#Összefogás Háza #hírek

• RÖVIDEN
Fogorvosi ügyelet
Szombaton és vasárnap Csíkszeredában Silló Réka fogorvos
látja el a fogászati sürgősségi
ügyeletet, mindkét nap 9 és 12
óra között a Kossuth Lajos utca
46. szám alatt. Székelyudvarhelyen a Fogklinika biztosítja a
sürgősségi ügyeletet szombaton 9 és 13 óra között az Iskola
utca 4/1. szám alatt.

Találkoznak
az unitárius nők
Az Unitárus Nők Országos
Szövetsége (UNOSZ) szombaton Csíkszeredában tartja évi
közgyűlését és konferenciáját.
A helyi unitárius egyházközség
templomában reggel 10 órakor
kezdődő ünnepi alkalomra az
Erdély-szerte az egyházközségekben működő nőszövetségek küldötteit várják. Az
ünnepi istentisztelet szolgálatvégzője Molnár Imola baróti
lelkész lesz.

Falunap Abásfalván
Második alkalommal szervez falunapot szombaton
az Abásfalváért Kulturális
Egyesület. Szombaton 9 órakor
főzőverseny és gyerekeknek
szóló kézműves tevékenység
kezdődik az abásfalvi Kiss Zoltán Kultúrotthon udvarán. 17
órakor nyílik meg a Katonáink
az első- és a második világháború idején című dokumentumfotó-kiállítás az Ilona Völgye
Közbirtokosság dísztermében,
utána ugyanott bemutatják az
abásfalvi tájház látványtervét.
Este a székelyudvarhelyi Kékiringó néptánccsoport bemutatója után falunapi bál lesz.

Barlangfesztivál
A hétvégén tartják a homoródalmási falunapokat és a
barlangfesztivált. A háromnapos rendezvény ma reggel
sportvetélkedőkkel kezdődött, majd este koncertekkel
és utcabállal folytatódik.
Szombaton 9 órakor kezdődik
a helyi fúvószenekar toborzója, majd 11 órától hálaadó
istentiszteletet tartanak az
unitárius templomban. A
kultúrház kertjében 11 és 15
óra között kézműves vásárral
várják az érdeklődőket, 12.10
órától tartják a hivatalos
megnyitót, utána pedig ünnepi
műsor kezdődik. A napot 21
órától szüreti bállal zárják.
Vasárnap 10 órára hirdették
meg az indulást Karácsonygátjához, az Almási barlang
közelébe. Itt fellép a Monopatia Allilegiis Lefkada (Görögország), a Homoróalmási
Csőszök és az Ízisz Gyöngyszemei Hastánccsoport. A
rendezvény zárókoncertjein 16
órától a Keresztes Ildikó Band,
18 órától pedig Varga Miklós
és a Band lép színpadra.
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Van még tennivaló
Jövőre befejezhetik az Összefogás Házának építését
• „Körbekoldultuk

már a fél világot” –
fogalmazott a Hargita
Megyei Mozgássérültek Szervezete új
központjának építése
kapcsán Fikó Csaba
tiszteletbeli elnök. A
csíkszeredai Összefogás Házának felépítéséhez két éve láttak
hozzá, javarészt adományokból. Jelenleg a
belső munkálatokhoz
készítik elő a terepet,
hogy télen is folytathassák a kivitelezést.
BARABÁS HAJNAL

N

agyot álmodott a közel 30
éves múlttal rendelkező
Hargita Megyei Mozgássérültek Szervezete, és 2017 tavaszán
hozzáfogott egy 1700 négyzetméteres központ felépítéséhez a csíkszeredai Hunyadi János utcában. A
kivitelezés nagy része adományok,
támogatások és önkéntesek munkája révén valósult meg, és mára
eljutottak odáig, hogy befödték az
épületet, valamint beszerelték az
ablakokat. Fikó Csabától, a Hargita
Megyei Mozgássérültek Egyesületének tiszteletbeli elnökétől megtudtuk, hogy ezidáig 250 ezer euróba
került az építkezés, a nyílászárókat
pedig további 35 ezer euróból szerelték be. Hozzátette, a teljes befejezéshez további nagy összegre lesz
szükségük, de bíznak benne, hogy
ahhoz is sikerül támogatást szerezniük. Jelenleg a víz-, a villany- és a
fűtésrendszer kiépítésén dolgoznak,
hogy a tél beálltával a belső munkálatokat tudják majd folytatni. Mint
mondta, helyi vállalkozók is önkéntesen elvállaltak egy-egy munkafá-

zist, például a néhány illemhelyiség
kialakítását vagy éppen külső tereprendezést. „Jó tudni, hogy nem
vagyunk egyedül, a helyi önkormányzatok is támogatnak bennünket, ahogy a törvény módot ad rá”
– fogalmazott. Abban bíznak, hogy
jövőre sikerül befejezniük az építkezést, a tereprendezéssel együtt.

A központ fenntartása
Józsa Csaba, a Hargita Megyei Mozgássérültek Szervezetének elnöke
az Összefogás Házának jövőbeni
működése kapcsán elmondta, a
csíkszeredai önkormányzat állandó
támogatásával szeretnék fenntartani a központot, ugyanakkor külső
támogatókat is keresnek. „Saját tevékenységünkből is lesz majd bevételünk, a varroda és a gyertyaöntő
műhely tevékenységéből, továbbá
uniós pályázati lehetőségekkel is

szeretnénk élni” – sorolta az egyesület elnöke. A központban működnének az említett műhelyek, ugyancsak helyet kapna ott egyebek közt
egy bemutatóüzlet, irodák, továbbá
kialakítanának benne egy foglalkoztatótermet, kilenc akadálymentesített lakást, valamint egy nagy
közösségi termet is. Az egyesület
Hargita megyében közel kétezer
tagot számlál, elsősorban az ő igényeiket, szükségleteiket elégítené
ki a központ, a közösségi teremben
szerveznék meg rendezvényeiket.

Épül az Összefogás Háza. Már
befödték az épületet, valamint
beszerelték az ablakokat is

▴
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Ugyanakkor a termet más civil
szervezeteknek is rendelkezésükre bocsátanák, az érte fi zetett bért
pedig szintén a működésre tudnák
fordítani. Az egyesület tervei között
szerepel még, hogy az épület melletti raktárakat is megvásárolják, amelyeket például egy irattár számára
alkalmas felületté alakítanák.

A megyei tanács is segít
A Hargita megyei önkormányzat közel 190 ezer lejt utalt a Hargita Megyei Mozgássérültek Szervezetének az Összefogás Háza akadálymentesítésére, lift és védőkorlát kialakítására. A támogatást Borboly Csaba
megyei tanácselnök adta át csütörtökön. Mint mondta, Hargita Megye
Tanácsa a továbbiakban még egy ugyanekkora összeggel szándékozik
támogatni a beruházást.

Szent Egyed ünnepe jeles fordulónap
• Úgy tartja a néphit, hogy a szeptember elsején ün-

nepelt Szent Egyed négy hétig fogva tartja az időjárást.
Ezen a napon kell elkezdeni az őszi búza és a rozs vetését, mert az ekkor vetett gabona bő termést hoz majd.
MOLNÁR MELINDA

A

bencés szerzetes, apát születési ideje ismeretlen. Előbb
remete volt Provence-ban, majd a

később róla elnevezett Saint Gilles-i monostor első apátja. Magas
kort ért meg, életcélja a szegények
segítése volt. 720 körül halt meg,
sírja a 11. század óta zarándokhely.
Ereklyéi ma Toulouse-ban vannak.
A Kárpát-medencében több telepü-

lés a szentnek ajánlott templomáról kapta a nevét, ilyen Erdélyben
a Kolozs megyei Vasasszentegyed
és Vasasszentegyedivölgy. A Szent
Egyed közösség 1968-ban alakult
Rómában. Segítenek a rászoruló,
beteg, szenvedő embereken, és
együtt imádkoznak.
Az íjászok, lókereskedők, kubikosok, hajótöröttek védőszentje, a 15.
század óta a tizennégy segítő szent
egyike. Terméketlenség, lepra, epilepszia, fülfájás ellen kérik közben-

járását, pártfogolja a jó gyónást.
Ünnepén az időjárásból is következtettek: ha meleg, napsütéses,
hosszú szép ősz várható, az e napon
hulló eső hideg évszakot vetít előre.
Egyes vidékeken a szőlősgazdák gonoszűző praktikákat, varázscselekményeket végeztek Egyed napján.
Spanyolországban szeptember 1-jén
állatgyógyszer gyanánt édesköményt áldatnak meg. Felénk ilyenkor fogják hízóra a disznót, hogy karácsonyra vágásra alkalmas legyen.

