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Biztosra jöttek Csíkmindszentre

Testvérekhez érkeztek
Népszámlálási előkészületek

Felkészítik a kérdezőbiztosokat

hirdetések

a magyar kormány Határtalanul 
programja keretében az elmúlt 
héten Nyársapátról és Csemőről 
44 diák és 6 pedagógus ismer-
kedett erdély nevezetességeivel 
és a csíkmindszentiek vendég-
szeretetével. reményeik sze-
rint a gyerekek látogatásával a 
nyársapát és mindszent közötti 
testvértelepülési kapcsolat is új 
dimenziókat kap.

takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Csütörtök délután, amikor 
a csíkmindszenti multi-
funkcionális csarnokhoz 

érkeztünk, már javában állt a bál: 
kék nyakkendős vendéggyerekek 
és a vendéglátók, közülük sokan 
népviseletben, együtt táncolták a 
székely táncokat. Az udvaron tűz 
lobogott, a bogrács is előkészítve, 
hogy mire a gyerekek kifáradnak 
és megéheznek, kész legyen a kö-
zösen főzött vacsora. 

Nyársapát és Csíkmindszent 
2009 óta testvértelepülési kapcso-
latot tart fenn. A Csíkszereda test-
vérvárosához, Ceglédhez közeli 
település elöljárói keresték meg a 
mindszentieket, és úgy tűnik, a vá-
lasztás mindkét fél számára jó volt. 
„Nagyon jól megtaláltuk egymást, 
az eltelt három év alatt szervezett 
több közös program köt már ösz-
sze bennünket – mondja Pál Péter, 
Csíkmindszent polgármestere. 
A testvérkapcsolat legfontosabb 
hozadékának azonban a gyerekek 
közötti viszonyt tartják, amit most 
a magyar kormány Határtalanul 
programja keretében sikerült el-
indítani. Nyársapát és Csemő 
egyesített iskolája nyújtotta be a 
pályázatot, és nyerte el az ötnapos 
út megvalósításához szükséges 
egymillió-kilencvenezer forintot. 
Ezt már Tóth Tibortól, a pályázat 
vezetőjétől tudjuk meg, aki azt is 
elmondja, ha nem lett volna a test-
vérkapcsolat, nem is pályáztak vol-
na. Így azonban biztosra jöttek. Az 
útiköltség és a szállásdíj a pályázat 
révén biztosítva volt, az ellátást pe-
dig maguk oldották meg, a mind-
szenti panzióban a pedagógusok 
főztek a gyerekeknek. 

„A mindszenti gyerekek aján-
dékkal várták vendégeiket, barát-
ság-karkötőt készítettek, amely 
az első láncszeme kellene hogy 
legyen egy komoly barátságnak” 
– mondja Kánya László, a mind-
szenti Nagy István Általános Is-
kola igazgatója. A közös táncra is 
külön készültek, a búcsúvacsorá-
hoz nyersanyaggal és munkával is 
hozzájárultak.

A pályázat részeként indulás 
előtt előkészítő programon vettek 
részt a nyársapáti és csemői gye-
rekek. „Nekünk, magyaroknak 
még sokat kell tanulnunk Erdély-
ről – mondja Tóth Tibor, és hoz-
záteszi: – de már nyíltan beszélhe-
tünk a gyerekeknek Trianonról.” 
Nagy élményt jelent számukra, 
hogy otthonról 600 kilométer-
re magyar közösségben találtak 
testvérekre, mondják. Útközben 
sok mindent láttak, megálltak 
Csucsán és Bánffyhunyadon, ki-
rándultak Gyimesbe, Korondra, 
Szovátára, Parajdra, Gyergyóba, 
a Gyilkos-tóhoz és a Békás-szo-
rosba, hazafelé pedig útba ej-
tették Segesvárt, Gyulafehérvárt, 
Vajdahunyadot és Aradot is. Szé-
kely udvarhelyen azért álltak meg, 
hogy lássák többek között Elek 
apó kútját. Náluk is van egy ilyen 
kút, mesélik, az első a Duna–Ti-
sza közén. És ha már Elek apó 
kútjánál tartunk: az sem mellé-
kes, hogy Kányádi Sándorhoz 
különösen kötődnek Nyársapá-
ton. A költő 82. születésnapjára a 
nyársapáti Erdei Ferenc Általános 
Iskola, a község önkormányzatával 
és a ceglédi Tetz Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézménnyel közö-
sen grafikai pályázatot hirdetett 
a Küküllő Kalendárium illusztrá-
lására. A nyertes rajzokból készí-
tett, mintegy 150 alkotást magá-
ban foglaló kiállítást Mindszentre 
is elhozták. 

Jól érezték magukat a nyárs-
apáti és csemői gyerekek és ta-
náraik Csíkban. Többségük első 
alkalommal járt Erdélyben, de a 
felnőttek azt remélik, hogy nem 
utoljára. Az igazi testvérkapcsola-
tot az jelenti majd, ha a családok is 
összebarátkoznak – vallják. 

Néptáncoktatás magyarországi diákoknak Csíkmindszenten. testvéri kapcsolat

Folyamatban vannak az előké-
születek az október 20-án kez-
dődő országos népszámlálásra 
és lakásösszeírásra. a napokban 
a kérdezőbiztosok felkészítése is 
megkezdődött – ez a folyamat ok-
tóber 17-ig tart.

hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Hargita megyében 1502 
körzetben 1563 kérdező-
biztos, 227 vezető kérde-

zőbiztos és 67 körleti koordinátor 
fog tevékenykedni az október 20–
31. között sorra kerülő népszámlá-
láson és lakásösszeíráson – tudtuk 
meg a megyei műszaki titkárságtól 
az előkészületek egy részének lezá-
rását követően. Szeptember 26-ig 
ugyanis már befejeződött például 
a lakások számára vonatkozó elő-
zetes adatgyűjtés, felosztották a 
területi-közigazgatási egységeket 
(megyei jogú városokat, városokat 
és községeket), vagy aktualizálták a 
digitális térképeket.

A kérdezőbiztosok szakmai 
felkészítése viszont csak ezekben a 
napokban kezdődött meg, és októ-
ber 17-én fejeződik be. Ez a kurzus 
megyénkben a következő program 
szerint zajlik: ma 9 órakor a megye-
háza gyűléstermében a kászonaltízi, 
a csíkszentkirályi, a csíkszentléleki és 
a tusnádi kérdezőbiztosok számára, 

13 órától pedig a csíkszentsimoni, a 
csíkszentimrei, a csíkszentmártoni 
és a csíkkozmási kérdezőbiztosok 
számára tartanak felkészítőt. Ugyan-
csak ma 9 órától a borszéki művelő-
dési házban a borszéki, a bélbori, a 
gyergyóhollói és a tölgyesi kérdező-
biztosok vesznek részt a felkészítőn, 
13 órától hasonló jellegű akcióra ke-
rül sor a maroshévízi polgármesteri 
hivatalnál a maroshévízi kérdezőbiz-
tosok számára.

Holnap, október 4-én 9 órá-
tól a megyeháza gyűléstermében a 
tusnádfürdői és a csíkszentgyörgyi 
kérdezőbiztosok, majd ugyanott 13 
órától a balánbányai és a csíkpálfalvi 
kérdezőbiztosok vesznek részt felké-
szítőn. Ugyancsak holnap, október 
4-én 9 órától a salamási művelődési 
otthonban a helybéli, a várhegyi és 
a galócási kérdezőbiztosok számára 
szerveznek felkészítőt. Maroshéví-
zen a polgármesteri hivatalban 13 
órától a helybéli kérdezőbiztosok 
számára szerveznek felkészítőt.

Október 5-én, szerdán a me-
gye háza gyűléstermében 9 órá tól 
a gyimesközéploki és a gyi mes-
felsőloki, 13 órától pedig a csík-
szentdomokosi és a csík szenttamási 
kérdezőbiztosok felkészítőjét tartják 
meg. Ugyancsak szerdán 9 órától 
Gyergyóditróban az Idősek Klub-
jában (Maros utca 19. szám) a hely-
béli és a gyergyószárhegyi kérdező-

biztosok vesznek részt felkészítőn. 
13 órakor kezdődik Gyer gyó re me-
tén a helybéli kérdezőbiztosok fel-
készítője. 

Október 6-án, csütörtökön 9 
órától a megyeháza gyűléstermé-
ben 65 csíkszeredai kérdezőbiztos 
felkészítőjét tartják, 13 órától pe-
dig ugyancsak csíkszeredai kérde-
zőbiztosokét, szám szerint 64-ét. 
Ugyanazon a napon 9 órától a 
gyergyóalfalvi iskola dísztermében 
a helyi és a gyergyócsomafalvi kér-
dezőbiztosok felkészítőit szervezik 
meg, 13 órától pedig a gyergyóújfalvi 
polgármesteri hivatalban a helyi és a 
vaslábi kérdezőbiztosokat várják.

Október 7-én, pénteken 9 órától, 
illetve 13 órától folytatódik a me-
gyeháza gyűléstermében a csíksze-
redai számlálóbiztosok felkészítője. 
Ugyanaznap 9 órától a parajdi pol-
gármesteri hivatal gyűléstermében a 
helybéli kérdezőbiztosok felkészítő-
jét tartják, a korondi polgármesteri 
hivatalnál pedig 13 órától a helybéli 
kérdezőbiztosokét.

A felkészítők a jövő héten is foly-
tatódnak, azok időrendi beosztását 
lapunk egy későbbi számában fog-
juk közölni.

Egyébként a 2010-es esztendő-
ben jegyzett Hargita megyei állan-
dó lakhelyű népességszám 325 127 
volt, a bejegyzett lakások száma pe-
dig 132 049. 

a zene Világnapja alkalmá-
ból koncertezett a szentegyházi 
Gábor Áron Művelődési Házban a 
budapesti Vox Hungarica Nőikar. 
A Döbrössy János által vezényelt 
kórus szombaton a kultúrotthon-
ban, valamint a vasárnapi ünnepi 
szentmisén a Szentegyházasfalvi 
Szent András-templomban lépett 
fel, gregorián egyházi dallamokat 
adva elő latin nyelven, részletek 
hangzottak el Kodály Zoltán és 
Bartók Béla műveiből, emellett 
Bárdos Lajos, Balázs Árpád és 
Harmat Artúr zeneszerzők darab-
jaiból is hallhattak néhányat az ér-
deklődők.  fotó: tamás attila


