
Kalákában teszik rendbe a csík
som lyói Barátok feredőjét 
a fürdő építői és önkéntes 

helybéliek, hogy a pünkösdi búcsúra 
megújult arcát mutassa. Ma és holnap 
a faépítményeket javítják ki, a városi 

kertészet munkatársai pedig már az 
elmúlt napokban kicsinosították a 
virágágyásokat, zöldövezeteket, a 
polgármesteri hivatal pedig a borvíz
forrás felé vezető útszakaszon végez
tetett aszfaltozást. Herczeg Ágnes 
táj és kertépítész, az Ars Topia Ala
pítvány kurátora, a Transpagony Táj
építész Iroda vezető tervezője lapunk 
megkeresésére azt mondta, a múlt 
évben különösen sok rongálás tör
tént a fürdőhelyen, ismeretlenek fa
elemeket szedtek fel és dobtak a me
dencébe, de „szerencsére mindig van, 
aki odafigyel, és megjavítja”. Herczeg 
szerint Böjte atya „gyerekei” már a ta
vasszal felajánlották, hogy segítenek 
takarítani, ők ezúttal is részt vesznek 
a kalákában, amelyhez ugyanakkor 
bárki csatlakozhat.
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Pert nyertek a Pedagógusok

Csak azok kapják meg 
pénzüket, akik pereltek

A szépirodAlom és A gyermekeknek szóló kiAdványok A legnépszerűbbek

Pünkösdre hangolt könyvvásár 

sem idén, sem tavaly nem kaptak 
már száz euró értékű támogatást a 
pedagógusok, hogy munkájukhoz 
szükséges didaktikai eszközöket, 
könyveket vásároljanak, ráadásul 
két évvel ezelőtt is csak negyedét 
kapták meg az ígért összegnek. 
Akik pert indítottak emiatt, már 
megkapták pénzüket.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Pert nyertek a marosvásárhelyi 
Táblabíróságon a Tanügyi 
Szabad Szakszervezetek Szö

vetségének tagjai, akik tavaly indí
tottak pert a százeurós (mintegy 
415 lejes) támogatás elmaradt há
nyada miatt. Kocs Ilona szakszer
vezeti bizalmit Hargita megyéből 
2300 szakszervezeti tag hatalmazta 
fel, hogy perelje be az oktatási mi
nisztériumot a törvény szerint járó 
összeg ki nem fizetése miatt. Két 
éve egyébként a százeurós támo
gatásból 130 lejt kaptak meg a pe
dagógusok, a többit elmulaszotta 
kifizetni nekik a minisztérium. A 
marosvásárhelyi Táblabíróság vég
leges döntése alapján Udvarhely, 
Keresztúr, Gyergyó, Szentegyháza, 
Alcsík körzet, valamint a csíksze
redai Márton Áron Gimnázium 
pedagógusai már megkapták az el
maradt 330 lejt. 

Kocs Ilona tájékoztatott arról 
is, hogy abban az esetben, ha vala
ki a per indítása óta nyugdíjba vo
nult, megkapja a neki járó összeget, 

és nem az ő katedráját elfoglaló 
személynek jár a kiharcolt pénz. 
Ugyanúgy abban az esetben, ha 
időközben elhalálozott az igénylő, 
jogos örököseinek folyósítják az 
összeget. 

Kocs Ilona szakszervezeti bizal
mi tudomása szerint még Călăraşi és 
Arad megyei szakszervezetisek indí
tottak és nyertek pert ez ügyben.

Folyamatban van egy másik meg
nyert per érvényesítése is: a 221es 
törvény alapján 2008ban 34 száza
lékos fizetésemelésre lettek volna jo
gosultak a tanügyben dolgozók. Az 
emelés utolsó része akkor elmaradt, 
ezért is pert indított a szakszervezeti 
bizalmi azok nevében, akik felhatal
mazták őt. A pert a Táblabíróságon 
megnyerték, a kifizetés azonban a 
mai napig elmaradt. Így Strasbourgba 
vitték tovább az ügyet, ahol most fo
lyik annak elbírálása. 

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Búcsújárók énekeskönyve, za
rándokcsomag, színes illuszt
rációkkal ellátott gyermek

könyvek, történelmi és antropológiai 
tanulmányok – színes a csíkszeredai 
Szabadság téren berendezett könyvvá
sár felhozatala.

A kiadók képviselőivel beszél
getve kiderült, számukra nagyszerű 
alkalom ilyen vásárokon részt venni, 
mivel ilyenkor többen veszik célba a 
könyvstandokat, és aki már kezébe 
vehetett egyegy érdekes, mutatós 
kiadványt, annak általában kedve tá
mad a vásárláshoz is.

A szépirodalmi, történelmi, ifjú
sági könyvek mellett nagy a kereslet a 
képeslapokra is a Hargita Kiadó aszta
lánál, ahol már a kipakolás utáni első 
órában után kellett rendelni a Csíki 
székely krónika köteteiből. 

A PallasAkadémia Kiadó saját 
és más kiadók kiadványaival – kö
zöttük a csíkszeredai Gutenberg 
Kiadó díjazott Mátyás királymese
könyveivel – van jelen a vásáron. A 
kínálatból és a kiadó képviselőinek 
elmondásaiból is kiderült, a szépiro
dalmi és gyermekirodalmi alkotá
sokra van leginkább kereslet.

A ProPrint Kiadó néprajzi, törté
nelmi, szépirodalmi kiadványok mel
lett fotóalbumokat is hozott, a legnép
szerűbb könyvek között Gergely Éva 
Erdélyi ízek című könyvét, valamint 
Fodor Sándor Csipikéjét említették. 

A kiadók standjai között egyéni 
kiállító is szerepel, Korondi Kovács 
András író és képzőművész a hely
színen dedikálja is alkotásait. Fel
hozatalában volt gyermekeknek és 
felnőtteknek szóló verseskötet, de 
szalmából „megrajzolt” kopjafák és 
székely kapuk is. 

A Hargita Megyei Kulturális 
Központ saját kiadványokkal vesz 
részt a vásáron, ezek közül a népsze
rűségi listán első helyen vannak a 
Lövétei szedettesek, a Széllel tündök-
leni, valamint a Székelyföldi vízike-
rekek nyomában című könyvek. A 
Hargita Megyei Hagyományőrzési 
Forrásközpont saját kiadványainak 
népszerűsítése mellett Székelyföld 

eseménynaptárát is, a szekelyfoldinfo.
com elnevezésű weboldalt is ajánl
ja az érdeklődők figyelmébe, amely 
többek között kulturális, vallási, 

sport és turisztikai hírekkel szolgál 
Udvarhelyszék, Gyergyó és Borszék, 
Csíkszék, Marosszék és Háromszék 
területéről.

Hibaigazítás

Az Emlékül száz év építőinek című, lapunk június 6i számában 
közölt cikkben tévesen jelent meg az állítás, mely szerint a csíkszeredai 
gimnázium előtti térben felállított Mikó Bálint és Ujfalusi Jenő 
szobrok  talapzata márványból készült. A szobortalapzatok anyaga 
zsögödi andezit. Az érintettek elnézését kérjük. 

A városi kertészet munkatársai az elmúlt napokban ültettek virágokat fotó: mihály lászló

Sokan álltak meg a standoknál, kelendő vásárfiának bizonyult a könyv fotó: csíki zsoltA marosvásárhelyi Táb
labíróság végleges dön
tése alapján Udvarhely, 
Keresztúr, Szent  egyháza, 
Gyergyó, Al csík körzet, 
valamint a csík sze redai 
Márton Áron Gim ná
zium pedagógusai már 
megkapták az elmaradt 
330 lejt.

XiX. Csűrdöngölő  
gyermek- és ifjúsági néptánctalálkozó

Már több mint egy évtizede Csíkszereda rendszeres eseménye a 
Csűrdöngölő. Évente kétszer, gyakran a kedvezőtlen időjárás ellenére is 
vidám, népviseletbe öltözött gyereksereg özönli el a várost, megtöltve 
színnel és jó hangulattal. A gyerekek, ifjak a szokásosnál is türelmetle
nebben várják a találkozást, hogy megmutathassák egymásnak az idő
közben tanultakat, együtt énekeljenek, táncoljanak. 

Idén a II. Székelyföld Napok keretében megszervezett Csűrdöngö
lőt a szervezők a korábbiaknál is színesebbre és hasznosabbra tervezik, 
a szokásos színpadi fellépéseket, közös táncot, közös fénykép készítését 
a csoportok közötti ismerkedést elősegítő közösségépítő játékokkal, 
versenyekkel egészítik ki. A Hargita megyei néptánccsoportokon kívül 
idén Kovászna, Maros és BeszterceNaszód megyéből is érkeznek nép
tánccsoportok.

Június 10én délután 1 órától ismét ünneplőbe öltözik a búcsúra 
készülődő város központi tere.

Szervezők: Hargita Megye Tanácsa, a Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes és az András Alapítvány.

Támogatók: a Szülőföld Alap és a magyar Nemzeti Erőforrás Mi
nisztérium, a csíkszentkirályi Hargita Gyöngye Rt. és a csíkszeredai 
Harmopan Rt.

hirDeTÉs

nyolcvan mester portékája

A II. Székelyföld Napok keretében székelyföldi kézművesek termékeit kínáló 
vásár zajlik június 8–10e között a Szabadság téren. A Hargita Megyei Kultu
rális Központ és Hargita Megye Tanácsa szervezésében tartott sokadalmon 
több mint nyolcvan, főként székelyföldi kézműves kínálja portékáját, de Ka
lotaszegről és Besztercéről is érkeztek mesterek. A vásáron hagyományőrző 
kézművesek mesterségbemutatókat is tartanak, az érdeklődők megtekinthe
tik a vesszőfonás, székelykapufaragás, gyékényfonás, kőfaragás, hámkészítés, 
hordókészítés, fazekasság, szövés, posztókalapkészítés, zsindelykészítés fo
lyamatát, a gyermekfoglalkozások keretében a kicsik nemezelést, ostorfonást, 
kötélverést és bútorfestést is tanulhatnak a kézművesektől.

Kalákázók a Barátok feredőjénél


