
Jelzésértékű az a tény, hogy ellopták a Mária út jelzéseit: jelzi, 
hogy oda a tulajdon szentsége. Legyen az magán- vagy közösségi 
tulajdon. Nem is olyan régen, ehejt húsz évvel ezelőtt még bocsána-
tos bűn volt a közvélemény szemében a kollektív vagyonából ezt-
azt eltulajdonítani, ugyanis az az éppen aktuális retorika szerint a 
nép tulajdona volt. Így a nép a sajátjából hordta – tartotta a népi 
bölcsesség. Később azonban kellemetlenül érintette a terménylopás 
az ismét tulajdonossá lett hajdani kollektivistákat.

A tulajdonviszonyok szerencsére megváltoztak, s a tulajdonvi-
szonyok változásával – helyreállásával – elfelejtettnek hitt értékek 
is kezdtek éledezni, mint például a kalákákban megnyilvánuló 
szolidaritás vagy az önkéntesség.

Az erkölcsök azonban kevésbé változtak. Gondoljunk csak a 
fürdőépítő kalákákra, a kalákában felújított vagy újjáélesztett léte-
sítmények további sorsára: nagyon sok helyen elhordták a faanyag 
egy részét, építőanyagnak, netán tüzelőnek használva. Vagy egy-
szerűen csak a rongálás kedvéért, a vandalizmusban megnyilvá-
nuló kivagyiságból.

Vagy emlékszünk még a most európainak becézett Tusnád–
Maroshévíz útszakasz korábbi nagyobb lélegzetű felújítására? 
Akkor szalagkorlátokkal szegélyezték a veszélyesebb szakaszokat, 
s az út mellett fényvisszaverő csíkokkal ellátott fehér oszlopokat 
helyeztek el. S ott is voltak úgy két hétig, utána nyomtalanul el-

tűntek, majd feltűnően megnőtt a fényvisszaverő csíkokkal díszített 
szekerek száma. S nemcsak a cigánysor lakóinak szekerei lettek dí-
szesebbek, éjszaka láthatóbbak (amúgy ez volt a pozitív hozadéka 
a rongálásnak).

E történetek azt bizonyítják, hogy csak magántulajdon, ma-
gánérdek létezik többségünk tudatában, a köztulajdon, a köz javát 
szolgáló értékek, megnyilvánulások kikoptak onnan. A lopást ak-
kor sem vetik meg némelyek, ha általa nem pusztán anyagi kárt 
okoznak, hanem veszélyeztetik embertársaikat. Gondoljunk csak a 
vasúti berendezésekből ellopott kábelekre. Vagy az útjelző táblákra, 
turistajelzésekre.

Ezért döbbentett meg a hír, hogy az ájtatosságáról híres szé-
kelyföldi szegletben, Csíkban éppen a Csíksomlyóra vezető Mária 
út jelzéseit rongálták meg, lopták el mind ez idáig ismeretlen tet-
tesek.

Tavaly ősszel, októberben csatlakozott az Erdélyi Kárpát-
Egyesület (EKE) a Gyulafehárvári Római Katolikus Főegy-
házmegyei Caritas szeretetszolgálat a magyarországi Mária 
Út Közhasznú Egyesület kezdeményezéséhez: a Kelet-Európán 
átvelő, a Mária-zarándokhelyeket egybefogó zarándokút építé-
séhez az ausztriai Mariazelltől a magyarországi Máriapócson 
át Csíksomlyóig, észak–dél irányban pedig a lengyelországi 
Czestochowától a bosznia-hercegovinai Medjugorjeig.

Az elképzelés szerint a kereszt alakú zarándokútvonal kelet–
nyugati tengelye 1400 kilométer lesz, s mintegy hatvan nap alatt 
járható be gyalogosan.

Büszkék vagyunk Csíksomlyóra, büszkék vagyunk vallásossá-
gunkra és Mária-tiszteletünkre, büszkék vagyunk arra, hogy min-
den év pünkösdszombatján Csíksomlyó a magyar világ közepe, 
arra, hogy egyetlen más esemény nem mozgósít egy nap alatt annyi 
magyar embert, mint a somlyói zarándoklat. De ezzel a büszke-
séggel is úgy vagyunk, mint magyarságunkkal: kérkedni szeretünk 
vele – élni vele, netán tenni is érte azonban kevésbé.

Ennek jele a Somlyóra vezető jelzések megrongálása, eltulajdo-
nítása. A vandál, érdektelen kisebbség tette beárnyékolja egész 
közösségünket.
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75 pedagógusi állást hirdettek 
meg az idén Hargita megyében, 
megfelelő végzettséggel, illetve 
versenyvizsgajeggyel rendelkező 
pályázó vagy csak az érdeklődés 
hiánya miatt azonban 44 állás 
így is betöltetlen maradt. Ezekre 
más megyékből érkező pedagó-
gusok pályázhatnak. 

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Kilenc román, három angol és 
két német katedra maradt 
betöltetlen a tegnapi kineve-

zések után. De nem volt kereslet töb-
bek között a turizmus, műépítészeti, 
kereskedelmi, informatika, élelmi-
szeripari katedrákra sem. Szabadon 
maradt egy magyar nyelv és irodalom 
szakos tanári katedra is az oklándi 
kisegítő iskolában: ennek az állásnak 
elfoglalásához speciális oktatói ké-
pesítés is szükséges. Annak ellenére, 
hogy a német és angol szakos tanárok 

versenyvizsgáján hetes fölötti jegyek 
születtek, a jelentkezők végzettsé-
ge – a bolognai rendszer első három 
éve – nem volt elegendő ahhoz, hogy 
középiskolában tanítsanak. Elkeltek 
viszont az óvónői és tanítói katedrák, 
és vannak, akik már csak helyettes ál-
lásra pályázhatnak. 

Az üresen maradt végleges állá-
sok betöltése országos szinten szá-
mítógépes elosztással történik július 
29-én. Azoknak a Hargita megyei 
pedagógusoknak, akik elvállalnak 
más megyei végleges állást, július 
27–28-án 9–13 óra között kell je-
lentkezniük a csíkszeredai Liviu 
Rebreanu Általános Iskolában. Itt 
hasonló jelentkezési lapot kapnak, 
mint a nyolcadik osztályt végzett 
diákok: az állás kódszámával kell 
kitölteni az opciókat. Az iratkozás 
során a tanfelügyelőség informati-
kusa számítógépbe viszi a kódokat, 
és amennyiben valamilyen okból a 
jelentkező nem felel meg a feltéte-

leknek, a gép azonnal jelzi is azt. Az 
iratkozáshoz nem kell föltétlenül 
személyesen megjelenni, ám köz-
jegyző előtt adott felhatalmazás 
szükséges a megbízottnak, hogy ki-
tölthesse az opciós nyomtatványt. 

Azok közül, akiknek megvan a 
hetes vagy hetes fölötti versenyvizs-
gajegyük, de nem kaptak végleges 
állást, és itthon szeretnék folytatni 
pedagógusi pályafutásukat, helyet-
tesként taníthatnak a következő 
tanévben. Augusztus 22-én lesz a 
kihelyezés számukra, és előnyt él-
veznek azokkal szemben, akik tava-
lyi vagy tavalyelőtti versenyvizsga-
jegyükkel, illetve az augusztus 4-i 
versenyvizsga eredményével pályáz-
nak katedrára. 

Az augusztus 4-i versenyvizsga 
lebonyolítására vonatkozóan július 
21-én határozatot adott ki az okta-
tási miniszter. Ennek értelmében a 
tervezett szóbeli vizsga helyett írás-
beli vizsgát kell tenniük mindazok-
nak a pedagógusi katedrára pályá-
zóknak, akik nem iratkoztak a júliusi 
versenyvizsgára, visszaadták a tételt, 
akiknek nincs érvényes 2009-es vagy 
2010-es versenyvizsgajegyük, illetve 
akik az idei júliusi versenyvizsgán 
nem írták meg az ötös jegyet. A vizs-
gát a július 13-i vizsgához hasonló 
körülmények között kell lebonyo-
lítani: központilag megadott tételt 
kapnak a jelentkezők, bekamerázott 
termekben írhatják meg dolgozata-
ikat, amelyeket más megyében levő 
bizottság javít ki. 

Amennyiben valaki a verseny-
vizsgán nem éri el az ötös jegyet, 
nem kaphat katedrát. 

A szakképzetlen pedagógusok 
versenyvizsgáját augusztus 3-án 
tartják 9 órától a csíkszeredai Pe-
tőfi Sándor Általános Iskolában. A 
tanfelügyelőség munkatársai kérik a 
jelentkezőket, hogy legkésőbb fél ki-
lencig jelenjenek meg az iskolában. Vizsgaeredményt ellenőrző pedagógusok. Legtöbben csak helyettesítők lehetnének

hirdeTÉs

KInEvEzéS véglEgES pEdagóguSI álláSoKra 

75-ből 44 katedra nem kelt el

Miklósváron koncertezik a Fili. Székelyföld legelső írásban em-
lített települése, Miklósvár 800 éves évfordulóját ünnepli. A többnapos 
rendezvénysorozat zárópillanata lesz a Szentegyházi Gyermekfilharmónia 
mai díszműsora. A déli szentmisét követően csendül fel a Fili hangver-
senye, amelyet kastélylátogatás követ. Miklósvár az erdővidéki Barót és 
Szárazajta között félúton, Hargita és Brassó megye határán fekszik, a szé-
kelyföldi régió értékes települése.  szöveg: tamás attila, fotó: mihály lászló


