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• Ötödik alkalommal 
rendezte meg a ma-
gyarországi Jancsó 
Alapítvány a Miniszter-
elnökség Nemzetpoli-
tikai Államtitkárságá-
nak támogatásával az 
erdélyi általános isko-
lásoknak szóló Jancsó 
Benedek történelmi 
emlékversenyt. A díj-
átadó ünnepséget Szo-
vátán a Teleki Oktatási 
Központban tartották 
csütörtök délután.

A N T A L  E R I K A

Az erdélyi 7. és 8. osztályos 
tanulók számára szerve-
zett kétfordulós csapatver-

senyre Háromszéktől Kolozsvárig 
és Csíkszéktől Szilágysá-

gig Erdély szinte minden 
magyarlakta területéről 
neveztek be iskolások, tíz 
megyéből közel száz tanu-
ló. A világjárvány miatt a 

vetélkedő mindkét fordulóját 
online tartották meg, a téma pedig 
az 1848–49-es forradalom és sza-
badságharc volt. A döntőbe jutott 
csapatokat és az őket felkészítő 
tanárokat négynapos nyaraláson 
látja vendégül a Jancsó Alapítvány 
a Romániai Magyar Pedagógusok 

Szövetségének szovátai Teleki Ok-
tatási Központjában.

Kibontakoztatni a tehetségeket

A zsűrinek nehéz dolga volt, mond-
ta Jancsó Antal, a Jancsó Alapítvány 
elnöke, hiszen valamennyi csapat 
tudással és lelkesedéssel végezte 
feladatát vezető tanára irányításá-
val. Kövér László, a Magyar Ország-
gyűlés elnöke őszre valamennyi 
résztvevőt meghívta az Országház-
ba – tolmácsolta az üzenetet Jan-
csó Antal. Burus Siklódi Botond, 
az RMPSZ elnöke házigazdaként 
köszöntötte a díjazott iskolásokat 
és tanáraikat, hangsúlyozva, hogy 

mennyire fontos a gyerekek tehet-
ségének kibontakoztatása. A törté-
nelmi vetélkedővel kapcsolatosan 
kiemelte: amit gyakran mondogat-
nak, hogy „ilyenkor megszépül a 
múlt”, az valóban úgy is van.

Szilágyi Péter, a Miniszterel-
nökség nemzetpolitikáért felelős 
miniszteri biztosa köszöntőjét egy 
Bem-idézettel kezdte: „ha elvész a 
híd, elvész Erdély”, majd úgy foly-
tatta, hogy ez az a híd, ami össze-
köti a gyermekeket a szülőkkel, 
nagyszülőkkel és az ősökkel, ami-
kor felfedezik a múltat, érdeklőd-
nek iránta. „Soha nem volt ennyire 

fontos tudni, hogy kik vagyunk” 
– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy 
láthatatlan kapaszkodó ez a min-
dennapokban. „Százegy évvel Tri-
anon után mégis itt vagyunk, mert 
az erdélyi magyarság ragaszkodik 
magyarságához” – fogalmazott a 
miniszteri biztos.

A díjazást a 4. helyezettekkel 
kezdték, itt öt csapat vehetett át dí-
jat, köztük csíkszéki, háromszéki, 
kolozsvári és nagyváradi iskolások. 
Három csapat ért el 3. helyezést, 
Nagyenyedről, Szamosújvárról és 
Varsolcról, egy csapat Szilágysom-
lyóról 2. lett, az első helyen pedig 
a csíkszentdomokosi Márton Áron 
Általános Iskola csapata végzett.

Valamennyi tanuló jól dolgozott 
a versenyen, nehezen döntött 
a zsűri

▴  FOTÓ: RAB ZOLTÁN

H I R D E T É S

Körforgalom helyett 
okos jelzőlámpák
A közlekedéssel foglalkozó 
szakemberek álláspontja sze-
rint nem körforgalom, hanem 
intelligens jelzőlámparend-
szer teheti gördülékenyebbé a 
forgalmat a csíkszeredai Már-
ton Áron Főgimnázium mellet-
ti útkereszteződésben. A régi 
szemaforok cseréje péntektől 
vasárnapig tart, az új lámpák 
hétfőtől működnek. Csíksze-
reda Polgármesteri Hivata-
lának közleménye szerint a 
Szék útja, a Márton Áron, a 
Nagyrét és a Taploca utca 
találkozása a város egyik leg-
túlterheltebb kereszteződése, 
egyben az egyetlen, amelyet 
jelzőlámpák irányítanak. A 
szemaforok azonban régiek, 
gyakran beáznak és elromla-
nak, nehezen szervizelhetők, 
ráadásul – annak ellenére, 
hogy a nyugati terelőút 
gyorsabb alternatíva – még 
mindig túl sok autóvezető 
használja ezt a keresztező-
dést. A korszerűsítés a járda 
alatti vezetékek lehelyezé-
sével és az alsó jelzőlámpák 
szerelésével kezdődik ma, a 
hétvégi napokon pedig a felső 
lámpák cseréje következik 
darusautó bevetésével, ezért 
az arra közlekedők kisebb tor-
lódásokra számíthatnak. Az 
online működtethető lámpák 
mellé kamerákat is szerelnek, 
amelyek számolják a négy 
irányból érkező autós for-
galmat, és a számok alapján 
irányítják azt, összehangolva 
ezzel a gyalogosok átkelését 
is. Az intelligens működésre 
hétfőtől áll át a rendszer, 
és a lámpák mindennap – a 
hétvégét is beleértve – 5 és 
23 óra között váltják a szí-
neket, éjszaka pedig sárgán 
villognak. 

• RÖVIDEN 

G yergyóújfaluban Sarlós Boldog-
asszony ünnepe van pénteken, 

vagyis a templombúcsú alkalma, 
amely kiemelten fontos esemény a 
közösség életében. Idén kulturális 
programok és vásár címen hirdet-
ték meg a falunapokat. Mint Egyed 

József polgármester elmondta, fon-
tosságában kiemelkedik az ese-
ménysorból a szombaton 13 órakor 
kezdődő fúvószenekari találkozó, 
amelynek egy kerek évforduló ad 
plusz töltetet: idén 110 éves a Molnár 
Antal nevét viselő újfalvi fúvósze-
nekar. Péntek este a gyergyói köny-

nyűzenei kavalkádon fellép György 
Laci, a Teddy Queen, a 4s Street és a 
No Sugar is.

A Gyergyószárhegyhez tartozó 
kistelepülésen, Güdücön már na-
pok óta zajlanak az előkészületek, 
a helyiek kalákája révén szépül 
meg a falu, hogy illően várhas-

sa a búcsúünnepet. Simó And-
rea szervezőtől megtudtuk, hogy 
miután tavaly csak házon belül 
ünnepelhettek, idén a korábban 
megszokotthoz képest egy nappal 
hosszabb lesz a Güdüci Kulturális 
Napok rendezvénysorozata. Már 
pénteken elkezdik focimérkőzé-
sekkel, és vasárnap, a búcsús na-

pon zajlik a legtöbb programszám. 
Várhatóan végig jó lesz a hangu-
lat, különösen a szombati 
főzőversenyen, amelyen 
idén azt a szabályt ve-
zették be, hogy csakis 
helyi zöldségekből, hús-
ból készülhetnek a fo-
gások. Több mint húsz 
csapat jelezte részvételi 
szándékát. A két falunapi 
program megtalálható Gyergyóúj-
falu, illetve Gyergyószárhegy 
Facebook- oldalán.

Gergely Imre

Gyergyóújfalu és Güdüc is ünnepel
• Két gyergyószéki 
település is ezen a 
hétvégén tartja búcsús 
ünnepét, és ezek köré 
szervez különböző kul-
turális és szórakoztató 
programokat. Elsősor-
ban a helyiek részvé-
telére számítanak, de 
számos program más 
vendégeknek is érde-
kes lehet.

Az újfalvi falunapok Sarlós 
Boldogasszony ünnepéhez kötődnek

◂  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  P E T H Ő  M E L Á N I A

Híd, amely összekapcsol
Történelmi vetélkedő résztvevőit díjazták




