
Döntés született a csíkszeredai 
törvényszéken: nem kell meg-
csonkítani a Dr. Urmánczy Nándor 
Egyesület statútumát, helye van 
benne az autonómia-törekvések 
támogatásának is – hozta a jó 
hírt az egyesület ügyvédje, aki el-
mondta, a döntés végleges és visz-
szavonhatatlan.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Hosszas pereskedés végére 
került pont a törvényszéki 
döntéssel. A három hévízi 

civil szervezet követelését, miszerint 
az egyesület statútumából törölni kell 
az autonómia-törekvések támogatá-
sát, a törvényszék elutasította. A Dr. 
Urmánczy Nándor Egyesület vezető-
sége várja a végzés kiközlését, elnöke, 
Czirják Károly lapunknak elmondta, 

alig hiszi el, hogy a döntés megfelleb-
bezhetetlen. A sok hercehurca után 
attól tart, további ellenkezésekkel 
kell szembenéznie a dr. Urmánczy 
Nándor nevét viselő egyesületnek. 

E hónap végére várják, hogy 
Maroshévíz önkormányzata dön-
tést hozzon: engedélyezi-e egy 
Urmánczy-szobor felállítását a hévízi 
központi parkban. A szoborállítás 

ügye is vita kérdése, többek között az 
egyesület megszűnését, később pedig 
a statútummódosítást kérő három ci-
vil szervezet emelt ellene szót. „Bármi 
legyen a döntés, az egyesület folytat-
ja tevékenységét, szombaton kerül 
sor immár harmadik alkalommal a 
Dr. Urmánczy Nándor történelmi 
vetélkedőre” – közölte az egyesület 
elnöke.

71 végzős egyetemista és 30 
mesteriző hallgató búcsúzott a 
Babeş–Bolyai Tudományegyetem 
Gyergyószentmiklósra kihelye-
zett tagozatától tegnap. 

Lázár Hajnal
lazar.hajnal@hargitanepe.ro

Benépesedett tegnap délelőtt a 
Csiky-kertben működő egye-
tem udvara. Ismét búcsúzott 

egy évfolyam az intézménytől, de ez-
úttal nemcsak a turisztika szak hallga-
tói ballagtak, hanem az ökoturizmus 
és fenntartható fejlesztés mesteri szak 
első végzősei is búcsúztak. Az iskola 
vezetősége egyenként köszöntötte a 
végzősöket, majd ünnepi beszédek 
következtek. Dr. Magyari-Sáska Zsolt 
egyetemi adjunktus az értékteremtés 
fontosságára hívta fel a figyelmet, dr. 
Becsek-Garda Dezső egyetemi do-
cens a mesteri szak jelentőségét emelte 
ki. Mivel dr. Dombay István igazga-
tó objektív okok miatt nem lehetett 

jelen az ünnepségen, az ő üzenetét is 
tolmácsolták. Elköszöntek a ballagók 
is, majd társaik búcsúztatták őket, 
végül sor került a már hagyományos 
ceremóniára, mely során a ballagók 
jelképesen átadják az intézmény kul-

csát az őket követő másodéveseknek. 
Zárómozzanatként levegőbe repültek 
a kalapok. Az idegenforgalom–föld-
rajz szak magyar tagozatán 59 hallgató 
végzett, román tagozaton pedig 12. A 
mesteri szakot harmincan végezték el.  
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Támogathatók 
az autonómia-törekvések

Ballagás a BaBeş–Bolyai gyergyószenTmiklósi TagozaTán

Végeztek az első mesteriző hallgatók

Hirdetés

gyergyó

hírfolyam

> Gyergyószentmiklóson Gaál András 
festőművész. A Pro Art Galériában mutat-
ja be alkotásait ma a Szárhegyi Művésztelep 
alapítótriászának egyik tagja, Ditró díszpol-
gára, az Életmű-díjas Gaál András festőmű-
vész. A ma 17 órakor kezdődő tárlatnyitón 
részt vesz az alkotó is, akit Nagy Miklós 
Kund művészeti író méltat. „A művészet 
nem szabad elszakadjon a természettől, mert 
a legnagyobb művész a természet, azt csodál-
ni lehet állandóan, mert mindenütt, mindig 

csodát művel. Az ember a természetben a 
legkiemelkedőbb, megengedhetetlen, hogy 
egy alkotó, aki magát művésznek nevezi, ne 
tudjon embert festeni. Az alakok megrajzo-
lását egyszer meg kell tanulni, utána aztán 
lehet lehagyni részleteket, átalakítani, a sza-
bályokat áthágni, elfelejteni” – nyilatkozta 
lapunknak fél éve, a Klasszikusok táborában 
az elismert festőművész, a Hargita megyei 
képzőművészet egyik vezéregyénisége. 

> Divatbemutató értékes tombolatár-
gyakkal. A textil, bőr és szőrme kombináci-

ójával készült kézimunkáiról híres magyar-
országi Pásztor Anni tart divatbemutatót 
Gyergyószentmiklóson. Vasárnap 18 órától 
a Maros Szálloda konferenciatermében ke-
rülnek bemutatásra az általa készített ruha-
költemények. 

> Megnyílik a közvécé. Az önkormány-
zat feljavítja és használhatóvá teszi az épületet 
a turistaszezonra. A munkálatokhoz már hoz-
záláttak a polgármesteri hivatal alkalmazott-
jai. Nagy Zoltán alpolgármester szerint a leg-
szükségesebb tennivalókat végzik el egyelőre. 

Eddig az önkormányzat mobilvécéket bérelt, 
az erre költött pénzösszeget, 13 ezer lejt idén 
a javításokra költik. Kicserélik a nyílászárókat, 
belső javításokat végeznek, vízvezetékeket 
cserélnek és a megrongálódott berendezést 
is helyettesítik. A tervek szerint három héten 
belül elkészülnek mindezzel.

> Lebontják a régi sajtházat. Nagy Zol-
tán alpolgármester szerint a régi épületre 
már nincs szükség, ráadásul túl nagy helyet 
foglal. A tervek szerint kisállat-kereskedést 
nyitnak majd a piac ezen részén.

Körkép

Az idegenforgalom–földrajz szak magyar tagozatán 59 hallgató végzett fotó: lázár hajnal

remete látja vendégül a vetélkedőt

Maroshévíz és Borszék után idén Remete ad otthont a történelmi vetélke-
dőnek, az eseményre 9 órától a Balás Jenő Általános Iskolában kerül sor. A 
jelentkezők nagy száma miatt előselejtezőt kellett tartani, melyből 21 tanuló 
jutott tovább, ők hármas csoportokban próbálnak a legtöbb kérdést megvá-
laszolni. Számot kell adjanak Urmánczy életéről, munkásságáról, mint ahogy 
arról is, hogyan kötődik Remetéhez Urmánczy neve. Mindenkinek jut aján-
dék, a legjobbak kiemelt díjazásban részesülnek – ígéri Czirják Károly. 

mamUTfenyőkeT ülTeTnek

Csiky-kert Napok 
és majális 

sor kerül a kert bejáratához ál-
lított tábla leleplezésére az idén 
második alkalommal megrende-
zendő csiky-kert napok alkal-
mával ma 15 órától. 

Lesz egy kerekasztal-beszél-
getés is, Csiky-kert Múlt, 
jelen és jövő címen, ahová a 

megye és a város vezetőségét, civil 
szervezetek képviselőit és cégek 
vezetőit hívták meg a szervezők. 
Ugyancsak ma ültetnek el két 
mamutfenyőt, amelyeket a német-
országi virágszigetről vásároltak 
tavaly. Május 21-én délelőtt tíz 

órától kezdődik a majális, melyre 
elsősorban Gyergyószentmiklós 
lakosságát várják. Családoknak 
szóló, igazi majálist ígér a szer-
vező, a Csiky-kert Dendrológiai 
Park Egyesület. A 10 órai megnyi-
tót követően a kert múltjának, je-
lenének és jövőjének ismertetésére 
kerül sor, utána lesz dísznövény-
bemutató, helyi termékek vására, 
ügyességi vetélkedők és kincske-
resés, kalandpark, az érdeklődőket 
idegenvezető kalauzolja egy kerti 
sétára. Muzsikál az alfalvi fúvósze-
nekar, a Robi Konyha biztosítja a 
lacikonyhát. 


