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> Gyermeknap a Pallóban is. Idén is 
megünneplik a gyermeknapot a Palló Imre 
Művészeti Szakközépiskolában. Ma délután 
öttől az I–IV. osztályos, képzőművészet 
tagozatos tanulók állítják ki munkáikat, 
ezután az első osztályos zene szakos diá-
kok első hangversenyére kerül sor. A gyer-
meknapi ünnepnek a Palló Imre Zene- és 
Kézőművészeti Szakközépiskola pincegalé-
riája és koncertterme (Kossuth Lajos u. 20. 
szám) ad otthont.

> Mobilt lopott. A 112-es sürgős-
ségi hívószámon értesítették a székely-
udvarhelyi rendőrséget, hogy egy ismeret-
len fiatalember elfutott egy tizenkét éves 
gyerektől kölcsönkért mobiltelefonnal. 
A rendőrség rövid nyomozást követően 
azonosította a 16 éves székelyudvarhelyi 
V. Z.-t, akinél megtalálták a 250 lej ér-
tékű mobiltelefont, melyet vissza is jut-
tattak tulajdonosának. Az illetőt lopás 
vádjával állították elő, a történetet a he-
lyi ügyészség rendezi, a fiatal szarka sza-
badlábon védekezhet.

> Lepkeház: jótékonysági hét. A 
Haáz Rezső Múzeumban berendezkedett 
lepkeházat megálmodó és megvalósító 
Vulticulus Földrajzi Társaság június 5-ig, 
vasárnapig tartó jótékonysági hetet tart, 
mely során hátrányos helyzetű gyerek-
csoportokat is várnak a Trópusi Lepke-
házban. Mint megtudtuk, a jótékonysági 
hét során délutánonként olyan hátrányos 
helyzetű gyerekcsoportok érkezését vár-
ják, akik szerény anyagi lehetőségük mi-
att nem látogathatnának el a kiállításra. 
Értelemszerűen ezen csoportok számára a 

belépés a lepkeházba ingyenes, a szervezők 
kérése mindössze annyi, hogy az érdeklő-
dők előzetesen egyeztessenek egy időpon-
tot velük. A hátrányos helyzetű gyerekek-
ből álló csoportok látogatási szándékukat 
Kilyén Barna szervezőnél jelezhetik a 
0740–557264-es telefonszámon. Nem 
mellékes, hogy a hétfőtől vasárnapig 9 és 
19 óra között látogatható lepkeház ez idá-
ig közel minden látogatottsági rekordot 
megdöntött: az egyik legérdekesebbnek 
mutatkozó, legnagyobb tömegeket meg-
mozgató udvarhelyi tárlat lett.

Körkép
udvarhely

ghymes, Hooligans, neoton Famí-
lia és Fábry sándor – ezek a ma 
kezdődő III. Székelyudvarhelyi 
Városnapok húzónevei, a tíznapos 
programkavalkádban pedig több 
mint százötven kisebb-nagyobb 
rendezvényre várják a nagyér-
deműt. A szervezők azt ígérik, a 
városnapokon mindenki találhat 
számára tetsző programot. 

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

„Ínséges időkben is kell a lé-
leknek a jókedv, kell egy kis 
vígság. Boldoggá tesz az ün-

neplés, az a pillanat, amikor együtt 
lehetünk, közösen a barátainkkal, rég 
látott ismerősökkel, udvarhelyiekkel, 
hozzánk látogató vendégekkel. A 
városnapok programkínálatát igyek-
szünk évről évre úgy alakítani, hogy 
széles közönséghez szóljon, ugyan-
akkor a rétegműfajok az ínyencek 
igényét is kiszolgálják” – mondja 
Bunta Levente polgármester, aki 
minden városnapozónak tartalmas 
időtöltést, jókedvet, emlékezetes, 
szép napokat kíván, és mint kiemeli, 
az elkövetkező tíz nap a Városunkért, 
együtt! mottó alatt szóljon Udvar-
helyről és az együtt, kellemesen, 
tartalmasan eltöltött pillanatokról. 
A városnapok részletes programkí-

nálata a www.varoshaza.ro honlapon 
is megtekinthető. 

A III. Székelyudvarhelyi Város-
napok ma a gyermeknappal veszi 
kezdetét. A találkozó a Patkóban lesz, 
ahol Zoli bohóc és az Udvarhelyszéki 
Fúvószenekar, illetve a mazsorettek 
kíséretében a gyerekek lesétálnak a 
városi parkba. Itt a déli megnyitót 
követően a kicsik negyed egytől egy 
bábelőadást nézhetnek végig, majd a 
Tündérgound Mesehetes-koncertje 
szólal meg a színpadon. Fél három 
körül a Boróka Néptáncegyüttes 

előadását lehet végignézni, három 
órától pedig Feet Move-ra, vagyis egy 
kis mozgásra kerül sor, negyed négy-
től  ezt a vonalat folytatva a Fortuna 
Dance csapat lép színpadra, negyed 
öttől újabb néptáncelőadás lesz, ez-
úttal a Kékiringó Néptáncegyüttes 
tolmácsolásában. A rendezvény 
alatt tombolát is árulnak, ennek ki-
sorsolására fél ötkor kerül sor, mely 
pillanatot követően a magyarországi 
Alma együttes kap főszerepet. A nap 
során a szervezők alternatív progra-
mokat is kínálnak: lesz kézműves-

foglalkozás, aszfaltrajz, arcfestés, 
lufihajtogatás, légvár, cserkészbe-
mutató, rajzfilmvetítés, múzeumpe-
dagógiai foglalkozások. Szintén a 
városi parkban déli tizenkét órakor 
nyitják meg a Hagyományos Mes-
terségek Utcáját, illetve délután 
hat órakor a Művelődési Házban a 
Tomcsa Sándor Színház Csipkeró-
zsika előadása tekinthető meg. Este 
hétkor a Művelődési Ház előtéri ga-
lériájában Ezer Székely Leány Napja 
képekben címmel Ádám Gyula fotó-
kiállítását nyitják meg.

A III. Székelyudvarhelyi Városnapok ma a gyermeknappal veszi kezdetét fotó: balázs attila

Bemutató LöVétén

Új könyv 
a két Homoród 

mentéről
mihály János gyalogosan a két 
Homoród mentén című útirajza idén 
könyv formájában is megjelent. En-
nek bemutatójára a II. Székelyföld-
napok keretében kerül sor, június 
5-én, vasárnap délután öt órától a 
lövétei népházban.

HN-információ

Mihály János történész 2009 
nyarának elején indult 
homo ródmenti túrájára, 

amellyel Jánosfalvi Sándor István uni-
tárius lelkésznek, szónoknak, illetve 
Székelyhoni utazás a két Homoród mel-
lett című ismert munkájának kívánt 
emléket állítani. A tervezett útvonal 
magában foglalta mindazokat a Har-
gita megyei településeket, amelyekről 
leírást találunk Jánosfalvi feljegyzései-
ben. Mihály János gyaloglata során el-
készítette a maga látleleteit, a saját úti-
rajzát, amely idén könyv formájában 
is megjelent. A vasárnapi bemutatón 
a könyvet Oláh Sándor, a csíkszeredai 
KAM – Regionális és Antropológiai 
Kutatások Központjának alapító tagja 
és munkatársa, a két Homoród men-
tének kiváló kutatója méltatja.

Oláh Sándor Az emlékezet, a múlt 
és a történelem címmel a könyv elősza-
vában azt írja: „Amikor Mihály János 
a Jánosfalvi Sándor István nyomdo-
kain bejárt tájon a múltra vonatkozó, 
foly tonosságot, állandóságot sugalló 
bizonyítékokat elénk tárja, amikor az 
em lékezet változatos kellékeit – temp-
lomok, haran gok, sírkövek, világhá-
borús emlékművek feliratait, katonai 
összeírások, kéziratos könyvek adata-
it, ré gészeti leletek tárgyait vagy a táj 
természeti értékeit – leltározza, akkor 
a múlt megőrzésének eszközeit teszi 
elénk. Könyvét elolvasva úgy vélem, 
hogy hosszú évek szívós, kitartó mun-
kájával nekünk – akik a két Homoród 
mentéhez akár múltunkkal kötődünk, 
akár mint saját mindennapi világun-
kat éljük és lakjuk e tájat – Mihály Já-
nos különleges, pótolhatatlan emléke-
zet-emberünk, akire nagy szükségünk 
van, ha tudni akarjuk, mit nem szabad 
elfelejtenünk. Nemcsak emlékezetünk 
elevenen tartásában, a jövőnket illető 
várakozásainkban is. A sokat hivat-
kozott Pierre Nora szavaival: „Mivel a 
jövő mindig izgat bennünket, szüksé-
günk van az emlékezetre: az emlékek-
ben keressük a jövőre utaló jeleket.” 

gyermeknappaL startoL a Városnapok

Bunta: „kell a léleknek a jókedv”

A Városnapok keretében, júni-
us 4-én, szombaton 18 órától 
az Udvarhely Táncműhely még 
előadja a nagy sikerű Varázs-
éneket, melyet aztán majd csak 
ősszel vesz elő újra.

A folklórszínházi előadás nem 
más, mint betekintés a szak-
rális rituálék világába; kö-

tetlen dramaturgiája az emberi élet 
három nagy tisztessége – a születés, 
házasság, halál – köré szerveződik. 

Célja a napjainkban oly mos-
tohán kezelt, „csak pszichológiai” 
értelemben számon tartott érzel-

mi tendenciáink középpontba ál-
lítása minden manír, manipuláció 
nélkül, amilyen egyszerűen a népi 
gondolkodásunkból fakad. Ren-
dező-koreográfus: Furik Rita m. v. 
Június folyamán még két mozgás-
színházi workshopon vesz részt 
a társulat, az egyiket Uray Péter 
koreográfus-rendező, az M Stú-
dió művészeti vezetője, a másikat 
Juhász Zsolt, a Duna Táncműhely 
koreográfusa és a Duna Művész-
együttes vezetője tartja. A műhely-
munkák valószínűleg a következő 
évadban születő előadások alapját 
képezik majd. 

Merre kutyagolj, ha vicsorít? Jó-e 
kötni az ebet karóhoz? – ezekre és 
hasonló kérdésekre keresik a vá-
laszt szombaton A kutya és a gye-
rek elnevezésű rendezvényen.

Kutyabarátok, ebtulaj donosok, 
kutyafóbiások részére szervezi 
meg négylábúak részvételével 

zajló rendezvényét június 4-én 13 órá-
tól a városi sportcsarnok mellett az ud-
varhelyi Póráz Klub. A találkozó során 
Kutyavilág, kutyabaj címmel a kutyák-

kal kapcsolatos leggyakoribb problé-
mákról és az emberek felelősségéről 
hallhatnak a jelenlévők. A gyakorlati 
bemutatóval párhuzamosan szó esik 
a leggyakoribb kutyafajtákról, érdekes 
kutyanevekről, leggyakoribb kutyabe-
tegségekről Udvarhelyszék térségében. 
Továbbá a Facebookon meghirdetett 
kutyaszépségverseny eredményhirde-
tésére is sor kerül – több mint száz 
kutya közül kerül ki a leglájkoltabb ku-
tyus. A bátrabb gyerekek a rendezvény 
alatt kutyákat is felvezethetnek.


