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Szeptember 8–10. között 
a Romániai Falugond
nokságok Szövetsége a 

homoródkarácsonyfalvi kultúr
otthonban falugondnoki talál
kozót szervezett a falvainkban 
megjelenő erőszakmentes konf
liktusmegoldás és kaláka téma
körben. Ezen a találkozón vettek 
részt a Gyulafehérvári Caritas 
Vidékfejlesztés falugondnok 
munkatársai is.

A munkaértekezlet hivatalos 
megnyitóját és a bemutatkozást 
követően a fenti témakörökkel 
kapcsolatosan előadásokat hall
hattunk, valamint esetmegbeszélé
sek, csoportmunka és játékok által 
aktív résztvevői lehettünk a prog
ramnak.

Első előadónktól Életünk tü-
zes szekerei címmel bibliai történet 
alapján a konfliktusról és megoldá
sáról, valamint a konfliktus külön
böző típusairól hallhattunk. A té
makörhöz kapcsolódóan tartalmas 
elméleti ismertetőt hallhattunk 
az erőszakmentes kommunikáció 
Marshall Rosenberg (amerikai 
pszichiáterpszichológus) szerinti 
4 technikáról, a „sakál” és „zsiráf ” 
nyelv jellemzőiről, majd ezekkel 
kapcsolatosan pedig a hétköznapi 
életből merített konkrét példákra, 
esetmegbeszélésekre is sor került.

A délutáni program néhány 
frissítő, aktív részvételt igénylő, csa
patösszerázó és tanulságos játékkal 

folytatódott. A játékok által szemé
lyesen is megtapasztalhattuk, mi
lyen fontos a kommunikáció során 
az információk pontosítása, illetve 
milyen kommunikációs zavart, 
esetleg konfliktust okoz a pletyka.  

A késő délután folyamán pe
dig néhány közhasznú informáci
ót osztottak meg velünk a kettős 
állampolgárság megszerzésével, a 
közelgő népszámlálással, valamint 
a falugondnoki járművek adómen
tességével kapcsolatosan.

A vendéglátók kulturális mű
sorral, kürtőskaláccsal, valamint 
szentgericei borral gondoskodtak 
arról, hogy a nap valóban konflik
tusmentesen záruljon a résztvevők 
számára.

A következő nap a kaláka té
makörét jártuk körbe különbö
ző előadások, visszaemlékezések 
során. Történelmi áttekintőt 
hallhattunk a kaláka megjelené
sére, elterjedésére és gyakorlására 
vonatkozóan, majd a kaláka régi, 
szép gyakorlatairól, hagyománya
iról és jellegzetességeiről hallhat
tunk visszaemlékezéseket, törté
neteket a Kis és NagyHomoród, 
Nyárád, Küküllőmentéről, vala
mint Háromkútról. 

Külön köszönet a szervezők
nek és az előadóknak a tartalmas 
találkozóért. 

A Gyulafehérvári Caritas 
Vidékfejlesztés falugondnok-

csapata

Iskolakezdés előtti héten, szep
tember második hetében 
zajlott a második Édes Anya

nyelvünk! – anyanyelvi szaktábor 
Marosfőn, az ifjúsági központban. 
A táborban a Segítő Mária Gim
názium 30 diákja, 5 előadó és kí
sérőtanára vett részt. Az irodalmi 
foglalkozásokon nemcsak klasszi
kusokkal, hanem kortárs szerzők
kel és műveikkel is megismerked
hettünk. Ezenkívül szövegalkotás 
és szövegértelmezés is szerepelt a 
kínálatban. A tábor vendégelőadó
ja idén Ft. Sárközi Sándor magyar
országi piarista szerzetes, magyar 
szakos tanár volt, aki Kosztolányi 
Dezsővel (Didével) és sokoldalú 
énjével ismertetett meg, majd a 
szólások titokzatos világába kala

uzolt pantomim szólásfejtő cso
portmunkájával. Minden nap a 
program este közös játékkal (szé
kely ektiviti, maffia, pingpong), 
filmklubbal zárult. A tábort szent
misével és kiértékeléssel zártuk, 
ahol megfogadtuk, hogy jövőben 
is részt veszünk.

Ezúton szeretnék köszönetet 
mondani a csapat nevében a szer
vező és előadótanároknak (Bogos 
Róbert, Farkas Ibolya, Orbán 
Zsuzsa, Sárközi Sándor, Pál Lász
ló tanároknak), valamint főtá
mogatónknak, a magyarországi 
Bethlen Gábor Alapnak, illetve a 
Segítő Mária Alapítványnak.

Bőjte Csongor, X. B
Segítő Mária Gimnázium, 

Csíkszereda

Falugondnokok találkozója

Anyanyelvi tábor 
Marosfőn

A tavalyi bemutatkozó ki
írás után a CSEKE idén 
második alkalommal 

rendezte meg a DélHargita Tel
jesítménytúrát szeptember 10én. 
Az évszakhoz képest meleg és tú
rázásra nagyon alkalmas időnek 
örvendhettünk, a jobb népszerű
sítésnek köszönhetően pedig ma
guk a szervezők is meglepődtek a 
résztvevők nagy számán. Miután 
megkapták a tízóraicsomagot és 
az esetleges felvilágosítást a terep
pel kapcsolatban, 103 gyakorlott, 
illetve kezdő természetjáró indult 
neki valamelyik útvonalnak, min
denki számára adódott megfelelő 
táv. 46 személy jelentkezett Csík
szeredából és környékéről, 31 
Székelyudvarhelyről, 23 Erdély 
többi részéről és 3 Magyarország
ról. 65 éves volt a legidősebb, 6 
éves a legfiatalabb, átlag életkor 
pedig 36 év. A tusnádfürdői kem

pingtől 38 túrázó indult neki 
a 40 kilométeres szakasznak, a 
Szeredaifürdőről pedig 65 sze
mély vágott neki a hegynek 25, 
illetve 15 kilométeres távokon. 
A hosszabb szakasz a DélHargi
ta főgerincét követte, amelybe a 
szentimrei Büdösfürdőn, illetve 
a Bilibókpusztán kapcsolódtak 
be a rövidebb útvonalak. Út
közben volt lehetőség pihenésre, 
fényképezésre, sőt, málnászásra 
és szedrészésre is, az energiát a 
szervezők által biztosított zsíros 
kenyérrel és teával lehetett pó
tolni. Előfordult kisebbnagyobb 
pillanatnyi útvonaltévesztés is, de 
szerencsére a készenlétben álló 
hegyimentőknek és Vöröskeresz
teseknek egyáltalán nem került 
dolguk a túrázókkal. Két kivétel
lel az összes résztvevő teljesítette 
a választott útvonalat, szintidőn 
belül, illetve szintidőn kívül. A 

leggyorsabb túrázó mindössze 5 
óra alatt járta végig a 40 kilomé
teres távot, 25 kilométeren 5 óra 
15 perc volt a legrövidebb idő 
és 15 kilométeren 4 óra. A túra 
nem volt verseny jellegű, min
denki saját maga számára tűzte 
ki, hogy szintidőn belül akarjae 
teljesíteni a távot, vagy csak szer
vezett körülmények között sze
retne túrázni, függetlenül a mért 
időtől. Érkezéskor megkapták a 
kiérdemelt oklevelet és kitűzőt, 
meleg bográcsos és hideg sör kár
pótolta fáradozásukat. Aki ott 
tudott maradni, éjszakába nyú
lóan bulizhatott a tábortűz kö
rül, gitárszó kísérte a dalokat. A 
22 szervező egész napos munkája 
nem volt hiábavaló, a rendezvény 
elérte célját: nagyszámú embert 
sikerült rávenni erre az aktív ki
kapcsolódásra, és talán ami a leg
fontosabb: kezdőket is nagyobb 
számban. Mindannyian megkap
ták azt, amit számukra ígértek, 
elsősorban: szép élményt. Az 
egyesület ezúton is köszönetet 
mond a rendezvény fő támoga
tójának, Hargita Megye Taná
csának, valamint a Mikro Atlas 
Kft.nek, a médiatámogatóknak 
(Fun FM, Hargita Népe, Csíki 
Hírlap, Csíki TV, Erdély.ma és 
Nemtévé) és nem utolsósorban 
a Vízügynek a táborhely biztosí
tásáért. A szervezők megígérték, 
hogy jövő ősszel ismét lesz Dél
Hargita Teljesítménytúra.

Daday Hunor,
Csíkszereda

Élményt nyújtó aktív kikapcsolódás

Tizenötödik éve, hogy a 
Nemzetközi Labdarú
gószövetség – FIFA – 

elnökének, Joseph Blatternek 
felhívására szeptember második 
napját a becsületes, tiszta játékok 
napjának nyilvánította. A felhí
vást örömmel támogatta Michel 
Platini, az Európai Futballszö
vetség elnöke is.

Mindkét nemzetközi szö
vetség, valamint a tagországok 
fórumai elfogadták a sportoló 
ifjúság nevelésére irányuló prog
ramot is.

Az őszi hónap a labdajátékok, 
a klubok közötti és nemzetközi 
mérkőzések sorozatának kezdete 
vagy folytatása, országos és regi
onális bajnokságok, a felkészülés 
ideje. A sportolók, a csapatok, 
edzők és irányítók bizonyítani 
akarnak, és ennek majdnem min
denki örvend.

Ma, amikor a többlet fizikai 
teljesítőképesség nélkülözhetet
len a sportban, a szabálysértések 
is megismétlődhetnek. A fair play 
a becsületes játék elve, ez pedig a 
bátor küzdelmet is jelenti: jó 
akarattal, fizikailag és szellemileg 
is felkészülve, lelkiismerettel, fe
gyelmezetten végigjátszani a mér
kőzést. Hisszük, sportolóink nem 
feledkeznek meg arról, hogy min
den mérkőzés és verseny az utolsó 
másodpercig tart.

A fair play „ellenfelei” a ki
mondott és leírt sértő szavak 
művelői. Elszomorító és sajná
latra méltó mindaz, ami néha el
hangzik a „drukkerek” szájából. 
Az sem vigasztal, amit barátaim 
súgnak a fülembe: azért károm
kodik a „sportember”, mert ott
hon a felesége nem engedi szóhoz 
jutni. Ekkor jut eszembe a néhai 
Anton Călinescu sportújságíró, 
aki az éneklő csíki közönséget a 
jégpalotában a Wembleyben da
loló drukkerekkel hasonlította 
össze, a labdarúgás templomában, 
egyik világbajnokság nyitómérkő
zésén. Azóta hangosabb az ének
től a Vákár Lajosaréna is, pedig 
egykor még a himnuszunkat sem 
énekelhettük szabadon. A mai 
nagy sportcsarnokban öröm látni 
a fiatal A osztályos kosárlabdá
zókat, a lelátón a sok gyermeket, 
szülőket és a sportok barátait. A 
nagyszülők sem kell szégyenkez
zenek, hogy unokáik illemtelen 
szavakat hallanak a lelátón. A 
szép sportcsarnok megérdemel 
egy nagy nevet, mely méltóan 
emlékeztet majd egy sportoló
ra. Sok sikert kívánunk minden 
sportolónak, sportszerű játékot a 
hazai és nemzetközi versenyeken, 
bajnokságokon

A Székely Fair Play Bizottság 
nevében dr. Balázs Sándor, 

Csíkszereda

A fair play világnapja Egészségügyi 
zűrzavar

Hargita megye iskolaegész
ségügyi ellátása kritikán 
aluli. Nincs iskolaorvos, 

csupán kilencen vagyunk a me
gyében. Székelyudvarhelyen pl. dr. 
Kendi Éva 6000 tanulóért felel 6 asz
szisztensnővel. Van olyan iskolai ren
delő is, ahol tálban mosnak kezet... És 
állítólag uniós normákat követünk, 
uniós szinten képezzük magunkat 
szakmailag, felvesszük a versenyt 
akár magyarországi kollegáinkkal is, 
de alacsony fizetésért gürcölünk nap 
mint nap. A gyógyszerellátás akado
zik, nincs biztosítva a folyamatosság, 
mindenki reklamál és a papírokat 
tologatja, hogy nincs pénz.... Az 
oltásokat online kell jelenteni, de 
nincs számítógép a rendelőkben. Az 
egészségügyi személyzet mindenféle 
juttatástól elesett, ha megbetegszik, 
ugyanúgy fizet, mint aki soha nem 
dolgozott fertőző környezetben.  
Szinte minden asszistensnőnek 23 
intézménye van. A bentlakó diákok 
ingyenes orvosi ellátása nincs meg
oldva. Nincs működési engedélyük 
az iskolarendelőknek. Nincs meg
oldva a hulladékelszállítás. Minden
ki a pénzre hivatkozik. De kérdem 
én, itt Erdélyben, Székelyföldön mi
ért nem teszünk meg mindent gyer
mekeink egészségéért?

Dr. Gáll Anna gyermekgyógyász 
főorvos, 

Csíkszereda


