
Újabb lőréseket sikerült feltárni 
a csíkszeredai Mikó-vár falán, 
olyanokat, amelyekre a korabeli 
katonai felmérések nem tesznek 
említést. Amiről írnak a 18. száza-
di „krónikák”, egy régi protestáns 
kápolna, amelynek lenyomatát is 
megtalálta Kósa Béla művészet-
történész. Az új sikerek jó lendü-
letet adtak a rövid ideig szünetelő 
felújítási munkálatoknak.
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Nehézkes a kommunikáció a 
bukaresti szervekkel, ezért 
is volt egy kis szünetelés 

a csíkszeredai Mikó-vár felújítási 
munkálataiban. Néhány tervet újra 
kellett tárgyalni, de az épületben 
működő múzeum igazgatója meg-
nyugtatott, ismét teljes erőbedo-
bással dolgoznak. „Nagyon sok sze-
replője van a projektnek, az eredeti 
tervező bákói, és nem mindig tud 
itt lenni, ami gondot okoz. Éppen 
ezért szükség volt egy póttervező-
re, hiszen az öt évvel ezelőtti tervek 
elavultak. A kivitelező dolgozna, de 
időközönként aktualizálni kell a ter-
veket.  Ennek minden mozzanatát le 
kell egyeztetni Bukaresttel” – tud-
tuk meg a szokványos keddi gyűlés 

után Gyarmati Zsolt múzeumigaz-
gatótól, aki nemrégiben nagyrészt 
leállított munkálatok hátráltatója-
ként az adminisztrációs és bürokra-
tikus eljárásokat nevezte meg. 

Mint megtudtuk, a munkafolya-
matok soha nem álltak le teljesen: 
kész van már a teljes tetőzet, födém, 
cserépcsere, a kémények, a bádog-
munkálatok végén járnak már, a 
fából készült belső, udvarra nyíló 
ablakok is majdnem elkészültek, az 
épületben a villanyhálózat beszerelé-
sével sokat haladtak. 

„A déli szárny, ahonnan a könyv-
tár kiköltözött, volt az épület legelha-
nyagoltabb része, ezért a munkálatok 
első fázisában rögtön ahhoz fogtak 
hozzá. Most már be van vezetve az 
édes víz, a csatornázás, villanyáram, 
megtörtént a villanyhálózat-csere. 
Fontos kérdés a fűtésrendszer, ahol 
szintén volt egy-két döccenő, ezt is át 
kellett tervezni. A múzeumban nincs 
gáz, azzal foglalkozunk, hogy elintéz-
zük a fővezetékre való rácsatlakozását 
a Mikó-várnak, ez is egy bürokratikus 
folyamat” – ecsetelte a folyamatban 
lévő vagy éppen várólistán stagnáló 
projekteket Gyarmati.

A felújítási munkálatoknak 
újabb lendületet a falkutatások si-
kere, meglepetései adnak. A közel-

múltban kezdődött el a keleti hom-
lokzat északi felének a falkutatása, a 
megtalált eredmények nem voltak 
teljesen váratlanok vagy előzmény 
nélküliek, ugyanis néhány helyen az 
övpárkánynak a formája, kiképzése, 
darabossága utalt arra, hogy valami 
átépítésre, javításnak a lenyomatára 
lehet számítani, tudtuk meg Kósa 
Béla művészettörténésztől. A mú-
zeum munkatársa elmondta, mivel 
a vár a 18. században laktanyaként 
működött, találtak olyan, a század 
derekán keltezett katonai felmérést, 
amelyet az osztrák hadmérnökök 
készítettek, ez jó nyomvonalnak bi-
zonyul számukra. „Az egyik felmé-
résen szerepelt két földszinti lőrés, 
illetve az emeleten egy szegmensíves 
záródású, kiugrással rendelkező he-
lyiség, ami az adott katonai felméré-
sen régi protestáns kápolnaként van 
jelölve – ez az, ami előkerült. Meg 
alatta két lőrés elfalazva, ami a kato-
nai felmérésen is szerepel, illetve az 
északi lőrés fölött, nagyjából féleme-
leten, egy harmadik lőrés” – rész-
letezte alapos „aknamunkájának” 
sikereit Kósa Béla. A művészettörté-
nésztől megtudtuk, ilyen félmagas-
ságban levő lőrésből eddig négyet 
találtak, és ezek a katonai felmérése-
ken egyáltalán nem szerepeltek.
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> Sapientia: ingyenes helyek is maradtak. 
Az idei felvételire meghirdetett 550 helynek 
kevesebb mint fele, 238 telt be a Sapientia – 
EMTE csíkszeredai karain. A Műszaki és Tár-
sadalomtudományi Kar élelmiszeripari mérnök 
szakán 27 költségtérítéses hely maradt betöltet-
lenül, de a környezetmérnökin 10 tandíjmentes 
és 30 költségtérítéses hely van még az őszi pót-
felvételire. Az ipari biotechnológia szak 10 tan-
díjmentes helyéből 4 még szabad, és a 19 költ-
ségtérítéses is várja majd a jelentkezőket. Köz-

élelmezési és agroturisztikai mérnök-menedzser 
szakon 6 ingyenes és 13 fizetéses hely maradt, a 
kommunikáció-pr szakon azonban már csak a 
16 költségtérítésesre jelentkezhetnek a diákok. 
A szociológia szakon mind a 37 fizetéses hely 
üres, 4-en pedig még az ingyenes helyekre is be-
juthatnak. A Gazdaság- és Humántudományok 
Kar általános közgazdaság szakán 50, könyvelés 
és gazdálkodási informatika szakon 23, mar-
ketingen 7, statisztika és gazdasági előrejelzés 
szakon 19 költségtérítéses hely maradt üresen, 
a román–angol szakon 1 tandíjmentes helyre is 
lehet még jelentkezni a 30 költségtérítéses mel-

lett. Világ- és összehasonlító irodalom – Angol 
nyelv és irodalom szakon is van még 5 ingyenes, 
illetve 20 fizetős hely.

> Újabb alternatív tankönyv. A székelység 
történetéről újabb, ezúttal középiskolásoknak 
szóló tankönyv elkészítését tervezi Hargita 
Megye Tanácsa, a Hargita Megyei Tanfelügye-
lőséggel és Kovászna Megye Tanácsával együtt-
működve. Az alternatív tankönyvként használ-
ható kiadvány egy sorozat részének tekinthető, 
hiszen a fent említett intézmények koordinálá-
sával, Hargita és Kovászna megyei szakemberek 

bevonásával idén őszre már elkészül a VI–VII. 
osztályosoknak szóló, ugyancsak a székelység 
történetét bemutató tankönyv, továbbá nem-
rég megjelent az inkább kisiskolásoknak szánt 
Mesés Székelyföld című, a székely székeket is-
mertető sorozat első kötete, valamint tavaly az 
óvodásoknak szóló, Székelyföld címerei című 
kifestőkönyv. Az alternatív tankönyvek elkészí-
tésével foglalkozó munkacsoport tevékenységét 
Ferencz Salamon Alpár Hargita megyei főtan-
felügyelő koordinálja, a tudományos szakirányí-
tó szerepét pedig dr. Hermann Gusztáv Mihály 
történész látja el. 
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Munkások a Mikó-vár felújításánál. Eddig sehol nem említett titkokra bukkantak fotó: mihály lászló

filmbe illő mutatványokkal kápráztatta el csíkszeredai kö-
zönségét egy magyarországi kaszkadőrcsapat tegnap este. Az Extreme 
Cascaders Show-n bemutatkozó autós zsonglőrök szlalomoztak két 
keréken, száguldoztak égő autóval, embert vontattak tűzön keresztül, 
drifteltek csinos lányok körül, az autó tetejére kapaszkodó lovagokat 
táncoltattak, és bemutatták az elsősorban amerikai extrémsport-műso-
rokból ismert óriás kerekű, úgynevezett Monster Truckot is. A műsort 
ma 19 órától megismétlik Csíkszeredában, a Nagyrét utcai ANL-lakások 
mögötti telken, pénteken és szombaton pedig Gyergyószentmiklóson 
lehet megnézni a számos film akciójelenetében fellépett kaszkadőrök 
produkcióját.  fotó: mihály lászló


