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Ismert és köztiszteletben álló 
személyiségek kötnek pin-
cérkötényt az elkövetkező két 
hétben Marosvásárhelyen 
azzal a céllal, hogy borravalót 
gyűjtsenek a gyermekgyógyá-
szati klinika javára.

 » SZÁSZ CS. EMESE

Az év ezen időszakában talán 
többet jótékonykodnak, ado-
mányoznak az emberek, mint 

egész évben összesen. Ebből a kör-
ből próbálnak kitörni a marosvá-
sárhelyi Rotaract Klub Téka tagjai, 
akik évek óta a Give in a Diff erent 
Way jelszóval másképp próbálnak 
segíteni. Egyik évben fagyizni, kor-
csolyázni vitték az árva gyerekeket, 
máskor műalkotások árverezésével 
igyekeztek segíteni. Legsikeresebb 
projektjük azonban, amikor ismert 
és köztiszteletben álló személyisé-
geket kérnek fel arra, hogy egy-egy 
estére pincérkötényt kössenek, és 
poharakkal teli tálcákkal, ételekkel 
a karjukon gyűjtsék a borravalót. 
A tavalyi eseményen 7588 lej értékű 
borravaló gyűlt össze, amelyet az 
Együtt a Rákos Gyerekekért Alapít-
vány napközi központjának a hely-
reállítására ajánlott fel a Rotaract.

„Immár harmadik alkalommal 
kértünk fel különböző köztiszte-
letben álló személyiségeket, hogy 
pár órát szakítva szabadidejükből, 
pincérként szolgáljanak fel egy ne-
mes cél érdekében. Az összegyűj-
tött borravalót a marosvásárhelyi 

MÚZEUMIGAZGATÓ, POLGÁRMESTER, MESEPSZICHOLÓGUS IS FELSZOLGÁL A NEMES CÉL ÉRDEKÉBEN

Pincérkednek a jótékonykodó hírességek

Művész a művésznek. Az elmúlt években Sebestyén Aba színész Keresztes Ildikó énekesnőnek szolgált fel

 » A projekt 
kezdeményezői 
az összegyűjtött 
borravalót a 
marosvásárhelyi 
megyei kórház 
2-es számú gyer-
mekgyógyászati 
klinikájának 
adományozzák.

megyei kórház 2-es számú gyermek-
gyógyászati klinikájának adományoz-
zuk majd, ők pedig egy lépcsőfelvonó 
megvásárlására fordítják az összeget, 
hogy a mozgáskorlátozott gyerekek 
akadálymentes közlekedését biz-
tosítsák” – fogalmazott Ferenczy 
Anna, a szervezet tagja. Hozzátette, 
az eddigi akcióik közül a pincér-
kedés újdonsága, kreativitása az, 
amivel a legtöbb embert megszólí-
tottak, sőt ezzel adakozásra is biz-
tatták őket.

A különleges felszolgálások sora 
hétfőn este már elkezdődött a Pet-

ry Bistro – Grill & Wine étteremben, 
ahol Jeszenszky Attila, Marosvásár-
hely egyik közismert optikusa öl-
tött pincérkötényt magára, tegnap 
pedig B. Szabó Zsolt rádiós műsor-
vezető és Bereczky Sándor fotós 
szolgálta ki az étterem vendégeit. 
A pincérek között szerepel majd 
Soós Zoltán, a Maros Megyei Múze-
um igazgatója, Fülöp Tímea, a Kul-
túrpalota vezetője, Borsos Csaba, a 
Gaga Rádió jól ismert hangja, Kádár 
Annamária mesepszichológus, Peti 
András tanácsos vagy Bányai Ist-
ván, Jedd polgármestere is.
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 » KOVÁCS ESZTER

Záróeseményre készülnek a Heuré-
ka 2.0 programban részt vevő 

diákok: csütörtökön 17 órától a szé-

kelyudvarhelyi városi könyvtárban 
mutatják be azt a hat projektet, 
amelyekkel az utóbbi időszakban 
foglalkoztak. A Székelyudvarhelyi Kö-
zösségi Alapítvány (SZKA) által tavaly 

indított program révén a középisko-
lások kipróbálhatnak újszerű, in-
terdiszciplináris és kreatív ötlete-
ket. A projekt érdekessége továbbá, 
hogy a kezdeményezők tanárokat, 
mérnököket, tudományos szakterü-
leten dolgozókat vagy a tudomány 
valamely területén hobbiként tevé-
kenykedőket vontak be, akik köz-
vetlenül a diákokkal dolgoztak. Az 
év során a csapatok több bemutatót 
tartottak.

Idén a Heuréka szakmai partnere, 
az Udvarhelyszéki IT&C közösség 
(azaz a U-Hub) ismét bekapcsolódott 
egy saját projekttel, melynek révén a 
fi atalok betekintést nyerhettek a fej-
lesztési folyamatok menedzsmentjé-
nek területébe és az ehhez kapcsoló-
dó eszközkészletek használatába is. A 
záróeseményen egyébként néhány, a 
csapat által kidolgozott fejlesztést is 
bemutatnak. Partner volt továbbá a 
Kováts István Fotóarchívum Egyesü-
let: az egyedi fotóstúdió működtetői a 
fényírás fejlődésének történetével, il-
letve különböző érdekes technikákkal 
ismertették meg a diákokat.

Dimén-Varga László, a Tamási Áron 
Gimnázium tanára „kincskereső” játé-
kot dolgozott ki csapatával: a Geoját-
szótér nemcsak szórakoztató, hanem 
általa a térség természeti látnivalóit 
is felfedezhetik a játékosok. Székely 

Zoltán, a gimnázium tanára is veze-
tett egy csapatot, amelynek tagjai azt 
bizonyították be, hogy a fi zika nem 
unalmas. Egyébként a csütörtöki 
bemutatón az is kiderül: hogyan és 
főként miért lehetséges az, hogy to-
jásokra lépjünk anélkül, hogy azok 
összetörjenek. Godra Hajnal tanár-
nő csapata a virtuális valósággal 
foglalkozott, háromdimenziós mo-
delleket hoztak létre, ezekből mu-
tatnak ízelítőt a záróeseményen. A 
városi téka alapítványa is csatlako-
zott a programhoz: planetáriumot 
hoztak létre, ahol a diákok és min-
den érdeklődő csillagászati ismere-
teit bővítették.

A Heuréka program második for-
dulójában a támogatási alap 18 030 
lej volt, egy pályázat pedig 3 000 és 
10 ezer lej közötti támogatásban ré-
szesülhetett.

„Feltétlenül folytatjuk a kez-
deményezést” – mondta el lapcso-
portunknak Csáki Rozália, az SZKA 
ügyvezetője. Az adománygyűjtés már 
elkezdődött, hiszen az idei Fuss neki! 
projekt alkalmával a közösségi ala-
pítvány futói kifejezetten a Heuré-
ka-alapért húztak nyúlcipőt: akkor 
közel 14 ezer lej gyűlt össze, de ado-
mányozni a csütörtöki záróesemé-
nyen is lehet. A következő pályázat 
kiírása jövő tavaszra várható.

Heuréka: tudomány-népszerűsítés a középiskolás diákok körében
 » A program 

során a diákok 
kreatív ötleteket 
próbálhatnak ki.

A Tamási Áron Gimnázium egyik csapata látványos elektromosságtani kísérleteket mutatott be
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 » INNEN-ONNAN

Közúti baleset áldozata lett 
egy férfi  Zsukon
Egy ember meghalt, egy pedig 
súlyosan megsérült tegnap a 
Kolozs megyei Zsukon, amikor 
személygépkocsijuk egy vonat-
tal ütközött. A Kolozs Megyei 
Katasztrófavédelmi Felügye-
lőség (ISU) szerint az ütközés 
következtében egy 72 éves férfi 
elhunyt. Egy másik személyt 
súlyos sérülésekkel szállították 
kórházba.

Queen-dalt hallgattak 
legtöbben online a 20. században
A Universal Music Group (UMB) 
kiadó tegnap bejelentette, hogy 
a 20. század legtöbbet online 
hallgatott dala a Queen Bo-
hemian Rhapsody című slágere. 
A kiadó szerint az együttes azon 
belül is leginkább a Freddie 
Mercury történetét feldolgozó 
Bohém rapszódia (Bohemian 
Rhapsody) című film komoly 
lendületet adott a zeneműnek. 
Az UMG közleménye alapján 
az 1975-ben megjelent kisle-
mezt és videoklipet több mint 
1,6 milliárdszor indították el 
világszerte a különböző zene-
szolgáltatóknál. A Bohemian 
Rhapsody olyan klasszikuso-
kat utasított maga mögé, mint 
a Nirvana Smells Like Teen 
Spiritje, a Guns N’ Roses Sweet 
Child O’Mine-ja. A Rami Malek 
főszereplésével készült Bohém 
rapszódia című film egy új 
nemzedékkel ismertette meg 
a brit rockegyüttes történetét. 
Öt héttel a megjelenése után a 
mozi immár minden idők legna-
gyobb bevételt produkáló zenés 
életrajzi filmje, amelyre világ-
szerte 600 millió dollár értékben 
váltottak jegyet.




