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> Új igazgató a kegytemplomban. Szemé-
lyi változások történnek a csíksomlyói ferences 
rendházban. A Szent Istvánról elnevezett Erdélyi 
Ferences Rendtartományon belüli áthelyezések 
során távozik Csíksomlyóról P. Timár Asztrik 
templomigazgató, akit a Szatmári Egyházme-
gyében levő Kaplonyba helyeznek át. Tisztsé-
gét P. Urbán Erik veszi át, aki Kaplonyból jön 
Csíksomlyóra. Szintén Kaplonyba megy Som-
lyóról Mihály Zoltán testvér is. P. Laczkó-Dávid 
Anaklét házfőnökhelyettes Gyergyószárhegyre 

kerül, helyére Brassóból érkezik P. Moisii Ró-
bert. Szintén Brassóból kerül a somlyói rend-
házba Sándor Ambrus testvér, akinek a helyére 
Somlyóról Guzrányi Péter testvér érkezik. Az 
áthelyezések augusztus elsejétől érvényesek. 

> Javaslatokat vár a CFR. A személyvona-
tok menetrendjének előnyösebbé tétele cél-
jából a Román Vasutak Országos Személy-
szállítási Vállalata minden évben megújítja a 
menetrendet. A vállalat felhívásban fordult 
Hargita Megye Tanácsához, hogy jelezze a 
térség lakosságának igényeit, javaslatait, ame-

lyekkel utasközpontúbbá lehetne tenni a 
menetrendet. A CFR konzultálni szeretne 
Hargita megye lakóival a szerelvények számát, 
indulási órarendjét és esetenként a vagonok 
számát illetően. Hargita Megye Tanácsa fel-
hívja az érintett lakosok figyelmét, hogy észre-
vételeiket és javaslataikat jelezzék a megyeháza 
334-es irodájában, a 0266–207701 telefonszá-
mon, az 1553-as belsőn, illetve a lakatoszsolt@
hargitamegye.ro e-mail címen. A megyei tanács 
kéri a lakosokat, hogy ésszerű, megvalósítható 
javaslatokat továbbítsanak, amelyeket eljuttat-
nak a vasúti társaság illetékeseihez.

Folytatódik az érettségi

Még tartanak 
az idegennyelvvizsgák

színes programkínálat a mikó-várban

Éjszaka a múzeumban

ma van az idegennyelvi kompeten-
ciákat felmérő érettségi vizsgájá-
nak utolsó napja. Hétfőtől az írás-
belik teszik próbára a végzősöket.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Múlt héten tartották a di-
gitális kompetenciákat 
mérő érettségi vizsgákat, 

most zajlanak az idegennyelvvizs-
gák. A számítógép-ismeretet felmé-
rő vizsgára 2696 diák iratkozott be, 
akik közül 21-en nem jelentek meg 
számot adni tudásukról. A 2675 
vizsgázó közül senkit nem kellett ki-
zárni, így mindannyian megkapták 
a tudásukat minősítő értékelést. Az 
összesítés szerint 147-en kezdő szin-
ten, 620-an közepes szinten, 913-an 
haladóként és 995-en gyakorlott 
szinten kezelik a számítógépet. 

Ezen a héten angol, francia és né-
met nyelvből vizsgáztak az érettségiző 

diákok. Hétfőn a hallás utáni próbát 
tartották, kedden az írásbelit, tegnap 
és a ma szóbeli számonkérésre került 
sor. Azoknak a diákoknak, akiknek 
elismert nyelvvizsgájuk van, nem kell 
nyelvtudásból érettségizniük, a nyelv-
vizsga eredményét átírják a megfelelő 
érettségi minősítésnek.

Angolból 338 diáknak ismerik 
el nyelvvizsgáját, az érettségi első két 
próbájára a 2449 iratkozottból 19-
en nem jelentek meg. Németből 31 
diáknak ismerik el a nyelvvizsgáját,  
459-en iratkoztak érettségire, ebből 
az első két próbán hárman hiányoz-
tak. A francia nyelvet még keveseb-
ben tanulták, 99-en jelentkeztek, 
akik közül 5-nek van elismert nyelv-
vizsgája, ketten pedig nem jelentek 
meg az első két próbán. 

Az érettségi hétfőn a román 
nyelv és irodalom írásbelivel folyta-
tódik, kedden magyar nyelv és iro-
dalomból írnak a diákok.Régészeti feltárások ismertetésé-

vel, bábelőadással, időszakos és 
állandó kiállítások megtekintésé-
vel, művészettörténeti sétával, 
Molière vígjátékával és koncer-
tekkel készül a Múzeumok éjsza-
kájára a Csíki Székely Múzeum.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Egy ásatás folyamatába is be-
tekintést nyerhetnek azok az 
érdeklődők, akik aktívan is be-

kapcsolódnak a Csíki Székely Múze-
um szombati programjaiba, de Zián és 
Kopik, a két környezet- és gyermekba-
rát manó is színesíteni majd a Múze-
umok csíki éjszakájának műsorkínála-
tát. A temesvári Csiky Gergely Állami 
Magyar Színház bábelőadása már 
egyszer meghódította az itteni gyere-
kek szívét, amikor a társulat Erdélyben 
turnézott. A bábjátékban megismer-
hetünk két remek cimborát, akiknek 
van egy közös vállalkozásuk: a legjobb 
válogató szakemberek, igazi profik-
ként végzik munkájukat. Örömmel 
osztják meg szakmai tudásukat gye-
rekekkel, felnőttekkel. Manónyelvük 
mindenki számára érthető.

A Csiky Gergely társulat nemcsak 
a bábelőadással lesz jelen a program-
ban, hanem az ő előadásukban láthat-
juk Molière Szívek és szarvak című víg-

játékát. A B. Fülöp Erzsébet rendezte 
produkció három Molière-i egyfelvo-
násos bohózatból áll: a Pipogya férj, a 
Doktor Fregoli és a Sganarelle, avagy 
a képzelt szarvak. Az erős temesvári 
jelenlét Gyarmati Zsolt múzeumigaz-
gató szerint egy színfolt kíván lenni a 
programkínálatban, igyekeztek minél 
változatosabb kikapcsolódási lehe-
tőséget biztosítani a látogatóknak, és 
olyan előadásokat meghívni, amelyek 
az itteni közönség számára például a 
távolság miatt elérhetetlenek.

A Mikó-vár körüli művészettör-
téneti séta ideje alatt a látogatók a 
vár történetét és a folyamatban lévő 
falkutatások eredményeit ismerhetik 
meg Kósa Béla művészettörténész 

vezetésével. Mint ismeretes, a múze-
umnak otthont adó épület felújítás 
alatt áll, de Gyarmati szerint való-
színű, hogy a munkát szüneteltetni 
fogják a rendezvény ideje alatt.

Kiemelkedő pontja az egész na-
pos programnak Csíkszereda város 
kiváltságlevelének bemutatása: a fel-
becsülhetetlen értékű levél, melyet 
Apafi Mihály fejedelem állított ki 
1670. július 10-én a Radnóti-kastély-
ban, az elmúlt év őszén, 70 év után 
került vissza a város és a Csíki Székely 
Múzeum tulajdonába. Csíkszereda 
legkorábbi, eredetiben is fennmaradt 
kordokumentumát Szőcs János törté-
nész és Benedek Éva papírrestaurátor 
mutatja be. 

A kiállítások 10 és 24 óra között 
látogathatók. A szervezők látványos, 
közérthető és átélhető módon mu-
tatják be a múzeumi szakemberek 
tevékenységét: a vendégek betekin-
tést nyerhetnek a „kulisszák mögé”, 
vagyis megismerhetik a régészek, a 
gyűjteménykezelők és restaurátorok 
munkáját. Délelőtt a kisebbek és csa-
ládosok kézműves-foglalkozásokon, 
játékokon és bábszínházi előadáson 
vehetnek részt. A nap további részé-
ben könnyűzenei koncertek, színházi 
előadás és rövidfilmvetítés színesíti a 
programot. A rendezvényen a részvé-
tel ingyenes. 

Szent Iván éjszakája évszázadok 
óta a nyári napforduló ünnepe, 
ekkor zajlik Európa-szerte a Mú-
zeumok éjszakája rendezvény. A 
csíkszeredai múzeum második 
alkalommal csatlakozik a nem-
zetközi rendezvényhez, az elmúlt 
évben 2500 látogató váltotta ki az 
ingyenes belépőt. A rendezvény 
célja, hogy minél többen térjenek 
be ezen a napon a múzeumba, és 
ezzel népszerűsítsék az egész évi 
múzeumi tevékenységet is. 

Állandótárlat-látogatás a tavalyi Múzeumok éjszakáján. Gazdag programok várják a hétvégén arra látogatókat fotó: mihály lászló
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A BEN-MAR-ROCK KFT.
– Csíkszereda, Hajnal utca 18. szám –

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Gyergyószárhegy község 
külteleken megvalósítandó homok és kavics kitermelése halastó léte-
sítése céljából című tervére a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökség eseti elbírálás alapján 2011. június 21-én döntéstervezetet ho-
zott (nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése.)

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek metekinthetők a Hargi-
ta Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 óra között, szerdán 
8.30–18.30 óra között, valamint a http://apmhr.anpm.ro címen.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés meg-
jelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be, június 28-ig a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez ( fax: 0266–310040).

CSÍKSZEREDA ÖNKORMÁNYZATA 

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Csíkszereda észak-nyugati 
kerülőútjának építése (3050 m) című tervet benyújtotta a Hargita Me-
gyei Környezetvédelmi Ügynökséghez a környezetvédelmi beleegyezés 
elnyerése céljából.

A javasolt tervek környezeti hatásaival kapcsolatos felvilágosítások be-
szerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, 
Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 
óra között, valamint Csíkszereda Önkormányzatának székhelyén.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás alatt 
nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, 
Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám. Fax: 0266–310 041; e-mail: 
office@apmhr.anpm.ro.


