
Negyedik alkalommal hirdette 
meg a dr. Verestóy Attila Alapít-
vány oktatási, kutatói és egész-
ségügyi pályázatait, melyekre 
már várják a jelentkezőket. 
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A dr. Verestóy Attila Ala-
pítvány legújabb, A jövő 
magad vagy! szlogen alatt 

meghirdetett pályázatait az alapí-
tó-elnök, dr. Verestóy Attila, Ne-
mes Melinda ügyvezető igazgató, 
az alapítvány kuratóriumi tagjai 
– dr. Hermann Gusztáv-Mihály 
történész és dr. Lőrinczi Csaba 
belgyógyász főorvos – ismertették. 
A tájékoztató elején a szenátor a 
nemrég elhunyt Ft. Hajdó István 
főesperes-plébánosra emlékezett, 
aki a kuratórium tagjaként is mun-
kálkodott. „Hálával és elismeréssel 
tartozunk neki, tekintélyt jelentett, 
egy olyan példamutató életpálya áll 
mögötte, mely emberi tartásból, 
hitből mérce kell legyen sokunk 
számára. Fájdalommal vettük tu-
domásul, hogy ilyen a sors, ám talán 
ő is azt mondaná most, hogy az élet 
tovább kell menjen, végeznünk kell 
a dolgunkat azzal az erkölcsi tartás-
sal, amit tőle tanultunk” – emelte 
ki a szenátor, majd azzal folytatta: 
nincsenek örökre megoldott dol-
gok. „A kuratórium munkája nem 
házépítés, hogy falakat húzunk, és 
tetőt teszünk rá, inkább földműve-
lés, melyet minden évben újra kell 
kezdeni. Íme, itt a folytatás, a követ-
kező esztendő pályázatait ismertet-
jük” – mondta a szenátor, aki arra is 
kitért, sok megvalósítás még várat 
magára, hiszen elindítani valakiket 
az úton, meggyőzni a fiatalokat, 
megszelídíteni a gonosz életet, se-
gíteni a rászorulókon örökös fel-
adat. A szenátor azt is tudatta, idén 
első alkalommal az alapítványhoz 
támogatók is társultak. Nem vállal-
kozások, mint remélték, hanem egy 
idős udvarhelyi pedagógusházaspár, 
akik nevük elhallgatását kérve kisebb 
családi örökségüket ajánlották fel – 
így az alapítvány idén két ösztöndíjjal 
többet tud kiosztani. „Sokan viszont, 
akik tehetnék, nem segítenek” – álla-
pította meg és üzente a szenátor, majd 
Nemes Melinda tudatta: néhány 
pontban, hogy hatékonyabban, 

jobban működhessenek, változtak 
a pályázati feltételek. 

Oktatási pályázataik Hargita 
megyei lakhellyel rendelkező diá-
kok továbbtanulását segítik: 24 kö-
zépiskolást havi 250 lejjel, illetve 11 
egyetemistát havi 400 lej ösztöndíjjal 
segítenek 2011 szeptemberétől 2012 
júniusáig. A pályázatok elbírálása 
során két fő szempontot vesznek fi-
gyelembe: az előző év tanulmányi 
eredményét (középiskolások eseté-
ben elsődleges követelmény a 10-es 
magaviselet) és a szociális helyzetet 
(egy főre eső családi jövedelem, test-
vérek száma, család összetétele – árva, 
félárva, elvált szülők gyereke, illetve 
ingázik, bentlakásban vagy albérlet-
ben lakik). Egyetemisták esetében 
asszisztens- és mesteri képzést nem 
támogatnak, csak a nappali tagoza-
ton történő egyetemi alapképzést.

A pályázás az alapítvány által ki-
adott űrlapon történik, a feltünte-
tett mellékletek csatolásával, a csa-
tolandó fénymásolatokat pedig nem 
kell hitelesíttetni. A pályázati űrlap 
letölthető az alapítvány honlapjá-
ról www.verestoyattila-alapitvany.
ro, illetve igényelhető e-mailben a 
verestoyattilaalapitvany@yahoo.
com címről. Információért munka-
időben hívható a 0728–930916 és 
a 0758–100860 telefonszám.

Az oktatási pályázatok benyúj-
tási határideje (a postai bélyegző 
dátumát veszik figyelembe) középis-
kolások és egyetemisták, illetve ku-
tatók esetében augusztus 31. Ered-
ményhirdetés szeptember 16-án lesz. 
A pályázatokat a következő címre 
lehet küldeni: Fundaţia Dr. Verestóy 
Attila, 535600 Odorheiu Secuiesc, 
OP 1. CP 8., jud. Harghita. 

Dr. Hermann Gusztáv-Mihály 
kurátor a 35 évnél fiatalabb kutatók 
számára kiírt pályázatukat ismer-
tette. A tavalyi egyhez képest idén 

három kutató nyerhet támogatást. 
A jelentkező szintén Hargita me-
gyei lakhellyel kell rendelkezzen, 
és Hargita megyében kell a tudo-
mányos munkáját kifejtse. Három 
fő kutatási területet nevesítettek: 
humán tudományok, reál- és ter-
mészettudományok, illetve műszaki 
tudományok. Azt is elmondták, az 
alapítvány a kutatómunkát és nem 
a tudományos fokozatok megszer-
zését támogatja. A kutató mesteriz-
het vagy doktorálhat, ám az elbírálás 
során nem a cím, hanem a munka 
milyensége lesz a döntő.  

Dr. Lőrinczi Csaba kurátor az 
egészségügyi pályázataikat ismertet-
te: odaítélésük folyamatos, az elvek 
nem változtak. Olyan igénylőket 
várnak, akiknek egészségügyi prob-
lémáit helyben nem lehet orvosolni 
vagy a biztosítópénztár nem fizeti 
a kezelési költségeiket. Az orvos 
azt is tudatta: idén 26 beteg keze-
lését, műtétjét támogatták, illetve 
az alapítvány az udvarhelyi kórház 
gyerekosztályán a vérzékeny gyere-
kek számára létrehozott készletet 
folyamatosan feltölti hemofíliás 
faktorokkal. Ugyanakkor egészség-
megőrző tevékenységeket is támo-
gattak: a cukorbetegek táborozását 
Bálványosfürdőn és a Bonus Pastor 
Alapítvány prevenciós táborait.  

Dr. Verestóy AttilA AlApítVáNy 
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> Tizenegy rezidenst vár az udvarhe-
lyi kórház. A Hargita Megyei Közegész-
ségügyi Igazgatóság adatai szerint a megye 
egészségügyi intézményei összesen 31 helyet 
terjesztettek elő jóváhagyásra a B típusú re-
zidensvizsgát tevő fiatal orvosok számára. A 
megyében a székelyudvarhelyi kórház várja 
a legtöbb rezidenst, összesen tizenegyet, 
közöttük intenzív terápiás orvost, endokri-
nológust, sürgősségi orvost, nefrológust, ne-
urológust és onkológust. A megyében idén 

kevesebb rezidenshelyet hirdettek meg, mint 
tavaly, sőt korábban olyan év is volt, amikor 
százon felül volt a meghirdetett munkapon-
tok száma. 

> Fát szállított kísérőpapírok nélkül. 
A székelykeresztúri rendőrség a településen 
egy segesvári fiatalembert állított meg, aki 
autójával fát szállított – mint kiderült, kí-
sérőpapírok nélkül. Az illető a kihágásért 
2000 lejes pénzbüntetésben részesült, az au-
tójában levő 92 négyzetméternyi faanyagot 
pedig elkobozták. 

> Motoros baleset. Motorkerékpár-
ján Homoródfürdőről Kápolnás irányába 
haladt a 24 éves E. Z., amikor egy autó-
vezető egy kanyarban előzésbe kezdett. 
Emiatt a motorosnak gyorsan fékeznie 
kellett, elveszítette uralmát a jármű fe-
lett, és eldőlt motorjával. E. Z. könnyeb-
ben sérült, a keletkezett anyagi kár értéke 
pedig 1500 lej. 

> Ha napsütés van, strand is van. Nem 
az idei lesz a legjobb éve az udvarhelyszéki 
strandoknak, a szeszélyes időjárás miatt 

ugyanis eddig összességében kevesebb 
a fürdőző, strandlátógató, mint például 
tavaly. A hétvégén a kánikulának is kö-
szönhetően viszont nagy volt a tolongás 
a székelyudvarhelyi városi strandon is, 
amelyet 8 és 19, illetve 19 és 21 óra kö-
zött lehet látogtani. Strandmester is van, 
két lejért napozóágyat is kölcsönözni le-
het, a belépők ára pedig a tavalyi: egész 
napra felnőtteknek 7, gyerekeknek 4 lej, 
illetve 16 és 19 óra között 5 és 2 lejt kell 
fizetni, az esti fürdés pedig 4 és 2 lejbe 
kerül.

Xii. MíVes eMberek 
sokADAlMA 

Népművészeti 
fesztivál 

két hét múlva rajtol az Artera Ala-
pítvány által idén 12. alkalommal 
megszervezett Míves emberek 
sokadalma. Az alapítvány közre-
adta a székelyudvarhelyi várban 
sorra kerülő rendezvény program-
tervezetét. 

Három napon keresztül kí-
nál színvonalas szórakozást 
kicsiknek és nagyoknak 

egyaránt a kézművesmesterség-bemu-
tató, kirakodóvásár és népművészeti 
fesztivál. A Míves Emberek Soka-
dalma (MES) július 29-én, pénteken 
kilenc órakor a Szent István-terem-
ben a Hagyományaink – vidékek és 
hagyományok találkozása a turizmus 
vonzásában című fórummal indul, 
majd a fúvósok, dobosok, hagyo-
mányőrző együttesek egyfajta tobor-
zóként Udvarhely utcáin adnak hírt 
a rendezvényről, melynek kapuja két 
órakor nyílik. Mindhárom nap szá-
mos szervezet is bemutatkozik a láto-
gatóknak, a múzeum szervezésében 
múzeumpedagógiai foglalkozásokra 
kerül sor, lesz baranta-bemutató, az 
ólomüveg-készítésbe is belekóstolha-
tunk, illetve vidékek is bemutatkoznak 
zenével, népművészettel, népviselettel, 
gasztronómiával. Sétálni is lehet majd 
Lilike szamárral, illetve cigány tánc-
házra is sor kerül, ahol táncoktatás is 
lesz. A rendezvényt hivatalosan négy 
órakor nyitják: az Udvarhelyszéki Fú-
vószenekar játszik, a gyimesfelsőloki 
néptáncegyüttes gyimesi táncokat 
mutat be és kiosztják az Artera-díjakat. 
Este héttől a Romano Glaszo – Em-
beri Hang együttes játszik a nagyér-
deműnek magyarországi, spanyol, 
balkáni, orosz és román népdalokat, 
táncokat. A dalok magyar, cigány, 
beás, spanyol  és angol nyelven szólal-
nak meg. Kilenctől nemEz lemezbe-
mutató koncertre kerül sor. Másnap 
Tájak és ízek cím alatt főzőversenyt 
tartanak, a Tatabánya Város Fesztivál 
Fúvószenekara játszik, az olasztelki 
Hajnalcsillag zenekar lép színpadra, 
majd este kilenc órától a vajdasági 
Bakos Árpád Orchestra zenél. Vasár-
nap az állandó programok mellett 20 
órakor Hencidától Boncidáig név alatt 
rendezik meg az amatőr felnőtt me-
semondó vetélkedőt, majd a szerbiai 
Utasi Árpád mesemondó szórakoz-
tatja a közönséget. A MES táncházzal, 
zenével ér véget. 

A tavalyi év 
a számok tükrében 

Hargita megye 78 településéről, a 
megye 28 középiskolájából és az 
ország 21 egyeteméről 331 pályá-
zatot iktattak. A családi körülmé-
nyek szerint 18 pályázó volt árva 
(8 középiskolás, 10 egyetemista), 
70 félárva (33 középiskolás, 37 
egyetemista), 42 elvált szülők gye-
reke, gyámság alatti 2 és szülő nél-
küli 1 tanuló. A tanulmányi ered-
mények szerint középiskolásoknál 
92 pályázónak volt 9 feletti, az 
egyetemistáknál 137 pályázónak 
volt 8 feletti ez előző tanév átlaga. 

Az alapítvány 24 középiskolást és 11 egyetemistát segít a következő tanévben fotó: Máthé lászló ferenc


