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Jeles erdélyi magyar szemé-
lyiségek – Böjte Csaba atya, 
Bogdán Zsolt színművész vagy 
az Open Stage humortársulat 
tagjai – csatlakoztak az RMDSZ 
népszámlálási kampányához. 
Videoüzenetükben arra igyekez-
nek felhívni a figyelmet: minden 
magyar számít.

HN-információ

Böjte Csaba ferences szer-
zetes, Bogdán Zsolt szín-
művész, az Open Stage 

humortársulat tagjai – csupán 
néhányan azok közül, akik 
videoüzenetben hívják fel figyel-
münket magyarságunk vállalá-
sának fontosságára. „Ha szüksé-
günk van arra, hogy megtapasz-
taljuk a nemzet összefogását, 
erejét, akkor bátran kell monda-
nunk, igen, mi itt vagyunk, ránk 
számíthattok, és mi is számítunk 
rátok” – fogalmaz felhívásában 
Böjte Csaba, aki arra biztat min-
denkit, hogy „merje vállalni Is-
tentől kapott szép identitását”.

Bogdán Zsolt színművész 
úgy vélekedik: „Isten nem külö-
nös szeszélyből vagy viccből te-
remtett minket ide, hanem mert 
feladatunk van, volt és lesz.” A 
Kolozsvári Állami Magyar Szín-
ház UNITER-díjas művésze egy 
török mondást idéz: „... a szeg mi-
att a patkó leesett, a patkó miatt 
a jó ló elveszett”, majd hozzáteszi: 
„Vigyázzunk, hogy ez ne történjen 
meg. Merjük vállalni büszkén ma-
gyarságunkat a népszámláláskor.” 

Frappánsan foglalják össze az 
Open Stage humortársulat tagjai, 
hogy miért is fontos magyarnak 
vallanunk magunkat az októberi 
népszámlálás során. „Az lenne a 
legjobb, ha mindenki magyar-
nak vallaná magát. Aztán utána 
mindenki eldöntheti, hogy a ba-
juszosok ide állnak, a szoknyások 
jobbra, akik szeretik a sört, hátra 
mennek, a körszakállas borkós-
tolók előre, a lényeg, hogy min-
denki magyarnak vallja magát. 
Mert minden magyar számít. S 
punktum.” 

Az erdélyi személyiségekkel 
készült videók megtekinthetők 
akár az RMDSZ honlapján, az 
rmdsz.ro címen, akár a YouTube-
on. Az elkövetkező napokban 
újabb személyiségek kapcsolód-
nak a Szövetség népszámlálási 
kampányához, a velük rögzített 
felvételek – sok más hasznos 
információval együtt – hason-
lóképpen elérhetők lesznek az 
rmdsz.ro és a nepszamlalas.ro 
oldalakon.

ERDélyi SZEMélyiSégEk 
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Bajuszosok, szoknyások 
egy helyre

SZakMai gyakORlat éS kikapCSOlóDáS ÍRORSZágBan

Nagyvárosi inasok

 fotó: pejkó gergő

Az Írországban gyakorlatozott diákok. Nemcsak a diploma emlék

karcolás nélkül megúszta a bal-
esetet az a fiatal hölgy, aki tegnap 
reggel autójával ereszkedett le a 
Hargitáról Csíkszereda irányába. 
pedig a mögötte nagy sebesség-
gel érkező kamion gyakorlatilag 
maga alá gyűrte a kisautót.

Mihály László
mihaly.laszlo@hargitanepe.ro

Az utolsó előtti hajtűkanyar 
miatt éppen lassított a 
szentegyházi Hatos Emília, 

amikor a visszapillantó tükörben 
észrevette, hogy egy kamion nagy 
sebességgel közelít felé. A Hargitá-
ról Csíkszereda irányába ereszkedő 
Renault Clio vezetőjének viszont 
már nem volt elég ideje gyorsítani: a 
teherautó áttolta az úttest szemközti 

oldalára, és ráborult. „Nem tudtam, 
mit tegyek, néztem, hogy az ön-
tött szegélykőnek ütközve fogok-e 
meghalni. Fogtam a kormányt és 
nyomtam a gázt, hogy tudjak előbb-
re jutni, megmenekülni. A kamion 
viszont egyszerűen rám dőlt. Nem 
tudtam semmit sem csinálni, még 
az autóból sem tudtam kiszállni, 
a mentősök segítettek ki, örven-
dek, hogy épségben megúsztam” 
– mondta el a baleset után a szent-
egyházi hölgy. Szerencsére egyedül 
utazott az autóban, amelynek jobb 
oldalát összelapította a kamion, így 
senki sem sérült meg.

Még az oldalára borult teherau-
tó sofőrje sem, aki, mint mondta, 
fékhiba miatt szenvedett balesetet. 
„Kicsivel feljebb észrevettem, hogy 

elromlott a fék. Próbáltam vissza-
váltani, majd a kanyar közeledtével 
kézifékkel megállítani az autót, de 
a nehéz rakomány miatt ez nem 
sikerült. Ekkor az útszéli árokba 
hajtottam, hátha az megfogná, de 
onnan is kipattant, és az előttem ha-
ladó autónak ütköztem. Előtte még 
haladt lassan egy Saviem teherautó, 
ha az gyorsabban ereszkedett vol-
na, talán a Renault-nak is lett volna 
esélye gyorsítani” – mondta a Bákó 
megyei sofőr, aki Franciaországból 
tartott Moinești felé egy márvány- és 
kerámialap szállítmánnyal.

Amíg a felborult kamiont egy 
daruval sikerült „talpra állítani”, ad-
dig a forgalom több órán keresztül 
akadozott a Lina-kanyar és a Szent 
Anna vendéglő közötti szakaszon.

FékhiBára panasZkodik a teherautó soFőrje

Személyautóra borult a kamion

A balesetben hajszálon múlt, hogy nem történt személyi sérülés fotó: mihály lászló

Szerencsésnek mondhatja ma-
gát az a 15 tizenegyedik osztá-
lyos diák, aki Írországban te-
hette le szakmai gyakorlatát a 
nyár folyamán. amellett, hogy 
vendéglátó-ipari szakközépis-
kolásként egy nagyváros szál-
lodáiban dolgozhattak, megis-
merkedhettek Írország neveze-
tességeivel is.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Az Európai Unió Leonardo 
da Vinci-programja válto-
zatos lehetőségeket biztosít 

középiskolák számára, hogy pályá-
zati úton diákjaikat külföldi szak-
mai képzésre küldjék. A csíkszere-
dai Kájoni János Szakközépiskola 
tizedik osztályt végzett diákjai szá-
mára írországi szállodai gyakorla-
tot pályázott meg osztályfőnökük, 
Tőkés Éva és angol szakos tanáruk, 
Cseke Zsuzsanna.

Az itthoni előkészítő prog-
ramok után nem kis izgalommal 
indultak útnak a gyerekek, hiszen 
számukra ismeretlen világban kel-
lett megállniuk helyüket. Program-
jukat előre ismerték, tudták, hogy a 
125 ezer lakosú Londonderry há-

rom- és négycsillagos szállodáiban 
fognak dolgozni. Kettesével osz-
tották el őket munkahelyükre, ahol 
délelőttönként hat órát dolgoztak, 
tanulták, gyakorolták, hogyan kell 
egy szállodai szobát alaposan kita-

karítani, hogy a porszívózáskor az 
ágyat is, szekrényt is el kell húzni a 
helyéről, hogyan kell ágyat vetni, 
mikor kell szellőztetni, hogyan kell 
összefogni és a fürdőszobában elhe-
lyezni a törülközőket, és nem utol-

sósorban, hogy a fürdőszobának 
hajszálmentesnek kell lennie. Má-
sik feladatuk a vendéglőben várta a 
diákokat: ablakot pucoltak, asztalt 
terítettek, esküvői ebédre díszítet-
ték a termet.

A szállodai alkalmazottak és a 
vendégek egyaránt kedvesek, tü-
relmesek voltak az itteni diákok-
kal, egyik-másik szállodában még a 
napi ellátáson túl is kaptak ebédet, 
kávét, üdítőt.

Ebédszünet után angolóra kö-
vetkezett, így nyelvtudásukat nem-
csak munkahelyükön bővíthették. 
A nyelvtanulás is érdekes volt, hi-
szen egyik feladatuk az volt, hogy a 
városban kérdezősködjenek a járó-
kelőktől. Akikkel szóba elegyedtek, 
Romániáról nem nagyon tudtak 
semmit, Erdély kapcsán is Drakula 
és a vámpírok jutottak eszükbe. De 
találkoztak olyannal is, aki tudott 
az ’56-os forradalmunkról. 

A délutáni programok igazán 
színesek voltak, a salsatanulástól a 

karaokén át a filmestig mindenféle 
szórakozási lehetőséget biztosítot-
tak számukra, a kirándulásokról, 
városnézésekről nem is beszélve. El-
jutottak Dublinba, ahol végigjárták 
a város nevezetességeit, és a tenger-
partra is, ahol láthatták az Óriások 
Gyalogútját, a Causewayt. 

A diákok naponta naplót ve-
zettek, feljegyezték tapasztalatai-
kat, mindazt, ami tetszett, és azt is, 
ami nem. Az első kategóriába tar-
tozott a pontosság, amit tőlük is 
megköveteltek, az utcák tisztasága. 
Részt vettek a város Béke hídjának 
felavatásán, amiről tudják, hogy a 
katolikusok és protestánsok kö-
zötti megbékélést hirdeti, de észre-
vették azt is, hogy az írek csak nem 
szeretik Londont, még városuk 
nevéből is inkább elhagyják, így 
marad csak Derry.

De nemcsak a diákok vezettek 
naplót. Munkájukat naponta szá-
mon tartották, és a gyakorlat végén 
felügyelőjük értékelő lapot töltött 
ki róluk. A két hét végén Europass-
oklevelet kaptak és munkájuk után 
minősítést. A papírokon túl azon-
ban talán legfontosabb a magukkal 
hozott tapasztalat és az Írországban 
szerzett sok-sok élmény. 


