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112: minden hetedik 
hívás valós
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országos szinten Hargita megyében 
jegyzik a legtöbb téves riasztást a 
112-es sürgősségi segélyhívó köz
pontban. olyan eset is van, amikor 
ugyanaz a személy több száz alka
lommal telefonál egy nap.

M. L.

A 112-es sürgősségi segélyhívó 
központhoz az év második 
harmadában befutott 59 878 

hívás közül mindössze azok 14,97 szá-
zaléka bizonyult valós riasztásnak, a 
további 85,03 százalék miatt Hargita 
megye országos szinten a második 
helyre került az álriasztások listáján. A 
lajstromot Kovászna megye vezeti.

Dumitru Călușeriu, a Hargita 
megyei 112-es diszpécserszolgálat ve-

zetője szerint olyan személy is van, aki 
naponta 200-300 alkalommal is tele-
fonál, ettől függetlenül még egyetlen 
esetben sem indítottak eljárást ha-
sonló ügyben – igaz, a legtöbbször 
feltöltőkártyás telefonról érkezik a 
hívás, amelyet nehéz lekövetni. A 
szolgálat vezetője ugyanakkor hoz-
zátette, a legtöbb álriasztás gyerekek, 
fiatalok vagy pszichikai problémás 
személyek részéről érkezik, de tele-
fonálnak olyanok is, akik egyszerűen 
csak beszélgetni akarnak valakivel, 
vagy csak érdeklődnek valami után. 
Ezért arra kéri a lakosságot, csak in-
dokolt esetben tárcsázzák a 112-es 
számot, a vonal leterhelése ugyanis 
– a mentés késlekedése miatt – akár 
emberéletekbe is kerülhet.

hirdetés
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Az erdélyi cserkészek évek óta részt 
vesznek a magyarországon meg
szervezett rovásvetélkedőkön. A 
kárpátmedencei megmérettetést 
itthoni verseny előzi meg. Idén a 14 
személyes erdélyi csapatban két 
Hargita megyei tanuló is részt vett.
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Rovásversenyre indultak, de 
közben honismereti kirán-
duláson is részt vettek azok 

a cserkészek, akik itthoni verse-
nyek első három helyezettjeként 
kiérdemelték a Kárpát-medencei 
rovásversenyen való részvételt. 
Solti Imre cserkészparancsnok be-
számolt arról, hogy a négynapos út 
alkalmával Villány, Siklós, Sziget-
vár, Kaposvár, Simontornya, Solt 
nevezetességeivel is megismerke-
dett a csapat. 

Idén 13. alkalommal, de Pécsen 
először szervezték meg a Kárpát-
medencei rovásversenyt, amelyen 
az anyaországi versenyzők mellett 
erdélyi, kárpátaljai, felvidéki, délvi-
déki, de még németországi verseny-
zők is részt vettek. Több korcso-
portban, különböző nehézségi fok-
kal zajlott a verseny: az olvasópróba 
után a negyedikes-nyolcadikosok-
nak a mai helyesírásnak megfelelő, 
betű szerinti, teljes kiírású rovott 
szöveget kellett megfejteniük, illet-
ve róniuk. A kilencedik-tizedikesek 
már összevont rovásírásos felada-

tot kaptak. A rovásírásban ugyanis 
két-három betűt össze lehet vonni, 
a rovott szöveget így is értelmesen 
ki lehet olvasni. A legnagyobbak 
már rövidítéses szöveget kaptak, 
tehát már a magánhangzó is hiány-
zott a jelek közül. A kicsik hozzájuk 

közel álló verses szöveget, mesét, a 
nagyobbak valamilyen évfordu-
lóhoz kapcsolódó történelmi szö-
veget fejtettek meg, illetve róttak. 
A nagyok versenyét rovásemlékek 
helyével kapcsolatos kérdések is 
nehezítették. Külön próba ezen a 
versenyeken a botrovás. A mieink 
hazulról hozott mogyorófa bot-
ra igyekeztek minél helyesebben, 
szebben, ugyanakkor gyorsabban 
felróni a megadott szöveget. Arról 
pedig, hogy az erdélyi cserkészek 
ügyesen megtanulták a rovásírást, a 
pécsi versenyről hozott két második 
és egy harmadik díj tanúskodik.

erdélyi cserkészek is versenyeztek

Pécsi díjakat hoztak a rovások

A mieink hazulról ho-
zott mogyorófa botra 
igyekeztek minél helye-
sebben, szebben, ugyan-
akkor gyorsabban felró-
ni a megadott szöveget. 

Fél ötkor keltek ma hajnalban a 
csíkszentkirályi férfiak, akiket a 
reggeli viseletes kaszálás után 
„früstükkel” vártak a lányok. két 
napig kaszálókalákában vágják a 
rendet, táncolnak – vagyis népha
gyományt ápolnak.

„A néphagyomány nem 
rab, hogy őrizni kelljen, 
nem beteg, hogy ápolni 

kelljen… élni kell véle” – ezzel a jel-
mondattal szervezik meg idén másod-
szor Csíkszentkirályon, július 7–10. 
között a táncházzal, táncoktatással és 
szénahordással is egybekötött hagyo-
mányőrző Bakalja Kaszálókalákát, a 
település önkormányzatának, vala-
mint Gábor Dénes, a csíkszentkirályi 
Vadrózsa-bimbó néptánccsoport 
ok ta tójának szervezésében. A férfiak 
tegnap délután gyülekeztek a Köves 
utca sarkán, majd miután felvonultak, 
megverték a kaszát, hogy ma pirka-
datkor hozzá is láthassanak a visele-
tes kaszálásnak. Hét órakor a lányok 
„früstükkel” várják őket.

A hagyományőrző eseménnyel 
Gábor Dénes szervező a fiatalok fi-
gyelmét szeretné felhívni az őseink-
től örökölt szokások megőrzésére 
és továbbörökítésére. „Fontos, hogy 

átérezzük, régebb mennyire nehéz 
volt a hajnalban kezdődő, egész na-
pos kaszálás viseletben. A rendpallás, 
a szénahordás és a kaszaverés mind 
ezeket a tevékenységeket idézik majd, 
s egyúttal újra felhívhatjuk a figyelmet 
arra, hogy Székelyföld létezik” – fogal-
mazott Gábor Dénes.  „A mezőgazda-
ság fejlődése, a gépesítés, a vidéki élet 
folyamatos változása következtében 
olyan népi hagyományok eltűnése 
fenyegeti a székelyföldi közösségeket, 
amelyekről a mostani, fiatal generáci-
ók csak hallottak szüleiktől, nagyszü-
leiktől” – jelentette ki Tánczos Barna 
vidékfejlesztési államtitkár. Elmondta, 
a viseletes kaszálásból ma ő is kiveszi a 
részét.  „Mindig is szerencsésnek érez-
tem magam, hogy első kézből ismer-
hettem meg a vidéki élet, a csíki falvak 
igazi értékeit, ezért szívesen fogadtam 
el a szervezők meghívását” – tette hoz-
zá Tánczos, aki reméli, hogy a hasonló 
rendezvények megakadályozhatják a 
fiataloknak a falvakból való elszivár-
gását, s a vidéki táj leépülését. A ren-
dezvényen a Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes is jelen lesz, de táncosai 
nemcsak a néptáncoktatásból veszik ki 
a részüket: az együttes férfitagjai a ma 
hajnalban kezdődött kaszálókalákán 
is részt vettek.

csíkszentkirályi bAkAljA 

Kaláka a kaszálón

A verseny erdélyi résztvevői. Jól teljesítettek

Diszpécserszolgálat a 112-es központjában. Sok az álriasztás fotó: mihály lászló


