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> A gyergyói állatvédők is csatlakoznak a 
Nemzeti Gulyás Naphoz. Második alkalommal 
hirdette meg Csíki Sándor magyarországi gaszt-
ronómus és foodstylist a Nemzeti Gulyás Napot 
szombatra, augusztus 27-re. A rendezvényhez 
Gyergyószentmiklósról civil szervezetek és hiva-
tásos szakácsok is csatlakoznak. A nagyszabású, 
egész világra kiterjedő esemény nem helyhez 
kötött, nem egy település, nem egy régió ünne-
pe, hanem minden magyaré, aki a világ bármely 
táján élve csatlakozik az eseményhez. „Ez a nap a 

magyar konyha ünnepe” – tudható meg a neves 
gasztronómus honlapján közzétett közlemény-
ből, amelyben kifejti, hogy rendezvénye fő cél-
kitűzése szimbolikusan egy tűz köré gyűjteni a 
világ különböző tájain élő magyarságot. Az ese-
ményhez akár az utolsó napon is lehet csatlakoz-
ni, egyénileg, családosan, baráti társaságokkal, 
de benevezhetnek hivatásos vendéglátó-ipari 
egységek, civil szervezetek is. Vagyis bárki, aki 
vállalja, hogy ezen a napon gulyást, lecsót, ha-
lászlét, pörköltet, paprikást vagy egyéb magya-
ros ételt készít, csatlakozhat a felhíváshoz, csu-
pán annyit kell tennie, hogy az ételkészítésről és 

elfogyasztásáról készített fotóit elküldi a főszer-
vező e-mail címére: info@foodandwine.hu. Az 
eseményhez egyébként többen is csatlakoznak 
Gyergyószentmiklósról, többek közt Benedek 
Árpád mesterszakács, a Gyergyói Ízek Őrzője, 
a Szabadtűzi Lovagrend gyergyószéki képvisele-
tének hadnagya. „Bográcsos, magyaros ételeket 
fogok készíteni az Anita-panzió vendégeinek” 
– jelentette ki a Hargita Népe kérdésére a mes-
terszakács, aki tavaly is részt vett az eseményen 
400 személyre készítve krumplis babgulyást a 
Gyergyói Lovasnapokon. „Csatlakozunk mi is, 
összehozva a kellemest a hasznossal” – fejtette ki 

lapunk kérdésére Gergely Éva, a Füles Állatvédő 
Egyesület elnöke, elmondva, hogy a Gyergyói 
Állat- és Természetvédő Egyesülettel közösen a 
gyergyószentmiklósi állatmenhely udvarán fog-
nak bográcsost készíteni. Mint mondta, régóta 
tervezik, hogy egy szerény rendezvény kereté-
ben megvendégelik mindazokat a szponzoro-
kat, önkénteseket, akik bármivel is hozzájárul-
tak a menhely támogatásához és az állatvédelem 
eszméjének népszerűsítéséhez. Ez a rendezvény 
pedig épp kapóra jön, hogy a bogrács tüze mel-
lett állatvédők, önkéntesek és támogatók meg-
beszéljék közös ügyeiket. (J. A.)

Betöltetlen helyek vannak a Ba
beş–Bolyai tudományegyetem 
gyer gyószentmiklósra kihelye
zett tagozatán, a pótérettségizők 
jelentkezésében bízik dr. dombay 
istván, az intézmény igazgatója.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro 

A helyek 26 százalékát fog-
lalták el az érettségi után a 
Babeş–Bolyai Tudomány-

egyetem Gyergyószentmiklósra ki-
helyezett tagozatán, a gyergyóiak ál-
tal egyszerűen „Csiky-kerti egyetem-
ként” nevezett intézményben tanul-
ni vágyók – tudtuk meg dr. Dombay 
István igazgatótól. Az alacsony je-
lentkezést az igazgató részben a sike-
res érettségi vizsga alacsony számá-
val magyarázza, részben demográfiai 
okokat vél meghúzódni a háttérben. 
„Meggyőződésem, hogy nem buta 
minden olyan fiatal, aki az idei érett-
ségin nem tudta megszerezni az át-
menő jegyet” – fejtette ki Dombay, 

arra apropózva, hogy az idei vizsgán 
a tanulók több mint felét elmarasz-
talták. Mint mondta, bízik abban, 
hogy a pótérettségin sikeresen tel-
jesítenek a tanulók, és betöltik az 
üresen maradt helyeket. Ugyanis az 
idegenforgalom–földrajz–turisztika 
szak román tagozatán meghirdetett 
tíz ingyenes helyből az őszi felvéte-
lin még nyolcra lehet jelentkezni, és 
a 74 tandíjas hely is betöltetlen még. 
A magyar tagozaton valamivel jobb 
a helyzet, itt ugyanis az államilag 
támogatott 19 helyet elfoglalták, a 
81 tandíjköteles helyből 77-et még 
meghirdettek az alapképzés őszi 
felvételijére. „Gyergyószentmiklós 
olcsó város más egyetemi városok-
hoz képest, és bízom benne, hogy a 
döntésnél ezt is figyelembe veszik 
a tanulók a jelentkezésnél” – ma-
gyarázta az igazgató, kifejtve, hogy 
a gazdasági válság, a pénztelenség is 
sokakat gondolkodóba ejt, főleg, ha 
tandíjköteles helyet tud elfoglalni. 
Emellett Dombay véleménye sze-

rint most érezteti hatásait az 1990-
es évek demográfiai hullámvölgye, 
amikor jelentősen csökkent a szü-
letések száma, és a rendszerváltás 
után sokan elvándoroltak Székely-
földről. 

A Babeş–Bolyai Tudományegye-
tem Gyergyószentmiklósra ki he lye zett 
tagozatán egyébként idén is indítanak 
mesterképzést, az ökoturizmus és fenn-
tartható fejlesztés szakra 16 államilag 
támogatott és 25 tandíjas helyre 
jelentkezhetnek a hallgatók. A be-
iratkozás szeptember 5–9. között 
zajlik. Bővebb tájékoztatás a http://
extensii.ubbcluj.ro/gheorgheni in-
ternetes oldalon található, és érdek-
lődni lehet a 0266–634761-es tele-
fonszámon is. Az igazgató egyébként 
arról is tájékoztatott, hogy lezárult 
az egyetemek újraminősítése, és a 
Babeş–Bolyai Tudományegyetem 
Gyergyószentmiklósra kihelyezett 
tagozata teljesíti azokat a követel-
ményeket, amelyek az alap- és mes-
terképzéshez szükségesek.

gyergyó

nem kezdhetik új épületben a 
tanévet a háromkúti gyerekek. 
a tervezett közösségi ház építé
sének elkezdéséhez pénz lenne, 
adományok rendszeresen érkez
nek, az engedélyeztetés azonban 
nehézkesen halad.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro„Lassan eltelik a nyár, s már 

csak abban reménykedhe-
tünk, hogy idén lesz mód 

elkezdeni az építkezést, befejezésére 
esély sincs” – mondja Imre Anna 
háromkúti tanítónő. Az árvíz által 
megrongált, omladozó iskolaépület-
ből szerettek volna az új tanévre egy 
másik ingatlanba költözni, s bár terü-
letet felajánlott a szárhegyi plébános, 
több országból is küldtek pénzado-
mányt az építkezéshez, a munkálatok 
elkezdésére még várni kell.

„Abban reménykedtünk, hogy 
Hargita megyétől megkapunk min-
den engedélyt, de a földterület 
Neamț megyéhez tartozik, oda kel-
lett fordulnunk. Februártól ezen 
vagyunk. Az utóbbi időben szinte 
napi rendszerességgel kértek újabb-
nál újabb aktákat, mostanra elvileg 
teljes a dosszié, csak az urbanisztikai 
engedély nem született meg” – tájé-
koztat a tanítónő. Optimista, nem 
állítja, hogy Neamț megye azért 
késleltetné az engedélykiadást, mert 

egy magyar közösségi házról, iskolá-
ról van szó, de tény, lassan forognak 
a kerekek.

Ha végre kézben lesz a pecsétes 
papír, kivitelezőt keresnek, elkezdik a 
munkálatokat, dolgoznak, amíg a hó 
leesik. A gyerekek a rozoga épületben 
maradnak, ősszel 17 óvodás és 9 ele-
mista kezdi a tanévet.

Segítőkészek az emberek, or-
szághatárokon túlról is rendszere-
sen érkeznek támogatások a Hár-
maskútért Egyesület bankszámlá-
jára. Sokan sze mélyesen látogat-
nak el a kis telepü lésre, tanszert, 
édességet, könyveket hoznak a 
helybélieknek.

Az elmúlt hétvégén egy kar ca-
gi csapat érkezett. Ők a gyer gyó-
szentmiklósi Crazy Boys mini fo ci-
csapattal ápolnak testvéri kapcso-
latot, tőlük tudták, Háromkúton 
elkelne a segítség. Játékokat, ruhane-
műt, tanszert, számítógép-képernyőt 
és -billentyűzetet, illetve könyveket 
hoztak, karcagiak adományait.

Annácska tanítónő örvend és 
búsul egyszerre, hisz nincs internet, 
a könyvek itt kétszeresen is fontosak, 
viszont tárolásuk nehézkessé vált az 
öreg iskolaépületben. Köszönettel 
vesz minden segítséget, ugyanakkor 
azt szeretné, ha felépülne a Közös-
ségi ház, mert ott lenne könyvtár, az 
adományokat tudná rendszerezni és 
állagukat megóvni. 

Magyarországi adományok Háromkútnak. Segítségre találtak fotó: balázs katalin

nehézkes az engedélyek Beszerzése

Késik a háromkúti 
iskolaépítés

Búcsú kovácspéterben. A Gyergyószentmiklóshoz tartozó kovácspéteri tanyavilágban tartottak 
búcsús szentmisét hétfőn. A kis kápolnát Páll Károly álmodta meg, évente tartanak itt búcsúünnepet. A 
több településről összesereglett hívőkhöz szólt Boldizsár Ferenc csíkszentdomokosi segédlelkész Szűz Mária 
szerepét emelve ki az emberek életében, Portik Hegyi Kelemen gyergyói főesperes pedig arra buzdította a 
jelenlévőket, hogy lássák, tapasztalják meg a külső és belső szépségeket, érezzék a találkozás fontosságát. 


