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Tegnap a Tompa László utca 10. 
szám alatt megnyitották a felújí-
tott Tompa László-emlékszobát. 

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

Eddig is várta a látogatókat a 
magántulajdonban levő em-
léképület felső emelete, ám 

azok az ott uralkodó, Tompához közel 
sem méltó, áldatlan állapotok miatt 
nem nagyon érkeztek. Ezen helyze-
ten változtatott a városi múzeum: az 
egyik szobából kiszakítottak egy részt, 
melyet immáron remélhetőleg végle-
gesen emlékszobaként rendeztek be. 
„Megvan az első lépés, látogathatóvá 
tettük az emlékszobát. Most már a 

tartalomra, a szép dolgokra, Tompa 
emlékére helyeződhet a hangsúly, hisz 
megérdelmi a nagyobb figyelmet” – 
mondta beszédében Miklós Zoltán 
múzeumigazgató, majd azzal folytatta, 
igyekeznek felhívni a diákság, a turis-
ták figyelmét: látogassák meg költőnk 
emlékszobáját. Szakács István Péter 
író-tanár Tompa munkásságát, költői 
helyét méltató, illetve emlékszoba-
megnyitó beszédében megjegyezte: 
szakrális tér ez a hely, hiszen múlt és 
jelen idősíkja találkozik itt. A kis szo-
bában íróasztal, könyvesszekrény és 
-polc, portréfestmények, rajzok, illetve 
számos, a költő dolgozószobájából, 
magánlakásáról származó szemé-
lyes tárgy fogadja a látogatókat, akik 

ugyanitt a kihelyezett szöveges táblák 
segítségével röviden Tompa életútjá-
val is megismerkedhetnek. A tegnapi 
ünnepségen Kulcsár-Székely Attila, a 
Tomcsa Sándor Színház színművé-
sze néhány vers erejéig visszahozta a 
házba Tompa emlékét, majd a költő 
unokája, Tompa Klára tanárnő em-
lékezett a nagyapára: „Ahogyan ma-
gáról mondta, igazán sziklavár volt, 
gyerekeivel, családjával is, zárkózott 
és szigorú, én viszont másképpen is-
mertem, piciny kislányként meséket, 
verseket olvasott nekem, gyerekei is 
csodálkoztak, hogy »megpuhult« 
öregségére. Az óvodában cetlikre 
verseket írt, és azokkal szerepeltem, 
kedves, szép emlékeim vannak róla” 

– mondta unokája. Miklós Zoltán 
pedig azzal zárta a megnyitót, reméli, 
többen érdeklődni fognak az emlék-
szoba iránt. 

LáTogaThaTó a Tompa-emLékszoba 

Felújították a „Sziklavár” szobáját
Tompa László 

A költő, műfordító Betfalván 
született 1883. december 14-én 
és Székelyudvarhelyen hunyt el 
1964. május 13-án. Elemi iskoláit 
Segesváron, a gimnázium alsó osz-
tályait Székelykeresztúron végezte, 
majd Nagyszebenben érettségizett. 
1902–1907 között elvégezte a jogi 
egyetemet Kolozsváron. Itt jelent 
meg nyomtatásban első verse az 
Egyetemi Lapokban. Az egyetem 
elvégzése után Székelyudvarhelyre 
került közigazgatási gyakor-
noknak, 1918-ban vármegyei 
főlevéltárosnak nevezték ki. Az 
első világháborút a városban vészel-
te át, mert egy gyermekkori sérü-
lése miatt nem sorozták be. 1919-
től ő szerkesztette a helyi Székely 
Közlöny című lapot. Költeményei 
megjelentek az Erdélyi Szemle, a 
Napkelet, a Pásztortűz, az Ellen-
zék, illetve az Erdélyi Helikon című 
lapokban. 1929-ben megkapta az 
Erdélyi Helikon nagydíját, 1941-
ben a Baumgarten-díjat, 1955-ben 
kitüntették a Román Népköztár-
saság Állami Díjával. Műfordító-
ként számos remek szerző műveit 
tolmácsolta.

hírfolyam

> Kányádi és Gryllus a vendégek. A III. 
Székelyudvarhelyi Városnapok mai programja 
11 órakor Gryllus Vilmos gyermekkoncertjével 
kezdődik a Stúdió Moziban, a rendezvényt a 
Gyergyószárhegyi Alkotóközpont segítségével 
hozta tető alá a polgármesteri hivatal. Déli ti-
zenkét órakor a Művelődési Házban ismét alko-
tóműhely nyílik, ahol az érdeklődők kézműves-
foglalkozásokon vehetnek részt. Délután négy 
órakor a Szent Miklós-hegyi Római Katolikus 
Plébánia kertjében Mikes János püspök szobrát 

avatják, az esemény fővédnöke Bunta Levente 
polgármester. Öt órakor könyvbemutatóra, tár-
latra kerül sor: Bálványok címmel Varga Mihály 
munkáit ismerhetjük meg a Haáz Rezső Múze-
um Képtárában. Hat órakor a gyulai Harrucken 
táncegyüttes előadásával folytatódik a városna-
pok: a Stúdió Moziban A Kárpát-medence tán-
cai című produkciójukat mutatják be. Szintén 
hat órakor a Művelődési Házban különleges al-
kotóműhely nyílik: ezúttal mozgássérülteknek 
tartanak kézműves-foglalkozást. Ugyancsak 
hat órakor Edgár világa címmel Dávid Botond 
fotókiállítása nyílik meg a Portré Kávézóban, 

este hét órakor pedig irodalmi estre kerül sor 
Kányádi Sándor, Szilágyi István, Kovács And-
rás Ferenc, Muszka Sándor és Murányi Sándor 
jelenlétével – az esemény szervezője az Erdély 
Magyar Irodalmáért Alapítvány, helyszín a Mű-
velődési Ház. 

> Bolti „szarkákat” fogtak. Négy 19 és 35 
év közötti szebeni férfi nagyjából 2500 lej érté-
kű élelmiszer és kozmetikai cikk társaságában 
autókázott Székelyudvarhelyen, a rendőrök 
ellenőriztetés céljából a délutáni órákban, a 
Bethlen Gábor utcában megállították őket. A 

rendőröknek feltűnt, hogy az illetők nagyobb 
mennyiségű árut szállítanak, melynek eredeté-
vel nem tudtak elszámolni, a négy férfi ellen így 
lopás vádjával indítottak eljárást. A termékeket 
vélhetően helyi üzletekből tulajdonították el. 

> Felborult autójával. Egy zetelaki fiatalem-
ber Zetelaka és Zeteváralja között egy éles ka-
nyarban elveszítette uralmát a gépjármű felett, 
kisodródott az útról, és a szomszédos kerítésnek 
ütközött, majd felborult. A sofőr súlyosan, utasa 
könnyebben sérült, az anyagi kár értéke nagyjá-
ból 7000 lejre tehető. 

zöLdiskoLa 2011

Egy lépés 
a környezetért 

a székelyudvarhelyi TRe-F egye-
sület zöldiskola programja már a 
második esztendőt is maga mögött 
hagyta. a 2011-es rövid, de tartal-
mas program játékszabályai nem 
változtak, a cél is ugyanaz: elsajátí-
tani a környezettudatos viselkedés 
illemtanát.  

A részt vevő zöldköröket az 
egyesület választotta ki az elő-
ző esztendőben elért eredmé-

nyek figyelembevételével. Összesen 30 
csoport 430 általános iskolás tanulója 
vett részt a környezetvédelmi verseny-
ben, amelyben nincsenek vesztesek, 
csak nyertesek. Különös figyelmet 
szenteltek a zöld napoknak, melyek 
azt kívánják tudatosítani, mindenki 
felelős a környezetért. „A madárnak 
sem jut eszébe bepiszkítani a fészkét. 
Egy Földünk van, vigyázzunk a tiszta-
ságára! A figyelemfelkeltő és társakat, 
családtagokat bevonó akciók (a Föld 
Órája, a Vizes Élőhelyek Világnapja, 
a Víz Világnapja, a Madarak és Fák 
Napja, az Energiatakarékossági Vi-
lágnap, a Kihívás Napja) nagy sikerrel 
jártak, a környezet iránt felelősséget 
érzők köre egyre bővült” – tudatják a 
zöldiskolások, akik azt is elmondták, 
a zöldcsoportok állandó kapcsolatot 
építettek ki a kisiskolásokkal és az 
óvodásokkal is. Nemcsak a növények-
kel, állatokkal, szelektív hulladékkal, 
globális felmelegedéssel kapcsolatos 
ismereteik mélyültek el, de a „hibake-
reső” kérdések kapcsán jól megkriti-
zálhatták a felnőttek tévedéseit, rossz 
döntéseit és saját magukat is. Hadat 
üzentek a „dühöngő cucciparnak” a 
sok-sok kacatnak, mert már tudják, 
hogy minden a tudatos vásárlással 
kezdődik. Ha a tavalyi év legnagyobb 
döbbenete az elhasznált papírpelenka 
mennyisége volt, 2011 nagy rácso-
dálkozása az, hogy lemérve maguk és 
környezetük ökolábnyomát, rá kellett 
jönniük, hogy pazarlóan bánva a Föld 
ajándékaival, a megélhetésünkhöz 
nem elég egy Föld. A program ideje 
alatt szelektíven gyűjtött hulladék 
mennyisége is számottevő, közel 32 
tonnát gyűjtöttek az iskolák. Mint 
minden évzáró, a Zöldiskola befejezte 
is ünnepélyes. Egy nagy közös találko-
zásra, kirándulásra került sor június 
4-én, Hargitafürdőn a Balu Parkban 
ünnepeltek, búcsúztak a 2011-es zöld-
iskolától a megye minden szögletéből 
érkező zöldcsoportok.  

Emlékszoba-megnyitó ünnepség. Szakrális tér idősík-találkozásokkal fotó: máthé lászló ferenc

Február 22-én ülésezett először 
az Udvarhelyi akciócsoport, mely-
nek tagjai azon kezdtek tanakod-
ni, mit tehetnének azért, hogy 
növeljék városuk és környékének 
turisztikai vonzerejét, hogy meg-
állítsák a tranzitturizmust. 

M. L. F.

Folyamatosan dolgoznak a 
csoport tagjai: egy prog-
ramajánlót jelentettek meg 

Székelyudvarhely és környékéről, 
melyet magyar nyelven kétezer pél-
dányban szórnak ingyenesen. To-
vábbá ők is kérték a központ őriz-
tetését, koldusmentesítését, mely 
szintén megvalósult, illetve sor ke-
rült Fazekas Szabolcs ötlete alapján 
az első figyelemfelkeltő patkolásra 
is a Patkóban, az X Faktor sztárja-
inak bevonásával. A csoport – mint 
megtudtuk – készül az első Székely 
Vörös Darabont Díszőrségváltásra. 

Szeretnének az ebben részt vevő fi-
ataloknak ösztöndíjat biztosítani, 
ehhez pedig mecénásokat keresnek, 
akik a  felajánlott összeg mértékétől 
függően a székely katonai fokoza-
toknak megfelelően mecénás okle-
vélben, „rangban” részesülnek: 150 
lejig tizedes, 300 lejig zászlótartó, 
500 lejig vicehadnagy, 1000 lejig 
vicekapitány, 1500 lej felett pedig 
főkapitány fokozatú mecénássá vál-
hat a támogató, akinek ez irányban 

a Haáz Rezső Múzeum alapítványá-
val kell szerződnie. A csoport tagjai 
azt is jelezték, mindenképpen tá-
mogatásra számítanak, hisz csak így 
tudják állandósítani a díszőrséget, 
melynek minimális költségvetése 
egy alkalomra 240 lej – ez nyolc fő 
fejenkénti 30 lejes „bérét” jelenti. A 
16 diák kiképzése már javában tart, 
az Első Székely Díszőrségváltásra 
pedig most pénteken kerül sor 18 
órától.  

Székely VöröS Darabont DíSzőrSégVáltáS

Mecénásokat keresnek, katonai „rangot” adnak


