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> Kiállítják a „nagymama perselyét”. 
A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum 
egy újabb saját kiállítás előkészítésén dol-
gozik. Ezúttal a numizmatikai gyűjtemény 
féltve őrzött ritkaságait tárják – korszerű 
kiállítás formájában – a múzeumbarát kö-
zönség elé. A Kárpát-medence évszázados 
pénzforgalmát bemutató tárlat mind a 
„megszállott” gyűjtők, mind pedig „mű-
élvező” érdeklődők számára látványossá-
got fog képezni. A háromszáznál is több 

– arany, ezüst stb. – érmét felvonultató 
kiállítást perselyekkel szeretnék kiegészí-
teni. A minél szélesebb skálán mérhető 
tárgytípusok bemutatása végett a múzeum 
tulajdonát képező perselyeket a közönség 
által adományozott tárgyakkal egészíte-
nék ki. Együttműködésre kérnek fel min-
den olyan személyt, aki birtokol otthon 
perselyeket, és ezeket múzeumi tárgyakká 
szeretné nyilvánítani, hogy adományozza 
kiállítás céljával a székelyudvarhelyi Haáz 
Rezső Múzeumnak. „A nagymama ott-
hon őrzött perselyét hozzák be bizalom-

mal, hiszen mi közkinccsé tesszük” – áll 
a múzeum felhívásában, a közkinccsé bo-
csátás pedig A pénz beszél… című állandó 
numizmatikai kiállításuk keretében fog 
megtörténni. Adományozási szándékukat 
jelezhetik augusztus 14-ig a múzeum tele-
fonszámán (0266–218375), vagy keressék 
fel személyesen az intézményt a Kossuth 
Lajos utca 29. szám alatt. 

> Nyitott könyvek éjszakája. Ma este 
nyolc órai kezdettel immár ötödik esz-
tendeje rendezi meg a Székelyudvarhelyi 

Városi Könyvtár a Nyitott könyvek éjsza-
káját. Az est során Miklós István képző-
művészeti kiállításának a megnyitójára 
kerül sor, majd a Székelyföldi Legendá-
rium mutatkozik be, aztán ehhez kötődő 
játékokra, felolvasásokra kerül sor kicsik-
nek és nagyoknak egyaránt. Ugyanakkor 
a programot filmmaraton is színesíti, va-
lamint az elmaradhatatlan megbocsátás 
éjszakájára is sor kerül. Ez azt fedi, hogy 
bárki „büntetlenül” visszaviheti a könyv-
tárból kikölcsönzött, és „otthon felejtett” 
könyveit. 

A soron következő hétvégén rende-
zik meg a 12. Míves Emberek Soka-
dalmát a Székely Támadt Várban. A 
jó időben és sok látogatóban re-
ménykedő szervezők idén számos 
partnerre, támogatóra találtak, így 
gazdag és változatos programmal 
igyekeznek előrukkolni. 

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro„Régi nagy álmom, örö-

möm, hogy idén olyan 
partnerekkel szervezzük 

közösen a rendezvényt, amilyenekkel 
már tíz évvel ezelőtt is szerettük vol-
na” – mondja Lőrincz Zsuzsánna. A 
Míves Emberek Sokadalma (MES) 
mögött álló Artera Alapítvány el-
nöke részletekbe is bocsátkozott: 
Sinka Arnold vezetésével társult 
hozzájuk a Gyulafehérvári Caritas 
vidékfejlesztési programja, az új-
nak mondható Átalvető brandjével 
kapcsolódik a szervezet a MES-hez. 
Négy település (Nyikómalomfalva, 
Szentlélek, Pálfalva, Fenyőkút) 20-
22 gazdáját hozzák el, akik háztáji, 
hagyományos és természetközeli 
termékeikkel mutatkoznak be, illet-
ve standjaiknál kóstolásra is alkalom 
nyílik majd. „A fogyasztói társada-
lom ellen lépünk fel a gazdákkal, a 
cél: visszatérni vidékre, felhívni a 
köz figyelmét értékeinkre. Azt lát-
juk, hogy a mezőgazdaságból meg-
élni próbálkozó vidéki gazdáknak 
szükséges a segítség a multinacioná-
lis üzlethálózatoknak kedvező tör-
vényrengetegben. Hisszük azt, hogy 

a vidéknek van jövője, ezért vállaltuk 
fel a gazdák segítését” – avatott be 
Sinka Arnold. A székelyudvarhelyi 
Caritas vezetője a minőségi és ha-
gyományos termékekre építő Átal-
vető-programjukkal kapcsolatosan 
azt is megelőlegezte, hogy egy pi-
acrendszert igyekeznek kialakítani, 
mely révén hozzájuthatunk a gazdák 
termékeihez. A MES-en az Átalve-
tő gazdái főzőversenyt is rendeznek 
– jellegzetes étkekkel méretkeznek 
majd meg.

Lőrincz Zsuzsánna a MES-sel 
kapcsolatosan azt is tudatta, idén nem 
lesz miccs, nem lesz kóla, helyüket 
különböző hagyományos ételek és 
háziszörpök veszik át, a partnerként 
társuló Izlike fog sütni-főzni. A városi 
múzeum is partnere a rendezvénynek: 
a darabontokat hozza el, illetve múze-

umpedagógiai foglalkozásokat tart. A 
MES pénteken a Szent István-terem-
ben egy nyilvános fórummal indul: 
a kézműveseknek igyekeznek arra 
vonatkozó ötleteket adni, hogy ter-
mékeik értékesítésén túl hogyan tud-
nak még pénzre szert tenni. Lőrincz 
Zsuzsánna azt is elmondta, hogy egy 
tatai iskola révén a frankfurti repülőtér 
is támogatójuk, képviselőik jelen lesz-
nek a MES-en.

Minden este koncert lesz: pénte-
ken a NemEZ játszik, szombaton a vaj-
dasági Bakos Árpád és csapata lép fel, 
vasárnap pedig Hencidától Boncidáig 
cím alatt felnőtt amatőr mesemondó 
versenyre kerül sor, melyet remélik, 
Kárpát-medencei méretűre tudnak 
majd emelni. Vasárnap Utasi Árpád 
felvidéki mesemondó, a 2007-es Csil-
lag születik vetélkedő nyertese is ven-

dégük lesz – Árpi természetesen me-
sélni érkezik a MES-re. A háromnapos 
népművészeti kiállításon és vásáron 
hetven sátor kerül felállításra, melyek-
nél százhúsz kézműves mutatkozik 
majd be termékeivel. A szervezők azt 
is elárulták, idén is gondoltak a gyere-
kekre, a Mesefalu programja is bővült, 
illetve minden kicsit már a bejáratnál 
cukorkával várnak. Két divatbemuta-
tó is lesz, illetve az Artera-díjak is gaz-
dára találnak majd. A MES-re gyere-
keknek, nyugdíjasoknak a belépő ára 2  
lej, felnőtteknek pedig 7 óráig 4 lej, az 
egész napos belépő pedig 6 lejbe kerül. 
A rendezvényt romániai és magyaror-
szági kormányalapok, alapítványok, a 
helyi és megyei önkormányzat, illetve 
számos helyi vállalkozás támogatja. 
„Rég volt ennyit támogatónk” – álla-
pította meg Lőrincz Zsuzsánna.

Négy székelyudvarhelyi utcában – 
Tó, Átjáró, Sas, Akácok – kezdik 
el legkésőbb augusztus elsején a 
szennyvízhálózat kiépítési munká-
latait.

HN-információ

Ülkei Erika, az Aqua Nova 
Hargita Kft. marketing-
igazgatója lapunknak el-

mondta, várják azoknak az ingat-
lantulajdonosoknak a jelentkezését, 
akik igénylik a bekötési munkálatok 
elvégzését – a kivitelezési munká-
latok ideje alatt az érintettek az új 
bekötéseket kedvezményes áron 
igényelhetik. A cég a bekötést a tu-
lajdonosok telekhatáráig, vagyis a 
vízóraaknáig végzi el, a telekhatáron 
belüli vezetékrendszerek megépítése 
a tulajdonosok feladata.

Az Aqua Nova ugyanakkor 
felkéri azokat a fogyasztókat, akik 
még nem újították meg szerződésü-
ket, hogy a kézbesített űrlapokban 
feltüntetett okiratokkal keressék fel 
a céget a Haáz Rezső utca 4. szám 
alatt, még a munkálatok megkez-
dése előtt. A kérés mellett legyen a 
szerződőnél a személyigazolványa 
másolata, a tulajdonjogi okirat, ese-
tenként pedig az ingatlan szenny-

vízszolgáltatással kapcsolatos do-
kumentációja.

Az ivóvíztisztító műnél az 
ütemtervek megfelelőn haladnak 
az átépítési munkálatokkal, így ha-
marosan elkezdődhet a Culligan 
ivóvíztisztító technológia beépítése. 
A berendezéseket már a múlt héten 
leszállították, illetve megérkezett a 
beszerelési munkálatokat irányító 
olasz szakember is. 

AquA NoVA HArgiTA KfT.

Szennyvízhálózatot építenek négy utcában 

Lázár Ibolya, Sinka Arnold és Lőrincz Zsuzsánna. Változatos MES-t ígérnek  fotó: máthé lászló ferenc

MíVES EMbErEK 

Sokadalom miccs és kóla nélkül
foTópÁlyÁzAT

Látnivalókat
láttatnának

Turistaszemmel Szé kelyud var he
ly en és környékén címmel első 
alkalommal hirdet fotópályázatot 
a székelyudvarhelyi Szinfotour
Tourinfo iroda.

HN-információ

A pályázatra olyan fényképe-
ket várnak, amelyek Szé kely-
udvarhely és Ud varhelyszék 

jellegzetes látnivalóit és életképeit 
tükrözik, illetve amelyek dinamiku-
sak, vonzóak, figyelemfelkeltőek és 
turistacsalogató alkotások. Fontos 
tudnivaló, hogy a város- és falukép-
re rossz fényt vető fotográfiákat a 
zsűri kizárja! A digitális technikával 
készített fényképeket, pályázonként 
3-10 színes fotót (min. 1024 x 768 
méretben, ne haladja meg az 1 Mb-
ot) az office@tourinfo.ro e-mail 
címre várják szeptember elsejéig. 
Kérik, az e-mailben tüntessék fel 
a fénykép készítőjének nevét, elér-
hetőségét, valamint a megörökített 
helyszínt, eseményt stb. Sikeres 
részvételhez fontos tudni a követ-
kezőket: a kép utómunkálata csak 
az eredeti élmény vizuális hang-
súlyát emelheti ki (színkorrekció, 
kontraszt, fényerő, kivágás), de nem 
változtathat tartalmán, nem ké-
szülhet olyan manipulációval, ami 
a valóságot meghamisítva mutatja 
be, nem sérthetnek közerkölcsöt 
és nem sérthetik az emberi méltó-
sághoz kapcsolódó jogokat. Fantá-
ziakép nem pályázhat! Képelemek 
eltávolítása vagy hozzáadása nem 
megengedett, viszont lehetőség 
van az eredeti kép készítése közben 
keletkezett technikai hibák (mint 
például a fényérzékelőre tapadt 
por) képfeldolgozáskor történő 
retusálására. Engedélyezett a kép 
megvágása, zavaró elemek levágása 
és a kép orientációjának megvál-
toztatása. Engedélyezett továbbá a 
felvételek fekete-fehérré alakítása. 
Ugyanakkor azt is kérik, hogy a 
képfájl ne tartalmazzon semmilyen 
utalást a kép szerzőjének személy-
azonosságára. A beküldött mun-
kákat egy háromtagú szakmai zsűri 
bírálja el: Szabó Béla (EFIAP, győri 
fotográfus), Hlavathy Károly (sep-
siszentgyörgyi fotóművész), Bálint 
Arthur (erdélyi filmrendező). Ered-
ményhirdetésre szeptember 7-én 18 
órától kerül sor a Városháza Szent 
István-termében. 


