
István király és Szent László után 
Csaba királyfi is szobrot kapott 
Farcádon. A tegnapi falunapon az 
alig négyszáz lelket számláló te-
lepülésen villanyvilágításos, mű
füves sportpályát is avattak.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro„Dávid sem a királyi pom-

pában, ragyogásban, ha-
nem az atyafiak együtt 

lakozásában gyönyörködött. Ma kü-
lönösen nagy jelentősége van annak, 
hogy népünk együtt lakozzon, hiszen 
ebben van az erő és eredmény” – hívta 
fel a műemlék templomot zsúfolásig 
megtöltők figyelmét a tegnap déli is-
tentiszteleten Antal Géza. A farcádi 
tiszteletes szerint „sajnos napjainkban 
nagyon sok rossz példát látni: pereske-
dések, gyűlölet, harag járja át népün-
ket. Ha szétszabdaljuk életünket, ha 
nincs egyetértés, ha nem lakozunk bé-
kességben itt, Erdélyben, akkor húsz-
harminc év múlva nem lesz, amiben 
gyönyörködni, s akkor Isten nem küld 
áldást népünkre. Ezt nem vállalhatjuk 
utódaink előtt”. Antal Géza hangsú-
lyozta: „a maga helyén mindenki azon 
dolgozzon, hogy az Úr fentről gyö-
nyörködjön: milyen szépen tudunk 
mi itt élni!”

Sándor József, Felsőboldogfalva 
polgármestere köszöntötte az egybe-
gyűlteket, majd székely ruhás lányok, 
asszonyok szavalatai, dalai tették pom-
pásabbá a kis közösség meghitt ünne-
pét. A székelyeket holtában is győze-
lemre vezető Csaba királyfi szobrát 
Antal István parlamenti képviselő 
leplezte le. A politikus a helyszínen 
tudta meg, hogy a templomban lesz 

a szoboravató, ezért – mint mondta 
– néhány perc erejéig szakít elveivel, 
miszerint politikus ne beszéljen Is-
ten házában, hiszen „ide imádkozni 
jönnek az emberek”. Antal Benedek 
Eleket idézve elevenítette fel az ősi 

székely–hun legendát, kiemelve „amit 
mostanság újra vitatnak”, hogy a széke-
lyek a magyarok és sok más nép előtt 
itt éltek, majd Csaba királyfi Köbölös 
Attila kaposszerdahelyi szobrász al-
kotásában újra megjelent a csodaváró 

székelyek előtt – a szobrot a falunak 
ajándékozó testvértelepülés küldött-
sége sajnos nem lehetett jelen az ese-
ményen. A korábban átadott út- és 
telefonhálózat, a ravatalozó, a kilá-
tó, a múzeum, a képtár, a sportpá-

lya és az idén ősszel átadandó gyü-
mölcsfeldolgozó egyaránt Farcád, a 
farcádiak élni akarását bizonyítja.
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> Új órarend a demokrácia-központok-
ban. Új nyitvatartási rend szerint fogadják 
az érdeklődőket az udvarhelyszéki demokrá-
cia-központok. Az EMNT által működte-
tett irodák a következő nyitvatartási rendet 
alkalmazzák júliustól: Székelyudvarhely (Vár 
utca 4. sz.): hétfő–csütörtök: 9–12 és 13–16, 
péntek 9–14; Székelykeresztúr (Orbán Balázs 
út 14. sz.): kedd 14–19, szerda 9–16; Zetelaka 
(kultúrotthon), hétfő, szerda, csütörtök: 9–15, 
kedd, péntek: 13–19; Szentegyháza (a Szent-

egyházi Hagyományőrző Huszár Egyesület 
termében, Köztársaság utca 15. sz.): minden 
pénteken 9–14 és 15–17 óra között.

> Falutalálkozó Szentábrahámon. Falu-
találkozót tartottak Szentábrahámon, megün-
nepelték a helyi unitárius templom építésének 
200. évét. A szombati hálaadó istentiszteleten 
főtisztelendő Bálint Bencédi Ferenc unitárius 
püspök végzett szószéki szolgálatot. Délben 
könyvbemutatót tartottak, Pap Gy. László Éb-
redések a zsidó hegy árnyékában című művét is-
mertették, majd kopjafát avattak, ahol Lőrinczi 

Lajos esperes mondott beszédet. A kétnapos 
eseményt ökörsütés, különböző vetélkedők, ut-
cák és öregfiúk közötti focibajnokság, kiállítás, 
főzőverseny és hajnalig tartó bál színesítette. 

> Bakos: a múzeumnak semmi köze. Leve-
let juttatott el a Hargita Népe székelyudvarhelyi 
szerkesztőségéhez Bakos László. A Hargita 
Megyei Kulturális és Örökségvédelmi Igazga-
tóság igazgatója az általa vezetett intézmény 
nevében a lapunkban megjelent, Nincs harag, 
épülhet a filagória című cikkel kapcsolatban kí-
vánt pontosítani. „Félretájékoztatásként ítéljük 

meg a cikk címét, amelyet a székelyudvarhelyi 
Haáz Rezső Múzeum igazgatója fogalmazott 
meg, ezért kérjük a pontosítást, amely szerint 
a »filagóriának« nevezett építmény engedély 
nélkül készült, építését a hatóságok állíthatják 
le, és ugyanazok a hatóságok engedélyezhetik az 
építkezés folytatását is. A Haáz Rezső Múzeum-
nak, és így igazgatójának sem hatásköre eldön-
teni a »filagória« sorsát. Erről az érvényben 
lévő törvényes szabályozás szerint a helyhatóság, 
Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala és a 
szakhatóság, a Művelődési és Nemzeti Kulturá-
lis Örökség Minisztériuma dönt.”

Hol van már a pipelegelő?

A farcádiakban a mai napig eleve-
nen él focicsapatuk egyik legna-
gyobb sikere, a Román-kupában 
való menetelés, amikor – Udvar-
helyen is túljutva – a B osztályos 
Brassói Tractorul volt a vendég. 
Jelen sorok írója akkor azt vetette 
papírra: a hazaiak pipelegelőn vol-
tak kénytelenek fogadni a rangos 
ellenfelet. A focipálya azóta alapo-
san megújult, udvarhelyi csapatok 
is gyakran igénybe veszik, tegnap 
pedig egy villanyvilágításos, műfü-
ves sportpályát adtak át a templom 
és iskola közötti téren. Benyovszki 
Lajos megyei tanácsos meg is je-
gyezte: immár a lelket, az eszet és a 
testet is lehet pallérozni Farcádon. 
Sándor József polgármester hang-
súlyozta, „a pálya nemcsak a 
farcádiaké, hanem az egész közsé-
gé, mindenkié, aki sportolni akar”. 
Ladányi László prefektus Farcádon 
foglalta el élete első munkahelyét, 
még a rendszerváltás előtt, ezért – 
mint mondta – mai napig kötődik 
a faluhoz. A prefektus azt kérte az 
egybegyűltektől, tudjanak örülni 
a megvalósításoknak, és fogjanak 
össze ezekben a nehéz időkben. 
Ladányi „legfiatalabb szalagvágó-
ként” végezhette el a kezdőrúgást, a 
középkörből kapura küldött labda 
azonban a helybéliek biztatásának 
dacára mellément.

Csaba királyfi új szobra Farcádon. Megjelent a csodaváró székelyek előtt  fotó: jakab árpád

Magyarország nemzeti parkjai-
ban készültek azok a fotók, ame-
lyek a Varázslatos Magyarország 
pályázatára érkeztek, s amelyek 
immár nálunk is megtekinthetők. 
A székelyudvarhelyi művelődési 
házban százegy lélegzetelállító 
alkotás várja a látogatókat.

J. Á.

A Varázslatos Magyarország 
Ter mészetfotó Nonprofit 
Kft. alapötlete Gaál Péter, 

egy igazi természetimádó ember fejé-
ben fogalmazódott meg 2009-ben, s 
2010 elején vált valóra. A vállalat tu-
lajdonképpen Magyarország termé-
szeti csodáinak, nemzeti parkjainak 
népszerűsítésére alakult, amelyet fo-
tókon, fotópályázatokon keresztül 
kívánnak bemutatni, megvalósíta-

ni. „A rengeteg álom és befektetett 
munka meghozta gyümölcsét, és 
megteremtette a Varázslatos Ma-
gyarországot, amely célja egy lehető-
ségekkel teli ország természeti szép-
ségeinek bemutatása. A Varázslatos 
Magyarország rendkívüli pályázati 
lehetőségeket kínál a természetfo-
tósoknak. Szeretnénk kiállítások 
szervezésével a közönség elé tárni a 
természetfotósok munkáit és az or-
szág szépségeit. Azt akarjuk, hogy 
országunk szépségeit megismerjék 
a magyar emberek határokon innen 
és túl, valamint büszkélkedhessünk 

természetfotósainkkal és munkáik-
kal Magyarországon és külföldön egy-
aránt” – mondta az alapító.

A budapesti természettudományi 
múzeum után az Exposia Alkotócso-
port meghívására péntektől Udvarhe-
lyen is megtekinthető a Láss csodát! 
mottójú kiállítás. Gaál Péter örömét 
fejezte ki, hogy Székelyföldön is be-
mutathatják az alkotásokat: mint 
mondta, nem volt egyszerű dolog a 
beérkezett 2600 pályamunkából ki-
választani a kiállítás anyagát képező 
101-et. A Varázslatos Magyarország 
tavalyi ranglistája szinte világranglis-

ta is, hiszen a lajstrom élén a számos 
hazai és nemzetközi díjat bezsebelt 
Máté Bence, a mindössze 26 éves 
„láthatatlan madárfotós” találha-
tó. A fotókból egyébként könyv 
is megjelent, s a tervek szerint az 
évente megismétlődő pályázatra 
beérkező természetfotók további 
kötetekben kapnának helyet. Gaál 
Péter helyi természetfotósok figyel-
mét is felhívja idei pályázatukra, 
amelyre a tavalyi kétszázzal ellentét-
ben átlagban havi háromszáz alkotás 
érkezik be.

A pénteki tárlatmegnyitón a ki-
állításnak otthont adó művelődési 
ház igazgatója, Elekes Gyula tiszte-
letpéldányt vehetett át, majd az ér-
deklődők szájtátva bámulták végig 
a lenyűgöző természetfotók zenei 
aláfestéssel kísért diavetítését.
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Varázslatos természetfotók


