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> Újul a víztisztítómű. Az ivóvíztisz-
tító-műnél a beruházási ütemtervnek meg-
felelően, jól haladnak a munkálatok – 
tájékoztatott Ülkei Erika, az Aqua Nova 
Hargita Kft. marketingigazgatója. Eddig el-
készült a nyersvízfogadó és vegyszertároló 
épület külső-belső építészeti rekonstrukciója, 
ebben az épületben hamarosan végeznek az 
új, belső vezetékek kiépítésével és a gépésze-
ti szerelésekkel is. Nagy részben megvalósult 
a két darab kör alakú előülepítő lefedése is 

könnyű acélszerkezetes technológiával. Ezzel 
párhuzamosan az egyik előülepítő műtárgy 
teljes felújításon esett át, így a teljes felületen 
a vízzáró réteg felvitele és az új iszapkotró-híd 
beépítése is megtörtént. Szerkezetkész az új, 
100 köbméter kapacitású víztározó, amelyből 
biztosítani fogják az előszűrt vizet az olasz, 
zárt rendszerű Culligan szűrési technológi-
ára. Az új technológia elhelyezésére szolgáló 
egyik szűrőház szerkezetére új tetőszerkezetet 
kellett építeni, mivel a régi, 35 éves vasbeton 
az erózió következtében meggyengült, és élet-, 
illetve balesetveszélyessé vált. Mint megtud-

tuk, a hálózati elosztó épületét is meg kellett 
erősíteni, és a kétszer 500 köbméter kapacitá-
sú iszaptározókat is építészeti szempontból 
felújították. A szociális épület emeletén a 
laboratóriumi helyiségek kialakítása jelenleg 
folyamatban van, illetve ezen épület külső-
belső építészeti rekonstrukciója már elkészült. 
Korábban már hírt adtunk arról, hogy július 
végén megérkezett a Culligan szűrőtartályok 
beépítése, és a szűrőtölteteknek a tartályokba 
történő rétegenkénti elhelyezése egy Olasz-
országból érkezett szakember irányítása alatt 
elkezdődött, a teljes beruházás pedig lassan a 

végéhez közeledik: tiszta víz kerülhet az ud-
varhelyiek poharába. 

> Medveles. A fenti címmel olvas fel Szent-
mártoni János költő, a Magyar Írószövetség el-
nöke és Erős Kinga író, a Magyar Írószövetség 
titkára pénteken 19 órától a székelyudvarhelyi 
Portré Kávézóban. A meghívottakat Murányi 
Sándor Olivér író mutatja be. A rendezvényt 
a Magyar Írószövetség és az Erdély Magyar 
Irodalmáért Alapítvány közösen szervezte, 
házigazdája Lőrincz György író, az EMIA el-
nöke, védnöke László János. 

Körkép
udvarhely

II. Szent IStván-napI ünnepSég 

István király és az Új Kenyér Napja 

Az emlékszoba látogatói egyelőre csak fényképeket és egy írógépet láthatnak

Újabb háromnapnyi ünnepség kö-
szönt Székelyudvarhelyre: a hét-
végén augusztus 20., Szent István 
napja, a magyarok ünnepe és az Új 
Kenyér napja alkalmából a polgár-
mesteri hivatal társszervezőkkel 
közösen a II. Szent István-napi ün-
nepségre várja a lakókat. 

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

Tavaly egy újabb ünnepség-
sorozattal lett gazdagabb 
Székelyudvarhely. A telepü-

lés egyfajta második városnapjaként, 
az „eredetinél” rövidebb, három-
napos és kimondottan az ünnepre 
koncentráló, tartalmas rendezvény-
ként igyekszik felzárkózni esemény-
naptárunkban a Szent István-napi 
ünnepség. 

„Szent István napja, augusztus 
20. a magyarok ünnepe. Szé kely-
udvarhelyen idén másodjára kerül sor 
e nap méltó megülésére. Arra töreked-
tünk a programok, meghívottak te-
kintetében, hogy minél több udvarhe-
lyi embernek legyen tetsző, minél töb-
beket szólíthassunk meg általa. Bízom 
abban, hogy ezúttal is, mint megannyi 
városi eseményünkön, szép számban, 
együtt ünnepelhetünk” – közölte rá-
hangolóként Bunta Levente polgár-
mester. Mint mondta, István szentté 

avatásának idejét a magyar egyház ün-
nepként tartja számon. Az új kenyér 
ünnepe és Szent István napja egybefo-
nódik. A kenyér az életet és az otthont 
jelenti. „A városi ember lassan eltávolo-
dik egy-egy népi szokás, valamint a hit 
gyakorlásától, inkább falvakon, avagy 
a városokba települt vidékiek őrzik és 
ülik meg az egykori ünnepeket. Mind-
ez a vallásos meggyőződésen, az isten-
hit létén vagy nemlétén alapszik. Nem 
kell szakavatott társadalmi elemzőnek 
lennünk ahhoz, hogy megállapíthas-
suk, jobban érdekli a ma emberét a 
megélhetés módja, mint a hit kérdése. 
Szent István egyetlen nagykorúságot 
megért, Imre fiához írt intelmei szá-
munkra is tartogatnak megfontolan-
dót. Első királyunk képes volt államát 
a kereszténység és az európaiság akkori 
szempontjai szerint szervezni. Mi, 
21. századi magyarok, István fiaiként 
magunkénak tekinthetjük az intel-
meket, melyek időtállóak. Mert az 
öregek és bölcsek tanácsát nekünk is 
illendő és érdemes meghallgatnunk, 
de hasonlóképpen fontos, hogy tisz-
teljük eleinket, hogy megtartsuk 
a törvényeket, hogy türelmesek és 
gyámolítók legyünk, és higgyünk” 
– tudatta Bunta Levente, aki István 
király intelmeiből a „Csak az nyeri el 
a babérkoszorút, aki szabályszerűen 
küzd” gondolatot érzi legközelebb 

magához. „Közel érezheti mindenki 
eme megállapítást, aki becsülettel kí-
ván igaz ügyünk mellé állni. Márpe-
dig ez kell legyen nekünk is a célunk, 
hogy igaz ügyeket támogassunk, eze-
kért küzdjünk. Nem a babérkoszorú-
ért cserébe, hanem lelkiismeretünk 
békéjének, gyermekeink jövőjének, 
és magyarságunk megtartásának ér-
dekében”. 

Az augusztus 19. és 21. között 
megrendezésre kerülő II. Szent Ist-
ván-napi ünnepség fő helyszíne ezút-
tal is a Kossuth Lajos utca lesz, ahol 
péntek délutántól vasárnap estig 
egymást váltják a színpadi fellépők. 
Napközben főleg a népzene kap sze-
repet, számos néptáncegyüttes, népi 
zenekar sorakozik fel a nagyérdemű 
előtt, majd esténként koncertekre 
kerül sor. Pénteken a Bojtorján ját-
szik, szombaton Homonyik Sándor 
énekel, majd a Metropolis zenekar 
dalai csendülnek fel, lesz tűzijáték 
is, vasárnap pedig Varga Miklós 
koncertezik, illetve a Magna Cum 
Laude muzsikája zárja az ünnepsé-
get. Kiegészítő programként a Szent 
István-terem előterében korona-, jo-
gar- és címerpajzs-kiállítás tekinthető 
meg, István király intelmei címmel a 
könyvtárban is nyílik egy kiállítás, il-
letve ugyanitt közismert rockoperán-
kat is levetítik. 

A Magna Cum Laude zárja a II. Szent István-napi ünnepséget

a viharsarok egyesület rende-
zésében zajló Székelymuzsnai 
Falunapok keretében a hétvégén 
nyitották meg a közönség szá-
mára a Bán péter-emlékszobát. 

HN-információ 

A 2006-ban elhunyt műfordí-
tó emlékére készített szoba 
jelenleg csak az alkotóról ké-

szült fényképeket, valamint írógépét 
tartalmazza – mondta Nemes Anna 
Borbála, Derzs község alpolgármestere 
a Bán Péter-emlékszoba megnyitóján. 
Az alpolgármester abbéli reményének 
adott hangot, hogy nemsokára bővíte-
ni tudják a tragikus körülmények közt 
elhunyt tanár és műfordító emlékszo-
bájának berendezését. Az eseményen 
részt vett Antal István parlamenti 
képviselő és Borboly Csaba is. Hargi-
ta Megye Tanácsának elnöke, miután 
méltatta a Viharsarok Egyesület kö-
zösségerősítő és -formáló munkáját, 
elmondta: „Kívánom, hogy a most 
elkészült emlékszobát a fiatalok sokat 
látogassák, és ismerjék meg Bán Péter 
munkásságát, mely példaértékű lehet 
számunkra. Ugyanakkor oda kell fi-
gyelnünk azokra, akik nehezebb kö-
rülmények között élnek, mert csak így 
válhat erőssé egy közösség”.

Az emlékszoba szűknek bizonyult 
a nagyszámú érdeklődő számára, ezért 
csak huszas csoportokban tudták 
megtekinteni a Bán Péterről és csa-
ládjáról készült fényképeket az érdek-
lődők az emlékszoba megnyitásának 
első napján.

Bán Péter pedagógus, író, műfordí-
tó Székelymuzsnán született 1946. jú-
lius 14-én, és ugyanott hunyt el 2006-

ban. Székelykeresztúron érettségizett, 
a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen 
magyar nyelv és irodalom szakos ta-
nári képesítést szerzett. Vágás, Varság, 
Székelyderzs községekben és szülőfa-
lujában, majd 1980-tól Farkaslakán 
tanított. 1995-ben lett rokkantnyug-
díjas igen szerény nyugdíjjal. Hazaköl-
tözött szülőfalujába, életének utolsó 
évtizedében „muzsnai remete”-ként 
emlegették, magányosan és nagyon 
szorgalmasan alkotott, számos nyelv-
ről fordított. A közélettől sem maradt 
távol. 2006 nyarán rejtélyes körülmé-
nyek közt egy reggel halva találták az 
írót és igen idős édesanyját a szülői 
házban. Jelentős kéziratos hagyaték 
maradt utána. Irodalmi munkásságát 
a Napsugárban versírással kezdte: ro-
mán, orosz, lett, litván, bolgár, cseh és 
szlovák költők verseinek fordításával 
a Korunk, Igaz Szó, Utunk, Dolgo-
zó Nő, Ifjúmunkás, Brassói Lapok, 
Előre, Igazság, Hargita, Vörös Lobo-
gó, Új Élet, Művelődés, Echinox, az 
ungvári Kárpáti Igaz Szó, a budapesti 
Új Tükör és a miskolci Napjaink ha-
sábjain szerepelt. Török, lett, litván, 
mordvin mesefordításait a Nagyapó 
mesefája sorozat közölte. Dsida Jenő 
és Kányádi Sándor verseit litván nyel-
ven tolmácsolta, illetve a litván és a lett 
írószövetség vendégeként két alkalom-
mal is a Szovjetunióban járt. 1997-től 
a Székelyföld felelős szerkesztője, 1998 
tavaszán pedig a kolozsvári Tinivár 
gondozásában adták ki Hetedhét Nép 
Meséi című könyvét, amely bolgár, 
csuvas, kazah, lett, litván, mordvin és 
orosz népmeséket tartalmaz. A 2000-
es években mesefordításai Magyaror-
szágon is megjelentek. 

SzéKelymuzSna

Bán Péter-emlékszoba nyílt


