
Körkép
csík

2. oldal |  2011. június 6., hétfőhargitanépe

hírfolyam

> Elkezdődött az érettségi. A román 
nyelvi kompetenciavizsgával kezdődött el 
ma reggel az érettségi, június 8–10. között 
a magyar nyelvi kompetenciákat mérik, 
június 13–17. között a digitális kompe-
tenciavizsgát, 20–23. között pedig az 
idegen nyelv kompetenciavizsgát tartják. 
Az írásbelik június 27-én a román nyelv 
és irodalom vizsgával kezdődnek, 28-án 
magyar nyelv és irodalom, 29-én a szak-
nak megfelelő kötelező tantárgyból, július 
1-jén pedig a választott tantárgyból írják 

meg dolgozataikat az érettségizők. Az 
eredményeket július 3-án függesztik ki, az 
óvásokat 4-én lehet benyújtani, végleges 
eredményeket pedig július 8-án közölnek. 
A megyében a korábbi években sikertele-
nül érettségiző és most újra próbálkozó 
diákokkal együtt összesen 3452-en vizs-
gáznak, dolgozataikat a megye tíz vizsga-
központjában értékelik.

> 108 diák búcsúzott pénteken – zár-
va ezzel egyben a csíkszeredai középisko-
lák idei ballagási ünnepségeinek sorát is 
– a Székely Károly Szakközépiskolától. Az 

iskola udvarán tartott ünnepségen számos 
végzős osztály székely népviseletben jelent 
meg, hogy meghallgassa az ünnepi beszé-
deket, illetve átvegye a rokonok, barátok 
virágcsokrait és jókívánságait. Tankó Ist-
ván igazgató a végzősök felelősségvállalá-
sának szükségességére építette köszöntő-
jét: mint mondta, az iskola pedagógusai 
a tananyagon túl az életre is felkészítették a 
diákokat. Ferencz S. Alpár főtanfelügye-
lő a szülőföld tiszteletét, a hagyományok 
megtartását bízta útravalóul a végzősökre, 
Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda pol-
gármestere pedig kijelentette: büszke rá, 

hogy az intézmény harminc éve eredmé-
nyesen szolgálja a diákok generációit. A 
diákok részéről a ballagókat a tizenegye-
dik osztályos Péter Szidónia búcsúztatta, 
a végzősök nevében Lajos Henrietta mon-
dott köszönetet.

> Huszonhat huszár erősítette meg foga-
dalmát tegnap a Csíki Mátyás Huszárezred 
tiszti alakulata előtt. A díszes mundérba öl-
tözött hagyományőrzők előbb a csíksomlyói 
Szűzanya előtt mondták el az eskü szövegét, 
majd a Kalot épületében szentesítették alá-
írásukkal a dokumentumot.

KönyvtárKözpontot avattaK CsíKszentmártonban

Fogdából téka
pásztoroK találKoztaK CsíKszentKirályon

Esztena a focipályán

Ballagtak a sapientiások

az alcsíki kulturális élet fellegvára 
lehet a péntek délután felavatott 
csíkszentmártoni könyvtárközpont, 
ha valóra válnak Gergely andrás 
polgármesternek a megnyitóün-
nepségen mondott szavai. így is, 
mint elhangzott, az alcsíki község 
a megye talán legszebb könyvtárát 
tudhatja magáénak.

Mihály László
mihaly.laszlo@hargitanepe.ro

Egykor a járásbíróság fogdájá-
nak adott helyet, majd miután 
volt fiúbentlakás és omladozó 

épület, péntek óta könyvtár működik 
Csíkszentmárton frissen felújított 
központi épületében. Pontosabban 
több mint könyvtár, hiszen mint 
Gergely András polgármester a sza-
lagvágási ünnepségen fogalmazott, 
az alcsíki kulturális élet fellegvárává 
válhat a létesítmény, amellyel a falu 

egykori neves kántortanítójának, 
Baka Jánosnak sikerült méltó emlé-
ket állítaniuk.

„Amikor egy volt börtönből 
könyvtárat építenek, azt jelenti, a 
közösség minden egyes tagja tud-
ja, hogy a jövő a tudás, az ismeret, 
és minden nemzedéknek szüksége 
van arra, amit a könyvekből tanul-
hat meg” – gratulált aztán a község 
vezetőségének Kelemen Hunor kul-
turális és örökségvédelmi miniszter, 
azt kívánva, „legyen otthonosabb a 
könyvtár az itteniek számára, mint 
volt a börtön az egykoriak számára”.

Borboly Csaba, a 300 ezer 
lej értékű beruházás több mint 
30 százalékát álló Hargita Me-
gye Tanácsának elnöke úgy vélte, 
Csíkszentmárton most már a me-
gye talán legszebb könyvárát tud-
hatja magáénak. „Ez a beruházás 
kitűnően jelképezi, hogy összefo-

gással hogyan lehet egy megpróbál-
tatásokkal, nehézségekkel tűzdelt 
múltra egészséges jövőt építeni” – 
fogalmazott a megyeitanács-elnök.

Az ünnepségen emléklapot 
kaptak mindazok, akik valamilyen 
módon hozzájárultak az impozáns 
épület rendbetételéhez és a könyvtár 
felszereléséhez. Így megköszönték 
a támogatást Kelemen Hunor mi-
niszternek, Borboly Csaba tanácsel-
nöknek, a szintén jelen lévő Korodi 
Attila és Gyerkó László parlamenti 
képviselőknek, Vajda Ferenc ter-
vezőnek, a csíkcsekefalvi közbirto-
kosságnak, valamint Miklós Endre 
ácsmesternek is. A könyvtár meg-
nyitóünnepségén nyújtották át a 
Szentmártonért-díjat is, ezt Bajkó 
István nyugalmazott magyar szakos 
tanárnak ítélte oda a helyi önkor-
mányzat a település kulturális életé-
ben kifejtett áldozatos munkájáért.

Az új könyvtárközpont megnyitóünnepsége Csíkszentmártonban. Kulturális fellegvárrá válhat fotó: mihály lászló

Hargita Megye Tanácsának az 2003/52-es számú törvény előírásai 
alapján kifüggesztette, weboldalán megjelentette és kiközli 

a következő határozattervezet címét:

1. Határozattervezet az útvonaljelző táblák kétnyelvű feliratozásáról a me-
netrend szerinti helyközi személyszállításban.

A határozattervezet szövege tanulmányozható Hargita Megye Tanácsának 
www.hargitamegye.ro weboldalán, valamint a megyei tanács főbejáratánál ta-
lálható hirdetési táblán.

Az esetleges észrevételek megoldására a hirdetés meg jelenésétől számított 
10 napon belül rendelkezésükre áll Tankó Éva – Hargita Megye Tanácsának 

kancellária-irodavezetője (229-es iroda), telefon: 207700, 1213-as belső.

hirdetés

Kilenc szak összesen 230 hall-
gatója búcsúzott el szom-
baton a Sapientia – Erdélyi 

Magyar Tudományegyetemtől. 119 
diák a műszaki és társadalomtudo-
mányok kar, 111 pedig a gazdaság- és 
humántudományok kar látogatója 
volt. Balogh György csíkszeredai 
konzul beszédében többrétűnek 
nevezte június 4-ét, amely nemcsak 
a trianoni emlékezésé, hanem a ösz-

szetartozás napja is, így a ballagók 
már a jövőt is jelentik. Borboly Csa-
ba megyeitanács-elnök szerint a 
sapientiások „jól teljesítettek”, ezt mi 
sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 
a megyei önkormányzat több tucat 
frissen végzett sapientiás szakembert 
alkalmazott. Ráduly Róbert Kálmán, 
Csíkszereda polgármestere úgy fogal-
mazott, az itteni fiataloknak küldeté-
se is van, hiszen gyerekeket kell vállal-

niuk, őket pedig az itthon maradásra 
kell nevelniük. Az egyetem vezetői 
arra emlékeztették a ballagókat, a tíz-
éves Sapientia történetét „egy ideig 
közösen írtuk”, illetve azért tanultak, 
hogy jó szakemberek legyenek, Lányi 
Szabolcs professzor szerint pedig a 
hallgatók nemcsak a magyarorszá-
gi adófizetőknek bizonyították be, 
hogy sikeres volt a Sapientia megala-
pítása és fenntartása.

tejet oltottak, sajtot cson go lyí tottak, 
szálasgyapjúból ké szí  tett szűrben 
parádéztak, or dát, esztenareggelit, 
birkatokányt főztek. Alcsík pász-
torai, majorosgazdák találkoztak 
szombaton Csíkszentkirályon, ahol 
be mu tatták a nagyközönségnek a 
nehéz szakma mindennapjait.

hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Hagyományteremtő szán-
dékkal szervezte meg a csík-
szentkirályi önkormányzat 

az I. Alcsíki Pásztortalálkozót, amelyre 
a régió valamennyi településéről meg-
hívták a szakma képviselőit, hogy egy 
rendhagyó napot töltsenek együtt a 
helyi iskola sportpályáján felállított 
kiállítási sátrakban. A standok kü-
lönböző, juhtejből előállított hagyo-
mányos termékféleségektől, sajttól, 
ordától, túrótól roskadoztak. Dézsák, 
fenyőfakászúk, régi, fából készült fejő-
vedrek, juhászszűr, illetve csodálatos 
faragványokkal díszített pásztorbotok 
várták a szép számban érkező kíván-
csi látogatókat. Az érdeklődők Pál 
Jakab híres helyi majorosgazdának és 
bácsnak erre az alkalomra a helyszínre 
költöztetett esztenáján megtekinthet-
ték, miként készül a sajt, a zsendice, az 
orda. Látogatókban nem volt hiány, a 
környék településeiről sokan tekintet-
ték meg a látványos rendezvényt, ahol 
egy pásztorbot-, illetve juhászfejsze-
kiállítást is összeraktak a szervezők. 
„A rendezvény ötlete ezelőtt két évvel 
merült fel, amikor testvértelepülésün-
kön, Krasznahorka-váralján vettünk 
részt egy hasonló rendezvényen. 
Alcsík összes településeinek pász-
torjait meghívtuk, reméljük, lesz 
annyira sikeres a rendezvény, hogy 
sikerüljön hagyományt teremteni, 

jövőre a Kászonokban rendeznénk 
meg a második találkozót – mond-
ta el Székely Ernő, Csíkszentkirály 
polgármestere, hozzátéve, abban is 
reménykednek, hogy Felcsík is be-
kapcsolódik: „talán majd sor kerül-
het Csíkszereda főterén egy nagyobb, 
a teljes Csíkszéket megmozgató közös 
pásztortalálkozóra”.

Amint az alcsíki pásztorok kö-
zül többen elmondták, nem könnyű 
életforma az övék: mindennapi harc 
a hőséggel, esővel, hideggel, valamint 
a vadállatokkal, „nem csoda, hogy 
egyre kevesebben vállalják ezt az élet-
módot, a primitív körülményeket”. 
De amiben valamennyien egyetértet-
tek, hogy a legnagyobb gondot mégis 
a termékek értékesítése okozza.

Amint az alcsíki pászto-
rok közül többen elmond-
ták, nem könnyű életfor-
ma az övék: mindennapi 
harc a hőséggel, esővel, hi-
deggel, valamint a vadállat-
okkal, „nem csoda, hogy 
egyre kevesebben vállalják 
ezt az életmódot, a primi-
tív körülményeket”. 


