
A helyszínen tájékozódott pénte-
ken a 131-es megyei út javítási 
munkálatairól Borboly Csaba. A 
megyei tanács elnökét az érintett 
árvátfalviak a Kis víz programról is 
kérdezték.
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„Egy élhető településen sze-
retnénk élni, ezért tartot-
tam fontosnak, hogy jelen 

legyek a találkozón és személyesen is el-
mondjam véleményemet a megyei ta-
nács elnökének” – mondta lapunknak 
Borbáth-Szőcs Nóra. Az Árvátfalván 
élő angol szakos tanárnőt és családját 
a város közelsége miatt nem is annyi-
ra az út állapota zavarja, főként, hogy 
a kátyúzással a falu bejáratáig értek el, 
hanem a vízhiány. „Tavaly hónapokon 
keresztül nem volt vizünk, el lehet kép-
zelni, ez mit jelent két kisgyerekkel” – 
mondja. A beszélgetésen elhangzott: 

nem tartozik a megyei önkormányzat 
feladatkörei közé a vízbekötés, de Kis 
víz elnevezésű programjával igyekszik 
változtatni az árvátfalvihoz hasonló 
kis településeken uralkodó állapoto-
kon. Az árvátfalvi munkálatok kivite-
lezésére három cég jelentkezett, de ke-
vesellték az összeget, amelyet viszont a 
megyei tanács emelni fog, így remélik, 
hamarosan akad vállalkozó a munká-
latok kivitelezésére. A tervek szerint 
Patakfalva mellől, szabadesésben ér-

kezne a víz Árvátfalvára, mivel ez a 
megoldás olcsóbb. Az elképzelések 
szerint a településen élők nagy többsé-
ge rácsatlakozhat a vezetékre – ez a le-
hetőség egyébként Patakfalván is fenn-
áll, hiszen a vezeték áthalad a falun. Az 
esőzések, havazások késleltette 131-es 
út javítása már pénteken folytatódott. 
Borboly Csaba arra kérte a polgármes-
tereket, a sánctakarításokat végezzék 
el, s így nagyobb összeget fordíthat a 
megyei tanács a kátyúzásokra.

A meglévő hagyományos gyü-
mölcsösök feltérképezése, a 
kapcsolódó információk össze-
gyűjtése, valamint csemeteker-
tek létrehozása és ápolása a cél-
ja annak a kezdeményezésnek, 
amelyet a székelyudvarhelyi 
Civitas Alapítvány Környezetünk 
újrafelfedezése és formálása 
megnevezéssel indított el. 

HN-információ 

Batul, Pónyik, Nyári, Budai 
Domokos, Badacsonyi, Hó-
lyagos, Besztercei, Kékring-

ló, Érdi bőtermő, Vilmos – mint 
valami titkos, varázslatos szavak. 
Az idősebb generáció azonban még 
tudja, hogy e szavak mögött a termé-
szet kincsei lakoznak: alma-, körte-, 
szilva-, cseresznye- és meggyfajták, 
amelyek évszázadok óta megélnek 
Udvarhelyszék napsütötte dűlőin 
és ontják gyümölcseiket minden 
család számára. E vidéken a husza-
dik század első felében nagyon sok 
iskolakertet és csemetekertet hoz-
tak létre az akkori kántortanítók és 
oktatták a nebulókat a fák oltására, 
metszésére, szaporítására, gondo-
zására. Sajnos a hatvanas évektől 
kezdődően központi irányításra in-
tenzív gyümölcsösöket létesítettek, 
amelyek nem tudtak e tájjal együtt 
élni, és 20-25 év után kipusztultak, 
maguk után hagyva a sivár látványt. 
A székelyudvarhelyi Civitas Alapít-
vány már több kezdeményezést is 
indított Udvarhelyszék természeti 

kincseinek megőrzése, ápolása és 
továbbadása érdekében, 2011-ben 
pedig helyi szervezeteket, illetve 
vállalkozásokat is sikerült meg-
győzniük e törekvés fontosságáról. 
Így a Polgár-Társ Alapítvány és a 
Tusnád Ásványvíz Rt. támogatásá-
val, Környezetünk újrafelfedezése és 
formálása megnevezéssel egy újabb 
projektet indítottak el, melynek 
célja a meglévő hagyományos gyü-
mölcsösök feltérképezése, a kap-
csolódó információk összegyűjtése, 
valamint csemetekertek létrehozá-
sa és ápolása. Ebben a törekvésben 
partnerük a siménfalvi Marosi 
Gergely Általános Iskola, a szent-

léleki Benedek Fidél Általános Is-
kola és a farkaslaki Tamási Áron 
Általános Iskola, ahová tartoznak 
a rugonfalvi, kedei, szentmihályi, 
kobátfalvi, malomfalvi, bogárfal-
vi iskolások is, melyek mind részt 
vesznek a projekt kivitelezésében. 
Áprilisban több mint 250 cseme-
tét ültettek el az iskolások kilenc 
nyikómenti falu iskolakertjében 
és más közterületen. A Székely-
gyümölcs Egyesület tagjai és helyi 
gyümölcsszakértők segítettek a 
gyerekeknek ebben a munkában, 
hiszen a csemeteültetés egy ösz-
szetett folyamat és a beavatásuk 
szükségszerű. Egy héttel az ültetés 

előtt kiásták a gödröket, termé-
szetes tápanyaggal látták el, majd 
a csemeték gyökereit metszették 
meg, a szárát pedig visszavágták 
„gatyamadzag” magasságra, ahogy 
azt régebb is tanították. 
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> UNESCO Szellemi Örökség Díj Páll 
Ágostonnak. Páll Ágoston korondi fazekas-
mester az UNESCO Szellemi Örökség Díját 
veszi át szülőfalujában, Korondon. Az ünnepség 
május 21-én 11 órától kezdődik a korondi új 
művelődési házban. Páll Ágoston 1946. május 
24-én született Korondon. Apja, Páll Lajos a 
leghíresebb korondi fazekasok közé tartozott. 
A falujában Páll Gusztiként ismert mester gye-
rekként kezdte tanulni a fazekalást, a koron-
golást édesapja mellett. A fazekasmester egész 

élete a korondi kerámiához kapcsolódott. Az 
ünnepségre autóbusz indul Csíkszeredából a 
Sapientia egyetem főbejáratától május 21-én 9 
óra 30 perckor, és az útszakaszon, teljes kapaci-
tásáig, minden olyan személyt felvesz, aki idejé-
ben jelentkezett. A részvételi szándékot május 
18-ig lehet jelezni a Hargita Megyei Kulturális 
Központ titkárságán: 0266–315891, 0746–
244235, kultura@ccenter.ro

> Patkók a Patkóban. A székelyudvarhelyi 
diáknapok egyik rendhagyóbb pillanataként 
péntek délben a Márton Áron téren, vagyis a 

Patkóban patkókkal díszítették az Udvarhelyi 
Akciócsoport kezdeményezéseként felállított 
első patkófalat. Mint Fazakas Szabolcs magya-
rázta: „A Sulisokk és a Legendárium kezdemé-
nyezésére útjára indítottak egy új legendát. A 
diákok több mint 200 patkót gyűjtöttek össze, 
és néhányan meg is patkolták szerencséjüket. A 
Legendárium patkója is felkerült az oszlopra, 
sőt az arra járó turisták is kalapácsot ragadtak, 
és elütöttek néhány szeget, így ők is szerencsével 
távoztak a világ legnagyobb patkójából.” Hama-
rosan egy nagyobb patkófal és sok kis patkó is 
csalogatja majd a turistákat Székelyudvarhelyre.

Feltérképezik a hagyományos 
gyümölcsöket

A csemetekertek létrehozásá-
val párhuzamosan az iskolások 
feltérképezik a Nyikómente 
ha gyományos gyümölcsöse-
it, hangsúlyt fektetve azokra a 
fajtákra, amelyeket a kiveszés 
fenyeget. Ugyanakkor az akció 
során a gyümölcshöz kapcsoló-
dó kulturális és gasztronómiai 
információkat is felleltározzák. 
A gyerekek, akik a helyi csapa-
tokat képezik, a gyűjtött infor-
mációkat művészi vagy irodalmi 
eszközökkel dolgozzák fel. Az 
eredményeket kiállítások, bemu-
tatások és vetélkedők keretében 
fogják megosztani a helyi közös-
ségekkel, majd ezt követően az 
Ud var helyszéki Gyümölcsfesz-
tivál látogatóival. A Civitas Ala-
pítvány bemutatók és közviták 
szervezésével minél szélesebb 
körben kívánja ismertetni a tö-
rekvés fontosságát, hogy minél 
több helyi embernek legyen le-
hetősége bekapcsolódni és tá-
mogatni e munkát.

Jövőre is lesz Civil nAp

Az önkéntesség 
nem divatjamúlt

lesz folytatás – hangzott el a 
szé kelyudvarhelyen először meg-
rendezett civil nap pénteki kiérté-
kelőjén. A szervezők sikeresnek 
ítélték az eseményt, s mint mond-
ták, a nap legnagyobb hozadéka 
az volt, hogy a helyi civilek össze-
fogtak.

J. Á.

Tizennyolc szervezet csatlako-
zott a szervező nyolchoz, a 
kezdet tehát mindenképpen 

biztató, mondják a kezdeményezők. 
A nap során több mint ötven önkén-
tes fordult meg a Patkóban felállított 
standoknál, s ez a szám bizonyára na-
gyobb is lett volna, ha az egész várost 
érintő vízszünet miatt az iskoláso-
kat nem küldik haza reggel. Nemes 
Melinda, az ötletgazda Dr. Verestóy 
Alapítvány ügyvezető igazgatója azt 
mondja, a nap során partnerségeket 
tudtak kialakítani, s noha egyetlen ön-
kéntes sem jelentkezett standjuknál, 
nincs elkeseredve, hiszen nem is várta 
ezt, ráadásul „minden kezdet nehéz”. 
Az igazgató szerint a lényeg az volt, 
hogy felhívják a figyelmet azokra, 
akik idejüket nem sajnálva önkéntes 
munkát végeznek, s a kíváncsiskodók, 
bámészkodók nagy számából, na meg 
a különböző figyelemfelhívó akciók 
sikeréből ítélve ez minden bizonnyal 
sikerült. Sikerült önkénteseket tobo-
rozni viszont a Civitas Alapítványnak, 
s noha kevesen éltek a kétszázalékos 
adó felajánlásával, Sinka Arnold, a 
székelyudvarhelyi Caritas szerveze-
tének vezetője azt mondja, az min-
denképpen értékelendő, hogy több 
százan is megfordultak a Patkóban. A 
folytatást illetően elmondták, jövőre 
minden bizonnyal újra összefognak 
és megszervezik a civil napot, addig vi-
szont egy nagy kihívással kell szembe-
nézniük: az udvarhelyiek tartózkodá-
sát kell feloldaniuk. „A városlakókban 
is kell tudatosuljon, hogy önkéntesnek 
lenni nem divatjamúlt, s hogy a civil 
szervezetek munkája igen értékes” – 
hangzott el a pénteki kiértékelőn. A 
város különböző pontjain tartott fi-
gyelemfelhívó akciók során a legtöb-
ben kikerülték az önkénteseket, ferde 
szemmel tekintettek a szélvédőmosó, 
cipőpucoló fiatalokra, de a szervezők 
remélik, a kezdeti buktatók után a 
folytatás zökkenőmentesebb lesz, fő-
leg ha tovább tart a városban korábban 
nem tapasztalt civil összefogás.


