
Tanévkezdés után, mikor a gye
rekek lassan belejönnek a ta
nulásba, a Tanulók Házában is 
megkezdődnek a foglalkozá
sok. Október elejétől sokféle 
területen indulnak a szakkörök, 
a tanárok várják a diákok je
lentkezését.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Csíkszeredában a Taploca 
utca 20. szám alatti Ta-
nulók Házában 14 szak-

területen biztosítanak a gyerekek 
számára délutáni foglalkozásokat. 
Többnyire jól bejáratott körök 
ezek, amelyeknek megvannak a 
„törzshallgatói”. Éveken át vissza-

jönnek a gyerekek tanáraikhoz, 
hogy októberben ott folytassák, 
ahol nyár elején abbahagyták. 
Vagy abba sem hagyták, hiszen 
sok olyan szakkör működik, 
amelynek a szezonja nyáron van. 
Ilyenkor rendezik az országos 
versenyeket, és a Hargita megyei 
gyerekek sok ilyen versenyt az él-
vonalban zárnak.

Októbertől kézműves-foglal-
kozásokra, népi játékokra, társa-
sági táncra, tájfutásra, logikai já-
tékokra és informatikatanulásra, 
hajómodellezésre, asztaliteniszre, 
elektronikára, autómodellezésre, 
képzőművészeti és fotó alkotó-
műhelybe, zenetanulásra, modern 
táncra, sí- és teniszedzésekre, nép-

táncra és fantáziaműhelybe várják 
a régi tagokat és új jelentkezőket.

Gyergyószentmiklóson is ta-
nítanak hajómodellezést, van itt 
is fantáziaműhely, néptánc, de ta-
nulhatnak a gyerekek famegmun-
kálást, kirándulhatnak és fényké-
pezhetnek, valamint kézműves-
foglalkozásokat is tartanak nekik.

Maroshévízen a népzene mel-
lett szobrászatot is tanítanak, de 
a sportolni vágyók futballozhat-
nak, és fantáziaműhelyben pró-
bálhatják ki tehetségüket.

Balánbányán is működik a Ta-
nulók Háza, itt modern- és nép-
táncra, torna szakkörre, valamint 
ének- és hangszertanulásra lehet 
jelentkezni.

Kétórás néma tüntetéssel pró
bálják rávenni a csíkszeredai 
önkormányzat tagjait az akció 
kezdeményezői, hogy ne sza
vazzák meg a gigakalória la
kosság által fizetett árának 50 
százalékos emeléséről szóló 
határozattervezetet.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

„A szervező a Lelkiisme-
ret Szövetség, amely 
nem egy bejegyzett 

szövetség, hanem mindenkiben 
itt van, ni!” – mutat a szívére Sa-
lamon János, a péntekre tervezett 
néma tüntetés egyik kezdemé-
nyezője. Azt mondja, Csíkszere-
dában, ahol az országban a leg-
hosszabb a fűtésidény, nem meg-
engedhető, hogy a legdrágább 
legyen a gigakalória. 

Ezért holnap 11 és 13 óra 
között néma tüntetésre várják a 
város lakóit a polgármesteri hi-

vatallal szemben lévő Vár térre, és 
mintegy 10 személy a 12 órakor 
kezdődő tanácsülésen is részt fog 
venni, jelenlétükkel is felhívva 
a testület figyelmét arra, hogy a 
fűtés, az 50 százalékos áremelés 
nyomán sok család számára meg-
fizethetetlen lesz. 

Salamon János azt mondta, a 
szervezéshez szükséges minden 
jogi lépést betartanak, a rendőr-
ségtől és a városházától is igényel-
tek engedélyt a tiltakozó akció 
megtartásához. 

Amint arról már beszámol-
tunk, Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatalában már szeptember de-
rekán kifüggesztették azt a hatá-
rozattervezetet, amely értelmében 
a gigakalória lakosság által fizetett 
ára október 1-jétől 50 százalékkal 
drágul. A polgármester akkor azt 
mondta, hogy ezt a drágítást az 
állami támogatás megvonása in-
dokolja. A kérdésben várhatóan 
holnap dönt a tanács. 
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KezdődneK a fOglalKOzásOK a CsíKszeredai TanulóK Házában

Színes kínálat a szórakozással 
egybekötött tanulásra

néma TünTeTés CsíKszeredában

A tervezett fűtésdíj-
emelés ellen tiltakoznak

fOlyTaTódiK a CsaládOrvOsi rendelés Tusnádfürdőn

Megoldódni látszik 
a családorvosi ellátás gondja

Jövő héttől már ismét lehet 
családorvosi rendelés Tusnád
für dőn. amennyiben nem oldó
dik meg a jelenlegi családorvos, 
dr. bíró Pál ügye, akkor az is le
hetséges, hogy más orvos kerül 
majd a helyére.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Nem maradnak családor-
vos nélkül a tusnádfürdői 
lakosok, a most kiala-

kult helyzet csupán átmeneti: 
a hatóságok felfüggesztették a 
Tusnádfürdőn dolgozó dr. Bíró 
Pál családorvos működési engedé-
lyét, amíg nem rendezi felhalmo-

zódott tartozását az Egészségbiz-
tosítási Pénztárnál. A befizetési 
határidő október 9. – tudtuk meg 
Albert Tibortól, Tusnádfürdő 
polgármesterétől.

A jelenleg külföldön tartóz-
kodó városvezető elmondta, ő is 
csak telefonon értesült az esemé-
nyekről, ezért nem tudott részle-
tesen nyilatkozni és állást foglalni 
az ügyben. Közölte, ha Bíró Pál 
működési engedélyét továbbra is 
felfüggesztik, akkor a polgármes-
teri hivatal szolgálati lakást tud 
felajánlani a családorvosi teendők 
ellátására jelentkező orvosnak. 
Fontos volna az orvos jelenléte a 
fürdővárosban, hogy a város lakói 

ne kelljen elutazzanak egy vizsgá-
latért, vagy pedig gyógyszerrecept 
felírásáért. 

Dr. Vargyas Lehel, a Hargita 
Megyei Egészségbiztosítási Pénz-
tár ügyvezető igazgatója megke-
resésünkre elmondta, megoldód-
ni látja a kialakult helyzetet.

– Nem maradnak családorvos 
nélkül a tusnádfürdőiek, az ügy 
remélhetőleg még a héten meg-
oldódik – közölte az igazgató. 
– Mindegyik lehetséges esetben 
folytatódik az orvosi tevékenység 
a kisvárosban, csupán azt nem 
tudni, hogy dr. Bíró Pállal, vagy 
pedig egy, a helyére kinevezett 
családorvossal.

A Borsika gyermeknéptánccsoport a Tanulók Háza kötelékében tevékenykedik fotó: antal ildikó

Elzárjuk a csapot? Az állami szubvenció megvonása drágítást eredményezett fotó: csíki zsolt
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