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> Kellemest a hasznossal. A fiataloké 
volt Gyergyószentmiklós és a hozzá tartozó 
Gyilkostó a hétvégén. Az Ifitéka által kieszelt 
rendezvénysorozat programpontjai lehető-
séget adtak a szépek, tehetségesek, sikeresek 
bemutatására éppúgy, mint a közösségi mun-
kára, önkénteskedésre, s mindezt az otthon 
maradottak is nyomon követhették, hiszen 
a szervezők médiacsoportja számos prog-
rampontot élőben közvetített a világhálón. 
Nyolc, 15-20 fős csapat mérettetett meg idén, 

a versenyszámok kiötlői pedig vigyáztak arra, 
hogy fizikai erőnlétüket, leleményességüket 
egyaránt próbára tegyék. Az éjszakába nyúló 
koncerteket másnap újabbnál újabb versenyek 
követték, a város különböző helyszínein, a 
művelődési háznál, a sportcsarnokban, a foci-
pályán, a Csiky-kertben vagy éppen a Gyilkos-
tónál kellett teljesíteni, ugyanakkor a „fejtágí-
tó” előadásokon is részt venni. Az önkéntes-
ségre nagy hangsúlyt fektető rendezvénynek 
idén is nyitórendezvénye volt az Élőlánc, a fia-
talság otthonról hozott élelmiszeradományait 
kézről kézre adva juttatta el a szeretetkony-

hának. 2500 lej értékű adomány jutott így a 
legszegényebbeknek, ami jóval több, mint 
a tavalyi 1600 lejes élelmiszersegély. Elsőse-
gélynyújtásból szerezhettek hasznos tudást a 
fiatalok, verseny keretében közel 1000, sebkö-
tözéshez szükséges buci készült. Jelentős volt 
segítségük a Gyilkos-tó környékének megta-
karításában is, tegnap versengtek a csapatok, 
ki tudja a legtöbb szemetet összegyűjteni, 
vagy a leglátványosabb szemétszobrot készí-
teni. Közösségformálás, önbizalomerősítés és 
sikeres kortársaik megismerése mellett az elő-
adások alkalmat adtak arra is, hogy a fiatalok 

az őket fenyegető veszélyekről szerezzenek is-
mereteket. Kalóz János pszichológus Ne szúrd 
el a kari-ered! című előadása, majd párbeszéde 
a közönséggel fontos tanáccsal szolgált az ün-
nep utáni hétköznapokra is: „Mekkora nagy 
szó a boldogság! Úgy keressük, hogy vége az 
életünknek. Pedig csak ki kell találni egy célt, 
és elindulni az úton. Éljünk a mának! Min-
dennap tegyünk valamit célunkért, és akkor 
már érdemes reggel felkelni, lesz tartásunk és 
kisugárzásunk, önbizalmunk. Aki így él, bol-
dog, semmi szüksége sincs, hogy tudatmódo-
sító szereket használjon”. 

Körkép

Változott a polgári törvénykönyv 
tartalma – tájékoztattak a Gyer
gyó szentmiklósi Bíróság elöljá
rói. Többek közt a válás módja 
is más lett, és így míg 2010ben 
62 gyergyóimedencei házasság 
felbomlását mondták ki, e szám 
növekedhet a következőkben.

B. K.

Új Polgári Törvénykönyv 
jelent meg és lép érvénybe 
októbertől. Az újítással ez 

magában foglalja többek között a 
családjogi kérdéseket, a kereskedelmi 
jogviszonyokat vagy a nemzetközi 
magánjogot is. A nagy érdeklődésre 
számot tartó változásokról számolt 
be sajtótájékoztatón Filip Anamaria 
bíró, a Gyergyószentmiklósi Bíróság 
elnöke és Portik Imre bíró, bírósági 
szóvivő. 

Az új Polgári Törvénykönyv 
bevezeti az eljegyzés fogalmát és 
azt a lehetőséget, hogy eljegyzés-
bontás esetén lehetőség legyen kár-
térítést kérni. Házastársi kapcsolat-
ban mód van elkülönített vagyoni 
jogviszony ra, azaz házassági szerző-
dés megkötésére, és ez a lehetőség 
adott a házasság megkötése után is.  

A válás történhet közös meg-
egyezéssel a két házastárs közös 
ké rése alapján, valamint az egyik 
há zas társ kérése alapján, amelyet a 

má sik házastárs elfogad. A bíró-
ság megállapíthatja az egyik vagy 
mindkét házastárs hibáját a házas-
ság felbontásában a házasság meg-
romlása esetén, amikor az már nem 
fenntartható. Egyik félnek a kérése 
elegendő házasság felbontásához 
abban az esetben, ha a házastársak 
bizonyíthatóan már két éve nem 
élnek együtt, és akkor is kimondják 
a válást, ha az egyik házastárs egész-
ségi állapota nem teszi lehetővé a 
további együttélést.

A felek elválhatnak a polgármes-
teri hivatalnál, amennyiben nincs 
kiskorú, közös gyerekük, illetve 
közjegyzőnél, bizonyos törvényes 
keretek betartása mellett akkor is, 
ha a házasságukból született gyerek 
kiskorú. 

Az újítás szerint válás után a gye-
rekfelügyelet mindkét szülőre hárul, 
csak indokolt esetben dönt a bíróság 
az egyik szülő általi felügyeletről a 
gyerek érdekeit tartva szem előtt.

Számos kérdésben változott még 
a törvénykönyv tartalma – amint a 
Gyergyószentmiklósi Bíróságon el-
hangzott, az érdeklődők interneten 
követhetik ezt nyomon, megvásá-
rolhatják a kiadványt, illetve szemé-
lyüket érintő kérdésekkel az ügy-
védekhez fordulhatnak. A szóvivő 
hangsúlyozta: „Ami az október 
elseje előtt elkezdett peres ügyeket 
illeti, ha a hatályba lépésről szóló 
törvény másképp nem rendel-
kezik, ezek az elkezdésük idején 
hatályban lévő törvények alapján 
folynak tovább.” 

Autógumi, ágybetét, tévéképernyő – a szemét széles skáláját leltározhatták az önkéntesek

Új PolGári TörVénykönyV

Októbertől másként válunk

Portik Imre és Filip Anamaria. Növekedhet a válások száma fotó: balázs katalin

Sikeresen szerepelt két gyergyói 
fiatalember: a borzonti ifj. Baricz 
Gergely és a gyergyószentmiklósi 
Bagossy norbert bejutott az rTl 
klub televíziós csatorna Xfaktor 
tehetségkutató műsorába. Norbit 
interneten értük el, Gergőnek az 
édesapja nyilatkozott lapunknak.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

„Jó barátok, együtt zenél-
gettek, és együtt mentek 
el a tehetségkutató műsor-

ba” – nyilatkozta a Hargita Nép-

ének id. Baricz Gergely vállalkozó, 
Gergő édesapja. Mint mondta, fiát 
a hét végére várja haza, közben tele-
fonon tartják a kapcsolatot. Gergő 
és Norbi fellépését a szombat esti 
tévéadásban láthattuk, és mint kide-
rült, a Geszti Péter, Keresztes Ildikó, 
Malek Miklós és Nagy Feró alkotta 
zsűri kedvezően bírálta el mindkettő 
produkcióját.

Ifj. Baricz Gergely 21 éves, és 
Kolozsváron egyetemista, a Ba-
beș–Bolyai Tudományegyete men 
számítástechnikát tanul. Édes apja 
lapunknak elmondta, hogy Gergő 
hatodikos korától hegedülni ta-

nult Kolcsár Árpád zenetanártól, 
ám néhány év alatt bebizonyoso-
dott, ezt a hangszert nem kedveli. 
Kilencedikes korától gitározik és 
énekel, a Salamon Ernő Gimnázi-
um gitárkörében zenélt középisko-
lás korában.

Bagossy Norbert szintén 21 
éves, jelenleg táncot tanít Maros-
vásárhelyen, illetve alkalmanként 
kocsmai zenészként lép fel szülő-
városában, Gyergyószentmiklóson. 
Norbi öt éve gitározik és énekel a 
No Sugar együttesben, a Gergővel 
közösen létrehozott első zenekaruk 
a Hot Snow Storm.

GyerGyói fiaTalok az XfakTorBan

Gergő és Norbi túljutott az előválogatáson

a tavalyi országos nagytaka
rításhoz viszonyítva most 
kétszer annyi önkéntes csatla
kozott a kezdeményezőkhöz a 
Gyergyóimedencében. a let’s 
Do it romania akció gyergyói 
eredményeit és következteté
seit Csergő Ottó megyei koordi
nátor összegezte. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

„Fogy a szemét, látszik a ko-
rábbi takarítások eredmé-
nye. Ugyanolyan mennyi-

ségű hulladékért már jóval nagyobb 
területet kell bejárni, mint tavaly, 
és egyre nagyobb az igény a tiszta 
környezetre, sokan jelentkeztek ön-
kéntesnek” – összegezte a szombati 
takarítási akció gyergyói-medencei 
tapasztalatait Csergő Ottó Hargita 
megyei koordinátor. Kihangsúlyoz-
ta, a kétkezi munkát végzők mellett 
legtöbb településen támogatók is 
kerültek, akik ásványvizet, meleg 
ebédet biztosítottak a kalákázók-
nak. Számos illegális szemétlerakó 
helyet sikerült felszámolni települé-
sek közelében, az utak szélét megsza-
badítani a kidobált hulladékoktól. 
Meglátása szerint évente kétszer, 
tavasszal és ősszel is kellene hasonló 
nagytakarítást szervezni, és a tiszta-
ság megőrzésének feltétele, hogy az 
utak mentén kukákat helyezzenek el 
az illetékes önkormányzatok. 

Gyergyószentmiklós határától 
a Gyilkos-tóig 124 diák, öt hegyi 
csendőr és a Taşca településen lévő 
Carpaten Cement 26 alkalmazottja 
800 zsák szemetet gyűjtött. Munká-
jukat a Gyilkos-tó körül közel 200 
ifinapos versenyző folytatta vasárnap. 
Leopold Anna biológiatanár szerint 
nemcsak a környezettudatosságra 
nevelésben segített az akció, rend-
kívüli biológiaórának is felfogható, 
hiszen a gyerekek láthatták, hogyan 
kerülnek szemétcsapdába és pusztul-
nak el az élővilág egyedei. 

A környező településeken is 
magas részvétellel, nagysikerű mun-
kát végeztek: Alfaluban 140 sze-
mély 400 zsák szemetet gyűjtött, 
Csomafalván 135 diák és 15 felnőtt 
200 zsákot töltött meg. Ditróban a 
környezetvédelmi osztály gyakor-
lati munkájának részét képezte a 
szombati akció, segítőikkel, összesen 
55-en 460 zsáknyi hulladéktól sza-
badították meg a környezetet. Re-
metén negyvenen nyolcvanzsáknyi 
hulladékot gyűjtöttek, Szárhegyen 
ugyanennyi személy keze munkája 
nyomán feleennyi szemét gyűlt. Új-
faluban, ahol heti rendszerességgel 
végeznek takarítást, főként a szociá-
lis munkások tisztogattak, 150 zsák 
szemetet gyűjtve. A tölgyesiek és 
maroshévíziek munkáját az erdésze-
tek alkalmazottjai is segítették, Töl-
gyesen 40, Hévízen 67 személy gyűj-
tött 72, illetve 100 zsák szemetet. 

iDén meGDuPlázóDoTT az önkénTeSek Száma

Mérlegen  
a gyergyói szemét


