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• RÖVIDEN
Szülészeti konferencia
Csíkszeredában
Biztonságban szülni és
születni címmel háziorvosok,
szülész-nőgyógyász szakorvosok, egészségügyi asszisztensek, szülésznők számára
szervez szülészeti konferenciát augusztus 29-31. között
Csíkszeredában a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház, a magyarországi Magyar
Szülésznők Egyesülete és a
Mindent a Nőkért Alapítvány,
partnerségben Hargita Megye
Tanácsával, a Hargita Megyei
Orvosi Kollégiummal és a
Romániai Általános Orvosi
Asszisztensek, Szülésznők
és Orvosi Asszisztensek
Rendje megyei szervezetével.
A Jakab Antal Házban zajló
rendezvényen romániai és
magyarországi egyetemi
tanárok, szülész-nőgyógyász
orvosok, szülésznők tartanak előadásokat a várandósgondozás, a szülő nő
– szülésznő – orvos közötti
kommunikáció, a szülőszobai
negatív szuggesztiók, a 21-ik
századi klasszikus szülészet,
a késői gyermekvállalás, a
magzati állapotdiagnosztika, a szülészeti protokollok,
illetve a gátvédelem és a
vízben szülés témaköreiben.
A konferencia megnyitóját
csütörtökön 18 órakor tartják,
az előadások a nagyközönség
számára is nyitottak.

Székely Géza:
Helyzetkép
Székely Géza Helyzetkép című
grafikai tárlatát nyitják meg
Csíkszeredában, a Megyeháza Galériában augusztus 29-én, csütörtökön 18
órától. A tárlatot Túros Eszter
művészettörténész méltatja.
A kiállítás szeptember 12-ig
tekinthető meg. Az alsócsernátoni születésű, Kolozsváron
élő Székely Géza grafikus- és
festőművész tanulmányait a
Kolozsvári Képzőművészeti
Egyetemen végezte, grafika
és rajztanár szakon. 1986
óta számos hazai és anyaországi egyéni és csoportos
tárlat résztvevője. Legutóbb
2015-ben állított ki Csíkszeredában.

Jubilálnak
a nőszövetségek
Az Erdélyi Római Katolikus
Nőszövetségek Egyesülete
idén ünnepli megalakulásának
20. évfordulóját. Az ernyője alá
tartozó közösségek elnökeinek és lelkivezetőinek őszi
lelkigyakorlatos találkozója
ezekben a napokban zajlik
Csíksomlyón. A háromnapos
rendezvénysorozatot záró és a
jubileumért hálát adó szentmisét ma 12 órától Tamás József
püspök mutatja be a csíksomlyói kegytemplomban.
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Medvebocsot ütöttek el
Az elpusztult féléves vadállat tetemét anyja sokáig őrizte

• Alig féléves medvebocsot ütöttek el Újtusnád és

Nagytusnád között; a tetemet a helyi vadászegyesület
elszállította, hogy megsemmisítse. Az utóbbi időben
csak Hargita megyében közel tíz vadállat pusztult el
közúti balesetben.
BARABÁS HAJNAL

A

z Újtusnád és Nagytusnád közötti útszakaszon ütöttek el
egy medvebocsot hétfőn késő
este. A Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség, a Hargita Megyei
Környezetőrség, valamint a Szent
Anna Vadászegyesület képviselője,
illetve Tusnád község állatorvosa

kedden a helyszínen vizsgálódott,
majd jegyzőkönyvbe vették, hogy
a vadállat közúti balesetben pusztult el, kizárva az orvvadászat vagy
szándékosság lehetőségét. Az illetékesek szerint egy alig féléves nőstény
medvebocsot gázoltak el. Mint megtudtuk, azon a szakaszon gyakran
vonult át az útmenti kukoricásba a
hárombocsos anyamedve bocsaival,
de ezúttal egyiküket elütötték. Az
anyamedve sokáig ott időzött a bal-

eset helyszínének közelében, nem
is lehetett megközelíteni a bocs tetemét. Az eljárás szerint, miután az állatorvos megállapította a halál okát,
a vadászegyesület köteles elszállítani és elégetni vagy adott esetben eltemetni a vadállat maradványait.

Egyre több a medvegázolás
Az utóbbi időben közel tíz medve
pusztult el vonat-, illetve közúti
balesetben Hargita megyében. Domokos László, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség igazgatója
elmondta, ezekben az esetekben az
illetékes hatóságok jegyzőkönyvet
állítanak ki, amelyet a szakminisztériumba továbbítanak. Az autós káro-

Elpusztult vadállat. Az autós
károsult jegyzőkönyv alapján
kérhet kártérítést a biztosítótól,
illetve per útján a minisztériumtól
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sult ezen jegyzőkönyv alapján kérhet
kártérítést a biztosítótól, illetve per
útján a minisztériumtól. Mint megtudtuk, többek között Tusnádfürdő
kijáratánál gázoltak halálra szintén
egy 3–4 éves medvét néhány nappal
ezelőtt, továbbá Szováta és Parajd
között, illetve a Parajd és Sófalva
közötti útszakaszokon két medvebocsot ütöttek el járművel. Maros
megyében is elgázoltak nemrég egy
medvét, amely ugyan nem pusztult
el az ütközésben, de olyan súlyos sérülése volt, hogy minisztériumi jóváhagyással ki kellett lőni.

Szent Ágoston, „a kegyelem doktora”
• Ma ünnepeljük Szent

Ágostont, az egyháztanítót, egyikét a négy nyugati
egyházatyának.
MOLNÁR MELINDA

„Oly későn szerettelek meg Téged,
te mindig új és régi Szépség, későn
szerettelek meg. De hogyan történhetett ez: Te bennem voltál, és én kívül
voltam saját magamon. Hívtál engem,
és a kiáltásod legyőzte a süketségemet; felragyogtál, és fényességed elűzte vakságomat – írja a Vallomásokban a nagy megtérő, Szent Ágoston
(354–430) püspök. Az Ágoston-rendi
kanonokok, a remeték és Karthágó
patrónusának, a teológusok védőszentjének Isten felé vezető útja har-

minckét évig tartott. Közben sok olvasással, elmélyült tanulmányokkal,
széleskörű tudással, szenvedéllyel
és olthatatlan kíváncsisággal kereste
a válaszokat az élet nagy kérdéseire.
Míg erkölcsi és világnézeti görbéit bejárta, mélyen hívő édesanyja (Szent)

Mónika soha nem szűnt meg imádkozni érte, többet beszélgetett Istennel a
fi áról, mint fiával Istenről. Erre kevés
módja akadt, mert a kicsapongó fi atal
Ágoston nélküle költözött Rómába,
majd Milánóba ment. Utóbbiban Szent
Ambrus beszédeit hallgatva ismerte

meg a keresztény tanítást: Isten tiszta
szellem, az emberi lélek halhatatlan és
az ember szabad akarattal rendelkezik. Vallomásaiban azt is leírja, miként
segítették filozófiai tanulmányai, hogy
megnyíljon számára az Istenhez vezető út, és miként változott meg minden
értelemben addigi élete.
Az ókeresztény kor legjelentősebb
fi lozófusa és teológusa. A ma ünnepelt szent, egyháztanító egyike a
négy nyugati egyházatyának.
A gyulafehérvári főegyházmegye egyetlen Szent Ágoston oltalmába ajánlott templomát tíz éve,
2009. augusztus 29-én szentelték
fel Csíkszeredában.

A Szent Ágoston-templom Csíkszeredában
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