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MAGYAR ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL JÖTT LÉTRE A BARTIMEUS KÖZPONT

Magyar látássérülteknek
szánt iskolaépületet avattak

Több mint százéves megoldandó problémára sikerült megoldást találni: 
újra elindulhat a 101 éve megszűnt Erdélyi Magyar Vakok és Gyengénlátók 
Iskolája, valamint Rehabilitációs Központja, miután a magyar kormány 
anyagi támogatásával létrehozott iskolaépületet adtak át csütörtökön Szé-
kelyudvarhelyen. A központot az IKOS készruhagyártól megvásárolt ingatla-
nokban alakítják ki, amelyeket az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) 
magyar állami támogatással vásárolt meg, és az Erdélyi Magyar Látássérül-
tekért Egyesület (EMLE) használatára bocsátotta.  4.»

A székelyudvarhelyi Bartimeus Központ számára 500 millió forintos magyar állami támogatással sikerült megvásárolni az ingatlanokat

Hétfőtől tiltakozás
jöhet a tanügyben
Péntekig adtak határidőt a 
kormánynak a tanügyi szakszer-
vezetek arra, hogy módosítsák 
a diákok tesztelésére vonatkozó 
előírásokat. Sorin Cîmpeanu mi-
niszter bejelentette: a nyáltesztet 
a szülők is elvégezhetik otthon a 
gyerekükön.  3.»

Háromszor többe
kerül a Porcelán-híd
Háromszor többet fi zetnek érte, 
és hét évet kell várniuk a kolozs-
váriaknak a felújítás alatt álló 
Porcelán-híd befejezésére. A még 
2015-ben útjára indított hídkor-
szerűsítési és -bővítési tervet Anca 
Florina Ciobăncan, a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) helyi tanácsosa 
a kincses város „legkudarcosabb 
projektjének” nevezte.  4.»

Beáldozták Cîţut,
Ciucă a befutó
Beáldozta Florin Cîţu pártelnököt 
a PNL vezetősége: a PSD által el-
utasított politikus helyett Nicolae 
Ciucă ügyvivő védelmi minisztert 
nevezte meg a párt miniszterel-
nök-jelöltjeként. Ennek nyomán 
folytatódhattak az előző nap a 
miniszterelnök-jelöltek körüli vita 
nyomán elakadt kormányalakítási 
tárgyalások a PNL, a PSD és az 
RMDSZ között.  5.»

Kőrösi Csoma Sándor
csodás lendáriuma
Kőrösi Csoma Sándor csodálatos 
cselekedetei – Rendhagyó legen-
dárium címmel látott napvilá-
got Molnár Vilmos író legújabb 
prózakötete, amely a nyelvtudós 
életének, utazásának fehér foltjait 
próbálja kitölteni a mese eszköze-
ivel. A József Attila- és Márai-díjas 
csíkszeredai író az új kötetről, a 
Kőrösi Csoma Sándor szellemisége 
iránti érdeklődéséről, a csodának 
a fi kciós írói világban és a min-
dennapokban betöltött szerepéről 
beszélgettünk.  17.»

» Az intéz-
ményt a Bibli-
ában szereplő 
vak Bartimeusról 
nevezték el, aki 
Jézus segítségé-
vel visszakapta 
látását.
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Átoltottság: Kolozs az élbolyban,
Kovászna és Hargita megye
a sereghajtók között  3.»

Rajtol a háztartási gépek
roncsprogramja  6.»
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