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A múlt évhez hasonlóan idén 
is díszbe öltöztetik a vá-
rost, hiszen ez is hozzájá-

rul a méltó ünnepléshez, akkor is, 
ha ez nem mindenkinek tetszik 
– mondta a tegnapi sajtótájékoz-
tatón Gálfi Árpád polgármester. 
Hozzátette, hogy az örömbe némi 
üröm is vegyül, mivel a rendőrség-
hez bűnügyi feljelentés érkezett 
hivatali visszaélésről a díszítőele-
mek vásárlásával kapcsolatosan. 
A polgármester kijelentette, hogy 

törvényes és hivatalos úton jártak 
el, és ezt bizonyítani is tudják. A 
háromnapos rendezvénysorozat 
42 ezer lejes költségvetését a feb-
ruári tanácsülésen hagyták jóvá a 
városatyák, ebből 15 ezer lejt vál-
lalkozói támogatásokból valósítot-
tak meg.

Még nem tudni, ki a feljelentő

A sajtótájékoztató után a csík-
szeredai rendőrségre utazott 
Gálfi Árpád, hogy a kért iratokat 
bemutatva tisztázza a helyzetet, 
itt értük el telefonon. „Gondolom, 
hogy engem és munkatársaimat 
akarják megfélemlíteni az ün-
nep előtt. Február 27-én kiírtuk 
a közbeszerzést, március else-
jén már a rendőrség el is indította 
a város ellen az eljárást. A gye-
rekeknek egyszer használatos 
esőkabátok és zászlócskák vá-
sárlására közbeszerzést írtunk 
ki, erről tenderfüzet készült. Az 

összeget szponzorok ajánlot-
ták fel, nem közpénzből akar-
tuk finanszírozni. A törvényeket 
betartva jártunk el, amit az ira-
tok is igazolni fognak. Nem tu-
dom, ki a feljelentő, arra is várni 
kell, míg megtudjuk, ennek mi az 
oka és célja” – közölte a polgár-
mester. A hivatal sajtóosztályától 
megtudtuk, hogy a március 15-ei 
rendezvényre a hivatal megsze-
rezte a rendőrségi engedélyt, így 
a megemlékezés a program sze-
rint zajlik.    

Ünnepi program

A rendezvénysorozat már 
holnap ünnepre hangolódó 
programokkal kezdődik: gyerek-
foglalkozásokra, kiállítás-meg-
nyitóra, zongora- és szavalóestre, 
valamint rendhagyó TUDÁSZ 
műveltségi vetélkedőre is sor 
kerül. A március 15-ei ünnepi 
program csütörtökön 12 órakor 

a huszárok felvonulásával kez-
dődik, majd szavalatok, illetve a 
Székely Dalegylet, az Alla Breve 
és a Balázs Ferenc Vegyeskar kö-
zös előadása következik. Gálfi 
Árpád polgármester köszöntője 
után Soltész Miklós, a magyar 
kormány egyházi, nemzetiségi és 
civil társadalmi kapcsolatokért 
felelős államtitkára tolmácsol-
ja Orbán Viktor miniszterelnök 
üzenetét, továbbá ünnepi beszé-
det mond Biró Zsolt, a Magyar 
Polgári Párt elnöke, parlamenti 
képviselő és Szeneczey Balázs, 
Budapest főpolgármester-helyet-
tese.  

Délután négy órától a Tomcsa 
Sándor Színház művészei a ta-
valyelőtti nagy sikerű ünnepi 
program folytatására, a Forrada-
lom.ma 2.0-ra várják az ünnep-
lőket. A társulat színészei korhű 
ruhákban játsszák el az 1848. 
március 15-ei délutáni eseménye-
ket, úgy elevenítve meg a törté-

nelmet, hogy annak a városlakók 
is részesei lehessenek. A gyü-
lekező a Pilvaxot szimbolizáló 
Mokka kávéházban lesz, majd 
innen a forradalmi tömeg átvo-
nul a városházára, ahol az ön-
kormányzat rendkívüli ülést tart 
a Szent István-teremben. Ezt kö-
vetően átvonulnak a Tomcsa Sán-
dor Színházba, ahol a forradalom 
kitörésének ünneplése koronázza 
meg a napot. A rendezvénysoro-
zat 16-án 17 órától a Tompa László 
Általános Iskola diákjainak Pe-
tőfi Sándor-emlékünnepségével 
folytatódik a Művelődési Házban, 
majd 18 órától ugyanitt az Üzenet 
haza című dramatikus táncmű 
bemutatója következik, a városhá-
za Szent István Termében pedig 
kamaraest lesz. Az előadásokra a 
belépés díjtalan, helyjegyeket elő-
zetesen a Művelődési Ház jegy-
pénztárában lehet foglalni.

DÓSA ILDIKÓ, HADNAGY ÉVA 

Kivizsgálást indított a rendőrség Székelyudvarhely ellen

Nem tetszik a piros–fehér–zöld

Tegnap sajtótájékoztatón ismertették a rendezvénysorozat programját

Az RMDSZ januárban meghir-
detett tankönyvíró pályázatára 
44 pályamunka érkezett, ebből 
40 teljesítette az elvárásokat – tá-
jékoztatott tegnapi közleményé-
ben a szövetség sajtóirodája. Bár 
egyes tantárgyakra nem érkezett 
pályázat, a benyújtott tervezetek 
lefedik elsőtől hatodik osztályig 
a tárgyak nagy részét: magyar 
anyanyelvi kommunikáció, ro-
mán nyelv és kommunikáció ele-
mi oktatásban, zenei nevelés, 
zene és mozgás, római katolikus 
vallás, unitárius vallás, fizika, 
magyar kisebbségtörténet, tár-
sadalmi nevelés, valamint román 
nyelv és irodalom.

Magyari Tivadar oktatásért 
felelős ügyvezető alelnök rá-
mutatott, a kiírás célja olyan pe-
dagógusok támogatása volt, akik 
korábban tankönyveket tervez-

tek, írtak és szerkesztettek, vagy 
éppen kialakították az illusztrá-
ciókkal kapcsolatos koncepciót. 
Azt követően, hogy a tanköny-
vek ügyét az új jogszabályok 
szerint egy állami kiadónak kel-
lett átvennie, megfelelő támoga-
tás nélkül maradtak a korábban 
munkához látott szerzők és il-
lusztrátorok. Ezért indította el a 
szövetség tankönyvírói pályáza-
tát – részletezte az RMDSZ okta-
tásért felelős ügyvezető alelnöke.

A közleményben leszögezik, a 
tankönyvírók ösztönzése azért 
volt fontos, hogy versenyképes 
kiadványokból tanulhassanak a 
magyar diákok. A kiírás elsőtől 
egészen ötödik osztályig olyan 
tankönyvek megszerkesztését 
ösztönözte, amelyek sajátosan a 
magyar oktatásban tanított tan-
tárgyakhoz kapcsolódnak. Ilyen 

például a magyar nyelv és iro-
dalom, a magyarság történelme, 
a zene és hasonlók. A tantárgy-
reform a következő tanévtől a 
hatodik osztályt is eléri, így jö-
vőtől már nemcsak a sajátos tan-
tárgyak tankönyveit támogatja 
a szövetség pályázata, hanem 
minden más tárgy tankönyvét 
is – derül ki továbbá az RMDSZ 
közleményéből. 

A pályamunkákon mintegy 
196 személy dolgozott összesen, 
nagyrészük pedagógus: szerzők, 
illusztrátorok, technikai szer-
kesztők. Egy tankönyv eseté-
ben a maximális pályázati keret 
7000 lej volt. A szerzők véglege-
sítik ezeket a tankönyveket és 
a jogszabály értelmében tovább 
pályáznak a minisztériumi ki-
írásra. 

GYERGYAI CSABA

Lezárult az RMDSZ tankönyvíró pályázata

Hivatali visszaélés 

gyanújával indított 

eljárást a rendőrség a 

székelyudvarhelyi pol-

gármesteri hivatal  ellen. 

A kivizsgálás a március 

15-ei rendezvény köz-

beszerzési eljárásának 

törvényességére irá-

nyul. Ettől függetlenül a 

hivatal tartalmas és 

gazdag programkíná-

lattal készül az 1848–

1849-es forradalom 

és szabadságharc 170. 

évfordulójának megün-

neplésére. A program 

összeállításában a 

kulturális intézmények 

is részt vettek.

Súlykorlátozást vezettek be

Több udvarhelyszéki útszakaszon is 3,5 tonnás súlykorlátozást veze-
tett be Hargita Megye Tanácsa, ami alól csak a buszjáratok képeznek 
kivételt – olvasható az intézmény tegnapi közleményében.A lakosság 
ezzel kapcsolatos észrevételeit jelezheti a megyei tanács diszpécser-
szolgálatánál a 0266-207774-es telefonszámon vagy a dispecerat@
judetulharghita.ro e-mail-címen is. A korlátozás a Homoródalmás–
Homoródkeményfalva, Homoródfürdő–Homoródkeményfalva, Városfal-
va–Kányád–Kovászna megye határa, Tibód–Szenttamás, Szentkirály–
Szentlélek, Farcád–Lengyelfalva, Tarcsafalva–Csehétfalva, Keresztúr–
Újlak, Gagy–Maros megye határa, Kőrispatak–Maros megye határa, 
valamint az Etéd–Maros megye határa közötti utakra vonatkozik.

TUDÁSZ az 1848–49-es forradalom jegyében

Nemzeti ünnepünk tiszteletére újból megrendezik Székelyudvarhe-
lyen március 14-én 18 órakor a 30. TUDÁSZ rendhagyó műveltségi 
vetélkedőt. A Stúdió Mozi termében a helyi középiskolák háromfős 
csapatai mérkőznek meg a szabadságharchoz kapcsolódó ismere-
teikből. A szervezők felhasználják a digitális technika lehetőségeit, jó 
szórakozást nyújtva a nézőknek és szurkolóknak egyaránt: film- és 
videobejátszások tömegével próbálják közelebb hozni az akkori ese-
ményeket a mai ember világához, de lesz színjátszás, „forradalmasí-
tott rockzene”, vaktérkép és irodalmi barangolás is. A belépés ingye-
nes, a szervezők szeretettel várják a kultúra iránt érdeklődőket.
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