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Az ágyúöntő Orbán mesterre emlékeztek

Kopjafa a török–magyar barátság jegyében
Ötven székelyföldi és szórvány-
vidéki személy vesz részt a VII. 
mikes-zarándoklaton azzal a 
céllal, hogy felkeresse II. rákó-
czi Ferenc és bujdosótársai em-
lékhelyeit, és újabb kopjafákkal 
hívja fel a figyelmet a történelmi 
múltra. 

HN-információ

Tegnap a zarándoklat keretében 
a törökországi Demirköyben, 
az egykori ágyúöntő műhely 

romjainak megtekintése után a te-
lepülés központjában felavatták az 
erdélyi származású Orbán mester 
(Madzsar Orbán) tiszteletére készí-

tett kopjafát. A 2,8 méter magas kop-
jafa a csíkszeredai Török Csaba fara-
góművész keze munkáját dicséri.

Elsőként Muhlis Yavuz, Demirköy 
polgármestere mondott köszöntőbe-
szédet, hangsúlyozva a törökök tiszte-
letét a magyar Orbán mester iránt.

„Az akkori világ legnagyobb és 
legerősebb várának, Bizáncnak az el-
foglalásában II. Mehmed idején nagy 
szerepe volt a magyar ágyúkészítő Or-
bán mester ágyúinak, amelyek kora 
technikai vívmányának csúcsát jelen-
tették. Orbán mester munkája meg-
érdemli, hogy bekerüljön a magyar 
köztudatba is. Személyes példájával 
hozzájárult a török–magyar barát-

sághoz” – hangsúlyozta Beder Tibor 
Hargita megyei tanácsos, a Magyarok 
Székelyföldi Társaságának elnöke, aki 
Hargita megye zászlajával ajándékoz-
ta meg a helyi elöljárót. Ezt követően 
Iochom Zsolt szavalata hangzott el, 
majd az avatóünnepség a székely him-
nusz eléneklésével ért véget. Megem-
lékeztek a berecki Gábor Áron ágyú-
öntő mesterre is, így merült fel egy 
testvértelepülési kapcsolat  létrehozása 
Bereck és Demirköy között.

A Magyarok Székelyföldi Társa-
sága augusztus 22–29. között immár 
hetedik alkalommal szervezi meg a 
Mikes-zarándoklatot, bejárva a tö-
rökországi bujdosók emlékhelyeit, 

melyeket a korábbi zarándoklatok 
alkalmával jelöltek meg. A Mikes-za-
rándoklat fő célja a bujdosók hajdani 
útvonalának bejárása, a Rákóczi- és 
Mikes-kultusz elmélyítése, a Rodos-
tói Múzeum népszerűsítése, valamint 
újabb emlékhelyek létrehozása Ro-
dostóban és Trákia területén.

 
székely kaput állítanak 
Isztambulban
Idén a Török Magyar Kultu-

rális és Baráti Társaság kérésére a 
világ egyik legnagyobb és legszebb 
városában, Isztambulban, a Bosz-
porusz partján állítanak székely 
kaput, amely Alsócsernátonban, a 

Haszmann-testvérek faragóműhe-
lyében készült. A tölgyfa Lövétéről, 
a fenyőfa Zágonból, a zsindely 
Gelencéről származik – tudtuk 
meg Beder Tibortól. „Növeli a ka-
puállítás jelentőségét, hogy idén 
emlékezünk meg a szatmári béke 
300. évfordulójáról. Ez egyben tisz-
telgés a nagy elődök, Thököly Imre, 
Zrínyi Ilona, II. Rákóczi Ferenc, 
Bercsényi Miklós, Mikes Kelemen 
és bujdosótársai előtt, akik szabad-
ságukat, vagyonukat és életüket 
áldozták a magyar szabadságért.” 
A zarándokok útjuk során még egy 
kopjafát állítanak: a camuri kopjafát 
a gyergyóújfalvi Páll István faragta.

Hirdetések

Jelenleg is folynak az útépítési 
munkálatok, amelyek az áthala-
dó forgalmat egyszerűsítenék le 
azzal, hogy a csíkszeredai vasúti 
felüljáró előtti körforgalmat és a 
nagyrét utcát összekötik. 

tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

A Csíkszereda, Székely udvar-
hely és Brassó felől érkező 
áthaladó forgalmat hivatott 

egyszerűbbé tenni az a most épülő út-
szakasz, amely a Villanytelep utca meg-
hosszabbításaként készül el, várhatóan 
novemberre. Ez a szakasz összekötné a 
városba érkező utakat a Nagyrét utcai 
csomóponttal, megkönnyítve az átha-

ladást Felcsík irányába. Szőke Domo-
kos, Csíkszereda alpolgármestere meg-
keresésünkre elmondta, ez egy 150 
méter hosszúságú útszakasz lesz, és az 
arra letérni szándékozó autósoknak 
nem kell elsőbbséget adniuk a szemből 
érkezőknek, hanem bármelyik irány-
ból érkezve a körforgalom segítségével 
haladhatnának Taploca irányába és 
fordítva. Az útszakasz a Napraforgó 
Napközi Otthon és a Harmopan pék-
ség között haladna el, így a napközi és 
a tömbházak közötti bekötőút helyén 
később parkolóövezetet alakítanának 
ki.  Az alpolgármester elmondása 
szerint idén a teljes útszerkezet kiala-
kítására, valamint aszfaltozására kerül 
sor, a gyalogjárók kiépítésével együtt. 

Eddig elvégezték az alapozási munká-
latokat, az ott található, akadálynak 
számító bódékat is elköltöztették, és 
az esővízcsatorna fővezetékét is lefek-
tették. Az út megépítésére az alpol-
gármester elmondása szerint 170 ezer 
lejt különített el az önkormányzat. A 
munkálatok során később az elektro-
mos hálózat, valamint a parkolók ki-
építésére is sor kerül.

úJ útszAkAsz épül CsíkszeredábAn

Megkönnyítenék az áthaladást

A krIgel spOrt klUb 
szeretettel meghívja Önt és fajtiszta kedvencét 

a IV. Gyergyói Lovas Napok alkalmával tartandó 

Kutyakiállításra 
2011. szeptember 17-én, szombaton, reggel 8 órától

a gyergyószentmiklósi lovaspályára, a Tűzoltók utca végén.

A bejelentkezés érdekében kérjük felhívni az alábbi telefonszámot: 0744–
645049, naponta 9 és 16 óra között.

A bejelentkezési lapok kitölthetőek elektronikus formában is a www.
fogathajtas.ro honlapon.

Figyelem: a versenyen résztvevők listája szeptember 12-én lezárul!
A részvétel ingyenes!

*Meg jegyzés:
A fajtisztaság törzskönyv általi igazolása nem kötelező, viszont a fajtisztaság feltétel a 

kiállításon való részvételhez.
A kiállítás kimenetelét állatorvos felügyeli, és minden állat számára szükséges az ol-

táskönyv bemutatása (érvényes veszettség elleni oltás).

Hargita Megye Tanácsának elnöke 
a 2011/977. tanácselnöki rendeletével 2011. augusztus 30-án 12 órára 

összehívja Hargita Megye Tanácsának soros ülését 
a Csíkszentgyörgy községi Egerszéki Művelődési Házba.

Napirenden: 
– a 2011. július 20-i és 29-i rendkívüli ülések jegyzőkönyvének bemutatása 

és elfogadása;
– határozattervezetek megvitatása/elfogadása, melynek névjegyzé két 

kifüggesztették Hargita Megye Tanácsának főbejáratánál, és közölték a 
www.judetulharghita.ro honlapon;

– különfélék.

nagy ívben fednek. Várhatóan a hét végéig helyükre kerülnek az épülő csíkszeredai uszoda tetőszer-
kezetét alkotó félkörív alakú fagerendák – tegnap már kettőt fel is állítottak a munkások. Amint azt Borsody 
Zoltán, a kivitelező cég igazgatója lapunknak elmondta, amennyiben a finanszírozás is akadálymentesen 
érkezik, a tető szigetelése, majd fedése következik, erre pedig már októberig sort szeretnének keríteni. Ezt 
követően a belső munkálatokhoz látnak hozzá, és ha minden az ütemterv szerint halad, jövő tavasszal át is 
adják a két medencével rendelkező létesítményt. fotó: mihály lászló

Idén a teljes útszerkezet 
kialakítására, valamint 
asz faltozására kerül sor, a 
gyalogjárók kiépítésével 
együtt.

elkezdődött a kalász negyedi lépcsősor felújítása. 
A tömbházak között átvezető lépcsők teljes feljavítását a városrendezési 
program keretében végzik el, tudtuk meg Szőke Domokos alpolgármes-
tertől. A megrongálódott lépcsősort, valamint az azok aljánál található 
betonelemeket, padokat javítják fel teljes egészében. A munkálatokat vár-
hatóan szeptember közepéig fejezik be.  szöveg: tamás attila, fotó: mihály lászló


