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 » RÖVIDEN

Újjáépítik a leégett 
ipartörténeti műemléket
Újjáépítik a nagyváradi nagy-
piacon július közepén leégett 
ipartörténeti műemléket, az 
egykori villamoskocsiszínt, ami 
évek óta a piac csarnokaként 
üzemelt. Mint a váradi önkor-
mányzat sajtóosztálya pénteki 
közleményében rámutat, a helyi 
képviselő-testület csütörtöki ülé-
sén fogadta el a terveket. A terv 
értelmében a nagypiacot üzlet-
központként építik újra, ami alatt 
egy 247 autónak helyet biztosító 
mélygarázs is helyet kap. „Teljes 
mértékben újjáépül a tűz martalé-
kává vált épület olyan formában, 
hogy a lehető legjobban hasonlít-
son az eredetihez, továbbá ez alá 
az ingatlan alá is kiterjed majd a 
mélygarázs. A parkoló nagy lesz, 
nem csupán azokat fogja kiszol-
gálni, akik a piacra érkeznek, 
hanem azokat is, akik az adó-
hivatalban dolgoznak, a Cicero 
panelházban laknak, az Electri-
cához jönnek, vagy dolguk van 
a környéken. Azt szeretnénk, ha 
mielőbb kiírhatnánk a versenytár-
gyalást” – idézi a közlemény Ilie 
Bolojan polgármestert. A teljes 
projekt becsült költségei 13,8 mil-
lió euróra rúgnak. A beruházást 
az Interreg V-A Románia–Magyar-
ország program keretében lehív-
ható összegekből fi nanszírozzák. 
A kivitelezés 18 hónapig tart 
majd. Amint arról beszámoltunk, 
július 18-ára virradóra leégett a 
20. század első évtizedében épült 
nagyváradi villamoskocsiszín, 
amelyben évtizedek óta a Nagypi-
ac vásárcsarnoka működik. A vá-
radi magyarok aláírásgyűjtéssel 
is nyomatékosították kérésüket, 
hogy az ingatlan eredeti formájá-
ban épüljön újra.
 
Használatba vehették 
az autósok az új váradi aluljárót
Átadták pénteken a nagyváradi 
Sztaroveszky (Magheru) út alatt 
futó aluljárót, ami az elmúlt évek 
legkomplexebb beruházásnak 
minősül. A létesítmény átadásán 
Ilie Bolojan polgármester, Florin 
Birta és Mircea Mălan alpolgármes-
terek is részt vettek, de a szintén 
váradi Marcel Boloş európai uniós 
alapokért felelős miniszter, illetve 
Carmen Moraru államtitkár is jelen 
volt. A Baross (Dacia) híd felújítá-
sára is kiterjedő beruházás célja 
az volt, hogy könnyebbé váljon a 
gépkocsiforgalom a környéken, az 
élményfürdő és megyeháza irányá-
ba egyaránt, és a villamos is zavar-
talanul közlekedjen. Az aluljáró a 
Kolozsvár felől érkező forgalomnak 
is zöld utat biztosít az állomás és a 
magyar határ irányába. Marcel Bo-
loș miniszter az avatáson elmond-
ta, Nagyvárad 2014–2020 között 
70 projektre hívott le támogatást 
350 millió euró értékben, míg az 
előző négy évben újabb 250 millió 
eurót szerzett a Bolojan-adminiszt-
ráció, ami a tárcavezető szerint 
meglátszik a városon. Florin Birta, 
a Nemzeti Liberális Párt (PNL) pol-
gármesterjelöltje felidézte, hogy a 
munkálatok 2019 szeptemberében 
kezdődtek, és hamarabb befejeződ-
tek, mint az előírt határidő, ugyanis 
iskolakezdésre meg akarták nyitni 
a gépkocsiforgalom előtt.

Továbbra is kórházi ápo-
lásra szorul, de stabil az 
állapota Kovács Gergely 
gyulafehérvári római ka-
tolikus érseknek, akinél a 
múlt héten mutatták ki a 
koronavírus-fertőzést. A fő-
egyházmegye a járványügyi 
előírások betartására kéri a 
papokat és a híveket.

 » PAP MELINDA

K ovács Gergely érseket to-
vábbra is kórházban ápolják 
Gyulafehérváron, állapota je-

lenleg stabil, de továbbra is szükséges 
a kórházi kezelés folytatása – tájé-
koztatta Lukács Imre Róbert általá-
nos érseki helynök a Romkat.ro ró-

TOVÁBBRA IS KÓRHÁZBAN KEZELIK AZ ÉRSEKET, AZ ELŐÍRÁSOK BETARTÁSÁT KÉRIK A HÍVEKTŐL

Stabil Kovács Gergely állapota

Népszerű. Diákjai szelfi znek az év külhoni tanárának választott Marosfői Katalin (könyvvel a kezében) székelyudvarhelyi magyartanárral

 » „Most az 
imádság, a mun-
ka és a bizton-
sági előírások 
pontos megtar-
tásának ideje 
van” – közölte 
az érsekség.

mai katolikus hírportált. Elmondta, 
hogy az érsekség elöljárói kapcsolat-
ban vannak az érsekkel, gyógyulása 
érdekében azonban arra kérik a pa-
pokat és a híveket, hogy elsősorban 
imával támogassák főpásztorukat, 
és ne személyesen érdeklődjenek az 
állapotáról. Hangsúlyozták, hogy a 
főegyházmegye folyamatosan hiva-
talos tájékoztatást ad a fejlemények-
ről. „Most az imádság, a munka és 
a biztonsági előírások pontos meg-
tartásának ideje van. Nagyon fontos 
lenne, hogy a papok, együttműköd-
ve az egyházi munkatársakkal, az 
egyháztanácsok tagjaival továbbra 
is felelős magatartást mutassanak 
fel, és odafi gyeljenek a járványügyi 
egyházi előírásokra” – idézte az ál-
talános érseki helynököt a katolikus 
hírportál.

Emlékeztettek, hogy a főegyház-
megyei hatóság által a járvány-

helyzet idején érvényes szabályok 
szerint a templomban bemutatott 
szentmiséken kötelező a védő-
maszk viselése a hívek számára, 
illetve a fertőtlenítőszerek haszná-
lata. Ahogy az is, hogy a templom-
ban tartsák be egymást között a két 
méter, míg szabadtérben a másfél 
méter távolságot, kivéve az egy ház-
tartásban élőket. Továbbá a járvány 
megszűnéséig szentmiséken mel-
lőzni kell a kézfogást, valamint a 
nyelvre történő áldoztatást, a gyer-
mekek és az áldást kérők esetében a 
homlokra történő keresztrajzolást.

Kovács Gergely érsek egészségi 
állapotának javulása érdekében 
minden este 8 órától közös rózsa-
füzér-imádkozására hívják a papo-
kat és híveket, a közös imába on-
line közvetítés formájában a www.
templom.ro oldalon lehet bekap-
csolódni.
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 » KRÓNIKA

A pedagógusi pálya művészet, ér-
tékeket közvetítő hivatás – erről 

beszélt Szilágyi Péter nemzetpoliti-
káért felelős miniszteri biztos az Év 
Tanára díjak átadóünnepségén, Bu-
dapesten szombaton. A gyerekek az 
iskolában tapasztalhatják meg a kö-
zösséget, mit jelent egy közösség tag-
jának lenni, ezért is nagy a tanárok 
felelőssége – hangoztatta a miniszte-
ri biztos. Szilágyi Péter elmondta, a 
kormány a magyarság közjogi egyesí-
tése után nagy hangsúlyt fektet arra, 
hogy az anyanyelvi oktatás minden-
hol elérhető legyen a magyarok szá-
mára. Támogatja azokat a határon 
túli családokat, amelyek magyar 
oktatási nyelvű intézménybe íratják 
gyermekeiket, továbbá 140 óvodát 
bölcsődét létesített, és támogatta 750 
intézmény megújulását, több tíze-
zer tanár és diák Kárpát-medencei 
utazását, valamint a középiskolai 

tanárok továbbképzését – sorolta a 
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 
felelős miniszteri biztosa.

Az Év Tanára díjat 2020-ban Orosz 
Tamás, a Nyíregyházi SZC Wesse-
lényi Miklós Technikum és Kollégi-
um testneveléstanára kapta. Az Év 
tanárának ezüst elismerő oklevelét 
kapta Juhász Jánosné, a mezőköves-
di Szent László Gimnázium és Köz-
gazdasági Technikum igazgatója, 
magyar-, történelem- és fi lozófi ata-
nára, valamint Pálné Varga Valéria, 
a sellyei Kiss Géza Magyar–Horvát 
Kétnyelvű Nemzetiségi Általános 
Iskola és Zeneiskola – Alapfokú Mű-
vészeti Iskola igazgatóhelyettese és 
orosz–történelem szakos tanára, to-
vábbá Góczán Bettina, a budapesti 
Medgyessy Ferenc Német Nemze-
tiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
német nyelv és irodalom, valamint 
német hon- és népismeret tanára.

Az év tanárának bronz elismerő 
oklevelét kapta Hegedűs Mónika, a 

budapesti Mándy Iván Szakközépis-
kola és Szakiskola esti képzésének 
történelemtanára, valamint Simon 
László, a várpalotai Bán Aladár Álta-
lános Iskola tanítója, aki környezetis-
meretet, matematikát, testnevelést, 
éneket, technikát és etikát is oktat. 
Az Év Külhoni Tanára címet Marosfői 
Katalin, a székelyudvarhelyi Tamási 
Áron Gimnázium magyartanára kap-
ta. Az Év Óvodapedagógusa címet 
Csató Judit, a kispesti Árnyas óvoda 
dolgozója vehette át.

Az idén a koronavírus-járvány ap-
ropóján újításként külön díjazták az 
év virtuális tanárát, ezt az elismerést 
Torzsa-Boros Boglárka kapta, aki 
ének-zenét és történelmet tanít az er-
dőkertesi Neumann János Általános 
Iskolában.

Mint ismeretes, az Év Tanára díj-
ra a diákok jelölhetik tanáraikat, a 
jelölteket egyetemi oktatókból álló 
szakmai bizottság értékeli, és diákok 
is voksolhatnak rájuk.

Székelyudvarhelyi pedagógusé az Év Külhoni Tanára cím

 » Az Év Tanára 
díjra a diákok 
jelölhetik tanára-
ikat, a jelölteket 
egyetemi oktatók-
ból álló szakmai 
bizottság értékeli, 
és diákok is vok-
solhatnak rájuk.




