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H I R D E T É S

 » KRÓNIKA

A nagyváradi helyi rendőrség 
egyik volt vezetőjét gyanú-

sítják a vasárnapi késelés elkö-
vetésével, amely megdöbbentet-
te a megyeszékhely lakosságát. 
A férfi többször is megsebesí-
tette volt élettársát, vasárnap 
éjfél körül fogta el a rendőrség 
a támadás helyszínének közelé-
ben. A román sajtó által Kover 
Ladislau Paul néven emlegetett 
férfi vélhetően magyar nemze-
tiségű. Az Ebihoreanul beszá-
molója szerint a férfi vasárnap 
este 18 óra körül a nyílt utcán, 
az áldozat Oneştilor utcai laká-
sa előtt késelte meg volt élettár-
sát, aki novemberben szakított 
vele. A hírportál szerint a nőnek 
korábban távolságtartási vég-

zése is volt az őt zaklató férfi 
ellen. Szemtanúk szerint a volt 
élettársak a Prima Residence 
lakóparkbeli tömbház előtt ve-
szekedtek, majd a férfi többször 
is megkéselte a nőt, és elmene-
kült a helyszínről. A rendőrség 
órákkal a támadás után talált 
rá a közeli épülő tömbházak 
egyikében. Az Ebihoreanul úgy 
értesült, hogy a férfinak több 
szúrt sebe volt, de nem sikerült 
végeznie magával. A hírportál 
szerint a támadó a nagyváradi 
helyi rendőrség alkalmazott-
ja, Kover Ladislau Paul, aki 
éveken keresztül több vezető 
beosztást is betöltött a polgár-
mesteri hivatalhoz tartozó helyi 
rendőrségnél. Előbb osztály-
vezetőként dolgozott itt, majd 
2011-ben igazgatóhelyettes lett, 

2014-ben azonban Ilie Bolojan 
volt polgármester kérésére me-
nesztették. Bíróságon támadta 
meg a döntést, és nyert, így az 
intézménynek 2016-ban újra al-
kalmaznia kellett, előbb a kör-
nyezetvédelmi osztályt vezette, 
majd egyszerű beosztottként 
dolgozott.

Dr. Hadrian Borcea, a nagyvá-
radi megyei kórház sürgősségi 
osztályának vezetője a Bihon 
hírportálnak úgy nyilatkozott, 
hogy az áldozatnak öt szúrt 
sebe volt a mellkasán és a has-
falán, amikor a támadás után 
kórházba szállították. Azonnal 
megműtötték, a megyei sürgős-
ségi kórházban ápolják, álla-
pota súlyos. Az ügyben a rend-
őrség bűnvádi eljárást indított 
gyilkossági kísérlet gyanújával.

Volt rendőr késelhetett Nagyváradon

 » INNEN-ONNAN

Újabb tíz epizód készül 
a Szex és New Yorkhoz
Az HBO Maxon folytatódik 
a Szex és New York című 
népszerű kultsorozat. A 
streamingszolgáltató bejelen-
tése szerint tíz epizód készül 
a szériához – közölte az MTI a 
Variety.com fi lmes hírportálra 
hivatkozva. Az új évad, amely-
ben Sarah Jessica Parker, 
Cynthia Nixon és Kristin Davis 
is visszatér régi szerepében, 
az And Just Like That... címet 
kapta. Kim Cattrall, aki az 
eredeti sorozatban Samantha 
Jonest játszotta, nem csatla-
kozik a színészgárdához. A 
folytatásban Carrie Brads-
haw (Parker), Charlotte York 
(Davis) és Miranda Hobbes 
(Nixon) már ötvenes éveikben 
járnak, továbbra is a szerelem 
és a barátság körül forog az 
életük. Az évadhoz tíz félórás 
epizód készül, amelyek for-
gatását késő tavasszal kezdik 
el New Yorkban. A sorozat 
folytatását a három színésznő 
is megerősítette vasárnap az 
Instagramon. A széria hét 
Emmy-díjat és nyolc Arany-
glóbuszt kapott.

Pompás születésnapot 
tervez II. Erzsébet királynő
Brit sajtóértesülések szerint 
II. Erzsébet királynőnek, 
aki áprilisban 95 éves lesz, 
eltökélt szándéka, hogy a 
júniusban esedékes „hiva-
talos” születésnapi parádét 
ismét a hagyományos pom-
pával rendezzék meg. Az 
uralkodó ezzel is ki akarja 
fejezni elismerését a hadsereg 
által a járvány leküzdésére 
tett erőfeszítésekért. A The 
Sunday Times című konzer-
vatív lapnak nyilatkozó egyik 
udvari illetékes elmondta: 
végleges döntés tavasszal vár-
ható, és II. Erzsébet királynő 
természetesen elfogadja, ha 
az akkori előírások alapján 
esetleg módosítani kell a 
terveken. A ceremónia az idén 
június 12-én esedékes, két 
nappal Fülöp herceg századik 
születésnapja után.

MÁRTON ÁRON PÜSPÖK ÉLETRAJZÁVAL KAPCSOLATOS REJTVÉNYEKET IS MEG KELL OLDANIUK A DIÁKOKNAK

Történelmi betekintés játékkal

Cselekvő iskola címmel 
játékot szerveznek a csík-
szentdomokosi Márton 
Áron Múzeum önkéntesei. 
A kreatív feladatok Márton 
Áron püspök pedagógiai 
elveit tartják szem előtt.

 » B. L. J.

K reatív játékra hívják az 
általános iskolás tanu-
lókat a csíkszentdomo-

kosi Márton Áron Múzeum 
önkéntesei, akik Márton Áron 
püspök ma is vállalható peda-
gógiai eszményéhez igazodva 
állították össze a feladatsort. 
„A gyermeket, a bontakozó 
emberi életet olyan elvekkel, 
ismeretekkel, lelkesedéssel, 
élményekkel akarja ellátni, 
hogy az élet minden viszony-

latában el tudjon igazodni. 
Szándéka az, hogy a kezéből 
kikerülő ember ne legyen a 
történések akarat nélküli lab-
dája, ne a körülmények ala-
kítsák, hanem ő alakítsa az 
életét” – írta Márton Áron a 
pedagógia feladatáról, és en-
nek szellemében készült a Cse-
lekvő iskola elnevezésű játék. 
A három diákból és egy tanár-
ból álló csapatok jelentkezését 
január 27-ig várják a nagyki-
lenced@gmail.com címre – tá-
jékoztatták szerkesztőségün-
ket a szervezők.

Mint írták, a játék négy krea-
tív feladatot tartalmaz: kutatás, 
szöveg- és képértelmezés, digi-
tális és manuális „kézimunka”, 
szövegalkotás, videókészítés és 
főzés is szerepel a részfelada-
tok között. Ahhoz, hogy a négy 
kreatív feladathoz eljussanak 
a csapatok, előbb meg kell 

oldaniuk négy, Márton Áron 
püspök életrajzával kapcsola-
tos rejtvényt. Az első rejtvény 
helyes megoldásakor a csapatok 
megkapják az első kreatív fela-
dat linkjét, az első (videóban és 
szövegben is ismertetett) kreatív 
feladat végén pedig a második 
rejtvény linkjét, és így tovább, 
linkről linkre haladva „bontják 
ki” a feladatokat. A kreatív pró-
bák megoldásait egy-egy digitális 
parafatáblán kell megjeleníteni-
ük a csapatoknak, tehát ennek a 
digitális eszköznek a használatát 
is el kell sajátítaniuk, erre vo-
natkozóan is ad támpontokat a 
játék leírása a múzeum honlap-
ján, a www.martonaronmuze-
um.ro oldalon.

Újszerű eleme a játéknak, 
hogy a vezető tanároknak kü-
lön rájuk vonatkozó, a játék 
folyamatát értékelő felada-
tot kell megoldaniuk, az erre 

kapott pontszám beleszámít 
a csapat teljesítményébe. Az 
elkészült munkákat február 
20-ig kell beküldeni, a leg-
több pontot összegyűjtő hét 
csapat Csíkszentdomokoson 
táborozhat augusztus végén. 

A játék része annak a kilenc 
hónapos programsorozatnak 
(„nagykilencednek”), amely-
lyel Csíkszentdomokos Márton 
Áron püspök születésének 125. 
évfordulójára készül.

 » Újszerű eleme a játék-
nak, hogy a vezető tanárok-
nak külön rájuk vonatkozó, 
a játék folyamatát értékelő 
feladatot kell megoldaniuk, 
az erre kapott pontszám 
beleszámít a csapat teljesít-
ményébe. 

Márton Áron püspök ma is vállalható pedagógiai eszményéhez igazodva állították össze a feladatsort a csíkszentdomokosi múzeum önkéntesei
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