több ízben is csatarendbe – kezdtem furcsán nézni. Állami in-
tézményeket, könyörgöm, hogy lehet egy ilyen, a bányászbéka ülepe 
alatti szinteken mozgó show-ba belerángatni? – morfondíroztam, 
de mire túltettem volna magam a történeten, jött az újabb hír, 
miszerint a milliárdos férj a miniszterelnökhöz fordult panasszal, 
amiért a gyermekét a feleségénél helyezte el a válóper idejére a bí-
róság. A miniszterelnökhöz. Elképesztő. De ott legalább elegánsan 
hazaküldték, hogy majd a törvény szabta határidőn belül írásban 
kap választ a feltett kérdéseire.

Nem úgy a parlamentben. Ugyanis a parlament sem ma-
radhatott ki a buliból. Azt viszont nem a milliárdos üzletem-
ber kereste meg, hanem az Emberjogi Bizottság ügybuzgóság-
ból lépett, és hivatalból kezdeményezte a házaspár és a gyer-
mekjogvédelmi igazgatóság szakembereinek meghallgatását. 
Kitűzte a meghallgatás időpontját, közölte, hogy meghívót 
küld az érintetteknek, úgy, ahogy minden komoly ügy kap-
csán egy komoly parlamenti bizottságtól elvárható. Merthogy 

gyaníthatóan csorbultak az emberi jogok. (Csak hal-
kan jegyzem meg, hogy valami realitásalapja még-
iscsak lehet a történetnek, mert a pár gyermekének 
jogai tényleg csorbultak, de még akkor, amikor két 
ilyen szülővel áldotta meg őt a Fennvaló. Ezen pe-
dig az Emberjogi Bizottság kevés valószínűséggel tud 
segíteni.) 

A válófélben lévő showman természetesen kapott a 
lehetőségen, szerintem ő sem számított arra, hogy vala-
hol ennyire komolyan veszik. És végül is nem is akárhol, 

hanem Románia Parlamentjében, annak is az Emberjogi Bizott-
ságában. 

Feltételezem, került egy szikrányit értelmesebben gondolkodó 
egyén a társaságban, aki a 24. órában szólt a tisztelt bizottság tag-
jainak: ejsze ebbe a cirkuszba – melynek szereplői pár hónappal 
ezelőtt még turbékoltak az egész ország szeme láttára a tévéképer-
nyőkön, most pedig ugyanott követhető, miként tapossák egymást 
sárba – mégsem kellene implikálódnia a parlamentnek. Így, bár 
a történet szereplői szépen összegyűltek, a bizottság ülését mégsem 
tartották meg kedden. Szerencsére. Talán észrevették, hogy milyen 
szintre süllyedtek már azáltal, hogy egyáltalán feldobták ezt a lab-
dát, és idejében leállították a folyamatot, amíg valami olyant nem 
tesznek, ami egy ország parlamentjében már nem vállalható.

Galambék a parlamentben

                    NézőpoNt n Forró-Erős Gyöngyi

Hirdetések

A közösségért tevő fiatalokat díjazták

Ifjúsági konferencia keretében díjazták a legaktívabb fiatalokat és a közösségépítő munkát végző szervezeteket fotó: csíki zsolt


