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Kibővül az egyetemi központ
Új épületszárnyat terveznek, és a képzés is indul
• Új épületszárnnyal 
bővül a Székelyudvar-
helyi Egyetemi Központ: 
egyebek mellett ezen 
fejlesztés miatt is nevezik 
„nem hétköznapinak” 
az idei évet az oktatá-
si központnál. A tervek 
szerint másfél év múlva 
lehet használatba adni az 
ingatlant, amelynek épí-
tését a magyar kormány 
támogatja.

K O V Á C S  E S Z T E R

N agyszabású beruházás előtt 
áll a Székelyudvarhelyi 
Egyetemi Központ: a négy-

szintes új szárny terveinek elkészí-
tését a Bethlen Gábor Alaptól nyert 
támogatásból fi nanszírozták, de a ki-
vitelezés támogatására is kaptak ígé-
retet a magyar kormánytól – mondta 
el Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Ku-
tatóintézet és a Székelyudvarhelyért 
Alapítvány elnöke. Az alapítvány 
ugyan tartalmilag nem szól bele az 
egyetemi központ működésébe, ám 
a létesítmény jövőjéről gondoskodik, 
mint ahogyan a magyar kormány 
is, amely minden évben „apanázs-

zsal” segíti a fenntartást – fejtette ki 
Szász Jenő. Az új épületszárny en-
gedélyeztetése várhatóan idén őszig 
befejeződik, a munkálatok tehát 
leghamarabb ősszel kezdődhetnek 
el, így a becslések szerint bő másfél 
év múlva lehetne használatba adni 
az ingatlant. Az új létesítmény alsó 
szintjén aula kapna helyet, amelyre 
nemcsak az egyetemi központnak 
volt nagy szüksége, hanem a szom-

szédos Városi Könyvtárnak is elő-
nyére válna – avatott be Köllő Miklós 
építész, az épület tervezője. Az első és 
második szinten két-két egybenyitha-
tó tanterem kapna helyet, a manzár-
dot pedig a nonformálisabb oktatási 
formák igényei szerint alakítanák ki. 
Elkészült a Kőkereszt tér újragondolá-
sának terve is, ezeket a kezdeménye-
zők a városvezetéssel is ismertették, 
és pozitív fogadtatásban részesültek.

Közösségi térré alakulna

A Kőkereszt tér ugyanis jelenleg 
többnyire parkolóként szolgál, de 
az utcaszövet következtében a név-
adó, 18. századi műemlék sem ér-
vényesül kellőképpen. Köllő Miklós 
víziójában funkcionális közösségi 
térré alakulna át ez a felület, ahol 
ugyan kevesebb parkolóhely len-
ne, ám a felületet körbeölelő intéz-

mények és a lakosság is nagyobb 
hasznát venné annak. Érdekesség, 
hogy az új szárny megtervezésénél 
kiemelt szempont volt, hogy az ne 
takarja ki a városkép elemi részét 
képező Szent Miklós-hegyi plébáni-
atemplom tornyát, de például a Var-
ga-patakon átívelő palló is marad-
hat a helyén. A beruházás becsült 
összegéről egyelőre nem kívántak 
nyilatkozni az illetékesek, a terve-
ken ugyanis kisebb utólagos módo-
sításokat végeznek még. Szász Jenő 
annyit elárult: jelentős összegről 
van szó.

Felvételit hirdet a SZÉK

Három alapképzésre és idéntől is-
mét egy mesteri képzésre hirdet 
felvételit a Székelyudvarhelyi Egye-
temi Központ. A beiratkozás 
többnyire online (felveteli.
ro) zajlik, de nyáron és ősz-
szel személyesen is lehet 
majd érdeklődni. A meg-
szokott – kereskedelem és 
marketing (Edutus Egye-
tem), könnyűipari mérnöki 
(Óbudai Egyetem) és vidék-
fejlesztési agrármérnöki (Magyar 
Agrár- és Élettudományi Egyetem) 
– szakok mellett ismét lesz mesteri 
képzés marketing szakon az Edutus 
Egyetem jóvoltából, jelentette be dr. 
Ilyés Ferenc, az egyetemi központ 
igazgatója. Az összesen meghirde-
tett 160 helyből 90 fi nanszírozott.

A terveket és a majdani beruházást 
is a magyar kormány támogatja

▴  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

Gyergyószentmiklós az erdélyi Liverpool
Vendégfellépők nélkül hét határra szóló zenei fesztivált lehetne szer-
vezni Gyergyószentmiklóson, ahol olyan bandák működnek, amelyek 
tömegeket vonzanak. Négy zenekar tagjait ültettük egy asztalhoz, 
hogy megkérdezzük, mit szívnak. Hegyi levegőt.
Voltak már lakótársak az egyetemi évek alatt, közös a producer, de 
olyan is van, aki majdnem az összes zenekarnak tagja volt az évek 
során. Barátok, bajtársak és egymást inspiráló alkotótársak a gyer-
gyószentmiklósi sikerzenekarok tagjai. Bagossy Norbert, Bereczky 
Botond, Fodor László és Nicuță Alin. Négy fiatal, akik bandájukkal 
felhelyezték a zenei világtérképre Gyergyószentmiklóst. A Bagossy 
Brothers Company, a No Sugar, a Teddy Queen és a 4S Street frontem-
bereivel Székely Blanka beszélgetett.
„Rengeteg videóklipben szerepelnek az itthoni tájak, és tényleg egy 
csodálatos dolgon csücsülünk itt mi, székelyek, és akkor ezt hadd 
lássa ország-világ, és tapasztalják meg klipek, dalok által akár. Termé-
szetesen jön az nekünk, hogy rengeteg dalunk klipje itthon, Gyergyó 
környékén forog” – fogalmazott Bagossy Norbert. Az idén a Petőfi-dí-
jat három kategóriában is elnyerő Bagossy Brothers Company számít 
veteránnak, ők azok, akik sikerükkel és szakmai segítségnyújtásukkal 
a többiek útját is egyengetik.
„Kialakult egy ilyen etalon zenekar, mint például Norbiék. Próbáltuk 
azt az utat követni, tanulni a hibákból is, ugyanakkor egy minimális 
konkurencia is kialakult, hogy ha az egyik zenekarnak jó a klipje, akkor 
törekedjél arra, hogy a tied legyen még jobb. Ez nagyon-nagyon konst-
ruktív és pozitív konkurencia volt, indirekt módon egymást fejlesztet-
tük. Láttuk, hogy milyennek kell lennie egy színpadi hangbeállásnak, 
vagy egy komoly videóklipnek, vagy akár azt, hogy egy interjúban 
hogy kell szerepelni” – fogalmazott a műsorban Nicuță Alin, a 4S 
Street zenekar énekese és akusztikus gitárosa. Barátságról, hírnévről, 
a világjárvány okozta kihívásokról, sikerekről és új dalokról meséltek a 
zenészek a Székelyhon TV-nek. A Nézőpont következő adását pénteken 
12 órától láthatják a Székelyhon TV Youtube-csatornáján.

• S Z É K E L Y H O N  T V  

A nagy erdélyi fejedelem, Beth-
len Gábor bevezette az állami 

adórendszert, amely lehetőséget 
teremtett, hogy az ország, és Maros-
vásárhely is, fejlődjön gazdaságilag 
– nyilatkozta Soós Zoltán maros-
vásárhelyi polgármester, miután 
megkoszorúzta a város főterén álló 
Bethlen-szobrot, abból az alkalom-
ból, hogy a fejedelem 405 éve adott 
szabad királyi városi címet Marosvá-
sárhelynek.

Április 29-én Marosvásárhely 
napját ünneplik, egy 2017-ben elfo-
gadott helyi tanácsi határozat értel-
mében. Azért esett erre a napra a vá-

lasztás, mert ezen a napon 
kapta meg Marosvásárhely 
a szabad királyi címet, va-
lamint a vele járó kiváltsá-
gokat és indult el a fejlődés 
útján. Igazán csak idén vált 
ez ünneppé azáltal, hogy 

Soós Zoltán polgármester 
megkoszorúzta a nagy erdélyi feje-
delem tavaly felállított szobrát, és 
hivatalosan is felavatta a jogi sze-
mélyek számára létrehozott adóügyi 
irodát. A városvezető arról beszélt, 
hogy 1613-ban, amikor Bethlen Gá-
bort erdélyi fejedelemmé válasz-
tották, egy lepusztult, kizsigerelt 
országot örökölt elődjétől. Ezt tette 

rendbe. „A gazdaságpolitikájában 
megszabott irányvonalak és az álla-
mi adórendszer bevezetése az, ami 
mindmáig meghatározó a térség és 
városunk fejlődése szempontjából. 
Nekünk ezt az örökséget felelősen és 
tudatosan kell kezelnünk. Ez a fel-
adatunk ma. Ne csak tisztelegjünk 
Bethlen Gábor nagysága előtt, ha-
nem kövessük példáját” – buzdított.

Az adófizetők partnerek

Soós Zoltán szerint fontos, hogy az 
adófi zetőkre partnerként tekintsen 
a város, és megfelelő körülményeket 
teremtsen számukra, amikor eljön-
nek leróni tartozásaikat. Éppen ezért 
tartották fontosak megnyitni a jogi 
személyek adóügyi osztályát, ahol 
korszerű körülmények között fogad-
ják az ügyfeleket. Az új helyszínen 3 
ügyfélablaknál fogadják a jogi sze-
mélyek, vállalkozások képviselőit. 
Marosvásárhelyen mintegy 8000 jogi 
személyiséggel rendelkező adófi zetőt 
tartanak nyilván. (Simon Virág)

Bethlen Gábor példáját követve

Soós Zoltán polgármester 
és Portik Vilmos alpolgármester 
koszorút helyezett el a fejedelem 
szobránál

▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE




