
Megépült a derzsi 
ivóvízrendszer

A székelyderzsi központban talál-
ható közkútnál szombaton átadták 
a közel egymillió lejbe kerülő ivóvíz-
rendszert, melyet teljes egészében 
kormánypénzből fedeztek. 

„Székelyderzs egész Székely-
föld és a teljes magyar nem-
zet számára kiemelkedő fon-

tosságú turisztikai és vallási értékekkel 
rendelkezik, amelyek megkövetelik, 
hogy megfelelő infrastrukturális fej-
lesztéseket vigyünk véghez a települé-
sen” – emelte ki beszédében Borboly 
Csaba, a megyei tanács elnöke. Zoltáni 
Csaba polgármester elmondta: öt éve 
várják a víz bekötését, ugyanakkor a la-
kosság türelmét kérte, hiszen követke-
ző lépésként szerződést kell kötni egy 
üzemeltetővel, ez után következhet 
a tulajdonképpeni vízszolgáltatás. A 
munkálatok a következőket foglalták 
magukban: természetes források  be-
fogása drénkiépítéssel, 350 méter fő-
vezeték és 5160 méter elosztóvezeték 
lefektetése, egy 200 köbméteres vasbe-
ton tartály elhelyezése, ugyanakkor 24 
darab utcai közkút és 3 darab tűzcsap 
elhelyezése.

Buksi, Maci 
és a többiek

Tagjai és az érdeklődők számára 
előadással, fotó- és rajzpályázati 
eredményhirdetéssel egybekötött 
találkozót szervezett szombaton a 
nemrég alakult székelyudvarhelyi 
Póráz Klub.

A szervezők örömmel állapí-
tották meg, hogy térségünk-
ben is sok az ebtartó, sőt az 

is kiderült, sokfajta kutyát tartanak 
az udvarhelyiek. Sándor Zsolt állat-
orvos, szervező előadásában számos, 
a nevelésre, tartásra vonatkozó hasz-
nos tanáccsal látta el a jelenlévőket, 
elmondta, mit kell tennünk kutyatá-
madás esetén, majd gyakoribb beteg-
ségekről is beszélt. Mint mondta, tér-
ségünkben a legnépszerűbb a német 
juhász, a közkedveltebb nevek között 
pedig a Buksi, Maci, Tappancs, Csöpi 
és Kormos említhető. A pórázósok a 
gyerekek számára meghirdetett rajz-
pályázatukban, illetve a Facebookon 
zajlott kutyaszépségversenyükben is 
eredményt hirdettek. 

Június 4-én fél hatkor a Millenniu-
mi Emlékoszlop előtt a trianoni bé-
keszerződés aláírásának évfordu-
lójára, illetve az ehhez kapcsolódó 
Nemzeti Összetartozás Napjának 
egy éve történt elfogadására em-
lékezett a város.

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro„Már könyvtárnyi irodal-

ma van a pillanatnak, 
azóta politikusok, tu-

dósok vették számtalanszor számba 
a veszteségeket, viseljük mi is a sebet, 
az utóbbi két évtizedben viszont már 
nyilvánosan emlékezhetünk, elsírhat-
juk fájdalmainkat” – mondta beszé-
dében az EMNT részéről Szabó K. 
Attila nyugalmazott tanár, majd az-
zal folytatta, „ma akkor cselekszünk 
helyesen, ha nem sírunk, nem át-
kozzuk a tetteseket, hanem a jövőbe 
nézve ünnepelünk, hisz lesz magyar 
feltámadás!” Az SZNT-sek közül 
Incze Béla szólt a jelenlévőkhöz: „A 
magyar nemzet egyharmada került 
kisebbségbe népszavazás nélkül, va-
gyis anélkül, hogy erre rábólintottak 
volna. Jogtalan döntés volt, és ezt iga-
zolja Csehszlovákia és Jugoszlávia fel-
bomlása is.” Incze is azt hangsúlyoz-
ta: ne csak siránkozzunk, tekintsünk 
a jövőbe, építkezzünk! Az MPP-s 
Molnár Miklós a 91 éve meghozott 
diktátum lelki traumáit elevenítette 
fel, aztán örömmel állapította meg, 

hogy egy éve létezik összefogás napja, 
majd azt közölte: múltunkról nem 
dönthettünk, a jövendőnek viszont 
urai vagyunk! A megemlékezésen a 
Székely Pajzs Egyesület is szót kapott, 
képviselőjük röviden felelevenítette a 
döntés pillanatát, majd a széttagolt 
ország új demográfiai adatait sorol-
ta. Ezt követően Gajevszki Klára 
egy Wass Albert-verset szavalt, majd 
Hegyi Sándor lelkipásztor szólt a 
megemlékezőkhöz. „91 éve vérzünk, 
sebünk nem gyógyult be a nemzet 

testén. Azóta sok lelki, testi traumát, 
megaláztatást átéltünk, például de-
cember 5-ét, illetve történelmi viha-
rokból is kijutott nekünk” – mondta 
Hegyi, aki szerint csak másod- vagy 
harmadrangú állampolgárok va-
gyunk a szétdarabolt területeken. 
Hegyi a jelenről is szólt: „Önrendel-
kezés helyett önpusztítást végzünk, 
mi ítéljük most halálra egymást és 
magunkat! Halálpártiakból legyünk 
életpártiak, fordítsunk hátat a hazug-
ságnak! Emberséges életet minden-

kinek! Legyünk tiszta, öntudatos, 
önrendelkező, egészséges, gyógyult 
nemzet, vesszen el a lelki Trianon is!” 
Bár nem mondott beszédet, ott volt 
a megemlékezésen Bunta Levente 
polgármester, sőt egy felvidéki csapat 
is lengette zászlaját, illetve a Székely 
Honismereti Baráti Kör által szerve-
zett Biciklivel Trianon gyalázatáért 
kerékpártúra résztvevői is jelen vol-
tak. A rövid megemlékezés koszorú-
zással, a két himnusz felcsendülésével 
ért véget.

Aránylag kevesen voltak kíván-
csiak tegnap a Szejke Fesztivál 
népviseleti parádéjára, noha a 
negyvenötödik kiadásához ér-
kezett rendezvényen igazán pa-
rádés volt a felhozatal: nyolc 
romániai kisebbség tizenkilenc 
néptánccsoportja ropta a be-be-
szakadó színpadon.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Nem bánta meg, aki tegnap 
átbotorkált a szejkefürdői 
állapotokon a színpadhoz: 

a bő egyórás késéssel kezdődő nép-
viseleti parádé első fellépője az ud-
varhelyi Boróka néptáncegyüttes 
volt, a későbbiekben további öt he-
lyi együttes, a keszthelyi, tihanyi és 
törökbálinti testvértelepülések cso-

portjai ropták, Tintér Gabriella és 
a Virágos zenekar muzsikált, majd 
fellépett a bisztrai rutén Cernova 
Ruja, az ukrán Smericica, az orosz–
lipován Dunaischie Tanţora, a len-
gyel Dom Polski, az olasz Siamo di 
Nuovo Insieme, a görög Eftimos, 
a bolgár Balgarce és a török–tatár 
Mini Karadeniz. A konstancai „kis 
Fekete-tenger” tánccsoport vezető-
je, Seitmanbet Yildeniz nem titkolt 
büszkeséggel mesélt lapunknak a 
hat éve alakult csoportról, melyet 
12–18 éves, konstacai török–tatár 

fiatalokból verbuváltak. Az amatőr 
csapat célja megőrizni, továbbvinni 
a török és tatár népi kultúrát: Dob-
rudzsában egyébként a csoport-
vezető szerint a törökökön kívül 
hetvenezer tatár él, iskolában is ta-
nítják a tatár nyelvet, de egyre több 
a vegyes házasság. A Szejke Feszti-
válon húsz évvel ezelőtt táncosként 
fellépő Seitmanbet Yildeniz azt 
mondja, sokan tartják a magyarok-
kal a rokonságot, ezért is élmény-
számba menő számukra, hogy 
Székelyudvarhelyen, magyarok kö-

zött tölthettek két napot. „Török a 
magyarnak barátja” – mondta ne-
vetve Yildeniz, aki szerint a mosta-
ni török–tatár fiatalok számára is 
sokat jelent Atilla hun vezér neve, 
vér szerinti rokonságnak tartják 
magukat a magyarokkal. „Lát-
szik, hogy többségében magyarok 
laknak Székelyudvarhelyen. Rend 
van, tisztaság, nálunk bokáig já-
runk a cigarettacsikkben, itt pe-
dig nem láttam egyet sem az úton. 
Megmondom őszintén, szokásból 
eldobtam volna én is a csikket, de 
a tisztaságot látva elszégyelltem 
magam. Nagyon jól éreztük ma-
gunkat, ha hívnak, biztosan jö-
vünk még!”

A háromnapos fesztiválon volt 
előadás, képzés, koncert, esténként 
pedig táncházban ropták.
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> Megnyitják a Tompa-emlékszobát. Ma 
reggel kilenc órától nyílt napot tartanak a vá-
rosi könyvtárban, majd tizenkét órától, illetve 
délután öt órától a Művelődési Házban alko-
tóműhely nyílik: itt gyerekeknek bútor- és 
üvegfestésre adódik lehetőség. Egy órakor a 
Haáz Rezső Múzeum szervezésében a Tompa 
László utca 10. szám alatt megnyitják a Tom-
pa-emlékszobát, délután két órakor pedig a 
városi könyvtárban Tomcsa Sándor a miénk 
címmel kiállításra és felolvasásra kerül sor. Dél-

után hat órától a polgármesteri hivatal Szent 
István-termében Csíky Boldizsár marosvásár-
helyi zongoraművész koncertezik, az esemény 
szervezője a Hargita Megyei Hagyományőrzé-
si Forrásközpont. Este héttől néptáncelőadásra 
kerül sor: Virágom világom címmel a Hargita 
Nemzeti Székely Népi Együttes lép a Művelő-
dési Ház színpadára. 

> Lakossági fórum Székelymuzsnán. Bor-
boly Csaba, a megyei tanács elnöke la kossági 
fórumon találkozott a székely muzsnaiakkal. 
A lakosság által említett elsődleges probléma 

a településre vezető út állapota, illetve a falu 
vízrendszerének kialakítása volt. Borboly Csa-
ba ismertette az útépítés folyamatát, amelynek 
következtében jövő tavaszra aszfalt kerül a 
településre vezető megyei útra, illetve meg-
nyugtatta a lakosságot, hogy az ivóvízrendszer 
kialakítására tett vállalását a közeljövőben tel-
jesíteni tudja, hiszen a megyei tanács 2011-es 
költségvetésébe belefoglalta az ivóvízrendszer 
munkálatainak kivitelezését. A helybéliek to-
vábbi problémaként a postai szolgáltatás meg-
szűnését, illetve a családorvos rendszertelen, 
ritka rendelését említették.

> Sportbázist avattak Székelyvarságon. 
Elkészült a modern székelyvarsági sportbázis. 
A pénteki avatón jelen voltak a beruházás első 
számú haszonélvezői, a helyi iskolások és óvo-
dások, valamint Tamás Ernő polgármester 
és Borboly Csaba, a sportközpont megvaló-
sulását jelentősen támogató Hargita Megye 
Tanácsának elnöke. A beruházás teljes érté-
ke közel 300 000 lej volt, amelynek mintegy 
65 százalékát a kormány által Hargita Megye 
Tanácsának leosztott forrásokból fedezték, 
emellett a megyei tanács saját költségvetéséből 
is támogatta több mint 12 százalékkal.

Ünneplő tömeg a Millenniumi Emlékoszlop előtt. Nyílt sebek fotó: máthé lászló ferenc


