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> Új aszfaltúton a Szent Anna-tó felé. 
Több útszakasz kivitelezési munkálataira írtak 
ki nyílt közbeszerzési eljárást az Országos Inf-
rastruktúra-fejlesztési Program (PNDI) kere-
tében. Olosz Szabolcs, a Regionális Fejlesztési 
és Turisztikai Minisztérium tanácsosa szerint 
az összesen hat – köztük Kovászna és Brassó – 
megyét érintő beruházás során felújítják többek 
között a Kézdivásárhely és Sepsibükszád közöt-
ti, a Bálványoson átvezető 113-as megyei utat, a 
Mikóújfalu és Barót közötti 112-es megyei utat, 

de a nagyajtai Olt-hidat, valamint a Lemhény–
Kézdiszentlélek közötti 114-es megyei utat is 
újjáépítik. A munkálatok tervezési is kivitelezési 
ideje 3 év.

> Boga Emese nyerte az EPP logó pá-
lyázatát. A csíkszentsimoni Boga Emese-Mar-
git munkája nyerte a 35. évfordulóját ünneplő 
Európai Néppárt logópályázatát – adta hírül az 
EPP hivatalos Facebook-oldala, amelyen a négy 
legjobb pályamunkára meghirdetett közön-
ségszavazás zajlott. Az eredmény értelmében 
a Néppárt az év végéig a Boga Emese által ter-

vezett logót fogja használni minden hivatalos 
felületén. A 23 éves, a grafikai dizájnnal csak 
hobbiszinten foglalkozó Boga logóterve profi 
tervezők munkáival szemben nyert első díjat. 

> Nincs távfűtés, de még lehet. Május el-
sején a kedvező tavaszi időjárásra tekintettel 
leállította a távfűtés-szolgáltatást a Goscom 
Rt. Csíkszeredában, ám ez nem jelenti azt, 
hogy lezárták az idei fűtésigényt – közölte la-
punkkal Bíró Hajnalka, a közüzem szóvivője. 
Állítása szerint, ha hidegebb napok jönnek 
– mint ahogy erre a hétre is lehűlést jósolnak 
a meteorológusok –, újra elindítják a szolgál-
tatást, ezenkívül pedig, ha a napközik, óvo-
dák, de akár lakószövetségek is igénylik még 
a szolgáltatást, a Goscom újra üzembe helyezi 
a kazánokat.

hirdetés

Három orvosból kettő maradt a sürgősségen

Külföldre távozott dr. Weil Gyula

képzés külföldieknek az interkulturális kommunikációról

Helyi nevezetességekkel is ismerkednek

Új testvérvárosi kapcsolatot is eredményezHet

Csíksomlyó 
a Mária-út része

angliában vállalt munkát dr. Weil 
gyula, a csíkszeredai megyei 
sürgősségi kórház sürgőssé-
gi osztályának vezető orvosa. 
távozása, bár gondot jelent a 
kórháznak, nem okozott fenn-
akadást az osztály működésé-
ben – állítja a kórház igazga-
tója.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

„Eddig három főállású or-
vos látta el a feladatokat a 
megyei kórház sürgősségi 

osztályán, dr. Weil Gyula külföldi 
munkavállalását követően dr. Do-
bos László és dr. Domokos Iván ma-
radtak az osztályon” – tájékoztatott 
Demeter Ferenc kórházmenedzser, 
aki azt mondta, hogy bár valóban 
problémát okozott a szakember tá-
vozása, egyelőre áthidaló megoldás-
sal, de fennakadás nélkül működik a 

sürgősségi osztály. Van egy sürgőssé-
gi rezidens doktornő, aki jelen pilla-
natban az intézményben végzi az in-
tenzív terápiás szakmai gyakorlatát, 
így ő is bedolgozik, és vannak még 
más, ügyeletet vállaló szakemberek 
is, így az ügyeleti feladatkör teljesen 
le van fedve – állítja az igazgató. 

Dr. Weil Gyula információink 
szerint az egyesült királyságbeli 
Bostonban, a Pilgrim Hospitalban 
dolgozik sürgősségi orvosként.

az interkulturális kommunikáció 
a soknemzetiségű európában cím-
mel indított műhelymunka kereté-
ben 12 külföldi érdeklődő tanulja 
az interkulturális elméleteket, 
módszereket csíksomlyón ezen a 
héten. a csíkszeredai soros okta-
tási központ által szervezett 5 na-
pos műhelymunka támogatója 
az európai bizottság, grundtvig-
program, grundtvig felnőttképzé-
si műhely.

HN-információ

A csíksomlyói Jakab Antal Fel-
nőttképzési és Tanulmányi 
Központban indított képzés 

célja hozzájárulni az interkulturális 
kommunikációs elméletek, módsze-
rek és problémák tudatosításához, 
megismertetéséhez, ugyanakkor gya-
kor  lati képzést nyújtani a többnem-
zetiségű környezetben dolgozók szá-
mára. Az olasz, francia, lett, cseh, 
lengyel, német és török résztvevők 
a fontosabb interkulturális elméle-
teket, az elméletek gyakorlatba való 
ültetéséhez szükséges különböző 
módszereket sajátítják el, fejlesz-
tik interkulturális kommunikációs 
készségeiket és megtanulják, ho-
gyan adják át saját környezetüknek 
interkulturális kommunikációs ta-
pasztalataikat. A képzés részeként 

megvitatják és kategorizálják a 
különböző integrációs megköze-
lítéseket.

A helyi szervezők a képzés bizto-
sítása mellett meg kívánják mutatni 
a Lettországból, Németországból, 
Törökországból, Olaszországból, 
Franciaországból, Lengyelország-
ból és a Cseh Köztársaságból érke-
zett résztvevőknek a képzési hely-
szín és a régió értékeit, hisz nem 
mindennapi lehetőség ilyen színes 
nemzetközi közönség számára be-
mutatni Európának ezt a – sokak 
számára nehezen elérhető – sarkát 
– tudtuk meg a program vezetőjé-
től, Ferencz S. Katalintól.

különleges Hitelajánlat 
a mikó Hitelbanknál

5%-kal kisebb kamat májusban is!

Csíkszereda, Kossuth Lajos u. 12. sz. 0266–314722

Székelyudvarhely, Győzelem u. 14. sz. 0266–216714

Székelyudvarhely, 1918. December 1. u. 7. sz. 0266–210330

Maroshévíz, Victor Babeş u. B/4. sz. 0266–342984

Gyergyószentmiklós, Kossuth Lajos u. 53. sz. 0266–364708

Gyergyóditró, Szép domb u. 2. sz. 0266–353440

Gyergyócsomafalva, Fő u. 208. sz. 0266–351437

Gyergyóremete, Fő u. 309/A sz. 0266–352057

Gyimesközéplok, Állomás u. 0266–339505

Szentegyháza, Mihai Eminescu u. 3/5. sz. 0266–246010

Székelykeresztúr, Kossuth Lajos u. E4/2. sz. 0266–242139

Bögöz, Fő u. 311/A sz. 0266–245439

Gyergyótölgyes, Központ  419. sz. 0266–338143

Várhegy, Központ  140. sz. 0266–345055

Bélbor, Központ  137. sz. 0266–355101

Karcfalva, Állomás u. 191. sz. 0266–378029

Balánbánya, 1918. December 1. u. 52/2/6. sz. 0266–331124 

Vasláb 424. sz. 0266–357773

Három főállású orvos helyett csak kettő dolgozik a csíkszeredai kórház sürgősségi osztályán. Áthidaló megoldást találtak fotó: mihály lászló

a mária-út menti települések 
vezetőinek részvételével tar-
tottak találkozót a múlt héten 
máriapócson. a máriapócsi ön-
kormányzat ötletéből kiindulva 
péterfi attila, a csíkszeredai 
caritas vezetője egy új testvér-
városi kapcsolat megteremtését 
is felvetette az épülő zarándokút 
kapcsán.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Kiemelt fontosságúnak tart-
ják a Mária-út kiépítését, 
hiszen a bekapcsolódó te-

lepülések, mint kis hajszálerek visz-
nek életet az elszakadt-elzsibbadt 
nemzetrészekbe – hangsúlyozták 
azok a magyar államtitkárok, akik 
részt vettek a zarándokút menti 
települések vezetőinek múlt heti, 
Máriapócson rendezett találkozó-
ján. A fórumon Szászfalvi László, 
a magyar Igazságügyi Miniszté-
rium államtitkára, Bencsik János 
energiaügyi államtitkár, Simicskó 
István honvédelmi államtitkár és 
Lezsák Sándor, a Magyar Ország-
gyűlés alelnöke az érintett önkor-
mányzatok képviselőivel közösen 

keresték a Mária-út kiépítésének, 
népszerűsítésének lehetőségét. Erről 
beszélt előadásában Péterfi Attila 
is – a csíkszeredai Caritas vezetője 
hangsúlyozta, fontos, hogy 2012-re 
biztonságos, akár egyedül is be-
járható zarándokutat építsenek 
ki Erdélyben, ezzel is bekapcsolva 
Csíksomlyót a Mária-kegyhelyek 
„vérkeringésébe”.

A máriapócsi önkormányzat öt-
lete alapján a múlt heti városi tanács-
ülésen Máriapócs és Csíkszereda 
közötti testvérvárosi kapcsolat lét-
rehozásának lehetőségét is felvetette 
Péterfi Attila. A máriapócsiak voltak 
ugyanis azok, akik szorgalmazták, 
hogy Csíksomlyó kerüljön be a Má-
ria-hálóba, ezáltal újabb távlatokat 
nyitva a kegyhely fejlesztése terén. 

A máriapócsi önkor-
mányzat ötlete alapján a 
Máriapócs és Csíkszere-
da közötti testvérvárosi 
kapcsolat létrehozásá-
nak lehetőségét is felve-
tette Péterfi Attila. 


