
A Ferences Óra című elő-
adássorozat első évadának 
zárórendezvényére no-

vember 20-án 11.30-kor (a nagy-
mise után) kerül sor a csíksomlyói 
kegytemplomban. Meghívottja 
fr. dr. Orbán Szabolcs OFM fe-
rences szerzetes, teológiai tanár, 
a Szent István királyról elnevezett 
Erdélyi Ferences Rendtartomány 
elöljárója, aki Környezet és erkölcs 
címmel tart előadást.

Szabolcs testvér a november 
20-án a csíksomlyói kegytemp-
lomban sorra kerülő előadásának 
témájáról elmondta: elsődleges 
tárgya nem a jelen állapotára való 
figyelemfelhívás lesz, hanem első-
sorban a katolikus egyház tanítá-
sának bemutatása: arra való refle-
xió, hogy a kereszténységgel nem 
egyeztethető össze a természet 
féktelen kizsákmányolása, mert 
az „uralkodás” felelős sáfárkodást 
jelent. 

– Az utóbbi közel száz évben 
erre a felelősségre számtalan egyhá-
zi megnyilatkozás felhívta a figyel-
met, legutóbb XVI. Benedek pápa 
enciklikája, amely hangsúlyozza: 
„Ez kihívás a mai társadalom szá-
mára, hogy komolyan vizsgálja 
felül életstílusát, amely a világ szá-
mos részén a hedonizmus és a kon-
zumizmus felé hajlik, és amellyel 
szemben a belőlük fakadó károk 
ellenére a társadalom közönyös 

marad. Valódi szemléletváltásra 
van szükség, amely arra ösztönöz 
minket, hogy olyan új életmódot 
fogadjunk el, amelynek elemei az 
igaz, a szép és a jó keresése, vala-
mint a többi emberrel alkotott kö-
zösség a közös fejlődés érdekében. 
Ezeknek az elemeknek kell a fo-
gyasztási, takarékoskodási és beru-
házási szokásokat meghatároznia 
– fogalmazott az előadó. Közölte, 
e felszólítás jegyében az előadás 
folyamán szeretne egy olyan élet-
példát, illetve annak fontosabb jel-
lemvonásait is felvillantani, amely 
útmutató lehet a jelen helyzetből 
való pozitív kilépésre.

Borsodi L. László
ferences sajtóreferens

Csendes, csapadékmentes időjá-
rás jellemzi majd november hó-
nap második felét. Az átmeneti 
évszakok kedvelői a következő 
két hétben még bátran vállukra 
vehetik a horgászbotot, vagy lá-
bukra ölthetik a túrabakancsot, 
és élvezhetik a természetjárás 
örömeit. A csapadékmentes idő-
járás viszont rossz előjel a gazdál-
kodók számára.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

November végéig még biz-
tosan nem számíthatunk 
havazásra, sőt száraz 

idő, az évszaknak megfelelő ala-
csony hőmérséklet jellemzi majd 
a következő periódust. A hűvös 
reggelek mellett napközben szép 
őszi napsütés teszi kellemesebbé 
napjainkat – adott előrejelzést 
lapunk kérésére a Maros Megyei 
Meteorológiai Intézet igazgatója. 
Makkai Gergely meteorológus 
szerint a következő két héten eső 
vagy hó nélküli, aszályos időszak 
következik a térségben. A szak-
ember megjegyezte, az idei év 
különleges esztendő meteoroló-
giai szempontból, ugyanis hosszú 
idő óta először figyelhető meg az 

a jelenség, hogy egy év leforgása 
alatt két hosszú száraz időszak 
követi egymást. A tavaszi aszály 
után május–júniusban egy kicsit 
„feloldódott” a szárazság, de no-
vembertől újabb csapadékmentes 
periódus tapasztalható.

Továbbra sem kedvez az őszi 
időjárás a mezőgazdászok számá-
ra – mondta el a Hargita Nép-
ének Török Jenő, a Mezőgazdasá-
gi Igazgatóság vezetője, aki szerint 
emiatt komoly veszély fenyegeti a 

megye agrárkultúráját. – Augusz-
tus 10-e óta mindössze négyzet-
méterenként 12-18 liter csapadék 
áztatta a földet, aki pont ebben az 
időszakban készítette elő a mag-
ágyakat, és vetette be azokat vető-
maggal, annak veszélybe került a 
jövőre várható terméshozama. Ha 
nem lesz csapadék, a növények 
nem tudnak felkészülni a téli 
fagypont alatti hőmérsékletre, és 
nem vészelik át a telet – magya-
rázta Török.

társadalom
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Fr. dr. Orbán Szabolcs 1969-ben született Csíkkozmáson. Ál-
talános iskolai tanulmányait szülőfalujában, a középiskolát Csíkszere-
dában, a mai Márton Áron Gimnáziumban végezte. 1991-ben jelent-
kezett a Kisebb Testvérek Rendjébe. A csíksomlyói jelöltség után Esz-
tergomban és Szécsényben volt novícius, 1992–1998 között teológiai 
tanulmányokat folytatott a Szegedi Hittudományi Főiskolán, 1999-ben 
szentelték pappá. Posztgraduális képzésen vett részt a római Lateráni Pá-
pai Egyetem Accademia Alfonsiana intézetében, ahol 2004 januárjában 
védte meg olasz nyelvű doktori disszertációját. 2004 szeptemberétől a 
Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola erkölcsteo-
lógia tanára, a szászsebesi ferences kolostor elöljárója és az egyszerű fo-
gadalmas testvérek nevelője lett. Utóbbi két feladatkörét 2009-ig látta 
el, amikor megválasztották a Szent István királyról elnevezett Erdélyi 
Ferences Rendtartomány miniszter provinciálisának. Erkölcsteológiai 
tanári munkáját továbbra is végzi.

Fr. dr. Orbán SzAbOlCS OFM A FerenCeS ÓrábAn

Környezet és erkölcs

FOlytAtÓdik Az őSzi időjáráS

Csapadékmentes lesz november

Orbán Szabolcs OFM  fotó: ferences archívum

Félő, hogy a növények nem vészelik át a telet. A hosszú szárazság ára

hirdetéSek

HArGitA MeGye tAnáCSA
Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám

versenyvizsgákat hirdet köztisztviselői állások betöltésére 
meghatározott időre a:

Fejlesztési igazgatóságán

 tanácsos, I. osztály, asszisztens szakmai fokozat 

Részvételi feltételek:
– egyetemi végzettség záróvizsgával; 
– a köztisztviselők jogállásáról szóló, 1999/188-as újraközölt törvény 

54-es szakaszának előírásai;
– minimum 1 év szakmai tapasztalat;
– számítógép-kezelői ismeretek.

Megyei utak igazgatóságán 

 tanácsos, I. osztály, asszisztens szakmai fokozat 

Részvételi feltételek:
– egyetemi végzettség záróvizsgával; 
– a köztisztviselők jogállásáról szóló, 1999/188-as újraközölt törvény 

54-es szakaszának előírásai;
– minimum 1 év szakmai tapasztalat;
– számítógép-kezelői ismeretek.
A versenyvizsgák időpontja: 2011. november 28., 10 óra (írásbeli) és 

2011. november 30. (szóbeli vizsga).
Helyszín: Hargita Megye Tanácsának székhelye.
A beiratkozási dossziékat Hargita Megye Tanácsának székhelyén kell 

letenni a hirdetés megjelenésétől – a Hivatalos Közlöny III. részében – 8 
napon belül. 

Könyvészeti anyagokat, beiratkozási formanyomtatványokat, valamint 
bővebb felvilágosítást Hargita Megye Tanácsának Humánerőforrás részle-
gén kaphatnak az érdeklődők (134-es iroda, 0266–207700/belső 1408-as 
vagy 1406-os telefonszám).

Comunicat de presă
În data de 18 noiembrie 2011, Instituţia Prefectului Judeţul 

Harghita va organiza conferinţa şi evenimentul de închidere a 
proiectului ACCES – accesibilitate, calitate, competenţă, eficienţă 
şi simplificare în furnizarea serviciilor publice de către instituţiile 
administraţiei publice din judeţul Harghita, cod SMIS 11341, 
proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 
Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007–2013.

Conferinţa de presă va avea loc în sala 19 a Palatului Administrativ 
din Miercurea Ciuc, începând cu ora 11.00, urmată de Evenimentul 
de promovare a rezultatelor  proiectului ce se va desfăşura la Casa 
Harghita, începând cu ora 13.00.

La conferinţa de închidere a proiectului sunt invitaţi să participe 
reprezentanţi ai mass media şi ai instituţiei prefectului.  

În cadrul lucrărilor conferinţei de închidere a proiectului se va 
face un bilanţ al rezultatelor proiectului şi se vor trage concluzii 
cu privire la derularea activităţilor pe durata celor 18 luni de 
implementare a acestuia.

Evenimentul de promovare al rezultatelor proiectului îşi propune 
să promoveze şi să disemineze în rândul reprezentanţilor instituţiilor 
publice, principalele rezultate obţinute în cadrul proiectului şi să 
împărtăşească acestora din experienţele acumulate. 

Er dély 13 településén szer-
vezte meg az Egymillió 
csillag a szegényekért mot-

tójú szolidaritási akciót a Gyula-
fehérvári Caritas: Csíkszeredá-
ban, Gyergyóremetén, Gyer gyó-
szentmiklóson, Gyulafehérváron, 
Csíkkarcfalván, Kézdivá sárhelyen, 
Marosszentgyörgyön, Maros vásár-
helyen, Pet rozsény ben, Sepsiszent-
györgyön, Szé kelykeresztúron, Szé-
kely udvar helyen és Szovátán több 
ezer ember fejezte ki együttérzését. 

A helyszínen elhelyezett perselyek-
ben közel 25 000 lej gyűlt össze, 
a csíkszeredaiak 4874,75 lejt ado-
mányoztak. Idén első alkalommal 
SMS-üzenettel is lehetett adakozni. 
Az országos vonalon érkezett ado-
mányokról összesítés a tegnap nem 
készült, annyit megtudtunk, hogy 
nagyon kevesen éltek ezzel a lehető-
séggel. Az adományokból karácsonyi 
élelmiszercsomagokat fognak össze-
állítani a nehéz anyagi körülmények 
között élő családoknak.

eGyMilliÓ CSillAG A SzeGényekért

Szolidaritás számokban


