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> Új börtönigazgató Csíkszeredában. 
Gáll Árpád főparancsnok, a csíkszeredai 
fegyház büntetés-végrehajtási és bizton-
sági aligazgatója veszi át mától kezdve az 
intézmény irányítását. A korábbi igazga-
tót, Ioan Blaga főparancsnokot Cătălin 
Predoiu igazságügyi miniszter az Orszá-
gos Börtönhatósághoz helyezte ki, ahol 
a fegyházfelügyeleti igazgatóság vezetői 
tisztségét tölti be. A megbízatás hat hóna-
pig tart.

> Ivóvízhálózat Firtosmartonoson. Elké-
szült a Szentábrahám községhez tartozó Fir-
tosmartonos település ivóvízszolgáltató rend-
szere. A megyei tanács a 2008-ban elindított Víz 
és csatornarendszerek kiépítése Hargita megye 
300-nál kevesebb lakossal rendelkező települé-
sein a 2008–2012 időszakban elnevezésű prog-
ram révén 223 200 lej ráfordítással, saját költ-
ségvetéséből építette ki a rendszert. Az ivóvíz-
szolgáltató rendszert Borboly Csaba megyeita-
nács-elnök és Barabás Zsigmond szentábrahámi 
polgármester avatja fel ma 13 órakor a rendszer 
részét képező közkútnál, az iskola előtt.

> Területi átszervezés autonóm Székely-
földdel. Kiss István, az MPP alelnöke szerint 
pártja támogatja a történelmi régiók szerinti 
területi-adminisztratív átszervezést úgy, hogy 
ezek egyike Székelyföld, a mostani Kovászna, 
Hargita és részben Maros megye, valamint 
néhány Brassó megyei község legyen, Maros-
vásárhely „fővárossal”. „Támogatjuk a hagyo-
mányos régiók szerinti átszervezést: Olténia, 
Székelyföld, Moldva, Dobrudzsa, Máramaros, 
Körös-vidék, Bánság és így tovább (…) De mi 
úgy gondoljuk, hogy a régióknak autonómiát 
kell adni, köztük a Székelyföldnek is” – mond-

ta az MPP alelnöke, aki szerint olyan nagy 
térségekben, mint Olténia vagy Moldva, két 
régiót is létesíthetnének. Az MPP szerint a te-
rületi-adminisztratív átszervezés nyomán 12-
13 hagyományos régió születne, egy-két milli-
ós lakossággal, mindegyiknek saját vezetősége 
és regionális miniparlamentje lenne. Emil Boc 
kormányfő hétfőn kijelentette, szükséges a te-
rületi-adminisztratív átszervezés, hogy Romá-
nia ne kockáztassa az európai pénzek lehívásá-
nak esélyeit, a dekoncentrált intézmények vagy 
a megyei tanácsok hatásköreit pedig a polgár-
mesteri hivataloknak kell átvenniük.

Hargita megyei nyári táborok

Főleg kisiskolásokat vonzanak

Két tábort működtet Hargita me-
gyében a megyei sport- és ifjúsá-
gi igazgatóságon keresztül az Or-
szágos Ifjúsági Hatóság, és bár a 
vakáció még meg sem kezdődött, 
szinte minden hely foglalt már a 
nyárra. Míg hozzánk inkább a 
déli megyékből érkeznek nyara-
lók, tőlünk leginkább a tenger-
parti táborok iránt érdeklődnek 
a fiatalok.

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

Diákoknak öröm, szülőknek 
viszont sokszor gond a 
már közeledő nyári nagy-

vakáció, hiszen nem kis erőfeszítést 
– szellemit és anyagit egyaránt – 
igényel a gyerekek nyári program-
jának megszervezése. Ha a dolgozó 
szülő nem szeretné, hogy a teljes 
nyarat kulccsal a nyakában a tömb-
ház előtti játszótéren, vagy éppen a 
lakásban, a számítógép és tévé előtt 
töltse gyermeke, és ha a nagyszülők 
sincsenek „kézügyben”, a tábor le-
hetősége a legkézenfekvőbb. 

Angol-, fotós- vagy lovastábor
A táboroztatás terén megszám-

lálhatatlan magánkezdeményezés 
híre jut el a gyerekek számára nyá-
ri elfoglaltságot kereső szülőhöz, 
ezek különböző tematikus fog-
lalkoztatásokkal – nyelvoktatás, 
környezetvédelem, lovaglás, fo-
tózás stb. – igyekeznek felkelteni 

a potenciális táborozók, illetve 
szüleik érdeklődését. A tanfel-
ügyelőség honlapján is megjelent 
már az a lista, amely az Országos 
Ifjúsági Hatóság nyári táboraján-
latát tartalmazza. A jegyzéken 
szereplő adatok szerint összesen 
6077 helyre várnak táborozókat 
az ország különböző megyéiben 
működtetett táborokba, közöttük 
a két Hargita megyei táborhelyre 
is, Homoródfürdőre és Marosfőre. 
Az árak tekintetében jelentősek az 
eltérések: táborhelytől függően 20 
lejtől 67 lejig terjed egy személy 
egy napi ellátása, azaz szállása há-
romszori étkezéssel.

Az országos hatóság Hargita 
megyei kirendeltségének aligaz-
gatója, Csedő Zsófia azt mondta, 
nálunk főleg a tengeri táborhelyek 
iránt van érdeklődés minden év-
ben, ám idén ezekről eddig még 
nem kaptak értesítést. Nem késhet 
viszont már sokáig, így akit érdekel 
ez a lehetőség, egy-két héten belül 
rákérdezhet az igazgatóságon.

A tanfelügyelőség honlapján 
szereplő ajánlatokon kívül még egy 
lehetőségről tájékoztatott, amely 
szintén az igazgatóságon keresztül 
érhető el: görögországi, 10 napos 
kirándulásról van szó, amelyet a 
szállítással, szállással és napi há-
romszori étkezéssel együtt 819 
lejtől 899 lejig terjedő árfekvésben 
kínálnak, ráadásul 10 személy után 
egynek ingyenes a részvétel. 

Hozzánk a déli megyékből
jönnek
Az Országos Ifjúsági Hatóság tá-

borhely-listáján két Hargita megyei 
tábor szerepel: a homoródfürdői és 
a marosfői. Utóbbi az idén fogad-
ja először a táborozókat, hiszen egy 
2009–2010-es évi beruházás folytán 
lett a néhai „Ceauşescu-villából” tábo-
rozáshoz megfelelő helyiség. Minden 
szobához fürdőszoba tartozik, kan-
dallóval ellátott előtér, kisebb csopor-
tos foglalkozásoknak megfelelő terem 
várja itt a táborozókat, akiknek lehető-
ségük van szekeres kirándulást tenni a 
Súgó-barlanghoz, vagy a hegyimentők 
túravezetését is igényelhetik – mondta 
Csedő Zsófia. A 25 férőhelyes tábor 
a nyári vakációra már 70 százalékban 
foglalt, és jelenleg is vannak érdeklő-
dők. Egy napi ellátásért 64 lejt kell 
fizetni.

A másik tábor a 67 férőhelyes 
homoródfürdői, ahol napi 62 lejért 
várják a nyaraló diákokat. Újdonság-
gal is előrukkolt idénre a működtető: 
kiépítettek egy élménypark-szerű kö-
télpályát, amelyet a hegyimentőkkel 
közösen működtetnek majd, van a 
közelben lovaglási lehetőség, és igény 
szerint túravezetést is vállalnak. Csedő 
Zsófia szerint a homoródi tábor helyei 
a nyárra már 90 százalékban beteltek. 

A kérdésre, hogy hozzánk honnan 
és kik jönnek általában táborozni, az 
aligazgató azt válaszolta, főleg a déli 
megyék – Brăila, Teleorman, Vaslui – 
5-8 osztályos diákjai érdeklődnek.

Jól működik a Gyulafehérvári 
Caritas otthoni beteggondozó 
szolgálata, annyira jól, hogy a 
nyugat-európai országokból, de 
Magyarországról is gyakran kér-
dezik: hogyan csinálják? Péter 
György igazgató szerint nincs 
semmi titok – csak összefogás 
szükséges hozzá.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Közép-Európában egyedüli 
hálózat, nagy szerepe van a 
megyei, helyi önkormány-

zatok és a Caritas közötti össze-
fogásnak. Az idős, beteg emberek 
megfelelő egészségügyi ellátását 
biztosító szolgálat optimálisan egé-
szíti ki szakszerű ellátással és tá-
mogatja az ápoltak hozzátartozói, 
szomszédai és más önkéntes segí-
tők segítségét – hangzott el tegnap 
azon a sajtóértekezleten, amelyen 
Borboly Csaba megyeitanács-elnök 
és Péter György, az otthoni beteg-
gondozó szolgálat igazgatója beszélt 
a megyei tanács és a Caritas közötti 
tízéves együttműködés eredményei-
ről, további lehetőségeiről. 

Átvennék a leépített
mentősöket
Az otthoni gondozói program 

költségeinek résztámogatását vál-
lalja fel Hargita Megye Tanácsa, 
a helyi önkormányzatok pedig az 
érvényben levő törvények alapján 
megvásárolják a Caritas akkredi-
tált szolgáltatásait, és így 50-55 
százalékban biztosítják a műkö-
dés anyagi hátterét. Péter szerint 
kapnak állami szubvenciót is erre 
a célra, a Munkaügyi és Szociális 
Minisztérium a költségek mintegy 
25 százalékát állja. Az egészség-
biztosító pénztár minimális, egy 
százalék körüli hozzájárulását a 
megyei tanács elnöke is kevesellte 
– Borboly kijelentette, fontosnak 
tartja, hogy az egészségbiztosító 
rendszer nagyobb szerepet vállal-
jon ezen a téren. 

Péter György elmondta, hogy a 
válság tavaly volt érezhető az ottho-
ni beteggondozásban: a szolgálta-
tásaik száma csökkent. Igyekeztek 
a kiszolgáltatottabb személyeket 

továbbra is ellátni, és azokhoz az 
idősekhez kevesebbet jártak, akik 
el tudják látni magukat, csak oda-
figyelésre, törődésre van szükségük. 
Idén viszont bővítik a csapatot: 
igyekeznek a részleges leépítés alatt 
álló mentőszolgálat szakembereit 
átvenni. 

Hargita megyében mindössze 
három településen nem működik 
az otthoni beteggondozó szolgá-
lat: Gyergyóhollóban soha nem 
is volt, Balánbányán tavaly szün-
tették meg, mivel a polgármester-
rel nem tudtak együttműködni, 
Bélborban pedig egy magánorvosi 
szolgálat végzi ezt a munkát. A 
szétszórt települések önkormány-
zatai nehéz anyagi helyzete miatt 
nem a szükséges gyakorisággal 
jutnak el munkatársaik a rászoru-
lókhoz. 

Ingyenes szakorvosi ellátás
Jövőbeli terveikről Péter azt 

közölte, folyamatosan fejlesz-
tik a jelenlegi infrastruktúrát, és 
folyamatban van egy közvetítő 
szolgálat kiépítése, amely ingye-
nes szakorvosi ellátás biztosítását 
hivatott segíteni nehéz anyagi kö-
rülmények között élők számára. 
Részt vesznek egy európai szociális 
projektben, mely révén Felcsík és 
Székelykeresztúr térségében bizto-
sítanak akkreditált beteggondozói 
képzést olyanok számára, akik saját 
családjukban gondoznak beteget. A 
Németországi Caritas Szövetséggel 
és a Freiburgi Caritas Szervezettel 
közösen szeretnék megszervezni a 
Gyulafehérvári Caritas munkatár-
sainak, idősgondozóinak időszakos 
németországi munkalehetőségét. 
Biztosítani szeretnék ugyanakkor 
a csíksomlyói mozgáskompetencia-
erősítő központ további működé-
sét – itt mintegy 70 idős személy 
jár preventív kezelésre. 

Tekintettel arra, hogy Hargita 
megyében is érzékelhető az elöre-
gedési tendencia, az otthoni beteg-
gondozás pedig kevésbé költséges, 
mint a kórházi, a Caritas munka-
társai egyre nagyobb figyelmet 
fordítanak az ilyen típusú szolgál-
tatásokra a lakosság egészségügyi és 
szociális ellátásában.

Tízéves PArTnerséG A CArITAs és A MeGyeI TAnÁCs KözöTT

Kelet-Közép-Európában 
egyedüli hálózat

Gyalogtúrázó diákok. A megyei sport- és ifjúsági igazgatóság által kínált táborozási lehetőségek iránt fokozott az érdeklődés


