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Első alkalommal szervez 
alcsíki nyugdíjas-találko-
zót a csíkszentkirályi Ezüst 

Hajak Nyugdíjas Klub szombaton. 
Tagjai már hozzáláttak a szer-
vezési feladatokhoz, tegnap pél-
dául a tombolára összegyűjtött 
ajándékokat csomagolták be, kü-
lön-külön. Épp a munka végére 
érkeztünk meg a helyi faluház-
ba, ahol tizenkilenc jó kedélyű 
nyugdíjas fogadott bennünket. 
Tőlük tudtuk meg, hogy minden 
évben elutaznak a magyarorszá-
gi Berekfürdőre, ahonnan egy 
alkalommal elhívták őket egy 
nyugdíjas-találkozóra, onnan ha-
zatérve vetette fel egyik társuk 
az ötletet, hogy itthon is érdemes 

lenne hasonlót szervezni, ezáltal 
megismerni a szomszédos falvak 
nyugdíjasait is.

Száz nyugdíjas ismerkedhet meg

A  f e l v e t é s t  e g y ö n t e t ű -
en helyeselték a klub tag-
jai, így felderítették, hogy a 
környéken még hol működik 
hasonló kezdeményezés. El-
mondásuk szerint Alcsíkon, mel-
lettük csupán Csíkszentimrén 
és Csíkszentsimonban van ak-
tív nyugdíjasklub, amelyeket fel-
kerestek ötletükkel, és amelyek 
örömmel elfogadták a meghívá-
sukat. Tehát a három nyugdíjas-
klub közel 100 tagja találkozik 

szombaton a csíkszentkirályi 
kultúrotthonban. Délután hat 
órától fogadják a vendégeket, ami 
után mindhárom klub bemutat 
egy-egy rövid műsort, utána pe-
dig zenés mulatsággal folytatódik 
az est. A beszélgetésünk során az 
is kiderült, hogy a találkozóval járó 
feladatokat mind maguk végzik el, 
a tombolára felajánlott tárgyakat 
ők maguk hozták, a terem előké-
szítése is az ők dolguk lesz, illet-
ve a vacsorát is maguk főzik meg.

Az Ezüst Hajak Nyugdíjas Klubról

Mint a nyugdíjasok érdeklődé-
sünkre elmondták, 2009 óta mű-
ködik az Ezüst Hajak Nyugdíjas 
Klub, amelynek jelenleg 28 tagja 
van, akik nyáron a kerti és mezei 
munkák miatt ritkábban, télen vi-
szont hetente találkoznak. Válto-
zatos tevékenységeiket hosszan 
sorolták, s közben több vicces tör-
ténetet is megosztottak velünk. 
Mint kiderült, telente bordáslaskát 

készítenek eladásra, ők szőtték a 
helyi katolikus templom padjaira 
a gyapjúszőttes terítőket, de főztek 
már közösen szappant, és tollat is 
fosztottak. Egyikük gyöngyből ko-
kárdát készített mindegyik társá-
nak, amelyet büszkén viselnek a 
magyar nemzeti ünnepeken. Azt 
is elmondták, nemcsak a nem-
zeti, de az egyházi ünnepeket is 
megtartják közösen, de nem feled-
keznek meg egymás névnapjairól 
sem. A munka és ünneplés mellett 
a kirándulásra is fordítanak időt, 
számos székelyföldi és magyar-
országi helyszínen megfordultak 
már. Mint mosolyogva megjegy-
zik, lassan nincs is olyan hely a 
közelben, ahol ne jártak volna. A jó 
hangulatú beszélgetés során több-
ször elhangzik, jól érzik magukat 
együtt a nyugdíjasok, mintha egy 
család lennének, ahol elmondhat-
ják ügyes-bajos dolgaikat, s van, ki 
meghallgassa őket.

 
KÖMÉNY KAMILLA

Három nyugdíjasklub közel száz tagja ismerkedhet meg Csíkszentkirályon

Nyugdíjas-találkozó Alcsíkon

Már készülnek a hétvégi eseményre a csíkszentkirályi nyugdíjasok. Mintha egy család lennének

ELŐFIZETÉSI ÁRAINK

lapkihordóinknál 25 lej

postai előfizetés 28 lej

530211, Csíkszereda, 
Márton Áron utca 18. szám.
Telefon: 0266–372 370
E-mail: 
csikihirlap@csiki-hirlap.ro
reklam@csiki-hirlap.ro
hirdetes@csiki-hirlap.ro
elofizetes@csiki-hirlap.ro
Fax: 0266–372 360

ELŐFIZETÉSEKÉRT  HÍVJANAK!
A Csíki Hírlapra előfizethet lapkihordóinknál és a 

szerkesztőségben. Ha a szerkesztőség telefonszá-
mát, a 0266–372370-et tárcsázza, és bemondja 

pontos címét, lapkihordóink felkeresik Önt ottho-
nában, náluk megrendelheti lapunkat. 

FO
NT

OS
!

A S
ZE

RK
ES

ZT
ÕS

ÉG
 CÍ

ME
:

SZ
ER

KE
SZ

TÕ
SÉ

G

 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!

Hir de tés-
fel vé tel és 

ter jesz tés a 
fenti címen 
hétköznap 
8–16 óra 
között.

Hon lap: www.csiki-hirlap.ro

Megjelenik munkanapokon. 
Kiadó: Príma Press Kft. 
ISSN: 1844-4318

Csíkszék napilapja

0266-371100
Észrevételét, panaszait, megjegy zé seit

a szerkesztõk fogadják 
naponta 8–20 óra között!

Telefonszolgálat:

Főszerkesztő: Kozán István
Főszerkesztő-helyettes: 
Kovács Attila
Tartalomigazgató: 
Szüszer-Nagy Róbert
Ügyvezető: Szőke László

Szerkesztőségi ta gok:  
Barabás Hajnal (Aktuális)
Dobos László (Sport, Szieszta)
Iszlai Katalin (Aktuális)
Kömény Kamilla (Aktuális, Gazdavilág)
Molnár Rajmond (Aktuális)
R. Kiss Edit (Művelődés, Egészségünkre, 
Színes mindennapok)
Pinti Attila (Aktuális, Lóerő) 

Kor rek tú ra: 
Lupány István, Pál Éva, Ravasz Réka
Fotó: Gecse Noémi 
Tördelõszerkesztés: 
Bajkó Zsuzsa
Tévéműsor: Gräf Botond
Reklámgrafika: Tóth Szilárd

Ap ró hir de tés: Kopacz Erika  
Reklám: Kelemen Tímea (0726–720308)

Lapterv: Elekes Zsolt, Szabó Zsolt

Zajlik a nyolcadikosok orszá-
gos felmérése: hétfőn román nyelv 
és irodalomból vizsgáztak, tegnap 
matematikából, ma pedig magyar 
nyelv és irodalomból írnak tesztet 
a tanulók. A megyében tanuló kö-
zel 3000 nyolcadikosból csak mint-
egy 2500-an vesznek részt az idei 
szintfelmérésen.

A Hargita Megyei Tanfelü-
gyelőség  adata i  szer int  a  
kisérettségi Hargita megyei sza-
kaszára 2640 tanuló iratkozott 
be, közülük 112-en nem jelen-
tek meg a hétfői szintfelméré-
sen. A kétórás vizsga alatt nem 

kellett senkit kizárni csalási 
kísérlet miatt. A vizsgán Ioana 
Pârvulescu: Inocenții regényé-
nek egy részletével kapcsolat-
ban és a National Geographic 
Traveler magazinban megjelent 
cikk kapcsán kellett kérdések-
re válaszolniuk a nyolcadiko-
soknak. A tegnapi matematika 
vizsgán már 116 nyolcadikos 
hiányzott a szintfelmérésre 
beiratkozottak közül, kizárás 
akkor sem történt – számolt be 
a tanfelügyelőség. Azt is meg-
tudtuk, hogy több megyei tanin-
tézetben szerda reggel nem volt 

áramszolgáltatás a kedd éjjeli 
viharok miatt, így egyes helye-
ken csak később kezdődhetett 
el a szintfelmérés. 

Ma folytatódik a kisérettségi  

Ma a nemzeti kisebbségekhez 
tartozó diákok anyanyelvi iroda-
lom- és nyelvtantudását mérik 
fel, ezzel pedig lezárulnak az or-
szágos felmérés vizsgái. Az első 
eredményeket kedden függesz-
tik ki, és aznap este hét óráig 
nyújthatnak be óvást a jegyükkel 
elégedetlen diákok. Az újrajaví-

tások után a végleges eredmé-
nyeket jövő szombaton teszik 
közzé – áll az oktatási miniszté-
rium honlapján lévő vizsganap-
tárban. A tanfelügyelőség adatai 
szerint egyébként idén összesen 
2912 nyolcadikos kellene végez-
zen általános iskolás tanulmá-
nyaival Hargita megyében, de 
közülük 272-en vagy megbuktak 
bizonyos tantárgyakból, vagy 
nem lehet őket lezárni, így nem 
iratkozhattak be az országos fel-
mérés vizsgáira.

MOLNÁR RAJMOND

Zajlik a kisérettségi

FOTÓ: PINTI ATTILA

Elsősorban az ismerkedés a célja annak a nyugdí-

jas-találkozónak, amelyet a csíkszentkirályi Ezüst 

Hajak Nyugdíjas Klub szervez szombaton délután. 

Közel száz résztvevőre számítanak a szervezők.




