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Orvoslakásokat építenének
Segítik a szülőföldön való boldogulást
• A csíkszeredai, gyer-
gyószentmiklósi, krasz-
nai és a Borszéken 
épülő családi házakhoz 
hasonlót tervez építtet-
ni Nyárádszeredában is 
a Studium – Prospero 
Alapítvány. 

A N T A L  E R I K A

A házba olyan fi atal orvos- vagy 
művészcsalád költözhet majd 
be, amely a Nyárád mente va-

lamelyik településén él és tevékeny-
kedik. A telket a kisváros önkormány-
zata biztosítja úgy, hogy amennyiben 

lesz rá anyagi lehetőség, még két 
családi házat építtetnének oda. A ma-
rosvásárhelyi alapítvány célja, hogy 
a Nyárád menti településeken élő 
orvosokat, művészeket is támogas-

sa lakhatási lehetőséggel – mondta 
lapunknak dr. Vass Levente, a Studi-
um – Prospero Alapítvány ügyvezető 
elnöke, parlamenti képviselő. Hozzá-
téve, hogy a helyi önkormányzattal 

összefogva immár Nyárádszeredában 
is építik a „megmaradás hálózatát”.

Az építkezésről szóló tárgyalá-
sokat augusztus végén kezdte el a 
helyi tanács és a marosvásárhelyi 
alapítvány. Az önkormányzati tes-
tület jóváhagyta a kezdeményezést, 
és kijelölte azt a 28 áras területet – 
az Országos Lakásügynökség által 
épített tömbházak mögötti halastó 
mellett –, amelyre három szolgálati 
lakást építenének. Vass Levente el-
mondta, hogy 2020-ban tervezik az 
alapkőletételt, most ugyanis még 
a topográfi ai munkálatokat végzi a 
nyárádszeredai polgármesteri hi-
vatal, majd ezt követően az önkor-

mányzatnak kell egy tanácshatáro-
zattal biztosítania a kijelölt területet 
az építkezéshez, az engedélyek meg-
szerzése után pedig elkezdődhetnek 
a munkálatok.

Tóth Sándor, Nyárádszereda pol-
gármestere kifejtette, fontos-
nak tartják, hogy a Nyárád 
menti kisvárosban is létre-
jöjjön a beruházás, mert így 
ösztönözhetik az itthonma-
radást és a hazatelepedési 
kedvet, ugyanakkor a nyárád-
szeredai és környékbeli lakosoknak 
magyar orvosok által végzett szol-
gáltatásokat biztosíthatnak. A szol-
gálati lakásokat, amelyekben akár 
egy-egy család, akár több egyedül-
álló személy lakhat, a Nemzetpoliti-
kai Államtitkárság, a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. és a Studium állandó 
támogatóinak segítségével építik fel – 
tette hozzá Vass Levente.

Látványterven a Nyárádszeredába 
tervezett házak
◂   FORRÁS: STUDIUM – PROSPERO ALAPÍTVÁNY
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N egyedik helyen végzett a szé-
kelyudvarhelyi Tamási Áron 

Gimnázium GiMilliomosok csapata a 
PénzSztár verseny döntőjén, amelyet 

december 10-én tartottak a 
Magyar Nemzeti Múzeum 
dísztermében. A Kiss Péter, 
Gagyi Levente Lóránt, Ilkei 
Árpád és Krizbai Kázmér al-
kotta csapat harmadik éve 
nevez be erre a többfordulós 

versenyre, idén egyetlen hatá-
ron túli csapatként a döntőig küzdötték 
magukat – tájékoztatott Dimén-Varga 
László, a diákok felkészítő tanára. A 

feladványok kapcsán Dimén-Varga 
László elmondta, az egyik házi feladat-
ban egy induló befektetési alap port-
fólióját kellett összeállítania a csapat-
nak. A másik itthonról vitt feladat egy 
képzelt riport volt: az Európai Bizottság 
egyik tagjával kellett képzelt televíziós 
interjút készíteni, amelyből ki kellett 
derülnie, hogy milyen kulcsfeladatai 
lesznek a biztosnak az ötéves hivatali 
időszakában, illetve idén sem hiány-
zott a döntőből a szópárbaj, amelynek 
keretében a csapatoknak egymással 
szemben kellett megvédeniük ellenté-
tes álláspontjaikat.

PénzSztárok a gimisek

A Kerekcsere Egyesület és a csíksze-
redai Nagy Imre Általános Iskola 

októberben és decemberben rendezte 
meg az Ipics-apacs, Csíkszereda! elneve-
zésű honismereti játék kilencedik fordu-
lóját a hargitai megyeszékhely II–VIII. 
osztályos tanulóinak. A játékosoknak 
ezúttal csíkszeredai szobrokkal és em-
lékművekkel kapcsolatos feladványokat 
kellett megoldaniuk. A kiváló gyűjtése-
ket a szervezők a Nagy Imre Általános 
Iskola honlapjának (www.nagyimreis-
kola.ro) Városunk, Csíkszereda menü-
pontjában tették közzé.

Ipics-apacs, Csíkszereda!

Köszönik a támogatást
Az Ipics-apacs, Csíkszereda! 
honismereti játék Csíkszereda 
Megyei Jogú Város Önkormány-
zata, a Kerekcsere Egyesület 
és a Nagy Imre Általános Iskola 
Szülői Közössége támogatásával 
valósult meg. A játék szervezői 
és részvevői ezúton is köszönik a 
támogatást. (x)
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A versenyen részt vett székelyudvarhelyi csapat
▴   FORRÁS: DIMÉN-VARGA LÁSZLÓ GYŰJTEMÉNYE




