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H I R D E T É S

Versenytárgyalás egy 51 négyzetméteres
helyiség bérbeadására

Jedd község polgármesteri hivatala versenytárgyalást 
szervez 2019. április 8-án, a hivatal székhelyén egy 
51 négyzetméteres helyiség bérbeadására. A helyiség 
a község köztulajdonát képezi és a jeddi kultúrotthon 
épületének része. 
A 2018. szeptember 24-i 53-as számú helyi tanácsi 

határozat értelmében gyógyszertár, orvosi rendelő vagy fogászati rendelő 
berendezése lehetséges (alakítható ki). A kikiáltási ár 1000 lej/hónap.
Ajánlatokat lezárt borítékban 2019. április 3., 12 óráig fogadunk el a pol-
gármesteri hivatal titkárságán.
Feladatfüzet igényelhető a polgármesteri hivataltól, a részvételi díj 30 lej, a 
részvételi garancia pedig 50 lej, amely befizethető a hivatal székhelyén vagy 
a marosvásárhelyi állami kincstárba a következő számlaszámra: RO21 TREZ 
4765 006X XX00 0238. A hivatal adóazonosító száma 4619140.
További információ a polgármesteri hivatal székhelyén vagy a 0265-
243303-as telefonszámon kapható hétfőtől péntekig 8 és 14.30 óra között. 
A kapcsolattartó személy Takács Olga.

Bányai István polgármester

SZÍNDARABBAN MUTATTÁK BE FÉLÉVES TEVÉKENYSÉGÜKET A VERSENYZŐ DIÁKOK

Brassói örökségvédők sikere
A brassói Áprily Lajos 
Főgimnázium ReforMált 
csapata nyerte az Öröksé-
günk őrei – Fogadj örökbe 
egy műemléket országos 
örökségvédelmi verseny 
szórványdöntőjét és egyben 
a brüsszeli tanulmányi utat. 
A kolozsvári országos dön-
tőbe a dévai Téglás Gábor 
Elméleti Líceum csapata is 
továbbjutott.

 » BEDE LAURA

Brassói és dévai csapat-
tal bővült a hétvégén az 
Örökségünk őrei országos 

döntőjének mezőnye. A fél éve 
tartó verseny regionális fordu-
lójában öt csapat méretkezett 
meg a nagyenyedi Bethlen Gá-
bor Kollégiumban, ahol rövid 
színdarabban mutatták be te-
vékenységüket és védelmezett-

jüket a nagyközönség és a szak-
mai zsűri előtt.

A szórványdöntő nyertes 
csapata a brassói Áprily Lajos 
Főgimnázium ReforMált csa-
pata, amely a brassói lebontott 
református templomot „fogad-
ta örökbe”. A diákok jutalma a 
Winkler Gyula európai parla-
menti képviselő által felajánlott 
brüsszeli tanulmányút. Az orszá-
gos döntőbe jutott ugyanakkor 
a dévai Téglás Gábor Elméleti 
Líceum Gy. F. K. Ő. csapata is, a 
Gyulay Ferenc- kastély őrzője.

A Fehér megyei döntőben 
színpadra állt még a nagyenye-
di Bethlen Gábor Kollégium két 
csapata: a nagyenyedi vasútál-
lomást örökbefogadó Időuta-
zók állomása nevű csoport és a 
marosújvári Teleki-kastély tör-
ténetét ismertető Elfeledett Tele-
ki- kastély őrei nevű diákcsapat; 
az Áprily Lajos Főgimnázium 
Haller–Kálnoky-kastély őrei pe-
dig az olthévizi Haller–Kálnoky- 
kastély történelméről meséltek.

„Az elmúlt két évben két na-
gyon fontos fejlemény történt az 
Örökségünk őrei mozgalomban: 
tavaly egyértelműen kiderült az, 
hogy a verseny jó európai gya-
korlat, és először mutathatta be 
munkáját 45 diák az Európai Par-
lamentben. Ugyancsak hatalmas 
lépés volt a vetélkedő számára az 
is, hogy az idei évtől országosan 
elismert tantárgyversennyé vált” 
– fogalmazott Winkler Gyula eu-
rópai parlamenti képviselő. Hoz-
zátette, mindkét fejlemény azt 
igazolja, hogy ez a kezdeménye-
zés, amely innen a szórványból 
indult, ma már olyan összerdélyi 
megmozdulássá vált, amely azt 
bizonyítja, hogy van jövője an-
nak, amit mi megálmodtunk és 
elkezdtünk. Hegedüs Csilla ötlet-
gazda szerint az Örökségünk őrei 
mozgalomnak különös jelentősé-
ge van, főleg szórványvidéken.

A verseny országos döntőjét 
április 7-én szervezik Kolozsvá-
ron, a János Zsigmond Unitárius 
Kollégiumban.

 » B. L. J.

Az ország legnagyobb plane-
táriumát nyitják meg ápri-

lisban a brassói állatkertben. 
„A harminc–negyvenperces előa-
dások során a látogatókat a Föld 
legtávolabbi pontjaira kalauzol-
juk, valamint az animációknak 
köszönhetően megismerkedhet-
nek a földrajz, meteorológia, csil-
lagászat vagy biológia rejtélyei-
vel” – fogalmazott Alin Pânzaru, 
a brassói létesítmény menedzse-
re. A háromszáz négyzetméteren 
elterülő planetáriumot modern 
technológiai eszközökkel szerel-
ték fel, 4K felbontású videopro-

jektorokkal, amelyet a jövőben 
8K-ra vagy 3D-re fejleszthetnek. 
A több mint nyolcmillió lejes 
költségvetésű épületben lift  is 
található, ezzel lehetővé téve a 
mozgássérült személyek belé-
pését. „Szeretnénk minél több 
brassói iskolást megszólítani, 
valamint segíteni a pedagógu-
sokat a tananyag leadásában, 
megértetésében. Másként jut el a 
gyerekhez az információ, amikor 
a tanteremben a könyvet lapoz-
zák, mint amikor a planetárium-
ban bolygókról, vagy különböző 
fl órákról és faunákról mesélnek 
nekik” – mondta George Scripca-
ru, a Cenk alatti város polgármes-

tere. Egyébként az ország első 
planetáriuma 1969. július 1-jén 
nyitotta meg kapuit Nagybányán. 
Az intézmény felszerelései között 
szerepel egy ZKP-1 (Carl-Zeiss 
Jena) vetítő, egy teleszkóp és két 
távcső. A modern videoprojektor 
segítségével a planetárium ku-
polája alatt naponta szerveznek 
csillagoségbolt-bemutatókat, 
ahol a látogatók megismerhetnek 
és megcsodálhatják a csillagké-
peket. A szakemberek készsége-
sen válaszolnak az érdeklődők 
kérdéseire, mesélnek a bolygó-
rendszerről, az égi jelenségekről 
és a világmindenséget tanulmá-
nyozó szerkezetekről.

Földkörüli utazás a planetáriumban

 » KRÓNIKA

Avram Iancu petrozsényi 
könyvtáros a harmadik he-

lyen végzett a világ egyik leg-
nehezebb versenyének tartott 
északi-sarkköri ultramaratonon, 
amelyen idén tizenöten indultak. 
„Elmentem az út végére. A világ 
végére. És bár sikerrel jártam, 
semmi érdemem sincs, ez Isten 
kegyelme. A megszerzett harma-
dik hely pedig egy nem remélt 
ajándék mindazért, amit itt el-
viseltem. Isten áldja Romániát!” 
– írta szombati Facebook-bejegy-
zésében a sokoldalú sportember. 
A sarkköri ultramaratonon a 

versenyzőknek extrém körülmé-
nyek között kell megtenniük a 
kanadai Yukon állambeli Eagle 
Plains és a jeges-tengeri jégme-
zőn fekvő Tuktoyaktuk település 
közötti 617 kilométeres távolsá-
got. A könyvtáros tavaly is pró-
bálkozott az ultramaratonon, de 
lábsérülés miatt az első nap után 
feladta a versenyt. Avram Iancu 
rendkívüli teljesítményeivel hívta 
fel magára a hazai- és világsajtó 
fi gyelmét: 2016-ban átúszta a La 
Manche- csatornát, 2017-ben vé-
gigúszta a Duna teljes, 2860 ki-
lométeres hosszát, 2018-ban 60 
nap alatt elúszott Sulinától Isz-
tambulba (680 km).

Dobogós lett Avram Iancu

 » INNEN-ONNAN

Tűz a marosvásárhelyi víkendtelep vendéglőjében
Tűz ütött ki tegnapra virradóan a marosvásárhelyi víkendtelep egyik 
vendéglőjében – tájékoztatott Cristian Virag, a Maros megyei kataszt-
rófavédelmi felügyelőség (ISU) szóvivője. A tűzoltók négy autóval 
vonultak ki. Az oltást nehezítette, hogy amire a helyszínre értek, a tűz 
a kétszáz négyzetméteres épület egész felületére kiterjedt, beleértve a 
fából épült teraszt is. A gázvezetéket nem lehetett elzárni, ez tovább 
szította a tüzet, és a robbanás veszélye is fennállt. A tűzoltóknak si-
került megakadályozni, hogy a tűz átterjedjen a környező épületekre, 
és öt órás munkával eloltották a lángokat. A szóvivő szerint áldozatok 
nem voltak. A tűz okait vizsgálják a szakemberek.

Öngyilkos lett a DNA volt temesvári vezetője
Meghalt péntek reggel a korrupcióellenes ügyészség temesvári 
ügyosztályának volt vezetője, Tamas Schiffb  eck, miután lezuhant az 
intézmény épületének hatodik emeletéről. A nyomozó hatóságok ön-
gyilkosságot valószínűsítenek, ügyészségi források szerint kivizsgálás 
indult az ügyben, gyanús körülmények között bekövetkezett elhalá-
lozás miatt – tájékoztatott az Agerpres. Ugyanazon források szerint a 
korrupcióellenes ügyészség keretében is vizsgálódtak, kiderítendő, 
hogy volt-e valamilyen fegyelmi kihágása, bírósági ügye a temesvári 
ügyosztály 48 éves volt vezetőjének, de nem derült fény ilyenre.

A tehetetlenség menete Kolozsváron egy elhunyt újságíró emlékére
Mintegy negyven személy vett részt tegnap Kolozsváron a Napoca 
Cycling Plus által szervezett, a „tehetetlenség menetének” nevezett 
biciklis felvonuláson, a szájsebészeti beavatkozásban pénteken 
elhunyt Dan Porcuţan újságíró emlékére. A tiltakozó megmozdulást a 
Napoca Cycling Plus szervezte, amelynek a néhai újságíró is tagja volt. 
„Vészjelzésnek szánjuk, hogy az egészségügyi rendszer teljességgel 
inkompetens. Egy értékes embert vesztettünk el, mert az egészségügyi 
rendszerben dolgozók képtelenek voltak rendes munkát végezni. Jó 
eséllyel megmenthető lett volna, ha nem úgy bántak volna vele, mint 
egy utolsó emberrel” – nyilatkozta a szervezők nevében Alexandru 
Pătraşcu. A kerékpárosok megálltak a klinika előtt, ahol megműtötték 
Porcuţant, valamint ennek háza előtt is, ahol gyertyákat gyújtottak 
emlékére. „Ez a felvonulás a beteg egészségügyi rendszer elleni tilta-
kozás legyen. Isten nem kér hálapénzt azért, hogy életet adjon ... Légy 
felelős orvos és felejtsd el a hálapénz szót. A te tudásodtól és kezedtől 
függ több száz ember élete” – írták a szervezők.

A brassói Áprily Lajos Főgimnázium ReforMált csapata a helyi lebontott református templomot ismertette
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