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> Vigadalom az üdülőtelepen. Félmara
tonnal, gyermekprogramokkal, koncertek
kel és szabadtéri bulikkal ünnepelte tizedik 
kiadását a Büdösfürdői Ifjusági Napok. „A 
félmaratonra most már szinte az egész ország 
területéről érkeznek versenyzők, nagy sikere 
volt a Caritas és a Vöröskereszt által szervezett 
gyermekprogramoknak is. Minden este voltak 
koncertek, fellépett László Attila is, a Csillag 
születik 3 kézdivásárhelyi győztese, a Székely 
Góbék, Muri Enikő Xfaktoros versenyző és a 

marosvásárhelyi Defender együttes” – tudtuk 
meg az augusztus 25–28. között zajló rendez
vényt szervező Csíkszentimrei Ifjúsági és Köz
művelődési Egyesület elnökétől, Balog Im
rétől. A programok a szombat esti szabadtéri 
bulival fejeződtek be, a szervezők nem akartak 
rászervezni az üdülőtelep szentkirályi részén, 
a kápolnánál vasárnap tartott búcsúra. Az 
ifjusági napokat Csíkszentimre önkormányza
ta támogatta. 

> Felújították a kultúrotthont Poty
tyandon. Nagy örömmel vették birto

kukba a  teljesen felújított kultúrotthont 
a közigazgatásilag Csíkszentgyörgyhöz 
tartozó  Pottyand lakói tegnap. Az épület 
átadásán részt vett György József polgár
mester és Borboly Csaba, Hargita Megye 
Tanácsának elnöke is. A polgármester 
elmondása szerint közösségi összefogás 
eredményeként tudták felújítani a megle
hetősen romos állapotban lévő épületet, 
hiszen a szűkös forrásokat a helybeliek 
közmunkával és saját javaikkal pótolták. 
Ugyanakkor megköszönte a megyei ta
nács támogatását is, amely nélkül nem 

végezhették volna el a csempézést, festést, 
vakolást, ajtóablakok cseréjét. Borboly 
Csaba nagy megvalósításként értékelte a 
felújítást, elsősorban azért, mert a közös
ség sajátjának érzi, és komoly áldozatokat 
vállalt érte. „Csak így tudunk fejlődni, és 
eredményeket felmutatni, ha a közösségek 
tagjai felismerik, hogy a közös mindannyi
unk tulajdona, amelyet együtt kell fenn
tartanunk, fejlesztenünk. Ebből mutatott 
példát ez a kicsi közösség” – gratulált a 
tanácselnök, és átadta a megye zászlaját, 
hogy az lobogjon a közösségi épületen.

Szentmisével, majd szentségimá-
dással vette kezdetét pénteken 
este a 35. alkalommal megren-
dezett Csíksomlyói Ifjúsági Ta-
lálkozó. A CSIT színes programja 
igazi lelki feltöltődést kínált a fő-
leg Székelyföldről érkezett mint-
egy 150 résztvevőnek.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Pénteken a Tamás József segéd
püspök által celebrált szentmi
sével kezdődött, tegnap kiér

tékelővel és ugyancsak szentmisével 
zárult a Csíksomlyói Ifjúsági Talál
kozó, amelynek témája a pasztorális 
év mottójához kapcsolódott: Hogy 
mindnyájan egy legyenek. A résztve
vők előadásokon és csoportos alter
natív programokon vehettek részt. 
Szombaton a ferences barátok vezet
te reggeli ima után P. Jakabos Barna
bás Félreértések és alapismeretek a 
jógáról címmel, majd Orbán István 
Hasonlóságok és különbözőségek a 
távol-keleti és a keresztény meditáció 
között címmel tartott előadást. Ebéd 
után Böjte Csaba a közösség fontos
ságáról beszélt a fiataloknak. Isten 
akarata, hogy figyeljünk egymásra, 
szeressük egymást – mondta. Utópia 
lenne ez a parancs a mai nehézségek
kel teli világban? – tette fel a kérdést 
Csaba testvér. A válasz megnyugtató 
volt: Isten mindig megszólal, csak fel 
kell ismerni hangját. A szent csalá
dot állította példának a fiatalok elé: 
csendben, egyszerűen éltek, de bol

dogok voltak. Jézus életének első 30 
éve csendben telt el, de ez az időszak 
a „leghangosabb” prédikáció – vélte 
Csaba testvér –, hiszen példát muta
tott a boldog életre. A család mellett 
a másik nagyon fontos tényező egy 
ember életében a szülőföld, amely 
mindenkiben nagy nyomot hagy. 
Arra biztatta a fiatalokat, hogy a 
boldogságot a szülőföldön keressék, 
ahol lehet érvényesülni, ha meg tu
dunk újulni a názáreti család egysze
rű életének példája szerint.

Délután alternatív programok 
között választhattak a résztvevők: 
Mihály Imre kolozsvári segédlel
kész a csillagjóslásról, tenyérjóslás
ról, kártyavetésről és álomfejtésről 
beszélgetett a fiatalokkal, P. Jaka
bos Barnabás jezsuita szerzetes a 

keresztény meditációba vezette be 
csoportját. Máthé Sándor tanár 
a cserkészet alapvető fogalmait 
tisztázta, Sebestyén Albert és Gál 
Julianna, a Gyulafehérvári Caritas 
munkatársai a pályaválasztáshoz, 
Pantea Tibor ferences szerzetes pe
dig a hivatás felismeréséhez igyeke
zett segítséget nyújtani. A fiatalok 
ismerkedhettek a Mária Rádióval 
és Assisi Szent Ferenc betegápo
ló nővéreivel is. Az esti szentmise 
előtt Mihály Imre kolozsvári se
gédlelkész előadásában az érzelmi 
intelligencia fényében vizsgálta a 
kapcsolatteremtés nehézségeit. A 
nap tábortűzzel és bográcsgulyás
vacsorával végződött. 

Tegnap a csoportvezetők be
számolója alapján tartották meg 

a találkozó kiértékelőjét, majd a 
záró szentmise következett. Ko
vács Attila csíksomlyói plébános 
útravalóul az egység fontosságát 
hangsúlyozta a fiataloknak: ez a 
jövőnk biztosítéka, ugyanakkor 
megvalósítása nagy kihívást is je
lent mindannyiunk számára. 

A CSIT szentmiséin és a szent
ségimádás alatt a marosvásárhelyi 
Remény együttes ifjúsági egyházi 
énekekkel segítette az elmélyülést. 

Nem hagyta sokáig az elkese-
redettséget növelő, elszenese-
dett romokat szem előtt az a 
csatószegi család, akiknek csű-
rébe csütörtökön este csapott a 
villám. A közösségi szolidaritás, a 
falutársak segítőkészségével már 
megöntötték az új csűr alapját.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Több tízezer liter víz, a szom
szédos falvak, községek és a 
csíkszeredai tűzoltó alakula

tok gyors és szakavatott segítségével 
hajnali háromra sikerült eloltani a vil
lámlás okozta tüzet a Csíkszentsimon 
községhez tartozó Csatószegen. Csü

törtök este nyolckor történt a szeren
csétlenség, a Bors család szerencsének 
könyveli el, hogy a családfő késéssel ér
kezett haza aznap este, máskülönben 
a csűrben lelte volna halálát, amint 
épp a csordából hazatérő teheneknek 
készíti elő a szénát. Futótűzként ter
jedt a hír a faluban, hogy villám csa
pott a felsőtízi Bors Imréék csűrébe, 
a mentés sem váratott sokáig magá
ra, egymást túlszirénázva érkeztek a 
környékről a tűzoltóautók és a segítő 

emberek. Az oltásból a csíkszeredai 
hivatásos tűzoltók mellett kivették 
részüket a szentsimoni, szentimrei és 
szentmártoni önkéntes tűzoltó ala
kulatok is. Amint a családtól meg
tudtuk, kárba veszett mintegy húsz 
tonna széna is, egész nyári gyűjtésük, 
közel 22 köbméter, építkezésre szánt 
faanyag, közel 50 kilogramm műtrá
gya, szekerek, valamint különböző 
mezőgazdasági felszerelések. „A 
disznókat sikerült időben kimenekí

teni, a tehenek a villámcsapás után 
értek haza, így sem ember, sem állat 
nem vált a tűz martalékává” – me
séli Bors Erika, aki mindamellett, 
hogy hálás a Fennvalónak, amiért 
emberáldozatot nem követelt a 
tűz, a szerencsétlenségen nehezen 
teszi túl magát. A falu összetartó 
erejének köszönhetően már elta
karították a szenes csonkokat és az 
új csűr alapja is be van öntve. „Jövő 
hét folyamán fog gyűjtő körútra in
dulni a faluban az egyháztanács és 
a tűzoltóság. Bevett szokás szerint 
a falu közös erővel építi újra a káro
sultak csűrét” – mesélte Veress Ár
pád, a csíkszentsimoni tűzoltóság 
csatószegi szakaszának vezetője.

Délutáni foglalkozás az ifjúsági találkozón

Erdélyi Madrid 

Augusztus 16–21. között rendez
ték meg Madridban a katolikus 
fiatalok ifjúsági világtalálkozóját. 
Bár Romániából mintegy ezer fi
atal vett részt ezen a találkozón, 
a Gyulafehérvári Főegyházme
gyei Ifjúsági Lelkészség arra gon
dolt, hogy mindazok számára, 
akik nem juthattak el Madridba, 
Gyergyószentmiklóson szerve
zik meg az Erdélyi Madridot: 
„ide hozzák” a találkozót az 
erdélyi fiatalok számára. Nos, 
a tegnap kezdődött ötnapos ta
lálkozó bizonyos fokig „konku
renciát” jelentett a CSITnek, 
hiszen sok fiatal ezt választotta 
a már évtizedek óta hagyomá
nyosan augusztus utolsó hét
végéjén megrendezésre kerülő 
Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó 
helyett. 

LeLki feLtöLtődéS a fiataLoknak

Az egységről szólt az idei CSIT

ViLLám Sújtott egy cSatóSzegi gazdaSágra 

Összefogással épül az új csűr

HeLyi tanácSoSok 
SzemreVéteLeztek

Terepszemle 
a Bogát 

kistérségben
A Bogát Önkormányzat Fejlesz-
tési Társulás által a Vidékfej-
lesztési Alap 322-es kiírására 
benyújtott pályázat munkálatai-
nak haladását szemrevételezte 
pénteken az a több mint 30 helyi 
tanácsos, akik képviselték a Bo-
gát kistérség településeit. 

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

A Bogát kistérségben, amely 
magában foglalja a Csík csi
csó részét képező Csara csót, 

Ma défalvát, Csíkrákost és Csík szent
mihályt, nagyszabású beruházás fo
lyik. Ennek keretében napközi ott
hont építenek Csíkszentmihályon, 
csatornahálózatot fektetnek le, ivó
vízhálózatot alakítanak ki, valamint 
felújítják a madéfalvi szennyvíztisz
tító állomást és a 12es községi utat 
is, nem utolsósorban, az egykori 
csaracsói iskolát átalakítják kulturális 
központtá. Ezeket a munkálatokat 
szemrevételezték pénteken az érin
tett települések tanácsosai. Szentes 
Antal megyei tanácsos, a projekt fele
lőse beszámolt, hogy ez a terepszemle 
azért volt indokolt, mert más papí
ron követni a beruházás haladását, és 
más, amikor az ember saját szemével 
végignézheti, hogyan haladnak a 
munkálatok. „A tanácsosok mellett 
az építőcégek képviselőit is meg
hívtuk, akik szakértői véleménnyel 
tudták alátámasztani a munkálatok 
állapotát, amiről el tudjuk mondani, 
hogy az ütemterv szerint haladnak” 
– számolt be Szentes. A terepszemlét 
a szentmihályi napközinél kezdték, 
innen haladtak a lóvészi úton keresz
tül Göröcsfalva irányába, hogy majd 
a Csaracsóban újuló épületnél fejez
zék be a szemrevételezést. „Mindenki 
meg volt elégedve, jó volt, hogy a te
repszemle során a legtöbb helyen még 
akkor is dolgoztak, amikor elhalad
tunk. Szeptember közepén tesszük le a 
következő elszámolást, a pénzek is re
mélhetőleg időben érkeznek. Fontos, 
hogy idén a legtöbb külső munkálattal 
végezni tudjanak, hogy majd télen a 
belső munkálatokkal folytatódhassa
nak az építkezések. Csak összefogás
sal és kemény munkával tudunk egy 
ekkora méretű beruházást kivitelezni” 
– összegezte a tanácsos.


