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> Új elnökség a CSTIT élén. Tíztagú ve-
zetői testület – elnök, ügyvezető elnök, titkár 
és hét alelnök – irányítja majd az elkövetke-
zőkben Csík Terület Ifjúsági Tanácsát, dön-
töttek a hétvégi marosfői küldöttgyűlésen. A 
szervezetet 2007 óta irányító és idén leköszönt 
Szabó Kázmér a jellegzetesen csíki sportból, a 
hokiból vett hasonlattal élve azt mondta, az új 
generáció tagjainak sem a kispadon a helye, le-
hetőséget kell adni mindenkinek felállni a pá-
lyára, mert csak így mutatkozik meg igazán, mi 
is rejlik benne. A küldöttek közül a legtöbben 

Kozma István Florinnak (képünkön) szavaztak 
bizalmat, ő tölti be az elnöki tisztséget, ügyve-
zető elnökké választották Fazakas Gabriellát, 
titkár Ambrus Ágnes lett. Az alelnöki testületi 
tagok André Zsuzsánna, Boga Emese-Margit, 

Füstös Előd-László, 
Mihály Emőke, Orbán 
Attila, Szabó Katalin, 
illetve egy személy a 
diáktanácsok részéről. 
„Az új elnökségnek az 
az előnye, ami a hát-
ránya is, hogy teljesen 
tiszta lappal indulunk” 

– mondta beköszönő beszédében Kozma Ist-
ván. A szervezet fennállása óta ugyanis még soha 
nem volt arra példa, hogy az elnökségi testület 
teljesen új személyekből tevődjék össze. 

> Programokkal a drog ellen. Prog-
ramismertetéssel, a lakosság informálásával, 
rajzkiállítással, filmvetítéssel készült a Kábí-
tószer-fogyasztás Elleni Küzdelem Napjára 
a Hargita Megyei Drogmegelőző és Tanács-
adó Központ. A szervezet az ENSZ Kábító-
szer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala 
(UNODC) kezdeményezéséhez csatlakozva 
június 24–30. között várja az érdeklődőket. A 

programsorozat ideje alatt mutatják be a Hi-
ányzó elnevezésű országos projektet, amely-
nek célja a lakosság informálása a kábítószer-
fogyasztás veszélyeiről és olyan egészséges 
életformák népszerűsítése, amelyek tudatos 
kiépítésével csökken a befolyásolhatóság 
szintje. Interaktív foglalkozásokra is sor kerül, 
amelynek során a Hargita megyei szakembe-
rek külön kitérnek az etnobotanikus szerek 
mellékhatásaira. A központ csíkszeredai szék-
helyén (Nicolae Bălcescu u. 2. szám) a gyere-
kek Az én kábítószer elleni üzenetem elneve-
zésű rajzversenyre beküldött rajzait állítják ki, 
ugyanitt filmvetítéseket is tartanak.

Több minT kéTezer érdeklődőT vonzoTT
a múzeumok csíkszeredai éjszakája

Kijátszották az esőt

Kósa Béla a vár történetét ismertette a népes érdeklődőtáborral fotó: mihály lászló

működőképes b tervvel, alterna-
tív helyszínekkel hidalta át a sze-
szélyes időjárást a csíki székely 
múzeum szombati rendezvénye, 
a múzeumok éjszakája, amelyet 
idén második alkalommal szer-
veztek meg a mikó-várban.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro„Idén is több mint kétezer 

résztvevője volt a Múzeu-
mok éjszakája elnevezésű 

nemzetközi rendezvénynek a Csí-
ki Székely Múzeumban Szent Iván 
éjszakáján. Az esetleges rossz időre 
jól kidolgozott B tervvel és alter-
natív helyszínekkel készültünk, így 
egyetlen programpontot sem kellett 
lemondani az időjárásra hivatkoz-
va” – összegezte a nyári napforduló 
ünnepére szervezett rendezvény ta-
pasztalatait Gyarmati Zsolt. A Csí-
ki Székely Múzeum igazgatójának 
elmondása szerint talán azért volt 
kevesebb résztvevő az idén, mert az 
eső miatt a délelőtti gyermekfoglal-
kozásokra sok szülő nem hozta el a 
gyerekét, viszont a délutáni, inkább 
felnőtt közönséget célzó rendezvé-
nyeken több százan vettek részt.

A temesvári Csiky Gergely Ál-
lami Magyar Színház színészeinek 
bábelőadása, a Zián és Kopik is be-
költözött a szabadból a Mikó-vár 
egyik bástyatermébe, így a kisebb 
térbe szorult előadást kétszer is elő-
adták. A Mikó-vár körüli egyórás 
művészettörténeti séta ideje alatt 

az eső is szünetelt, így Kósa Béla 
művészettörténész zavartalanul is-
mertethette a látogatókkal a vár 
történetét és a folyamatban lévő 
falkutatások eredményeit. 

Az utolsó percig meglepetés 
volt, hogy melyik ásatás helyszíné-
re kalauzolják az érdeklődőket a 
múzeum munkatársai, Botár István 
és Darvas Lóránt régészek, végül – 
az időjárás miatt is – a csobotfalvi 
Szent Péter és Pál plébániatemplom 
mellett döntöttek. „Gombafertő-
zés miatt fel van szedve a templom 
padlózata, így teljesen láthatóvá 
vált a középkori templom alapja a 
fennmaradt félméteres felmenőfa-
lakkal, sőt a középkorból származó 
téglával kirakott padló is, melynek 
jelentős hányada megőrződött ere-
deti állapotában” – tudtuk meg 
Darvas Lóránttól, aki elmondta, 
mintegy 30-40 főnyi csoport vett 
részt ezen a programponton.

A molière-i bohózatot is végig-
kísérte az égi áldás, így a francia 
vígjáték kedvelői a tornácról és az 
eresz alól élvezték a temesvári szí-
nészek előadást. 

„A rendezvény a gyakorlatban 
is éjszakába nyúló volt, a tárlatokat 
éjfélig látogathatták az érdeklődők, 
a filmvetítés éjjel kettőkor ért vé-
get. Nagy örömünkre szolgál, hogy 
nemcsak a helyi közönség látogatta 
a rendezvényt, hanem Marosvásár-
helyről és Sepsiszentgyörgyről is 
sokan érkeztek” – adott hangot elé-
gedettségének a múzeum vezetője.

nyolcadikosok óvás előTTi eredményei 

Leggyengébben a matematika ment

322,4 liter olaj, 24 kilogramm lejárt szavatosságú gyógyszer 
gyűlt össze a Zöld SzékelyFöld Egyesület által szombaton tizedik 
alkalommal megszervezett Nagy olaj- és hulladékgyűjtésen. Az esős 
idő ellenére is 202 személy adott le hulladékot a hétvégén, az elmúlt 
hónapok során pedig Csíkszeredában a leadott használt étkezési olaj 
mennyisége meghaladta a 4000 litert, a harmadik alkalommal gyűj-
tött lejárt szavatosságú gyógyszerek mennyisége pedig elérte a 115 ki-
logrammot. A legközelebbi olajgyűjtés előreláthatólag október hónap 
folyamán kerül megszervezésre. fotó: mihály lászló

Hargita megyében egyetlen tízes 
általános van a nyolcadikosok 
záróvizsgáján. az óvások utáni 
eredményeket ma közlik.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Kifüggesztették a nyolcadik 
osztályt végzett diákok zá-
róvizsgájának eredményeit, 

az óvásokat is letehették azok, akik 
nem voltak megelégedve a dolgoza-
tokra kapott jegyekkel. Az újrajaví-
tott dolgozatok jegyeit ma közlik. 

Az óvások előtt Hargita megyé-
ben a diákok 84,31 százaléka tette le 
sikeresen a vizsgát. A leggyengébben 
a matematikadolgozatok sikerültek: a 
diákok 67,64 százaléka kapott átme-
nő jegyet. Ez után a román nyelv és 
irodalom következik, ott az átmené-

si százalék 70,16. Magyarból a diá-
kok 97,25 százaléka kapott átmenő 
jegyet. 

Tantárgyakon belül a jegyek 
megoszlása a következőképpen 
alakult: románból 1–1,99 közötti 
jegyet kapott 70 dolgozat, 2–2,99 
között 201, 3–3,99 között 313, 
4–4,99 között pedig 369 dolgoza-
tot értékeltek. Az ötös fölötti dol-
gozatok megoszlása a következő: 
5–5,99: 666, 6–6,99: 613, 7–7,99: 
511, 8–8,99: 312, 9–9,99: 132, és 
hét dolgozatot értékeltek tízesre. 

Magyarból négyen nem érték el 
a kettes osztályzatot, kettes és hár-
mas közötti jegyet kapott tíz dol-
gozat, hármas és négyes között 22, 
négyes és ötös közötti jegyre pedig 
236 dolgozatot értékeltek. Ötös 
fölötti jegyet kapott, de nem érte 

el a hatost 168 dolgozat, 6–6,99 
közötti jegyet kapott 275, 7–7,99 
közötti jegyet 494, 8–8,99 közöttit 
818, 9–9,99 közöttit pedig 762. Tí-
zest magyarból 25 dolgozatra adtak 
a javító tanárok. 

Matematikából 404-en nem ér-
ték el az ötöst, ötösnél nagyobb, de 
hetes alatti jegyet kaptak 1386-an, 
7–7,99 közöttit 369-en, 8–8,99 kö-
zöttit 296-an, 9–9,99 közöttit 212-
en. Maximális pontszámot, így tízest 
érdemelt 18 matematikadolgozat. 

Megyei szinten a legtöbben, 
804-en 6–6,99 közötti médiát ér-
tek el a záróvizsgán. Nyolcas fölött, 
de kilences alatt volt az átlagjegye 
419 diáknak, és kilences-tízes kö-
zött 126 diáknak. Egyetlen tízes át-
lagjegy született, a várhegyi Miron 
Cristea Szakközépiskolában.

kisvárdai siker

Közönségdíjjal 
tértek haza

D. B.

Három díjjal a tarsolyában tér-
hetett haza a Csíki Játékszín 
társulata a Magyar Színhá-

zak XXIII. Kisvárdai Fesztiváljáról: 
Tasnádi István Finito (Magyar zombi) 
című darabjával a közönségdíjat sö-
pörték be a csíkszeredai színészek, 
ugyanennek az előadásnak a látvány-
világáért Adriana Grand díszlet- és 
jelmeztervező részesült a Várszínház 
és Művészetek Háza egyéni elismeré-
sében, míg a Finito és a Csókos asszony 
című előadásában nyújtott alakításáért 
Benedek Ágnes megkapta a legígére-
tesebb fiatal színész számára alapított 
Teplánszky Kati-díjat.

„A csíki színház – és itt nemcsak a 
színház munkatársaira, de a közönsé-
günkre is gondolok – szép eredménye-
ként értékelhetjük ezt a három díjat. A 
közönségdíj, véleményem szerint, a 
leg nagyobb elismerés és nem szakmai 
háttér nélküli, ez kiderült az előadá-
sainkat követő szakmai beszélgetése-
ken is” – újságolta örömmel Parászka 
Miklós. A Csíki Játékszín vezetője el-
mondta, kellő elégtétel volt az az elemi 
erő, amellyel az előadásaikat fogadta a 
közönség Kisvárdán.


