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H I R D E T É S

A PARTIUMI KERESZTÉNY
EGYETEM

magánberuházásként
tendert hirdet

a Nagyvárad, Teleki (Primăriei) utca 27. szám alatti ingatlan 
belső felújítási munkálataira.

Az ajánlatokhoz szükséges dokumentáció
a szabo.simon@partium.ro e-mail-címen igényelhető.

Az ajánlatok leadásának határideje 2019. december 18., 10 óra

ÖSSZEFOGOTT A NÉZŐKÖZÖNSÉG A TEHETSÉGES  KÖRTVÉLYFÁJI KISFIÚÉRT

Szász Csanád a döntőben
Példátlan összefogásnak 
nevezte az édesapa, hogy a 
közönségszavazásnak kö-
szönhetően bejutott a Duna 
Televízió népzenei és nép-
táncos tehetségkutatója, a 
Fölszállott a páva döntőjébe 
kisfi a, a kilencéves körtvély-
fáji Szász Csanád László.

 » SIMON VIRÁG

B ejutott a Fölszállott a 
páva tehetségkutató dön-
tőjébe a hét végén a Ma-

rosvásárhelytől húsz kilométer-
nyire található Körtvélyfájáról 
érkezett kilencéves Szász Csa-
nád, aki a Gyergyói-medecéből 
gyűjtött népdalokat adott elő. 
Az előadás után Sebestyén Már-
ta népdalénekes értékelte első-
ként a szereplését, kiemelve, 
hogy bár a kiválasztott népda-
lok leginkább érett férfi aknak 
valók, Csanád nagyon jól elő 
tudta adni őket, hiszen lerí róla 
a huncutság, góbéság. „Még a 
szeme sem áll jól” – mondta Se-
bestyén Márta, aki úgy értékel-
te, hogy a pajkos dalok mintha 
Csandára lettek volna szabva. 

A zsűri értékelése után 47 pont-
ja volt Csanádnak. A december 
20-án tartandó döntőbe a zsűri 
minden kategória legjobbját 
juttatta tovább és a közösség-
szavazás nyomán egy verseny-
zőnek még lehetősége volt 
bekerülni a végső megmérette-
tésre. 13 országból szavaztak a 
nézők és a legtöbb szavazatot 
a legfi atalabb versenyző Szász 
Csanád kapta. A kisfi ú édesap-
ja, Szász Péter a Székelyhonnak 
elmondta: nagyon örülnek an-
nak, hogy ilyen összefogással 

sikerült a döntőbe juttatni fi át. 
Mint hangsúlyozta, külföldön 
élő ismerősök, rokonok is je-
lezték, hogy mozgósították az 
ismerőseiket és szavaztak. De a 
helybéliek és a környékbeliek is 
melléjük álltak, s nagyon sokan 
népszerűsítették a szavazás le-
hetőségét. „Köszönjük szépen 
mindenkinek, aki biztatott és 
szavazott. Csani nagyon jól 
van, örül, repül, ahogy ő mond-
ja. Készül a döntőre, ahol szin-
tén számít a közönség szavaza-
taira” – mondta az édesapa.

 » KRÓNIKA

Felvették az Erdélyi Magyar Ér-
téktárba és a Hungarikum Bi-

zottság elé terjesztenek három er-
délyi értéket: a székelykaput mint 
kulturális örökséget, dr. Torma 
Zsófi a, az első magyar régésznő-
nek, az újkőkori tordosi kultúra 
első feltárójának és Kibédi Mátyus 
István orvostudós és enciklopé-
dikusnak az életművét – döntött 
az Erdélyi Magyar Értéktár Bizott-
ság. A Magyar Értéktárba való 
felvétel a székely közösség iden-
titásszimbólumának megőrzésére 
hívná fel a fi gyelmet, ugyanakkor 
hangsúlyozná a kapuk nyilván-
tartásának és turisztikai haszno-
sításának fontosságát is – közölte 
az RMDSZ. Az elmúlt évben 22 
értéket terjesztettek a bizottság 
elé, ebből 8-at vettek fel az Erdélyi 
Magyar Értéktárba, többek közt a 
magyarremetei református temp-
lomot, a nagyváradi Sas Palotát, 
a micskei református templomot, 

a szatmárnémeti Iparosotthont 
és az oltszakadáti húsvéti kakas-
ütést. Ezek közül a székelykapu-
kat mint kulturális örökséget, Dr. 
Torma Zsófi a és Kibédi Mátyus Ist-
ván életművét a Magyar Értéktár 
Bizottsághoz fogják továbbítani, a 
felterjesztéseket pedig a helyi illet-
ve megyei értéktárakba javasolták 
felvételre. „Habár napjainkban 
még közel ötszáz székely kapu 
található Székelyföldön, a kapuk 
legnagyobb része nem szerepel a 
hivatalos műemléki nyilvántar-
tásban, és a legtöbb településen 
helyi védelmet sem élvez. Minden 
létező eszközzel tudatosítani kell 
a székely kapuk értékét, nemzeti 
jelentőségét. Ugyanakkor fon-
tos elismerni a két erdélyi tudós, 
dr. Torma Zsófi a és Kibédi Mátyus 
István hozzájárulását nemcsak 
a magyar kultúrához és tudomá-
nyokhoz, hanem az univerzális-
hoz is” – fogalmazott Hegedüs 
Csilla, az Erdélyi Magyar Értéktár 
Bizottság elnöke.

Értéktárban a székely kapu

A tizedik gyergyói gasztrofesztiválon 2019 adag húsos-káposztás ételt főztek a Kossuth Lajos utcában

A december 20-i fi náléban is fellép a tehetséges Szász Csanád 

 » HEGYI ZSUZSÁNNA

Kárpát-medencei Disznótoros 
Fesztivál és Süteménymustra 

várta az érdeklődőket Gyergyó-
szentmiklóson a hét végén, az 
immár tizedszer szervezett ren-
dezvény a városnapi programba 
illeszkedett. A Szent Miklós Napok 
egyik legnagyobb tömegeket meg-
mozgató rendezvénye volt a szom-
bati gasztronómiai esemény, a mí-
nusz fokok ellenére már a reggeli 
órákban nagy volt a sürgés-forgás 
a jubiláló fesztivál új helyszínén, 
a Kossuth Lajos utcában. A tize-
dik kiadáson ugyanis nemcsak a 

több mint ötven benevezett csa-
pat főzött, hanem délre elkészült 
a Kárpát-haza ízei elnevezésű, 
2019 adagos húsos-káposztás étel. 
Magyarországról, Felvidékről, Új-
vidékről, Kárpátaljáról és Erdély-
ből származtak az összetevők: 
200 kilogramm sertéshús, 200 
kilogramm gyergyói káposzta, 50 
kilogramm gyulai lángolt kolbász, 
30 kilogramm makói hagyma és 2 
kilogramm felvidéki fűszerpapri-
ka került az ételbe. „Kimondottan 
ősi magyar összetevőket hasz-
náltunk fel és teljes odaadással, 
szívvel-lélekkel készítettük a gyer-
gyóiaknak az ételt” – részletezte 

Ambrus György, a Magyar Nem-
zeti Gasztronómiai Szövetség 
alelnöke, olimpiai Venesz-díjas 
aranyérmes mesterszakács, a 
főzőfesztivál fővédnöke, az óri-
ásüstben készülő étel receptjé-
nek egyik kidolgozója. A csapa-
toknál készülő ételt és a nagy 
bográcsban főtt húsos-káposztás 
egytálat is meg lehetett vásárolni 
a helyszínen, jelképes összeg el-
lenében, melyet idén a mozgás-
sérült, mozgásszervi problémák-
kal küszködő gyerekek, fi atalok, 
felnőttek rehabilitációjával, moz-
gásfejlesztésével foglalkozó Esély 
Alapítványnak adományoznak.

Hatalmas adag étel főtt a gyergyói utcán 




