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Borlovagokat avattak Borzonton

Kapocs a bor szeretete
VadárVácska képzőműVészeti tábor 

A hit jegyében alkottak

négy borlovagot avatott a Szent 
Vince borrend békés megyei Lo-
vagi Széke a hét végén Borzonton, 
létrehozva ezáltal a borrend erdélyi 
konzulátusát. a jelöltekért a bor-
rend régebbi tagjai kezeskedtek, de 
elméleti és gyakorlati próbákon is 
kellett bizonyítaniuk, hogy érdeme-
sek a címre és a tagságra, mielőtt a 
Nagymester lovaggá ütötte őket.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

„Ilyen még soha nem volt 
nálunk” – jelentette ki az 
egyik gyergyóalfalvi atyafi, 

aki kíváncsiságból jött a borzonti 
Dorka panzióba szombaton dél-
után. Ugyanis mint mondta, lovag-
gá ütést csak filmen látott, és fölöt-
tébb érdekelte, hogyan is történik 
mindez a valóságban.

Az érdeklődőket egyébként jó 
hangulat és a világbajnok mestersza-
kácsok, valamint gyergyói szakács-
mesterek alkotta pityókástokány 
terjengő illata fogadta a panzióhoz 
tartozó vendéglő előtti téren. Aztán 
a Domokos Pál Péter Hagyomány-
őrző Egyesület citerásainak és a Step 
Dance Sportklub színpompás mű-
sora után rövid verses-zenés fellépés-
ben bemutatkozott a borrend is. 

erdély felé „kacsingató”
borrend
Hunyadvári József hivatásos 

vőfély és borlovag, az esemény ce-

remóniamestere elmondta, hogy a 
borrend 1992-ben alakult hivata-
losan, 2001-ben három taggal lét-
rehozták Gyulán a Békés megyei 
tagozatot, 2006-ban pedig a bor-
rend határozata alapján önállósági 
jogot kapott a tagozat a különféle 
rendezvények, programok szer-
vezésére. Ugyanekkor hét világ-
bajnok mesterszakáccsal bővült a 
borrend, akik a gasztronómia és a 
bor összehangolását segítik, majd 
2008-ban a borrend Békés megyei 
tagozata önálló jogi személyisé-
get nyert. „Célunk és feladatunk 
a borrendben meghatározottakon 
túl, hogy megyénkben és azon túl 
is a csongrádi borvidék borait, a 
Békés megyei gasztronómiát, va-
lamint a minőségi borgasztronó-
miát széles körben terjesszük” – 
hangoztatta Hunyadvári, kifejtve, 
lényegében ezt a célt követve ju-
tottak arra az elhatározásra, hogy 
Erdélyben is létrehozzák a lovagi 
szék konzulátusát. Mint mondta, 
elsősorban olyan embereket keres-
tek, akik szeretik és megbecsülik 
a jó bort, ugyanakkor a kulturált 
borfogyasztást szorgalmazzák. 
Így esett a választás Komoróczy 
Zsoltra, a Kaufland üzletlánc 
székelyudvarhelyi üzletének ve-
zetőjére, a Bukarestben élő, de 
gyergyóalfalvi gyökerekkel rendel-
kező Cezar-Cristian Viorel ven-
déglátó-ipari szakemberre, György 
Lajos gyergyóalfalvi húsipari vál-

lalkozóra, valamint a házigazda 
Baricz Tihamér vállalkozóra. 

alakuló székelyföldi 
lovagi szék
Minden jelöltért egy úgyneve-

zett „keresztapa”, a borrend korábbi 
tagja vállalt kezességet, majd egy 
elméleti és gyakorlati próbákból 
álló vizsgán kellett bizonyítaniuk, 
hogy megérdemlik a borlovagi cí-
met. Többek közt tudniuk kellett, 
mi az akó, mikor mondják egy 
borra, hogy bársonyos, de bekötött 
szemmel, csupán ízlelés alapján is 
különbséget kellett tenniük a fehér 
és vörös bor között. Ezután esküt 
tettek, majd dr. Fülöp Mihály, a 
borrend Nagymestere – éppúgy, 
mint a filmekben – a fél térdre állt 
jelöltek vállát kardlappal érintve lo-
vaggá ütötte a jelölteket. 

„A kulturált borfogyasztást 
akarjuk terjeszteni a Székelyföl-
dön is, épp ezért hoztuk létre egy 
nem bortermő vidéken a lovagi 
szék konzulátusát” – jelentette ki 
a Hargita Népe kérdésére Gulyás 
Ferenc borász, a lovagi szék elnöke, 
kifejtve, hogy a jó bor mértékkel 
történő fogyasztása egészséget és 
barátságot jelent. Ugyanakkor sze-
retnék az embereket leszoktatni a 
mértéktelen borfogyasztásról, visz-
szaszorítani a rossz borok terjedé-
sét, és nemutolsó sorban erősíteni 
akarják a köteléket Székelyföld és 
az anyaország között.

Borlovagok. Bekötött szemmel is különbséget kellett tenniük a vörös és fehér bor között fotó: jánossy alíz

Kiss Levente szobrászművésznek testhezálló téma volt a templom, ahol őt is megkeresztelték 
 fotó: jánossy alíz

hírfolyam

> Bodéügyben még mindig nincs megol-
dás. Helyszíni szemlén próbálta meggyőzni a 
hétvégén Mezei János polgármester a Virág ne-
gyed 5-ös tömbház lakóit arról, miért jó nekik, 
ha a lépcsőházbejárattól alig néhány méterre öt-
részes, több mint húsz méter hosszú és majdnem 
négy méter magas kisüzletsort húznak fel. Mint 
korábban arról beszámoltunk, az önkormányzat 
a lakók véleményének kikérése nélkül fogott hoz-
zá az építkezéshez, a lakók pedig a kész tényekkel 
szembesültek, amikor a házuk előtt meglátták a 

munkagépeket. Panaszukkal előbb a polgármes-
tert és a hivatal főépítészét keresték meg, majd a 
helyi RMDSZ-elnökhöz, illetve a sajtónyilvános-
sághoz fordultak segítségért. Érdemi tárgyalásra 
azután került sor, hogy a helyzet meglehetősen 
„elmérgesedett”, de az utóbbi soros tanácsülést 
megelőző megbeszélésen sem jutottak egyezség-
re. A lakók kitartottak amellett, hogy házuk elé 
„nem kell semmilyen bódé”, a polgármester és az 
önkormányzat inkább azokat a lehetőségeket vet-
te sorba, amivel meg tudná győzni a tiltakozókat 
az építmény létrehozásáról. A péntek déli megbe-
szélésen – amelyen a lakók és a polgármester mel-

lett tanácsosok is részt vettek – a polgármester 
négy lehetőséget ajánlott a lakóknak, ezek azon-
ban mind arról szóltak, hogy az üzletsor felépül a 
tervezett helyen. „Ötödik és hatodik változatnak 
ajánljuk, hogy költöztessék az építkezést arra a 
térre, ahol a valutások köpködik a tökmaghéjat, 
illetve az igazságszolgáltatáshoz fordulunk jogor-
voslatért” – replikázott a polgármester felvetésére 
az egyik lakó. Végül abban egyeztek meg, hogy az 
önkormányzat kikéri a „valutáspiac” néven ismert 
térség körül lakók véleményét, és ha nem ellen-
keznek, fontolóra veszik, hogy oda költöztessék 
az építkezést. (J. A.)

Körkép

a hit és a Szent Júdás és tádé 
tiszteletére szentelt, két év múl-
va nyolcszáz éves gyergyóalfalvi 
templom volt a fő témája az idei, 
hetedik alkalommal szervezett 
Vadárvácska képzőművészeti tá-
bornak. a sövér elek alapítvány 
és a gyergyóalfalvi önkormány-
zat szervezésében zajló tábo-
rozáson 16 koros képzőművész 
vett részt, alkotásaikból tegnap 
nyílt kiállítás a művelődési ház 
galériájában.

J. A. 

Nagy egyházi évforduló kö-
zeleg, amire, úgy vélem, 
időben készülnünk kell, 

ezért lett az idei tábor fő témája a 
hit és a két év múlva nyolcszáz éves 
templomunk – jelentette ki Gáll 
Mihály vállalkozó, aki Márton Ár-
pád és Balázs József festőművészek 
mellett egyik megálmodója, egyben 
házigazdája is az alkotótábornak. 
Mint mondta, a két egymás utáni 
évben zajló táborozások során ösz-
szegyűlt munkákból szeretnének 
egy albumot szerkeszteni, ezzel 
tisztelegve az ősök nyolcszáz évvel 
korábbi templomépítő igyekezete 
előtt. A táborszervező ugyanakkor 
úgy véli, hogy a faluban az utóbbi 
hónapokban történt szörnyűségek 
miatt is jó, ha a művészek a hit vi-
lágát boncolgatják Gyergyóalfalu 
vonatkozásában, mert mint Gáll 
hangsúlyozta, „a művészek sajátos 
látásmódjukkal olyasmit is láttat-

hatnak az egyszerű emberekkel, 
amit egyébként mások nem venné-
nek észre”.

A Vadárvácska erdei szálláson 
egyébként a már ismert látvány fo-
gadta a múlt hét végén arra járót: a 
festők, grafikusok többnyire a tágas 
teraszokat bérelték, míg a szobrá-
szok az udvaron alkottak. „Nagyon 
vallásos családban születtem, az 
otthonról hozottakat nem lehet 
elfelejteni, emiatt ez a téma nagyon 
közel áll hozzám” – jelentette ki a 
Hargita Népe kérdésére Sajgó Ilona 
textilművész, kifejtve, hogy a Má-
ria-oltár ragadta meg őt leginkább, 
ugyanakkor maga a templom ön-
magában, amely számára mindig is 
az otthon, a szülőföld szimbóluma 
volt, és ezeket fogalmazta meg ez 
alkalommal pasztellben. De készí-
tett egy harmadik alkotást is, amely 
István papot és azt a momentumot 
örökíti meg, amikor gyergyói és 
csíki székelyek hitüket akár harc 
árán is megvédelmezték volna. A 
budapesti Péterfy Gizella festőmű-
vésznőt – aki először vett részt a 
Vadárvácska táborban – Júdás alak-
ja ragadta meg, így őt mintázta meg 
agyagban, illetve a házigazdának is 
kedveskedett egy portréval. „Az 
évszázadok átélt ősi hitét örökítet-
tem meg, vagyis azt, hogy Alfalu 
népe közel nyolcszáz éve katolikus” 
– magyarázta Kiss Levente szob-
rászművész, kifejtve, hogy az alfalvi 
templomban keresztelték meg, és a 
témát igazán testhezállónak találta.



petőfi sándor halálának és a 
fehéregyházi csatának 162. év-
fordulójára emlékezett székely
keresztúr. a vasárnapi ünnep-
ségsorozat megemlékező isten-
tiszteletekkel kezdődött, majd 
megkoszorúzták a költő szabad-
ság téri szobrát, a Gyárfáskúriá
nál pedig köszöntőbeszédekkel 
és ünnepi műsorral adóztak a 
pillanatnak. 

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro„Petőfi nem halt meg, 

itt él közöttünk – kü-
lönösen igaz ez, ha 

szétnézünk Székelykeresztúron” 
– indította a Gyárfás-kúriánál be-
szédét Rafai Emil polgármester, 
hozzátéve, Petőfi azt üzeni, sohase 
adjuk fel a ’48-as emlékeket, a kor-
nak megfelelő eszközökkel mindig 
harcoljunk. „Legyünk viszont kö-
rültekintőek, tanuljunk elődeink 
hibáiból, forró fejjel soha ne ro-
hanjunk a vesztünkbe. Tanuljunk 
ugyanakkor szomszédainktól is, 
akik letehették nemzetállamaik 
alapköveit” – mondta Rafai. Úgy 
összegzett, „naponta észnél kell 
legyenek a kapitányok, hogy a 
magyar nemzet hajója jó irányban 
haladjon”.

Demeter Jenő betfalvi reformá-
tus lelkipásztor reményét fejezte 
ki, hogy ottlétük nem merül ki a 
koszorúzásban, beszédekben, emlé-
kezésben: „Az életünk beszél majd 
arról, hogy ki volt Petőfi számunk-
ra. Könnyű évente egy nap beszélni 
róla, foglalkozni vele, de megélni 
mindazt, ami ő megélt, megvívni 
azokat a harcokat, melyeket ő meg-
vívott, teljesen más életérzés”. 

Halász János magyar államtitkár 
a legendát emlegette fel, mely sze-
rint a körtefa alatt Petőfi elszavalta 
az Egy gondolat bánt engemet című 
versét, majd csatába ment. „Ott van 
minden magyar szívében, bárhol is 
temették el, itt vagy Oroszország-
ban. Az ő körtefája a mi körtefánk, 
az ő Erdélye a mi Erdélyünk, az ő 
hazája a mi hazánk – közölte az ál-
lamtitkár. 

Lokodi Edit Emőke, Maros Me-
gye Tanácsának elnöke arra világí-
tott rá, hogy a költő több versében 
is visszatér egy gondolat, miszerint 
a világszabadságért szeretett vol-

na meghalni – és ez így is történt. 
„Vitatható a gyerekkora, halála, 
egyéb vele kapcsolatos dolgok, sok 
a tisztázatlan kérdés, de hagyják 
meg Hargita és Maros megyének 
az ünneplést” – üzente mindazok-
nak, akik megkérdőjelezik a költő 
halálának helyszínét. „Ne keressék 
Oroszországban, itt van közöttünk. 
Ő is szerette a székelyeket, mi is 
óvjuk őt” – mondta Lokodi, majd 
kollégája, Borboly Csaba szólt az 
egybegyűltekhez. Hargita Megye 
Tanácsának elnöke azt sorolta, 
Fehéregyházán kezdték a meg-
emlékezést, majd a Nyergestetőn 
folytatták, most pedig Keresztúron 
vannak. „Székelyföldet építünk, így 
szükség van arra a tudásra, amivel 
elődeink büszkélkedhettek. Petőfi 
rövid élete és munkássága jó példa: 
nem a mennyiség, a minőség számít, 
az, hogyan éljük napjainkat, ho-
gyan töltjük meg azt tartalommal 
– mindehhez pedig hitre is szük-
ség van” – mondta Borboly, majd a 
másképpen gondolkodóknak üzen-
te: Székelyföld volt, van, és lesz! 
„Bárhogyan is gondolkodjunk, a 
cél közös, ezért arra kérem Önö-
ket, mindennap tegyenek tíz per-
cet Székelyföldért. 750 000-en va-
gyunk – számolják ki, mit jelent ez! 
Éljünk úgy, hogy egymást is segít-
sük” – kérte Borboly Csaba. Végül 
Utassy István, a testvérváros Ajka 
önkormányzati képviselője szólt a 
jelenlévőkhöz egy olyan delegáció 
vezetőjeként, mely minden évben 
elzarándokol Székelykeresztúrra. 
„Jövünk, mert ez az ősi balladák vi-
lága” – emelte ki az ajkai küldött. A 
keresztúri ünnepség a Berde Mózes 
Unitárius Gimnázium diákjainak  
emlékműsorával zárult. 

meGemLékezés székeLykeresztúroN

„Petőfi nem halt meg!”
12. míVes emberek sokadaLma

Megmutatni értékeinket

udvarhely

Körkép

hargitanépe2011. augusztus 1., hétfő | 5. oldal 

hírfolyam

> Gázolás miatt vonulnának fel a kisma-
mák. Pénteken délután közúti baleset történt 
Székelyudvarhelyen. Egy magyarországi gépjár-
művezető figyelmetlenségéből adódóan nem 
adott elsőbbséget a Bethlen Gábor utca Kisköved 
utca közelében lévő gyalogátjárón az ott átke-
lő babakocsis kismamának, az ütközés során az 
anyuka és hét hónapos kisgyereke is megsérült. A 
62 éves magyarországi sofőr autójával a központ 
irányából a város kijárata felé tartott. Vélhetően 
nem vette észre, hogy gyalogátjáróhoz köze-

lít, sőt azt sem látta, hogy a kijelölt helyen egy 
székelyudvarhelyi, 28 éves kismama babakocsiját 
maga előtt tolva igyekszik át az út túlsó oldalára. 
Mindkettejüket elütötte: anyukát és gyerekét a 
városi kórházba szállították, ahol kiderült, hogy 
az édesanya kéztörést szenvedett, információink 
szerint a hét hónapos kisgyereknél koponya-
sérülést állapítottak meg. A történet a szinte 
mindennapossá váló balesetek ellenére hatalmas 
felháborodást keltett a városban. Mint a Hargi-
ta Népe megtudta, az egyik helyi baba-mama 
csoportosulás a hét elején egy békésebb felvo-
nulást tervez: a Kossuth Lajos utcától a városi 

rendőrségig szeretnének babakocsijaikkal az úton 
végighaladni, ily módon is  felhívva mindenki 
figyelmét: nem könnyű, és nem is veszélytelen 
Székelyudvarhelyen babakocsival közlekedni.

> Csütörtökön nyílik a Palkó-tárlat. 
Augusztus negyedikén nyitják meg Palkó Ti-
bor Munkácsy-díjas festőművész kiállítását a 
székelyudvarhelyi Művelődési Házban. Az au-
gusztus 16-ig látogatható tárlatot csütörtökön 
délután hatkor Vécsi Nagy Zoltán művészet-
történész, a Haáz Rezső Múzeum munkatársa 
méltatja.

Értékeinket a helybélieknek is 
meg kell mutatni – vallják a míves 
emberek sokadalmának (mes) 
szervezői. Joggal: a hétvégi, ti-
zenkettedik sokadalmon kevés 
udvarhelyi volt kíváncsi a kézmű-
vesek, népművészek portékáira, s 
még kevesebben szerettek volna 
betekintést nyerni sajátos mes-
terségeink fortélyaiba. Öröm az 
ürömben: az idéntől bekapcsolódó 
új szervezőknek köszönhetően a 
rendezvény minden bizonnyal még 
sokáig életképes lesz.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

AMíves Emberek Sokadalmá-
nak felvezetőjeként Hagyo-
mányaink, a népművészet 

és a kézművesség szerepe a kulturális 
turizmusban címmel rendeztek szak-
mai fórumot a városházán. Különbö-
ző intézmények, önkormányzatok, 
civil szervezetek, kézművesek és nép-
művészek, vendégház-tulajdonosok 
értekeztek arról, miként lehet emelni 
térségünkben a kulturális turizmus 
színvonalát. Előadást tartott mások 
mellett Igyártó Gabriella, a magyar-
országi Népművészeti Egyesületek 
Szövetségének igazgatója, Sinka Ar-
nold, a gyulafehérvári Caritas pro-
jektmenedzsere pedig a minőségi és 
hagyományos termékeket népszerű-
sítő Átalvető elnevezésű programju-
kat ismertette – a brandet képviselő 
udvarhelyszéki gazdák a Székely Tá-
madt Vár egyik bástyáján kínálták 
házi finomságaikat.

„Azzal a bizonyossággal léptem 
át a vár kapuját, hogy minőségi, au-
tentikus zenét és kézművestárgyakat 
találok, igazi mesterekkel találkozom: 
nem is csalódtam, a sokadalom oktat-
va szórakoztatott” – mondta Bunta 
Levente. Székelyudvarely polgármes-
tere szerint „a hagyományőrzés nem 
csak élő múlt, de a megalapozott 
jövő is”. A péntek délutáni megnyi-
tót az Udvarhelyszék Fúvószenekar, 
a díszőrséget álló vörös darabon-
tok bevonulása és a gyimesfelsőloki 
táncegyüttes fellépése színesítette. A 
megnyitón adták át a tavaly alapított 
Artera-díjakat is: az alapítvány kurató-
riuma az erdélyi népművészeti hagyo-
mányok megőrzése, népszerűsítése és 
a művészi szinten űzött mesterségbeli 
tudásáért a gyergyószentmiklósi szüle-
tésű gyöngyfűzőnek, Péter Szidóniá-
nak, valamint az alapítványt támogató 
Ikos Conf Rt. vezetőségének ítélte oda 
a kitüntetést.

A MES-t bő egy évtizede útjá-
ra indító Artera Alapítvány mellett 
egyébként a Haáz Rezső Múzeum, a 
magyarországi népművészeti egyesü-
letek és a Caritas volt az idei esemény 
társszervezője. „Örülök és roppant 
büszke vagyok rájuk, a komoly szer-
vezőpartnerek egy olyan pillérét ké-
pezik a sokadalomnak, amelynek 
köszönhetően meggyőződésem, hogy 
hosszú-hosszú évekig nem hal meg a 
rendezvény” – nyilatkozta a Hargi-
ta Népének Lőrincz Zsuzsanna. Az 
Artera Alapítvány vezetője büszkén 
mutatott körül a hatvannyolc stan-
don, miközben épp a tatabányai fú-

vósok hangoltak egy későbbi valódi 
fesztiválhangulatra: „Nézze meg: na-
gyon sok a fiatal kézműves. Egy részük 
még mindig útkeresésben van, így a 
sokadalom remek tapasztalatszerzést 
jelent számukra.” Lőrincz Zsuzsanna a 
MES megálmodásakor arra számított, 
néhány éven belül kinövik a vár falait, 
mára azonban rájött, nem ez kell le-
gyen a cél. „Sokkal fontosabb, hogy a 
régiek mellett új mesterembereket vo-
nultassunk fel, s talán mostanság érik 
be ez az elképzelés, hiszen egyre több 
a fiatal kézműves és mester.” Az ala-
pítvány vezetője kissé amiatt szomo-
rú, hogy a helyi látogatók köre sajnos 
nem bővül: „mindig ugyanazokat az 
arcokat látom...” Egyre többen érkez-
nek viszont más településekről: egy 
bukaresti utazási iroda szervezésében 
szombaton japán turisták lepték el 
a várat. „A MES nagyszerű turista-
csalogató program, de vallom, hogy 
értékeinket az itt élőknek is meg kell 
mutatnunk.”

„Nagyszerűen éreztük magunkat 
a sokadalomban, háromszor is elláto-
gattunk a várba. Egy ilyen rendezvény 
sokat tehet a népművészeti hagyomá-
nyok életben tartásáért, s kétgyerme-
kes családapaként külön örömömre 
szolgált, hogy nemcsak a felnőttek, 
hanem a gyerekek számára is sok-sok 
érdekességgel szolgált” – mondta pa-
lacsintáért való sorban állás közben 
Kerek Márton bajai lakos.

Háromnapos sokadalom, viga-
dalom után tegnap este Utasi Árpád 
délvidéki mesemondó hintett álmot a 
tizenkettedik MES szemére.

Kézművesportékákat szemlélő érdeklődők a Míves Emberek Sokadalmán. Kevesen voltak kíváncsiak fotó: balázs attila
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