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Látványos fotótárlat nyílt 
egészségügyi dolgozók fel-
vételeiből Székelyudvarhely 
egyik forgalmas útszakaszán. 
A kórházat övező kerítésen 
tájkép, természetfotó, port-
ré, absztrakt és urbanizáció 
kategóriákban láthatnak 
fényképeket az arra láto-
gatók. A nem szokványos 
kiállítás célja feloldani a 
koronavírus-járvány okozta 
eltávolodást az egészségügyi 
dolgozók és a társadalom 
többi tagja között.

 » KUDELÁSZ NÓBEL  

R endhagyó szabadtéri kiállítás 
nyílt tegnap Székelyudvar-
helyen a pandémia idején 

egészségügyi dolgozók által készí-
tett fotókból. A pillanat ritmusa 
című tárlat válogatás több mint 
száz fotó közül, amelyeket pályá-
zati felhívásra küldtek be Hargita 
megyei egészségügyi dolgozók.

Tavaly, a pandémia idején 
egészségügyben dolgozók gyönyö-
rű fényképeket tettek közzé közös-
ségi oldalaikon, ez adta az ötletet 
egy pályázat kiírásához – mondta 
el Zörgő Noémi, a székelyudvarhe-
lyi polgármesteri hivatal sajtószó-
vivője. 

Tájkép, természetfotó, portré, 
absztrakt és urbanizáció kategó-
riákban lehetett benevezni mobil-
telefonos és kamerás, fehér-feke-
te, valamint színes felvételekkel. 

Tizenhárman jelentkeztek, ösz-
szesen több mint száz fotóval, a 
beérkezett munkákat erdélyi és 
magyarországi profi fotósokból 
álló zsűri bírálta el. A felvételek 
közül huszonkilenc került ked-
den közszemlére a városi kórhá-
zat szegélyező kerítésen. „A Co-
vid-járvány alatt a kórház bezárt, 
az emberek féltek bejönni, mi sem 
tudtunk nyitni, ezt a hangulatot 

próbáljuk feloldani” – részletezte 
Borka-Balázs Attila kórházmene-
dzser a pályázat indításának okait 
a közvetlen hangulatú, járdán tar-
tott megnyitón. 

„A felhívás lehetőséget terem-
tett a kollégáknak bemutatni min-
dennapjaikat, hobbijukat, nyitni 
a külvilág felé” – tette hozzá a 
kórházmenedzser. „Az itt látható 
munkák közül jó néhányat a sa-

FELOLDANÁK A HANGULATOT: ORVOSOK, ASSZISZTENSEK FOTÓIBÓL NYÍLT SZABADTÉRI TÁRLAT SZÉKELYUDVARHELYEN

A pillanat ritmusa egészségügyi dolgozók képein

A kiállított felvételeken az egészségügyi dolgozók mindennapjai, hobbĳ ai elevenednek meg
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játomként is elfogadnék” – fog-
lalta össze a fotók színvonalával 
kapcsolatos szakmai meglátásait 
Dávid Botond fotós a megnyitón. 
Saját tapasztalata szerint a kül-
téri kiállítás előnye, hogy a fotók 
sokkal több nézőhöz jutnak el, 
mintha zárt helyen lennének ki-
állítva. A tárlat szeptember végé-
ig látható a városi kórház Beth-
len Gábor utca felőli kerítésén.

 » ANTAL ERIKA

Ú jból kerékpározva jótékonykod-
hatnak Marosvásárhelyen minda-

zok, akik részt vesznek a Tekerj egy jó 
célért elnevezésű kezdeményezés őszi 
rendezvényén. A szeptember 18–19. 
között megszervezendő eseményen 
civil szervezetek számára gyűj-
tenek adományokat a különböző 
kategóriákban kerékpározók. A 
jótékonysági biciklizésre bárki je-
lentkezhet, a résztvevőknek a köz-
úti forgalom korlátozása nélkül kell 
végigtekerniük a kijelölt útvonalat 
tizenöt ellenőrzési pont érintésével 
– mondta el Imecs Hunor szervező, 
a Marosszéki Közösségi Alapítvány 
munkatársa az esemény tegnapi 
beharangozóján. Hozzátette, fel-
nőttek és gyerekek számára is szer-
veznek szakaszokat, amelyekkel 
nehéz anyagi körülmények között 
élők számára meleg ételt biztosító 
programot vagy iskolaudvar szépí-
tését támogathatják a résztvevők. 
Ezenkívül néptánccsoportok szá-
mára is gyűjtenek, de szenzoros 
kert létrehozása, pszichomotoros 
tanösvény létesítése vagy preven-
ciós képzés is szerepel a Maros me-
gyei civil szervezetek által képviselt 

jótékonysági célok között – tájékoz-
tattak a szervezők.

Elmondták, a közúti kerékpáro-
zás során a forgalmi szabályok be-
tartása minden résztvevő számára 
kötelező, az ellenőrzési pontok fel-
keresésére 5 óra áll rendelkezésre. 
Az egyik útvonal huszonkét kilo-
méter hosszú, ezt azoknak ajánlják, 
akik kikapcsolódásból bicikliznek, 
vagy rövid távokat szoktak meg-
tenni munkába, iskolába menet. A 
másik, hat kilométeres szakaszra 
azokat várják, akik főleg verseny-
szerűen kerékpároznak, vagy gyak-
ran indulnak biciklis túrákra. 

Nemes célért kerékpároznak Vásárhelyen

 » „Felnőttek és 
gyerekek számá-
ra is szerveznek 
szakaszokat, 
amelyekkel 
nehéz anyagi kö-
rülmények között 
élők számára 
meleg ételt biz-
tosító programot 
vagy iskolaud-
var szépítését 
támogathatják a 
résztvevők.

 » „A járvány 
alatt a kór-
ház bezárt, az 
emberek féltek 
bejönni, mi sem 
tudtunk nyitni, 
ezt a hangulatot 
próbáljuk felolda-
ni” – mondta el a 
kórházmenedzser.

A jótékonysági rendezvényre profi  biciklisek 
és hobbi szinten kerékpározók is benevezhetnek
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 » KRÓNIKA

Az Ifjú tudósok című vetélkedő 
első évadának elődöntői, kö-

zépdöntői és döntői láthatók a köz-
média kulturális csatornáján szep-
tember 6-tól az m5-ön. Az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma és az 
Oktatási Hivatal tudományos ver-
senyén középiskolás diákok mérik 
össze tudásukat.  Az első alkalom-
mal,  történelemből, biológiából 
és kémiából meghirdetett verseny-
re magyarországi és határon túli, 
11–12. osztályos középiskolások 
nevezhettek.  A vetélkedő célja, 
hogy a kiemelkedően tehetséges 
tanulók bemutathassák jártassá-
gukat, tudásukat egy adott tudo-
mányban. A műsor célja bemutat-
ni, hogy megéri tanulni, elmélyülni 
egy tudományterületben – hangsú-
lyozzák az MTI-hez eljuttatott köz-
leményben. 

Mint írják, a televíziós döntők 
kreatív, izgalmas feladatokon ke-
resztül teszik láthatóvá, hogyan 
jelenik meg a tudomány a minden-
napjainkban. Az érdeklődők szá-
mos hétköznapi jelenségre kapnak 
magyarázatot a műsorban, továbbá 
érdekes történelmi összefüggéseket 

ismerhetnek meg. A vetélkedőre 
csaknem 3500-an neveztek, a tavaly 
novemberi első megmérettetésen 
történelemből ötvenen, biológiából 
48-an, kémiából 49-en jutottak to-
vább. A februárban megrendezett 
regionális fordulóból tudományte-
rületenként nyolc tanuló jutott a 
televíziós vetélkedőbe. Az elő- és 
középdöntők, valamint a döntők is 
páros megmérettetésekből állnak: 
a történelem, a biológia és a kémia 
világába egy-egy hétig kalauzolják 
el a nézőket a versenyzők.

 A diákokat elismert tudósok-
ból álló zsűri értékeli, a feladatok 
megoldásában a három-három 
zsűritag segítheti vagy akár el is 
bizonytalaníthatja a versenyzőket. 
A változatos kérdések között rövid, 
egyszavas választ, illetve hosszabb 
érvelést igénylő feladatok egyaránt 
szerepelnek, a természettudomány-
ban induló versenyzők különféle 
kísérleteket is bemutatnak a stú-
dióban. A győzelemhez nemcsak 
tudásra, hanem gyorsaságra, talá-
lékonyságra és jó előadói készségre 
is szükség van. További részletek 
az Ifjú tudósok Facebook-oldalán, 
valamint az m5 Facebook-oldalán 
olvashatók.

Ifj ú tudósok vetélkedője az m5-ön




