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hirdetés

Alig néhány héttel azt követően, 
hogy önkéntesek elhelyezték a 
Mária út jelzéseit, a táblák, irá-
nyító feliratok máris vandaliz-
musnak esnek áldozatául. „Saj-
nos ezek vagyunk mi” – vonja 
le keserűen a következtetést 
Bölöni Sándor, a csíkszéki Erdé-
lyi Kárpát-Egyesület (EKE) alel-
nöke.

hompoth Loránd
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A csíkszéki EKE egyik tagja 
jelezte szerkesztőségünk-
nek, hogy a Köd-erdején 

átvezető Rákos–Madaras közöt-
ti szakaszon ismeretlen tettesek 
megrongálták a Mária utat jelző 
táblákat, egyeseket ki is döntöttek. 
„Egyik barátommal átbicikliztem 
Madarastól Rákos felé, a Köd-erde-
jén átvezető Mária úton. A látvány 
szörnyű volt, az útjelző táblák egyes 
oszlopait ledöntötték, másokat el-
forgattak, a táblákat leszedték. Mi, 
amit tudtunk, visszaállítottunk, és 
a megfelelő irányba fordítottuk. 
Rosszulesett, hogy valakik ennyire 
nem tisztelik a munkánkat, hiszen 

nem is volt olyan könnyű megás-
ni az oszlopok helyét, napokba és 
kemény munkába került” – nyilat-
kozta lapunknak Ferencz Attila, a 
rongálást észlelő EKE-tag.

Megkeresésünkre Bölöni Sán-
dor, a szervezet alelnöke is jelezte, 
tudomására jutott az ügy: „Ezt nem 
mások művelik, hanem mi, az itt la-
kók, a székelyek. Legalábbis azok 

közülük, akik nem tisztelik sem a 
közvagyont, sem a hagyományo-
kat, sem más munkáját. Hihetetlen, 
hogy valakinek annyira szúrja a sze-
mét a tábla, hogy ledönti” – mond-
ta elkeseredetten.

Bíró László csíkmadarasi pol-
gármesterrel együtt próbáltuk 
szemügyre venni a helyszínt, azon-
ban a személyautó nem birkózott 

meg a földút teljes szakaszával, így 
kénytelenek voltunk visszafordulni. 
„Nem jelezte még a rongálást senki 
a helyi önkormányzatnak, de nem 
elképzelhetetlen, hogy valóban 
megesett. Utánajárunk a dolognak, 
és amennyiben szükséges, meg-
próbáljuk orvosolni a helyzetet” 
– mondta az elöljáró. Hozzátette, 
egymillió eurót pályáztak meg a 
földutak rendbetételére. „Ha pozi-
tívan bírálják el a pályázatot, jövő-
re talán nem kell visszafordulni az 
autóval, hiszen a település határán 
átvezető Mária út tíz kilométernyi 
szakaszát is leköveznénk” – fejte-
gette Bíró. 

Hasonló történt egyébként a 
megyei útszakaszok mentén kihe-
lyezett közlekedési táblák jelentős 
részével is. „Fényvisszaverő mű-
anyag táblákat tettünk ki, arra gon-
dolva, hogy azok nem rozsdáznak, 
mondhatni örökéletűek. Sajnos 
nem számoltunk a vandálkodókkal” 
– nyilatkozta elkeseredetten Csiszér 
Botond, a Megyei Útügyi Igazgató-
ság igazgatója. 

A Gyergyótölgyesi Pszichiátriai Kórház
versenyvizsgát szervez 

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI IGAZGATÓi állás betöltésére. 
Az egészségügyi reformra vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 

2006/95-ös törvény 183-as szakasza (1)-es bekezdésének értelmében:
A közkórházak keretében megfelelően azok belső szervezési normá-

inak, egy igazgatói bizottság működik a következő összetételben:
a.) kórház menedzsere
b.) pénzügyi-számviteli igazgató
c.) ápolási igazgató.
A pénzügyi számviteli igazgatói állásra kiírt versenyvizsgára azok jelent-

kezhetnek, akik együttesen eleget tesznek a következő kritériumoknak:
a.) hosszú távú egyetemi végzettség záróvizsgával vagy annak meg-

felelő vizsgával, gazdasági szakosodással;
b.) a végzettségnek megfelelő szakmában legalább kétéves tapaszta-

lattal rendelkeznek;
c.) büntetlen előélet vagy a jelentkezővel szemben ne legyen folya-

matban bűnvádi eljárás;
d.) orvosi alkalmatosság (fizikai és neuropszichikai szempontból);
e.) nem érték el a törvény által előírt nyugdíjazási korhatárt.
A beiratkozási ügycsomónak a következő okiratokat kell tartalmaz-

nia: beiratkozási kérés; személyazonossági igazolvány másolata; a zá-
róvizsgai diploma hitelesített másolata; szakmai önéletrajz; bizonylat, 
amely igazolja a tapasztalatot a szakmai fokozatban vagy a végzettség-
nek megfelelő szakterületen; erkölcsi bizonyítvány; másolat a tanulmá-
nyi diplomákról vagy más okiratokról, amely igazolja a tudományos 
doktori címet, az egyetemi oktatói címet, illetve a részvételt akkreditált 
tudományos programokban, továbbképzési tanfolyamok stb. elvégzé-
sét; saját felelősségre adott nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelent-
kezővel szemben nincs folyamatban bűnvádi eljárás, s arra vonatkozó-
an, hogy nincs tudomása arról, hogy vele szemben nem kezdődött ilyen 
jellegű eljárás; saját felelősségre adott nyilatkozat arra vonatkozóan, 
hogy 1989 előtt együttműködött-e vagy sem a szekuritáteval; az orvosi 
alkalmatosságra vonatkozó igazolás; a jelentkező által kidolgozott pro-
jekt, amelyet leragasztott borítékban kell benyújtani; a versenyvizsgai 
illeték befizetését igazoló nyugta.

A könyvészetet, a projekt témaköreit kifüggesztették a kórház székhe-
lyén és az megtekinthető annak honlapján, www.psihiatrietulghes.ro.

A beiratkozási ügycsomót a versenybizottság titkárságához kell be-
nyújtani legalább 5 munkanappal a versenyvizsga megtartásának idő-
pontja előtt.

Azon jelentkezők, akik beiratkozási ügycsomóját elutasították, annak 
közlésétől számított 24 órán belül fellebbezést nyújthatnak be. A fellebbezés 
megoldására a benyújtás időpontjától számított 24 órán belül kerül sor.

Bővebb felvilágosítás a 0266–338188-as  
vagy a 0266–338189-es telefonokon.

Mária úti jelzéseket állító önkéntesek. Nem becsült fáradozás  fotó: archív
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Magunk romboljuk értékeinket

Pár napot végig füstölögtem az 
idei Tusványos ideje alatt – és most 
képletesen értem, nem a dohányzá-
si szokásaimat ecsetelném. Egészen 
addig tartott belső rotyogásom, 
amíg el nem fogadtam, hogy a 
nagyon érdekfeszítő címekkel meg-
hirdetett előadások nem feltétlenül 
azért lettek meghirdetve, hogy lét-
rejöjjön a párbeszéd a magyaror-
szági és erdélyi szakemberek, szak-
tekintélyek között, és nem is azért, 
hogy neves szakemberek a mi itteni, 
mostani helyzetünkre reflektálva 
elemezzenek, megvilágosítsanak 
kötetlenebb, közvetlenebb keretek 
között. Ha ez lett volna a szándék, 
akkor bizonyára szembetűnőbb lett 
volna a kudarc. Mondjuk, ehhez 
szükség lenne a szervezők szemel-
lenzőin túl mutató öniróniára is, 
nem kellett volna annyira görcsö-
sen ragaszkodni ahhoz, hogy csak 
a program partnereinek képviselői, 
azok szimpatizánsai kapjanak sze-
repet, hiszen nagyon hamar meg-
mutatkozott, hogy a meghirdetett 
témában sajnos nem éppen ők a 
kompetens személyek. Amíg ma-
gyar részről az adott szakterület il-
letékesei voltak jelen szép számban 
– felelős államtitkárok, miniszteri 
biztosok, miniszterek, főosztályve-
zetők, elnökök és igazgatók –, addig 
az erdélyi részről csupán olyan sze-

mélyek szólaltak meg, akik annak 
a szakterületnek egy kis töredékével 
saját szakállra, alapítvány, egye-
sület keretében, mindenféle állami 
vagy egyáltalán szervezett stratégia 
irányvonala nélkül foglalkoznak, és 
az elhangzó nagy volumenű pro-
jektek léptékével mérve valósággal 
eltörpül eddigi sikereik mértéke.  

Gyakorlati példával élve, nagy 
lelkesedéssel és kíváncsisággal ültem 
be a Commitment sátorba a tábor 
első napján, hiszen a tehetséggondo-
zásról és versenyképességről volt szó. 
Alföldi Zoltán, az MTV műsorve-
zetője nagyon ügyesen, gyakorlati-
asan vezette fel az előadást, 5 éves, 
szerinte különleges képességekkel 
rendelkező kisfiát hová írathatná 
be első osztályba, kérte a meghívot-
takat, hogy iskolacímet adjanak. A 
magyarországi tehetséggondozásról, 
az oktatási rendszer előnyeiről és 
hátrányairól átfogó képet kaphat-
tunk, hiszen jelen volt a Fidesz okta-
tási kabinet vezetője, egy tanár, volt 
iskolaigazgató, a Peregrinus Ván-
doriskola képviselője, míg a tehet-
séges romániai magyar gyermekek 
helyzetének egy töredékéről Gergely 
István, a csíksomlyói Csibész Alapít-
vány elnöke számolt be. 

A példa sajnos nem egyedülálló, 
hasonló volt a helyzet a Kárpát-me-
dencei turisztikai stratégia elneve-

zésű előadáson, ahol a megszólalók 
beszédük elején mind megjegyezték, 
a felkéréskor, de talán az előadás 
kezdetekor sem igazán voltak meg-
győződve arról, hogy tudják, miről 
kell beszélniük, hogy jöttek ők képbe 
ennél a témánál. Felháborodással 
hagyták el ismerőseim az EU-s for-
rások az oktatásfejlesztésben című 
előadás nézőterét is. Annak ellenére, 
hogy a beszélgetés keretében a szak-
emberek és felhasználók a magyar-
országi és erdélyi (romániai) EU-s 
támogatási rendszereknek, illetve az 
ezek oktatásra allokált részének hely-
zetét akarták felvázolni, itteni szak-
emberek és felhasználók hiányában 
a romániai vonatkozás teljességgel 
hiányzott a csokorból. 

Csak néhány szemléletesebb 
példát akartam kiragadni, mint-
egy magamat is igazolva így utó-
lag, hogy a program és megvaló-
sításának tükrében talán nem itt, 
Tusnádfürdőn kellett volna meg-
szervezni a tábort. De az is lehet, 
ahhoz, hogy megtudjuk, hol élünk, 
hogyan élünk és hogyan élhetnénk 
mi itt, az esélyeinkről, a megvalósí-
tásokról, perspektívákról tudomást 
szerezzünk, egy magyarországi tá-
borban kell lesátraznunk, ott talán 
több olyan romániai közéleti szemé-
lyiség lesz meghívva, aki a témában 
illetékes. 

Tusványos – az otthontalanság otthona
                                             jegyzet n Darvas Beáta

júlIuS 25–29.

Szúnyogirtás 
kezdődik

Csíkszeredában

Szúnyog- és szúnyoglárva-irtási 
akció kezdődik ma a megye-
székhelyen. A polgármesteri 

hivatal megbízásából a Csík Turism 
Montan Kft. a  július 25–29. közöt-
ti időszakban a város több pontján 
irtja a vérszívókat az alábbi program 
szerint: ma 18.00 és 23.00 óra kö-
zött a csíkzsögödi strand környékén, 
a Suta-tó környékén, valamint az 
Olt folyó holtágánál; holnap 18.00 
és 23.00 óra között a központi park-
ban, az ifjúsági parkban, a dendro-
lógiai parkban és a Majláth Gusztáv 
Károly tér melletti kisparkban.

Kérik a lakosságot, a fent emlí-
tett időpontokban kerüljék a szú-
nyogirtási akció által érintett öve-
zeteket. 


