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BaBa- és játékBörze

Cserebere fogadom…
Honfoglalás kori térképet is Bemutattak

Szimbólumaink jelentéséről  
tartottak előadást

TűzolTósági felkészíTő Csomafalván

Az elemisták is ismerik a sürgősségi 
hívószámot

„a székelyek éjjel-nappal 
védték a határt, ezért van 
címerükön a nap és a hold” 
– hangzott el a hétvégén a 
gyergyószentmiklósi tarisznyás 
márton múzeumban tartott tér-
képészeti előadásokon. két ne-
ves szakember, feiszt györgy és 
gróf lászló magyarország, er-
dély és székelyföld címereiről 
beszélt. a történészek bemuta-
tóját nagy érdeklődés övezte. 

Lázár Hajnal
lazar.hajnal@hargitanepe.ro

Feiszt György szombathelyi 
tör ténész, levéltáros és Gróf 
László oxfordi térképtörté-

nész tartott előadást Erdély címerei 
és térképei címmel a Tarisznyás Már-
ton Múzeum nagytermében. Csergő 
Tibor múzeumigazgató elmondta, 
egymást kiegészítő témákról van szó, 
a két történészt többek között Erdély 
szeretete köti össze. A szombathelyi 

születésű, Oxfordon oklevelet szer-
zett Gróf László Angliába kerülve 
kezdte el gyűjteni a történelmi Ma-
gyarország régi, 16–19. századból 
származó térképeit, megalapítva a 
Carta Hungarica térképgyűjteményt. 
111 lapból álló Magyarország és Er-
dély térképgyűjteménye az Országos 
Széchényi Könyvtár Térképtárába ke-
rült. Előadása során bemutatott egy 
honfoglalás korából származó térké-
pet, melyen már fel volt tüntetve, hol 
élnek a magyarok, de 13., illetve 15.  
századi világtérképeket is ismertetett, 
melyek némelyikén már Erdély is sze-
repelt. A világörökség részét képező 
Lázár-térképről részletesen is beszélt. 
Elmondta, több évtizedes munkával 
készült az 1528-ban kiadott famet-
szetű térkép, mely a Kárpát-meden-
cében több mint 1400 helységet ne-
vez meg, ebből Erdélyben 240-et. 

Feiszt György, aki 1973 óta 
a Vas Megyei Levéltár levéltáro-
sa, címerekről tartott előadást. 

A budapesti Eötvös Loránd Tu-
dományegyetemen diplomázott 
szakember kutatási területei a 
középkori magyar várostörténet, 
családtörténet, címer- és pecsét-
tan, valamint Szombathely város 
kultúrtörténete. Bemutatója első 
részében a magyar címer jelen-
tését ismertette, mivel – mint 
mondta – „úgy tapasztalja, hogy 
a magyarok többsége nem isme-
ri azt”. Erdély címerére is kitért, 
majd befejezésként a székely szim-
bólumokról szólt. A közönségből 
valaki megkérdezte, mit jelent a 
székelyek zászlóin megjelenő nap 
és félhold. A történész azt mond-
ta, ő is sok helyen tette már fel a 
kérdést, de megbízható választ 
nem kapott. „A székelyek határ-
őrök voltak és éjjel-nappal őrköd-
tek, ezt mondta egy öreg székely, 
és bár bizonyítani nem tudom, 
engem meggyőzött” – ismertette 
nézetét. 

Ha baj van, a legfontosabb a testi 
épség megőrzése, s mielőbb hívni 
kell a 112-es sürgősségi hívószá-
mot – tudja ezt már Csomafalván 
mind a 435 iskolás. 

B. K. 

A Hargita Megyei Olt Sürgős-
ségi Esetek Felügyelőségé-
nek alkalmazottjai pénteken 

Csomafalván tartottak előadást az 
iskolásoknak. Mit kell tenni, ha jön 
az árvíz, ha tűz üt ki, ha természeti 
katasztrófa sújtja a térséget – erről 
láthattak vetített képes előadást, 
majd megbeszélték a teendőket. 

Nem korai már az első osztályo-
sokat sem felvilágosítani – mondta 
Coşarcă Gabriela őrnagy, jelezve, min-
den korosztálynak a tudásszintjéhez 

mérten készítettek tájékoztató kisfil-
meket, melyeket az iskolának adnak, 
így később, osztályfőnöki órákon újra 
le lehet vetíteni azokat. 

A Hargita Megyei Olt Sürgős-
ségi Esetek Felügyelősége sorban 
látogatja a települések iskoláit, s 

amint az őrnagy elmondta, nem 
jelent problémát az sem, hogy a 
román nyelvű kisfilmhez egyes tan-
intézményekben tolmács szüksé-
geltetik, mindenhol segítőkészek a 
pedagógusok, érdeklődők, fogéko-
nyak a gyerekek. 

Anyukák kínálták gyerekeik kinőtt cuccait a bababörzén fotó: balázs katalin

hírfolyam

> Jelenlegi és volt diákok tartottak elő-
adásokat. Első alkalommal szervezték meg a 
Tudományok Napja elnevezésű konferenciát 
a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimná-
ziumban. A kétnapos rendezvényen az iskola 
tanulói és volt diákok tartottak előadásokat. 
Patek Mária aligazgató részletezte, az iskola 
nagy hagyományokkal rendelkezik a művésze-
ti és irodalmi rendezvényeket illetően, viszont 
ez az első, kimondottan a diákok tudományos 
dolgozatait bemutató konferencia. Mint mond-

ja, azért szervezték meg, mert az intézmény 
tanulóinak keze alól sok tudományos dolgozat 
kerül ki, melyekkel gyakran díjakat is nyernek, 
és ezekről a munkákról nagyon kevesen értesül-
nek. A konferencián alkalom nyílt a bemutatko-
zásra. Az első napon a tanulóké volt a főszerep, 
adott témakörben készített tudományos esszéi-
ket mutatták be diáktársaiknak és tanáraiknak. 
Olyan témákról esett szó, mint az orvostudo-
mány, a robotika, a modern hadviselés, a pszi-
chológia vagy a fizika. A rendezvény második 
napján olyan egykori diákok tartottak előadá-
sokat, akik jelenleg különböző kutatóintézetek-

ben, levéltárakban vagy egyetemek tanáraiként 
tevékenykednek. A témák itt is változatosak vol-
tak, beszéltek különleges hangyafajról, levéltári 
örökségmentésről, savas esőről, de műalkotás-
okról is. Befejezésként kötetlen beszélgetésre ke-
rült sor az egykori és jelenlegi diákok, valamint 
a felkészítő tanárok között. Patek Mária azt 
mondta, mindkét napon érdekes és értékes elő-
adások hangzottak el. Tervezik, hogy a jövőben 
rendszeresen megismétlik a sikeres rendezvényt. 
Az iskola vezetősége egyébként a 2010–2011-es 
tanévet a tudomány évének nyilvánította. En-
nek jegyében zajlott a konferencia is. 

Körkép

tavaszváró versíró verseny

A Virágvasárnapi Vásár keretében díjazták a csomafalvi önkormányzat és 
helyi könyvtár által meghirdetett versíró és rajzverseny résztvevőit. Két 
korosztályban mérettettek meg az I–VIII. osztályosok, közülük a zsűri 
Kedves Anita és Farkas Dávid Márk költeményét, valamint rajzát találta a 
legjobbnak. Ajándékot kapott viszont mind a 48 pályamunka tulajdono-
sa, a Fenyőalja Egyesület asszonyai által felajánlott báránytortán pedig a 
II. B és III. B osztályok osztozhatnak, akik rendszeresen kiveszik részüket 
a rendezvényekből, hagyományőrzésből, vásári jelenlétből egyaránt.

megunt játékok, kinőtt ruhák, 
használt, de jó állapotú tárgyak 
cseréltek gazdát szombaton 
gyer gyószentmiklóson. a sport-
iskola tornatermében szülők ad-
tak-vettek, a Caritas kossuth ut-
cai ingatlanjának udvarán pedig 
a kicsik váltották újabbra régi 
játékaikat.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Egy jó állapotú tárgy volt a 
játékbörze belépője, de a 
gyerkőcök ezen felül pont 

annyit vihettek magukkal, ahányat 
el akartak cserélni. A szülők csak 
a kapuig kísérhették fiaikat, az 
udvaron aztán önkéntesek segítet-
tek a cserebere lebonyolításában. 
Hatvan gyerek élt a lehetőséggel, 
s mindannyian mosolyogva tá-
voztak – mondta Tóth Orsolya, a 
program önkéntes koordinátora. 
A belépőként kapott játékokat az 
állami gondozásban lévő gyere-
keknek ajándékozzák, és tervez-
nek újabb börzéket is, nemcsak 
gyerekeknek, hisz igény lenne ki-
egészítő-, könyv-, ruha-, sőt szing-
libörzére is. 

kétszázan látogatták meg
a bababörzét

A Sportiskola tornatermében 
ugyancsak szombaton szervezett 
bababörze szintén sok látogatót 
vonzott, tizenhét asztal mellett 
főként anyukák kínálták gyere-
keik kinőtt ruháit, s amit nem 
sikerült pénzzé tenni, felaján-
lották rászorultaknak, akikhez a 
Vöröskereszt segítségével jutnak 
el majd az ajándékok. Romfeld 
Katalin ötletgazda-szervező el-
mondta, elégedett, hisz hozzáve-
tőleg kétszázan betértek, vásárol-
tak a börzén. Legkelendőbbek a 
gyerekhordozók, ugrálók, ete-
tőszékek voltak, de a „turkálós 
áron” kínált ruhákra is került 
vevő. Érdekes színfoltja volt a 
vásárnak Gál Csilla ditrói kéz-
műves kínálata: evőeszközöket 
tett egyedivé süthető gyurmával 
díszítve. Portékáját mondhatni 
elkapkodták, és a többi árusnak 
sem volt oka panaszra, így itt is 
megfogalmazódott a folytatás 
szükségessége.


