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Tanulók Toborzásába kezdeTT a székelyudvarhelyi Cimbora ház

Legyél a cimboránk!

CariTas

Rákos betegeken segítenek
ugron alapíTvány

Udvarhelyi támogatás 
csángó gyerekeknek

hírfolyam

> Teret engedni a szakmai tudásnak. 
A hagyományos székely termékekről és az 
uniós pályázatokról szólt a Kissolymoson 
megrendezett Székelyföldi Akadémia. A 
megyei tanács európai uniós pályázatairól 
Szép Róbert fejlesztési igazgató tartott 
előadást, Márton István, a vidékfejlesztési 
egyesület vezetője pedig a hagyományos 
székely termékek népszerűsítéséről, érté
kesítési lehetőségeiről beszélt. „Remélhe
tőleg az akadémia hosszú távon hozzájárul 

a fiatalok itthon maradásához és segít egy 
pozitív jövőkép kialakításában” – fogal

mazta meg Nagy Lajos, Románandrásfalva 
polgármestere. Borboly Csaba, Hargita 
Megye Tanácsának elnöke kifejtette, „teret 
kell engedni a véleményeknek, a szakmai 
tudásnak. A helyi emberek véleményének 
figyelembe vétele nélkül nem szabad poli
tikai döntést hozni sem helyi, sem orszá
gos szinten” – hangsúlyozta. 

> Halál a szekér alatt. Életét vesztette 
egy hatvanhat éves, zeteváraljai férfi, miu
tán szakadékba zuhant szekerével, a rako
mány fa pedig maga alá temette.

> Megújulnak a lépcsők. A követ
kező hetekben több Bethlen negyedi 
megrongálódott lépcsőt újít fel Székely
udvarhely Polgármesteri Hivatala. A 
munkálatokat – amelyek összértéke 
negyvenezer lej – a héten kezdi el a ki
vitelező Perfect Trans Kft. A Fortuna 
üzlethez vezető lépcsők, a Hami bár 
melletti, a Móra Ferenc Általános Isko
la szomszédságában lévő, a Győzelem 
21es, 29es számú bejáratok, valamint 
a Függetlenség 46os bejárathoz vezető 
lépcsőket javítják ki. 

a rákos betegeket támogatja, 
próbál kikapcsolódást nyújtani 
számukra az az önsegítő cso
port, amely a gyulafehérvári Ca
ritas önkéntes programjaként 
indult el székelyudvarhelyen. a 
kéthetente összegyűlő csoport 
számára szakemberek tartanak 
előadásokat, de számos szabad
idős programot is szerveznek.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Mindenki fél a rákos meg
betegedésektől, legtöb
ben tehetetlennek ér

zik magukat, amikor megtudják, 
hogy betegek. Vannak azonban 
olyanok, akiket betegségük nem 
gyűr le, teljes életet szeretnének 
élni. Számukra szeretnének segít
séget nyújtani azok a csoportos 
foglalkozások, amelyet András 
Annamária, Bíró Ildikó és Lőrincz 
Éva índított el.

– Azok az emberek, akik 
először hallanak a csoportról, 
valószínű, hogy úgy képzelnek 
el minket, mint akik kopaszon, 
szerencsétlenül ülünk és sírunk 
egymásnak, de ez nem így van. 
Ez egy teljesen normális, jókedvű 
társaság – mondja András Anna
mária önkéntes.

A csoportos együttlétek lehe
tőséget adnak arra, hogy a tagok 
megosszák egymással érzései
ket, gondolataikat, találkozhas
sanak hasonló helyzetben levő 
emberekkel és beszélgetésekből, 
kérdéseikre kapott válaszokból 
jobban megismerhessék a be
tegségüket. Nem utolsósorban 
pedig az is, hogy feloldódjanak, 
jól érezzék magukat – mondják 
a szervezők.

Katalin az első volt a betegek 
közül, aki nagyon akart egy olyan 
csoportot, amelyben összegyűl
hetnek, beszélgethetnek.

– Lassan nem is érzem úgy 
magam, mintha rákos lennék, és 
azért járnék ide, hanem mert ez 
egy jó közösség, ahová szeretek 
járni. Itt megértenek az emberek, 
s nemcsak szánalomból hallgat
nak meg. Át tudjuk érezni egy
más problémáját – osztotta meg a 
csoporttal kapcsolatos élményeit.

Egy másik csoporttag el
mondta lapunknak: sokan nem 
fogadják el magukról, hogy bete
gek inkább azt gondolják, amiről 
nem beszélnek, az nincs is.

– Betegségünk miatt kiestünk 
egy közösségből, de most újra azt 
érzem, hogy tartozom valahová – 
mondja.

A kéthetente szervezett fog
lalkozások továbbra is nyitottak 
minden daganatos beteg számára, 
érdeklődni lehet András Anna
máriánál a 0740–055577es te
lefonszámon, vagy a Caritas Kos
suth utcai székhelyén.

a székelyudvarhelyi ugron ala
pítvány közbenjárásával tíz 
csángó gyerek kapott egyen
ként 200 dolláros ösztöndíjat a 
kanadai magyar máltai szere
tetszolgálattól. a pénzjutalmat 
a diákok taneszközök vásárlá
sára használhatják fel.

HN-információ

Az összesen kétezer dolláros 
pénzjutalomból a gyimesi 
Vigasztaló Szentlélek Gyer

mekvédelmi Központ és a Csíkszere
dai Csángó Bentlakás 55 diákjának 
jutott. A dévai Szent Ferenc Alapít
vány gyimesi központjának intéz
ményvezetője, Ciobotaru György 
hétfőn vette át az ösztöndíjakat, 
amit a központ közösen pályázott 
meg a diákokkal. Az a pénzösszeget 
a gyerekek taneszközeire költik.

– Nagyon jó érzéssel töltött el 
Ugron Béla úr hozzáállása, ugyanis 
itt a meghirdetett öt helyre hatan 
pályáztak, ezért úgy döntött, hogy 
a hatodik gyerek iskoláztatási költ
ségeit pályázaton kívül ő állja – 
tette hozzá Dávid Balázs, a Szent 
Ferenc Alapítvány székelyföldi 
képviselője.

A Csíkszeredai Csángó Bentla
kás vezetője, Józsa Csaba elmondta, 
a támogatást öt olyan moldvai ro
mán közösségben élő csángó gyerek 
kapta, aki középiskolai tanulmányait 
magyarul végzi.

– A támogatában részesült öt 
gyerekből ketten most érettségiztek 
kiváló eredménnyel, három pedig 
olyan bentlakó diákunk, akik maga
viseletükkel és tanulmányi eredmé
nyeikkel kiérdemelték ezt a pénzju
talmat – mondta Józsa.

szeretné, ha gyereke iskolán és 
tanuláson túli idejét hasznosan 
töltené el, ha szabad perceiben 
olyan tevékenységet folytatna, 
mely egyben szórakoztató és ok
tató jellegű is? Van egy tippünk: 
irányítsa a Cimbora házba, ahol 
tizenhárom ingyenes szakkörre 
várják a székelyudvarhelyi ta
nulók jelentkezését. 

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

Épületgondjait és kapcsoló
dó problémáit 2008ban 
maga mögött tudva, immár 

jól felszerelt, civilizált környezet
ben folytathatja tevékenységét a 
székelyudvarhelyi Cimbora Ház, 
pontosabban a Cimbora Gyere
kek Klubja. Amióta a Solmossy 
utca 10. szám alatt működnek, lá
togatottságuk is megnőtt: tavaly 
950en iratkoztak be a Cimbora 
Házban tartott szakkörökre, 
ugyanakkor a hozzájuk tartozó 
két intézmény, a szentegyházi és 
a székelykeresztúri klub tevékeny
sége iránt is nagy az érdeklődés, 
mindkettőben 500–600 gyermek 
fordul meg évente. Iskolakezdés
sel a ház is új évet indított, külön

böző szakköreikre már várják a 
jelentkezőket, illetve hamarosan 
toborzó körútba is kezdenek: ta
náraik iskoláinkat járják végig, 

népszerűsítve a náluk végezhető 
tevékenységeket.

„Hasznos időtöltésre vágysz? 
Légy a cimboránk!” – így szól az 

idei felhívásuk, Pál Csaba, az in
tézmény igazgatója pedig mindezt 
azzal toldja meg, hogy az oktatás a 
házban ingyenesen zajlik, és – fakul
tatív tevékenységekről lévén szó – 
nincs hiányzásírás, a diák magának 
szabhat körlátogatási ütemet, illet
ve arra is lehetőséget biztosítanak, 
hogy valaki, ha kedve tartja, egyik 
körről a másikra átiratkozzon. 

Az új iskolai évet Székely
udvarhelyen kilenc, Szentegyhá
zán és Székelykeresztúron pedig 
négynégy szaktanárral indítják. 
A Solymossy utcai főhadiszállá
son hét teremben és két, garázsból 
átalakított helyiségben zajlanak a 
foglalkozások. Ezúttal is, akárcsak 
tavaly, tizenhárom szakkörrel ruk
koltak elő: fotófilm, ökológia, 
rajz, repülő és rakétamodellezés, 
textilművészet, elektrotechnika, 
informatika, elektronika, hajó
modellezés, néptánc, elektromos 
játékok, formatervezés és karting 
körökre várják a diákok jelentke

zését. A szentegyházi klubban öt 
szakkörre lehet iratkozni: kórus, 
fantáziaműhely, informatika, 
hangszer (fúvós és hegedű) és fo
tóturisztika, Székelykeresztúron 
pedig néptánc és hangszerkörre 
(hegedű), illetve repülőmodelle
zésre és fantáziaműhelybe csalo
gatják a gyerekeket. 

Utóbbi megnevezés kézügyes
ségfejlesztő kézművestevékenysé
get takar.

Pál Csabától azt is megtud
tuk, angol és németnyelvkörök 
indításán is gondolkodtak, ám 
egyegy új szakkör akkreditálása 
810 ezer lejbe kerül, ezt pedig a 
tanügyminisztériumi támogatásból 
élő intézmény egyelőre nem tudja 
megengedni magának. 

Bár a szakkörök elsősorban a 
szabadidő hasznos eltöltését segítik, 
tanulóik az ország különböző pont
jain rendszeresen megméretkeznek 
versenyeken is, amelyekről többnyi
re mindig jó eredményekkel, kitűnő 
helyezésekkel térnek haza. 

A Cimbora Ház életébe be
pillantást nyerhetünk a www.cim
bora.ro honlapon is, a Solmyossy 
utcában pedig 8 és 16 óra között 
október 3áig várják a tanulók je
lentkezését. 

Népszerűek a gyermekek körében a szakkörök fotó: máthé lászló ferenc


