
Az elhelyezőközpont – 
amelyről csütörtöki lap-
számunkban írtunk – a 

megyei szociális és gyermek-
védelmi igazgatóság minden 
alárendelt intézményével egye-
temben azért került lehetet-
len anyagi helyzetbe, mert az 
igazgatóság nem kapta meg az 

állami finanszírozást az utol-
só negyedévi működéséhez. 
Emiatt nem tudják fizetni az 
elhelyezőközpont fenntartási 
költségeit, elmaradásaik van-
nak a beszállítóik felé, és rész-
ben élelmiszer-adományokból 
étkeztetik az otthonban élő sú-
lyosan fogyatékos gyerekeket. 

A székelyudvarhelyi isko-
lában a hír hallatán döntöttek 
úgy, hogy segítenek az ott-
hon lakóin. „A Benedek Elek 
Pedagógiai Líceum unitárius 
vallásóráira járó gyerekek a 
kezdeményezői ennek a hét-
főtől péntekig zajló akciónak. 
Hallottuk, hogy nagy bajban 
van a gyermekvédelemnek ez 
a része, különösképpen a hal-
mozottan fogyatékos gyerekek 
helyzete szomorú, ezért a di-
ákokkal együtt megbeszéltük, 
és ‚Tegyünk jót!’ jelszóval meg-
szervezzük a gyűjtést” – mond-
ta Csáki Levente kobátfalvi 
unitárius lelkipásztor, a pe-
dagógiai l íceum vallásokta-

tója. Hozzáfűzte, beszélt az 
elhelyezőközpont igazgató-
nőjével, aki elmondta, hogy 
már a vécépapír is hiánycikk 
náluk, ezért higiéniai és pi-
perecikkeket, gyermek- és 
felnőttpelenkát, valamint tartós 
élelmiszereket gyűjtenek az is-
kolában, de pénzt nem. Az ado-
mányok elszállítását egy szülő 
vállalta, így juttatják majd el 
pénteken a székelykeresztúri 
elhelyezőközpontba. Csáki Le-
vente kiemelte, azért szervezik 
meg az akciót, hogy ráirányít-
sák a figyelmet a problémá-
ra, és remélik, ragadós lesz a 
példa.
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0266-218361
Észrevételét, panaszait, megjegy zé seit 

a szerkesztõk fogadják hétfőtől csütörtökig 8–20,  
pénteken 8–16, vasárnap 14–20 óra között.

535600, Székelyudvarhely,
Szentimre u. 17. sz.
Telefon: 0266–218 361
E-mail: uh@udvarhelyi-hirado.ro
                marketing@udvarhelyi-hirado.ro
                hirdetes@udvarhelyi-hirado.ro
                terjesztes@udvarhelyi-hirado.ro
Fax: 0266–218 340

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a fenti címen 
hétköznap 8–16 óra között.

ELŐFIZETÉSEKÉRT  HÍVJANAK!
Az Udvarhelyi Híradóra előfizethet 

lapkihordóinknál és a szerkesztőségben. 
Ha a szerkesztőség telefonszámát, 

a 0266–218361-et tárcsázza, 
és bemondja pontos címét, 

lapkihordóink felkeresik Önt otthonában, 
náluk megrendelheti lapunkat. 
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Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek   
fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek. 
A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül 
a szerkesztõség vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztõségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá sok 
közlésérõl dönt sön.
Kéz ira to kat  nem õrzünk meg, 
és nem kül dünk vis  sza.
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Most már tudjuk, az a görgős kis-
bőrönd nem pusztán gyanús, egyene-
sen veszélyes. Akkora, hogy nem lehet 
lecsukni a lappancsot. Kié, kérdezi már 
harmadszor a légikisasszony, de nincs 
válasz. Én tudom, mondja egy asszony-
ság, azé a nagydarab fickóé ott, aki 
átgázolt vele a lábamon, amikor felül-
tünk. Ám Popeye havere hallgat. A lé-
gikisasszony leemeli a nem túl nehéz, 
de annál méretesebb kézipoggyászt, 
kezén kesztyű. Elhúzza valahova a fo-
lyosón, lehet, a kijáratnál már várják 
a tűzszerészek. Rögtön ezután a gép 
parancsnoka bejelenti, hogy harminc 
perc késéssel indulunk. Hát nem meg-
mondtam, hogy baj lesz azzal a cso-
maggal? Ezt látható diadallal harsogja 
egy férfi a felesége fülébe. Csak neked 
mind mondhatja az ember! Eltelik a 
félóra, ismét tizenöt perc halasztás. A 
skandináv meg a német légtér annyira 
tele van, hogy ha nem indultunk idő-
ben, akkor várni kell, míg egy hirte-
len résbe becsúszhatunk. Hazudnak, 
mondja erre a férfi, a tűzszerészekre 

várnak, csak nem verik dobra. Végre 
elindulunk, hirtelen mindenki elalszik, 
tán az átélt izgalmak miatt, vagy csak 
mert szinte három üres óra követke-
zik. Amikor magunkhoz térünk, lent a 
Duna ezüst szalagja. Hát persze hogy 
az, mi más? És lám, ott egy sziget. A 
Nyulak szigete, Margité, ahol egy okos 
dömés apáca másolta a kódexeket? 
Vagy Csepel, ahol (lehet, hogy nem jól 
tudom), Toldi vívott meg a cseh baj-
nokkal? Sem Ilosvai, sem pedig Arany 
nem pontosította a helyszínt, illetve 
csak annyit, hogy a Duna szigetén volt 
a párbaj. Budapest fölött megpen-
dült a csoport, csak tíz kilométerre 
vagyunk ettől az elegáns várostól, igaz, 
függőlegesen, de így is jó. A jobb oldali 
ablakokon mintha több is látszana, 
odacsődülünk. Ez tényleg Budapest, 
mert né, az Országház kapujában ott 
álldogál a parlament elnöke és pipázik. 
Egy hosszúszárú tajtékpipát piszkál 
éppen, hogy jobban szeleljen! A többi-
eket, akik a román alföld emberei, a je-
lek szerint nem zavarja a hangoskodás. 

Ezen a Dublin-Bukarest pendlijáraton 
olyanok ülnek, akik Európa egyik legsa-
játosabb jogállású országából repülnek 
éppen haza – egy köztársaságból, ami 
északon saját magával határos, ám az 
a néhány megye már az angol király-
sághoz tartozik, még ha Írország egy 
darabja is, Belfast központtal. Igen, 
onnan jövünk, és most semmi kedvem 
a zöld szigettel meg lakosságával pél-
dálózni, ami pedig nagy divat otthon. 
S ha tavaly-tavalyelőtt Barcelonában, 
a La Ramblán elvegyültem a tömeg-
ben, hát nem azért, hogy eszembe 
jusson, ami akkor már körvonalazott 
szándék volt, és amit most úgymond a 
népakarat szentesített. És mégsem, a 
katalánok megkapták az ultimátumot. 
A kiválás az íreknek sikerült ugyan, 
de nyolcszázéves küzdelem és tenger 
áldozat árán. Már ez a történelmi súlyú 
tapasztalat is meghiúsít minden pár-
huzamkísérletet, de megfontolandó 
tanulsággal: hogy nem főtéri sokadal-
mak szónokainak szóvirágaiban mérik 
az önrendelkezést.

Az ír poggyász
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Fiatalok segítenek

Vallásoktatójuk segítségével gyűjtést szervez-

nek a székelykeresztúri, súlyosan fogyatékos 

gyerekek elhelyezőközpontja számára a szé-

kelyudvarhelyi Benedek Elek Elméleti Líceum 

diákjai. 

Elsősorban tartós élelmiszerekkel segítenék az otthon lakóit a székelyudvarhelyi diákok

Diákok gyűjtenek a fogyatékos gyerekeknek
FIZESSEN ELŐ MOST!

1 hónap 25 lej

3 hónap 70 lej

6 hónap 140 lej

12 hónap 280 lej

FOTÓ: BARABÁS ÁKOS




