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Elismerték munkáját
Székelyudvarhelyre került az Év külhoni tanára cím
• A pedagógusi pálya
művészet, értékeket
közvetítő hivatás –
erről beszélt Szilá gyi
Péter nemzetpolitikáért
felelős miniszteri biz-
tos az Év tanára díjak
átadóünnepségén, Bu-
dapesten szombaton.
Az Év külhoni tanára
címet Marosfői Katalin,
a székelyudvarhelyi Ta-
mási Áron Gimnázium
magyartanára kapta.

A gyerekek az iskolában ta-
pasztalhatják meg a közös-
séget, hogy mit jelent egy 

közösség tagjának lenni, ezért is 
nagy a tanárok felelőssége – han-
goztatta a miniszteri biztos. Szil-
ágyi Péter elmondta, a kormány a 
magyarság közjogi egyesítése után 

nagy hangsúlyt fektet arra, 
hogy az anyanyelvi oktatás 
mindenhol elérhető legyen 
a magyarok számára. Támo-
gatja azokat a határon túli 
családokat, amelyek ma-
gyar oktatási nyelvű intéz-

ménybe íratják gyermekeiket, 
továbbá 140 óvodát és bölcsődét 
létesített, és támogatta 750 intéz-
mény felújítását, több tízezer tanár 
és diák Kárpát-medencei utazását, 
valamint a középiskolai tanárok to-
vábbképzését – sorolta a Miniszter-

elnökség nemzetpolitikáért felelős 
miniszteri biztosa.

Az Év tanára díjat idén Orosz Ta-
más, a Nyíregyházi SZC Wesselényi 
Miklós Technikum és Kollégium 
testnevelő tanára kapta. Az Év kül-
honi tanára címet Marosfői Katalin, 
a székelyudvar helyi Tamási Áron 
Gimnázium magyarta nára kapta. 

Mint ismeretes, az Év tanára díjra 
diákok jelölhetik ta náraikat, a jelöl-
teket egyetemi oktatókból álló szak-
mai bizottság értékeli, és diákok is 
voksolhatnak rájuk.

A székelyudvarhelyi Tamási 
Áron Gimnázium magyartanára, 
Marosfői Katalin

▴ F ORRÁS: MAROSFŐI  KATALIN

SIMON VIRÁG

A járványügyi előírásoknak 
megfelelően a Maros-parton 
az elkerített részre csak 500 

személyt engedtek be, azokat, akik 
online felületen foglalták le az ingye-
nes jegyeket. Volt lázmérés, maszk-
viselés és a megfelelő távolságra 
elhelyezett székekre lehetett ülni. A 
helyszínnek köszönhetően még lega-
lább félezren hallgathatták a fergete-
ges rockkoncertet a közeli Sörpatiká-
ban vagy a Maros-parton ülve.

Hiányzott az élő zene

Az egybegyűltekhez szólt Péter Ferenc, 
a Maros Megyei Tanács elnöke is, aki 
pár mondatos köszöntőjében örömét 
fejezte ki, amiért a valamikor nehe-
zen beszerezhető rockszámokat most 

élőben és különleges hangszereléssel 
lehet hallgatni Marosvásárhelyen is. 
A Kolozsvári Magyar Opera zenészei 
és énekesei, valamint meghívottjaik 
igazán színvonalas, látványelemek-
ben is gazdag koncertet tartottak, 
igazi rockshow-t, amelyre olyan nagy 
igény volt már Marosvásárhelyen is. 
Többek között AC/DC-, Deep Purple-, 
Led Zeppelin-, Metallica-, Pink Floyd-, 
The Doors-szerzemények hangzottak 
el. Elmaradt ugyan az iskolakezdésre 
„hangoló” Pink Floyd-dal, amelynek 
refrénjében azt kérik, hogy Tanárok, 
hagyjátok békén a diákokat (Teacher! 
Leave them kids alone!), de sok ismert 
és kedvelt szám elhangzott. A Kolozsvá-
ri Operának ezzel a feldolgozással is az 
volt a célja, hogy becsalja a kőszínház-
ba azokat, akik másképp soha nem ül-
nének be operát hallgatni. Most ugyan 
nem belső térbe, de sokunkat elcsalt a 
koncertre, hogy megbizonyosodjunk 
arról, a szimfonikus hangszereléssel, 

hatvan zenész és énekes által előadott  
rockslágerek is élvezhetők. Sőt!

Sok tervet felülírt a járvány

Nagy Zoltán, az Iskola Alapítvány 
kuratóriumának elnöke a Székely-
honnak elmondta, hogy az alapítvány 
általában nem szokott rendezvények 
szervezésével foglalkozni, idén azon-
ban a trianoni centenárium miatt a 
magyar kormánynak köszönhetően 
lehetőségük adódott támogatást kap-
ni erre a célra. „Az egészségügyi hely-
zet miatt sok mindent, amit a Nemzeti 
Összetartozás Évében beterveztünk, 
le kellett mondanunk. Az elmúlt hó-
napokban azon dolgoztunk, hogy 
szeptemberben, amikor még szabad-
téri rendezvényeket lehet tartani, 

legyen néhány turné. Azt tartottuk 
szem előtt, hogy ne tizedszer hívjunk 
meg egy magyarországi csapatot, 
hanem valami mást biztosítsunk az 
erdélyi közönségnek. Ennek a rock-
show-nak a premierje március elején 
volt, amikor még meg lehetett tartani 
a színházban, utána a második telt 
házas koncertet nem tudták megtar-
tani, mert bezártak az intézmények. 
Mi tudtuk, hogy van erre igény, tud-

tuk, hogy ez egy népszerű műfaj, a 
szimfonikus hangszereléssel 
előadott rockkoncert egy 
egyedi élmény. Ezért esett 
a választás rájuk és szervez-
tük meg, hogy Kolozsváron 
és Marosvásárhelyen is fel-
lépjenek, a Nemzetpolitikai 
Államtitkárság és a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. támo-
gatásával” – nyilatkozta Nagy Zoltán.

Szimfonikus rockslágerek a nemzeti összetartozás jegyében
• Marosvásárhelyen is nagy érdeklődésnek örvendett szombaton este az Iskola
Alapítvány által szervezett, a Maros-parton megtartott szabadtéri koncert, amelyen a
Kolozsvári Magyar Opera és meghívottjai rockszámokat adtak elő.

Látványelemekben bővelkedett a produkció

▸ F OTÓ: HAÁZ VINCE

GERGELY IMRE

A 10. évfordulóhoz illően nagyobb,
színesebb fesztivált szeretett volna

rendezni a gyergyószentmiklósi ma-
gyarörmény közösség, ám a járvány 
felülírta mindezt. A találkozás így sem 
maradt el, hanem az online térbe köl-
tözött. Mint Kulcsár László, a Gyergyói 
Örmény Katolikus Egyesület vezetője 
elmondta, a közösségi házban és an-
nak udvarán zajló eseményeket több 
csatornán követhették az örményorszá-
giak, magyarországi örmény közössé-
gek és azok a lengyelországiak is, akik-
kel újabban találtak közös történelmi 
kapcsolatot. A közösségi ház termeiben 
kiállítások nyíltak, a kertben pedig 
az örmény konyha különlegessége, a 
churut és más fi nomságok készültek. A 
közönség örménytánc-bemutatót is lát-
hatott, gyergyói fi atalok előadásában, 
az új örmény ruhákban. 

Ákontz-Kövér István magyarör-
mény szerzetes emléktáblájánál zaj-
lottak az ünnepi beszédek, ahol Pus-
kás Attila az Erdélyi Magyarörmények 

Szövetségének vezetője elevenítette 
fel a jubileumot ünneplő fesztivál 
kezdeteit. Mint mondta, felismerték, 
hogy Gyergyószentmiklósnak (ahol 
ma a legnagyobb lélekszámú örmény 
gyökerekkel rendelkező közösség él) 
kifejezetten fontos szerepe van az 
egész erdélyi örménység szempont-
jából, és ezt erősíteni kell. 
Kifejtette, az örmények régi 
gazdasági erejüket, gyá-
raikat, egyéb vagyonukat 
elvesztették, elvették tőlük, 
de építészeti örökségük ma 
is meghatározza több szé-
kelyföldi és erdélyi helység 
arculatát, és nem vehették el 
a kultúrát, amelyet ma is őriznek. Az 
ünnepi eseményen Sergey Minasyan, 
Örményország romániai nagyköve-
te, Nagy Zoltán gyergyószentmiklósi 
polgármester, Percze László konzul 
és Csergő Tibor múzeumigazgató is 
felszólalt, majd koszorúkat helyeztek 
el az emléktáblánál. A 10. Örmény 
Művészeti Fesztivál vasárnap a ha-
gyományos örmény búcsúval zárult.

Jubilált az örmény fesztivál
• Visszafogottabb, de más szempontból nagyobb ívű
lett a gyergyószentmiklósi Örmény Művészeti Fesztivál.
Először jutott el egyszerre több országba a rendezvény,
amelynek most tartották a 10. kiadását.

A járvány közbeszólt, így kevesen 
vehettek részt az eseményen
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