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• A koronavírus ter-
jedése miatt beveze-
tett korlátozó intéz-
kedések nyomán az 
1956-os forradalom és 
szabadságharc októ-
ber 23-ai emléknap-
ján idén nem lehet a 
megszokott formában 
emlékezni, de a főhaj-
tás nem marad el.

Csíkszereda Polgármesteri Hi-
vatala, Magyarország Csík-
szeredai Főkonzulátusa, 

valamint az RMDSZ Csíkszereda Vá-
rosi Szervezete két helyszínre hívja 
a csíkszeredaiakat október 23-án a 
kegyelet koszorúinak elhelyezése 
érdekében: a csíki 1956-osok em-
lékére állított kopjafához a Kalász 
lakótelepi temető előtt, valamint 
az 1956-os térre (ahol fényfestés is 
lesz), a Gloria Victis-emlékműhöz. 
A koszorúzás szervezetten történik, 
legtöbb 6 fős csoportokban. Kérik 
mindazokat, akik a Kalász lakó-
telepi kopjafánál, illetve a Gloria 
Victis-emlékműnél koszorút kíván-
nak elhelyezni, jelezzék előzetesen 
szándékukat a varoshaza@szereda.
ro címen. Külön felhívják a koszo-
rúzni szándékozó oktatási intézmé-
nyek fi gyelmét, hogy az előjegyzés 
és időbeosztás érdekében jelezzék 
részévételi szándékukat. Pénteken 
a Gloria Victis-emlékműnél délután 

6 órakor Magyarország Kormánya 
részéről Potápi Árpád János nemzet-
politikáért felelős államtitkár helye-
zi el a megemlékezés koszorúját.

Megemlékezés Gyergyóban
Gyergyószentmiklóson október 23-
án a főtéri parkban a pergolánál ‘56-
os hősök arcképcsarnokát állítják 
ki, ahol egész nap elhelyezhetik az 
emlékezés gyertyáit. Mint Fórika Se-
bestyén, a Gyergyószentmiklósi Mű-
velődési Központ vezetője elmond-
ta, cél, hogy a forgalmas központi 
helyszínen megfordulók számára is 

felhívják a fi gyelmet az évforduló, 
az ünnep jelentőségére. Ez történt 
korábbi történelmi évfordulókon, 
legutóbb október 6-án, az aradi vér-
tanúk emléknapján is, és azt tapasz-
talják, egyre inkább megszokják 
ezt az emberek, egyre többen álltak 
meg, gyújtottak gyertyát. 

17 órától kerül sor az ünnepi meg-
emlékezésre és koszorúzásra a városi 
temetőben lévő emlékhelynél, majd 
18 órától a Szent Miklós római kato-
likus templomban tartanak ünnepi 
szentmisét. Revolutionary Jazz, vagy-
is Forradalmi dzsessz címmel követ-

kezik különleges koncert 19 órától a 
Művelődési Ház nagytermében. A ma-
gyarországi Bágyi Balázs New Quar-
tet fellépése során azok a zeneszámok 
lesznek hallhatók, amelyeket 1956-
ban az amerikai rádiók játszottak 
szolidaritásukat kifejezve a magyar 
forradalom iránt. Az eseményre a be-
lépés ingyenes, de a szervezők jelzik, 
hogy mivel Gyergyószentmiklóst a 
vírusfertőzések számának növekedé-
se miatt sárga minősítésbe sorolták, 
a Művelődési Ház nagytermében az 
ülőhelyek mindössze 30 százalékát 
foglalhatják el a nézők. 

A Revolutionary Jazz produkciót 
október 24-én 19 órától Gyergyóre-
metén is előadja a zenekar.

Székelyudvarhelyi 
forgatókönyv

Az online térben tartja meg az 1956-
os forradalom és szabadságharc 64. 
évfordulója alkalmából szervezett 
megemlékezést Székelyudvarhely 
Polgármesteri Hivatala: elmarad a 
megszokott fáklyás felvonulás és ün-
nepség, ám délután a hivatal Face-
book-oldalán jelentkezik be Gálfi  
Árpád polgármester. 17 órakor előbb 
a hivatal által a Szabadság Napjára 
készített videót tekinthetik meg, majd 
a polgármester ünnepi gondo-
latai mellett Szilágyi Máté szé-
kelyudvarhelyi 9. osztályos 
diákot hallgathatják meg. 
Mint az már megszokott, idén 
is három helyszínen – a Beth-
len-negyedi parkban, a Cse-
reháton és a városközpontban 
– a forradalmat megidéző zenékkel 
hívják fel a városlakók fi gyelmét az 
emlékezésre. A nap folyamán egyéb-
ként el lehel helyezni az emlékezés 
virágait az Üldözöttek és áldozatok 
emlékművénél a városközpontban, 
ám szervezett, tömeges megemléke-
zés nem lesz. Este ugyanitt díszvilágí-
tással tiszteleg a város az 1956-os for-
radalom és szabadságharc hősei előtt.

Főhajtás az ‘56-osok előtt
Hatvannegyedik évforduló: ezúttal nem lehet a megszokott formában emlékezni

Csendesen készülnek az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 64. évfordulójára

◂  KORÁBBI  FELVÉTEL:  GÁBOS ALBIN
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A hároméves képzéshez az országos 
módszertan szerint a középiskola 

elvégzését igazoló irat szükséges, de 
az érettségi nem – magyarázta a Szé-
kelyhonnak Benedek Zsolt, a Refor-
mátus Kollégium igazgatója. Viszont 
ahhoz, hogy a majdani oklevéllel tag-
ja lehessen a végzett az asszisztensi 
rendnek, az érettségi diploma is szük-
séges. Ezért ha beiratkozáskor nincs 
valakinek érettségi diplomája, a há-
rom év alatt azt is meg kell szereznie. 
Egy évfolyamon átlagban 30 diák ta-
nul, közöttük vannak, akik frissen vé-
gezték a középiskolát, de már dolgozó 
családosok, többgyerekes édesanyák  

is – hívta fel a fi gyelmet az igazgató. 
Az orvosi egyetem oktatói, orvosok, 
rezidens orvosok, háziorvosok taní-
tanak, akik a gyakorlatot is megszer-
vezik tanítványaiknak. A végzősök 
közül legtöbben az egészségügyben 
helyezkednek el az oklevél megszer-
zését követően. Vannak olyan hall-
gatók is, akik az orvosi egyetemen 
folytatják tanulmányaikat, akár már 
az első vagy a másodév után sikere-
sen felvételieznek, és párhuzamosan 
tanulnak mindkét helyen. Mint Bene-
dek Zsolt érdeklődésünkre elmondta, 
diákjaik zöme hazatér az oklevéllel, 
és otthon boldogul. A Hargita és a 
Kovászna megyeiek az otthoni kór-
házakban, klinikákon, háziorvosi 
rendelőkben találtak munkahelyet, 
illetve idősotthonokban, a Maros me-

gyeiek szintén. Ahogy az igazgató 
fogalmazott: „Mindig vannak pá-
lyaelhagyók, de aki hivatásnak érzi 
a szakmát, az azon belül próbálja 
megtalálni a helyét. Ez eddig több-
nyire sikerült is” – tette hozzá. 

Szülőföldjükön 
gyakorlatozhatnak

Az oktatás a tanügyi minisztérium 
előírásai szerint történik, nagy hang-
súlyt kap a gyakorlat is. A tanév 
két félévre van osztva, az elméletet 
Marosvásárhelyen tanulják, a gya-
korlatot pedig több intézményben, 
amelyekkel szerződése van az isko-
lának.  Az elsőévesek a Maros megyei 
klinikai és a sürgősségi kórházban, 
család orvosi rendelőkben, idősottho-
nokban szerezhetnek tapasztalatot. 

A hallgatók közül van, aki már 
most az egészségügyben dolgozik, 
vagy önkénteskedik a rohammentő 

szolgálatnál, a sűrgősségin – szá-
mukra előrelépést jelent az oklevél, 
mások pedig szintén kórházban, 
rendelőben, otthonban szeretnének 
elhelyezkedni. Jelenleg online órá-
kon vesznek részt a hallgatók, az el-
méletet tanulják. Remélhetőleg mire 
elkezdődne a gyakorlati oktatás, be-
járhatnak az egészségügyi intézmé-
nyekbe – fogalmazott az igazgató. A 

református egyház által 1994-ben in-
dított magyar nyelvű egész-
ségügyiasszisztens-képző 
iránt évente nagy az érdek-
lődés. Eddig felvételi vizs-
gát tartottak, idén a járvány 
miatt a jelentkezők érettségi 
átlagát és a 11.-es biológiaje-
gyét vették számításba, a sze-
mélyes jelenlét a vizsgán elmaradt. 

Mindig szükség van az egészségügyi asszisztensekre
• Jelenleg 90 diák tanul a marosvásárhelyi Református 
Kollégium egészségügyiasszisztens-képzőjében. A Maros, 
Hargita és Kovászna megyei hallgatók az iskola végeztével 
kórházakban, magánklinikákon, háziorvosoknál, idősott-
honokban helyezkedhetnek el, többségük, aki hivatásból 
választja ezt a képzést, meg is találja a helyét.

A gyakorlati tudnivalókat a kórházakban 
sajátítják el a hallgatók
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