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Száz Szentegyházi tette le a magyar állampolgárSági eSküt

Ajándék, amivel élni kell

Száznál több szentegyházi polgár 
tett magyar állampolgársági es-
küt vasárnap délelőtt a csíksze-
redai konzulátuson. Az ezt követő 
ünnepi rendezvény fő meghívottja 
hende Csaba, magyarország hon-
védelmi minisztere, Szőcs Géza 
magyar kulturális államtitkár, va-
lamint Zsigmond Barna Pál csík-
szeredai főkonzul volt.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Vasárnap a Szentegyházi 
Ha gyományőrző Huszár
egylet tagjai, valamint csa

ládtagjaik kapták meg a magyar 
állampolgárságot az egyszerűsített 
honosítási eljárásnak köszönhető
en. A csíkszeredai eskütételt ünnepi 

szentmise követte a szentegyházi 
Szent András Római Katolikus Plé
bániatemplomban, amelyet a helyi 
plébános, Portik Bakai Sándor ce
lebrált. A huszár egyenruhás és szé
kely ruhás egybegyűlteket a plébá
nos a szentmisén azzal köszöntötte: 
ünnep ez mindenki számára, aki ad
vent első vasárnapjától lett magyar 
állampolgár. 

– Ez egy ajándék, amivel élni 
kell – hangsúlyozta Portik Bakai 
Sándor. 

A szentmise végén a huszár
egyesület dísztagjává avatta Hende 
Csabát, Magyarország honvédel
mi miniszterét és Zsigmond Barna 
Pál csíkszeredai főkonzult, az ese
mény díszvendégeit, valamint kö
szönetet mondtak többek között 

Ugron Gáspárnak, a huszáregye
sület egyik támogatójának.

Az ünnepség a Gábor Áron Mű
velődési Házban folytatódott, itt a 
meghívottak szólaltak fel. Hende 
Csaba honvédelmi miniszter be
szédét Széchenyi István szavaival 
indította: „Egynek minden nehéz; 
soknak semmi sem lehetetlen.” 

– Így van ez ma is, ha egy kö
zösség valamit el akar érni, akkor 
az sikerülni is fog – mondta a mi
niszter, kiemelve: a huszárok és 
családjaik büszkék lehetnek, ami
ért az összetartozás, a közösség és a 
hagyományápolás értékeit tudják 
felmutatni. 

Szőcs Géza magyar kulturális ál
lamtitkár úgy fogalmazott: ameny
nyiben lehetősége lenne Csaba ki
rályfival és Gábor Áronnal beszélni, 
beszámolna nekik, hogy milyen 
szépen ápolják a hagyományokat 
a székely huszárok. – Elégedettek 
lennének a huszárokkal, biztos va
gyok benne – vélekedett.

– Ne feledjétek, hátatok mögött 
gonddalbajjal megrakodva, árvaság
hoz hozzászokva, félmillió székely áll 
– idézte Tamási Áron szavait Burus 
Mária Ella. Szentegyháza polgár
mestere arról beszélt: száz év múlva 
is fel kell tudni mutatni azokat az 
értékeket, amelyeket ez a közösség 
felépített és megtartott.

Az ünnepi műsorban szavala
tok és hazafias dalok hangzottak 
el, és fellépett a helyi Hüpürcsös 
néptáncegyüttes is. 

adventi gyertyagyújtáS

A várakozás lángja

a megyében idén végzett közép-
iskolások majdnem fele folytatja 
tanulmányait valamelyik felső-
oktatási intézményben. a rossz 
érettségi eredmények miatt az 
egyetemre iratkozók száma ta-
valyhoz képest pár százalékkal 
csökkent. A Hargita megyei di-
ákok kedvenc egyetemi városa 
továbbra is kolozsvár, de maros-
vásárhelyt és Brassót is sokan 
választották.

HN-információ

Szinte minden második diák 
döntött úgy az idei 12. vagy 
13. osztályos végzősök közül, 

hogy tanulmányait folytatni kíván
ja egy felsőoktatási intézményben. 
2011ben Hargita megyében ösz
szesen 2942 diák tette le az érettségi 
vizsgát, közülük 1420 tanul tovább: 
1243an egyetemi, 177en főiskolai 
képzést választottak – derül ki a me
gyei tanfelügyelőség pénteken köz
zétett statisztikájából. A statisz
tika megjegyzi: a továbbtanulók 
száma tavalyhoz képest mintegy 
2,5 százalékkal csökkent, ami az 

idei rossz érettségi eredmények
nek tudható be.

A tavalyi mutatókhoz hasonlóan 
a megye diáksága elsősorban idén is 
Kolozsvárt választotta egyetemi évei 
helyszínéül. Sokan ugyanakkor Ma
rosvásárhelyre vagy Brassóba mentek 
tanulni, a vá lasztott szakok tekinte
tében a mű szaki és a közgazdasági 
tudományok vezetnek. Idén azok 
száma, akik Bukarestbe felvételiztek, 
tavalyhoz viszonyítva majdnem egy 
százalékkal csökkent: a diákok csak 
4 százaléka választott magának fővá
rosi egyetemet. Jelentősen csökkent 
az idegenben továbbtanulók száma 
is: idén csupán 20 Hargita megyei 
diák – a végzősök 0,01 százaléka – 
első éves valamelyik külföldi egyete
men. 

Eddig azoknak, akik nem tanul
nak tovább, mintegy negyede lépett 
állásba, 24 százaléknak nincs mun
kahelye, 2 százalékról pedig feltéte
lezhető, hogy máris külföldre ment 
munkát keresni. Az állástalanok közé 
tartoznak azok is, akik egy sikertelen 
felvételi után egy évet tanulással és 
felkészüléssel töltenének. 

Száznál több állástalan veszítette 
el idén a munkanélküli segélyre 
való jogosultságát, miután nem 
vettek részt a nekik szervezett 
átképző tanfolyamok valame-
lyikén, vagy visszautasították a 
munkaerő-elosztó által felaján-
lott üres állások betöltését.

HN-információ

Év elejétől 88 olyan személytől 
vonták meg a munkanélküli 
segély folyósítását, akik nem 

vettek részt az előírt kurzusokon, 
további 15 állástalan azért maradt 
állami támogatás híján, mert úgy 
gondolta, elutasíthatja a munakerő
elosztó által felajánlott álláslehető
séget – közölte Tiberiu Pănescu. A 
Hargita Megyei Munkaerőelosztó 
Ügynökség igazgatója szerint a ta
valyi évhez viszonyítva még így is 
csökkent azok száma, akiktől a so

rolt okok valamelyike miatt vonták 
vissza a segélyt – akkor ugyaneb
ben a periódusban több mint 200 
személyt érintett ilyen intézkedés.  
Szerinte erre egyebek között az ad 
magyarázatot, hogy az állás nélkül 
maradottak tudatosították: nem
csak jogaik, hanem kötelezettségeik 
is vannak. 

Pănescu ugyanakkor azt is el
ismerte: havonta kéthárom alka
lommal találkoznak olyan, munká
jukat elvesztett személyekkel, akik 
azonnal lemondanak a segély folyó
sításához szükség iratcsomó össze
állításáról, amint megtudják, hogy 
cserében tanfolyamokon kell részt 
venniük, illetve kötelesek elfogadni 
az ügynökség által jegyzett szabad 
állások valamelyikét. 

A Hargita megyei munkanél
küliségi ráta jelenleg 5,89 százalé
kos, azaz majdnem egy százalékkal 
magasabb az országos átlagnál. 

az eddigi hagyományt követve 
idén is a Majláth Gusztáv Ká-
roly téren állította fel Csíksze-
reda polgármesteri hivatala 
a város adventi koszorúját. A 
négy hétig tartó, a karácsonyt 
megelőző ünnepi várakozás 
első lángja vasárnap délután 
lobbant fel a város lakói, az 
elöljárók és a történelmi egyhá-
zak képviselői nek jelenlétében.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Mi azért állunk itt, a város 
adventi koszorúja mel
lett, mert mi csíksze

redaiakként csatlakozni akarunk 
azokhoz, akik szeretettel, jósággal 
készülnek Krisztus születését meg
ünnepelni. Ti, gyerekek pedig úgy 
tudtok készülni a karácsonyra, ha 
rajzoltok vagy készítetek egy betle
hemi jászlat, amelyben elhelyeztek 
egy bárányt, pásztort, és szent esté
re pedig a kis Jézust is ábrázoljátok 
ezen a jeleneten – szólt az egybe
gyűlt városlakókhoz vasárnap dél
után DarvasKozma József esperes.

– A város igazi adventi koszorú
ja mi magunk vagyunk, akik össze

gyűltünk itt, hogy közösen gyújt
suk meg az első gyertyát. Együtt 
várjuk nemcsak a karácsonyt és az 
Úr eljövetelét, hanem a magyar 
karácsonyt is. Ennek a koszorúnak 
addig van küldetése, addig világít 
itt Csíkszeredában, amíg a magyar 
karácsonyt világítja meg – mondta 
Ráduly Róbert Kálmán. Csíksze
reda polgármestere szerint az itt 
élő közösség feladata tenni azért, 
hogy ne csak most legyen a miénk 
a város vezetősége által felállított 

zöld koszorú, hanem hosszú évekig. 
„Nagy családokra van szükség, bő 
gyermekáldásra, mert ők azok, akik 
a fényt adják az életünkben és vilá
gosságot hoznak számunkra.” 

Az ünnepi beszédeket követően 
a történelmi egyházak képviselői 
megáldották az advent szimbóluma
it. A Nagy István Művészeti Szakkö
zépiskola pedagógusainak Cantate 
énekegyüttese az alkalomhoz illő 
rövid zenés műsorral járult hozzá az 
ünnepi hangulat megteremtéséhez.

Felvételi eredményeket néző diáklány. Csökkent az egyetemre iratkozók száma

A MeGyei tAnfelüGyelőSéG StAtiSZtiKájA

Az érettségizők fele
iratkozott egyetemre

Száz álláStalan mondott le a támogatáSról

Inkább a segélyt sem kérik

Huszároknak gratulál Hende Csaba honvédelmi miniszter. Együtt ünnepeltek fotó: tamás attila

Meggyújtották az első gyertyát Csíkszereda adventi koszorúján. Ünnepvárók fotó: csíki zsolt


