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Nincs harag, 
épülhet a filagória 

Békés úton rendezte vélt vagy 
valós nézeteltéréseit a városi 
múzeum és az Eötvös József 

Szakközépiskola vezetősége. A két 
intézménynél azt mondják, nem is 
volt konfliktus közöttük, csak a sajtó 
fújta fel az ügyet. A vezetőség tegnap 
asztalhoz ült, és megegyezett abban, 
hogy a továbbiakban kerülik a heve-
sebb médiás jelenéseket. A múzeum 
szakmai segítséget nyújt bármilyen, a 
várat érintő kérdéskörben, sőt abban 
is egyezségre jutottak, hogy egymás 
ingatlanügyeiben az elkövetkezők-
ben nem foglalnak állást, inkább a 
másik fél értékes munkájának meg-
ismerésén, értékelésén dolgoznak. 
Ugyanakkor egy olyan megállapo-
dás is született, hogy továbbépülhet 
a Székely Támadt Várban a filagória, 
az ugyanis egy mobilis, mozdítható 
építmény, tehát ha a műemlékvé-
delmi igazgatóság úgy dönt, hogy a 
bástyánál nincs helye, továbbtehető, 
és mint kerti bútorzat a váron belül 
bárhol hasznosítható. Miklós Zol-
tán múzeumigazgató lapunkkal azt 
tudatta, a filagóriás „botrányban” a 
múzeum hozzáállása tisztán szak-
mai akart lenni. „Komoly szakmai 
tőkével rendelkezünk, melyet kama-
toztatni, használni lehet. A múzeum 
korábban is minden érdeklődőnek 
ajánlotta szakmai segítségét, meg-
keresésre több projektben is részt 
veszünk. Azt szeretnénk, ha a kérdé-
ses ügyek eldöntésében a múzeum 
szakmai partner lehetne, ugyanak-
kor felelősségünk is van, hisz az ér-
tékmentés is szerepünk.” Ezért hívta 
fel a múzeum a filagória építésére 
a köz és az érintettek figyelmét, az 
iskola pedig „bajba jutott”, hisz az 
incidens miatt legszívesebben leállí-
tották volna az építkezést, ám akkor 
nem tudtak volna elszámolni a pá-
lyázati úton nyert pénzekkel. „Nem 
akartuk őket akadályozni, nincs szó 
itt múzeum–iskola konfliktusról” – 
magyarázta Miklós. Az iskola igazga-
tójával úgy határoztak, mivel mind-
ketten önkormányzati intézmények 
vezetői, nem dönthetnek arról, hogy 
a másik hol lakjon, sőt gyakorlatilag 
a múzeum saját ingatlanproblémájá-
ban sincs döntő szerepben. „Szakmai 
partnerségben egyeztünk meg, a mú-
zeumnak is fontos, hogy jó kapcso-
lata legyen az iskolával. Ennek első 
jeleként a teljes tanári kart elhívjuk 
augusztusban egy múzeumos tárlatlá-
togatásra” – közölte Miklós Zoltán. 

Közel negyven jeles tanulót, nem
zetközi és országos tantárgy
versenyeken jó helyezést elért 
diákot és felkészítő tanáraikat 
részesítette pénzjutalomban a 
polgármesteri hivatal és a Rotary 
Club. 

M. L. F.

A székelyudvarhelyi Rotary 
Club tizenharmadik éve dí-
jazza Székelyudvarhely 9–12. 

osztályos jeles tanulóit, évente öt-
hat kiemelkedően jó teljesítményt 
nyújtó diákot, idén pedig a polgár-
mesteri hivatal is társult a klubhoz. 
Mint Lukács László, a Rotary Club 
soros elnöke fogalmazott, már dup-

la boríték jár a kiemelt tanulóknak, 
sőt a polgármesteri hivatal nemcsak 
az elsőket, hanem az olimpiászokon 
eredményt elért tanulókat és taná-
raikat is bevette a díjazottak sorába, 
így közel negyven tanuló és taná-
raik részesültek pénzjutalomban. 
Tegnap a Városháza Szent István-
termében Bunta Levente polgár-
mester és Lukács László ünnepélyes 
keretek között adták át a díjakat vá-
rományosaiknak.

A Rotary Club elnöke azt tu-
datta, klubjuk aukciók révén rend-
szeresen gyűjt pénzalapot e célra, 
Bunta Levente polgármester pedig 
azzal folytatta, a város is meg kell 
becsülje ezeket a diákokat, így a vá-
rosi tanács döntése alapján 32 000 
lejt különítettek el, majd tanárok, 
iskolaigazgatók javaslatai alapján 
listázták a diákokat. „A történetet 
folytatni fogjuk. Már most jött egy 
ötlet: a megyei tantárgyversenyeken 

eredményt elért tanulókat is díjazni 
kellene, nemcsak a nemzetközi vagy 
országos megmérettetéseken jeleske-
dőket. Ugyanakkor fontos megbe-
csülni a felkészítő tanárok munkáját 
is, akik a diákjaik által kapott összeg 
felét vehetik kézbe. Nem nagy össze-
gekről van szó, gesztusértékük fon-
tosabb” – részletezte a polgármester. 
Arra is kitért: további javaslatokat 
várnak, hogy a Rotarytól származó 
ötletet még jobban kiteljesíthessék. 
„A kezdeményezésnek köszönhe-
tően remélhetőleg még több diák 
lesz, aki eredményeket fog elérni, és 
mindez városmarketing szempont-
ból sem utolsó, hisz jó hírünket vi-
szik” – mondta Bunta Levente. 

hírfolyam

> Sportnap a Csereháton. Sport min-
denkinek címmel szervez sportnapot a pol-
gármesteri hivatal támogatásával június 
25-én, szombaton a Csereháti Bérlők Egye-
sülete: asztalitenisz-, labdarúgás-, kerékpár-, 
görkorcsolya- és kosárlabdaversenyeket szer-
veznek kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 
A 14 órától meghirdetett főzőversenyt 
gokartbemutató előzi meg, délután négytől 
rendezik a döntőket, majd a díjazást, az ese-
ményt utcabál zárja. 

> Búcsú Bétában. Június 26-án, va-
sárnap tartják Bétában a Jézus Szent Szíve 
búcsút. Az ünnepi szentmise 11 órától kez-
dődik, délután öttől pedig közösségi-kul-
turális programmal készül a Bétáért Egye-
sület. Az óvodások előadásában lesz széki 
lakodalmas, az iskolások pedig a székely fo-
nót jelenítik meg. Székely Zoltán Falvaink 
a történelem sodrában címmel Béta, Dobó 
és Vágás történetét mutatja be dióhéjban, 
Jakab Lajos pedig a bétai templomépítésről 
értekezik. A Communitas Alapítvány által 
támogatott eseményen megtekinthető az 

Egy szemlélet a múltból elnevezésű fotóki-
állítás is.

> Fotókör. A lyukkamerától a ciano típiáig 
címmel szervez fotókört szombaton, június 
25-én délelőtt 9 órától a városi könyvtárban a 
Szent László Kistérségi Társulás. Flórián Csaba, 
a kör vezetője arra kéri az érdeklődőket, hogy 
vigyenek magukkal egy akkora elsötétíthető 
dobozt, hogy egy 9x10 cm-es negatív elférje 
benne. A lyukkamerákat helyben készítik el, 
és ki is próbálják. A fotókörön az érdeklődők 
közelebb kerülhetnek a cianotípiához is.

> Eltűnt egy 
lány. Június 21-én 
jelentette, június 
4. óta nem látott 
lánya eltűnését egy 
farkaslaki család. A 
17 éves Tófalvi Ro-
zália 1,60 m magas, 
56 kg, zöld szemű, 
vállig érő, szőke 
hajat visel. Ha va-
laki látta, értesítse 
a rendőrséget.

A mormon felekezetek legna
gyobbika, Az Utolsó Napok Szent
jeinek Jézus Krisztus Egyháza 
romániai misszionáriusai tegnap 
huszonnégy kerekes széket ado
mányoztak a székelyudvarhelyi 
Sirály Mozgáskorlátozottak Sport
egyesületének.  

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

Három évvel ezelőtt pá-
lyázott az akkor frissen 
létrehozott Sirály Moz-

gáskorlátozottak Sportegyesülete 
a polgármesteri hivatalnál támo-
gatásra. „Akkor ismertük meg a 
tevékenységüket, hogy asztalite-
nisz-versenyekre készülnek, azóta 
pedig számos tornát meg is nyer-
tek. Folyamatos a kapcsolat velük, 
lehetőségeink szerint támogatjuk 
tevékenységüket, sőt szélesedik is a 
kapcsolat a polgármesteri hivatal és 
az egyesület között” – vezette fel a 
témát Puskás Emese, a polgármes-
teri hivatal fejlesztési osztályának 
munkatársa.

Sámuel Cecília, az egyesület 
elnöke azt mondta, versenyjelen-
léteik során alakult ki kapcsolatuk 
Sally Wood-Lamonttal, a románi-
ai paralimpiai szövetség elnökével, 
aki hisz a sportok általi gyógyítás-
ban, valamint abban, hogy ekkép-
pen lehet segíteni a fogyatékkal 
élők beilleszkedését a társadalom-
ba. Ő hét éve áll kapcsolatban Az 
Utolsó Napok Szentjeinek Jézus 

Krisztus Egyháza romániai misszi-
onáriusaival, akikkel közösen egy 
programot indítottak: mozgás-
korlátozottakat segítenek kerekes 
székekkel.

Az önkéntesek e látszólag bo-
nyodalmas kapcsolati háló révén 
Udvarhelyre is eljutottak: 24 va-
donatúj kerekes széket hoztak, me-
lyeket kisebb ünnepélyes pillanat 
keretében nyújtottak át a Sirály 
egyesület és a szentegyházi Szent 
Gellért Alapítvány tagjainak. „Bol-
doggá tesz, hogy embereken segít-

hetünk” – így indította beszédét 
Randy Wolsey, aki feleségével kö-
zösen vezeti az egyház romániai 
szervezetét. Mint mondták, egyhá-
zuk nagyjából 14 millió tagot szá-
mol világszerte, akik jövedelmük 
egy részét adományként karitatív, 
humanitárius célokra ajánlják fel. 
Wolsey külön kiemelte: saját pén-
zén utazott idáig, hogy személye-
sen felügyelje az adományozást. „A 
világ különböző pontjain az egy-
ház önkénteseként 178 olyan idős 
házaspár tevékenykedik, mint mi. 

Nagy öröm, nagy lehetőség, hogy 
valakinek az életét valamelyest job-
bá tehetjük” – mondta Wolsey a 
Városháza Szent István-termében 
megtartott átadáson, majd a jelen 
lévő fogyatékkal élő személyeket 
kérték fel, próbálják ki az „ajándé-
kokat”. „Könnyebb, egyszerűbb, 
jobb használni ezeket” – állapította 
meg gyorsan egyikük. „Jézus köve-
tőiként mi hisszük, hogy nemcsak 
szeretnünk, hanem segítenünk is 
kell egymást” – summázott Randy 
Wolsey. 

AdoMáNyoK A MozgáSSéRültEKNEK

Kerekes székekkel segítettek a mormonok

A mormon felekezet által Székelyudvarhelyre hozott kerekes székek. Könnyebb, egyszerűbb használni ezeket  fotó: máthé lászló ferenc
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