
Előadókat várnak 

Restaurálási etika 
és restaurátor-

képzés
a Haáz rezső Múzeum és a Haáz 
rezső alapítvány szervezésében 
több mint egy évtizede évente sor 
kerül az Erdélyi Magyar restauráto-
rok továbbképző konferenciájára. 
Jelenleg romániában ez a fórum 
biztosítja a múzeumokban dolgozó 
restaurátorok magyar nyelvű to-
vábbképzését, szakmai fejlődését. 

HN-információ

A kezdetekben a találkozókon 
felkért hazai és külföldi szak-
emberek egy-egy szakterüle-

tet vagy restaurálási problémát átfogó 
témában tartottak előadásokat, míg 
ma már az Erdélyben folyó restauráto-
ri munkákról is egyre több beszámoló 
hangzik el. Mindezek mellett fiatal 
szakemberek diplomamunkáik vagy 
más restaurálási feladatuk bemutatá-
sával esélyt kapnak nemzetközi szin-
tű megmérettetésre. Az előadásokat 
megbeszélések követik, melyek sok 
esetben folytatódnak a továbbképzést 
követő szakmai tanulmányút során is. 
A konferencián elhangzó előadások a 
2001 óta rendszeresen megjelenő ISIS 
Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek-
ben jelennek meg. A továbbképzés 
folytatásaként október 3–9. között ke-
rül megrendezésre Székelyudvarhelyen 
a XII. találkozó. Az idei téma: restau-
rálási etika és restaurátorképzés Euró-
pa egyetemein. Meghívott előadók 
Románia, Magyarország, Szlovákia, 
Szerbia, Németország és Ausztria res-
taurátorképzéssel is foglalkozó egye-
temeinek képviselői. A konferencia 
fő témájához kapcsolódó tárgyi és 
poszter jellegű kiállítás egészíti ki a 
programot, melynek keretében az 
idén erdélyi restaurátorok tanfolyami 
tevékenységét mutatják be. A tovább-
képzésnek kettős célt szántak. A kon-
ferenciákat követő tanulmányutak 
lehetővé teszik az előadásokban el-
hangzott elméleti tételek helyszíneken 
való szemléltetését. Idén az egyetemi 
központok – Nagyszeben, Kolozsvár 
– felkeresése, a múzeumlátogatásokon 
túl, lehetőséget biztosít a restaurá-
torképző intézmények műhelyeinek 
megtekintésére. Amennyiben valaki 
előadást szeretne tartani, kérik, küldje 
el a munka címét és minimum 20, ma-
ximum 30 soros kivonatát augusztus 
31-ig Károlyi Zita (zita.karolyi@gmail.
com) e-mail címére.

a szEltErszi pisztrángtElEpről szárMaznak 

Nagy testű pisztrángok kerültek
a zeteváraljai tározóba

udvarhely
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> Útra keltek a darabontok. Mozgal-
mas hétvégéje volt a székelyudvarhelyi 
vörös darabontoknak – tájékoztatott 
Fazakas Szabolcs ötletgazda, aki arról 
számolt be, hogy darabontjaink pénte-
ken Kézdivásárhelyen vonultak fel, és 
mutatkoztak be az Őszi Sokadalmon, az-
tán este Barcarozsnyón már ott voltak A 
Rózsa Nevében  – Történelmi és Akadé-
miai Hadtörténeti Fesztiválon, mely ren-
dezvény Románia egyetlen nemzetközi 

hadtörténeti fesztiválja. Nem mellékes, 
hogy a fesztiválon a székelyudvarhelyi csa-
pat az egyetlen magyar, azaz székely for-
máció volt. Fazakas további részletekkel 
is szolgált: összesen hét darabont tudott 
részt venni a rendezvényen, a szállítást a 
Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal 
biztosította, Barcarozsnyón az ellátást 
és a szállást az ottani polgármesteri hi-
vatal oldotta meg. A fesztivál szervezője 
Nicolae Pepene történész – ő hívta meg 
az udvarhelyieket. Rozsnyón amúgy nem 
kevesebb mint száz „katona” vonult fel 

különböző korok katonai ruháiban Ro-
mániából, Csehországból, Bulgáriából, 
Franciaországból és Ausztriából. „Har-
cokra” is sor került: többek között első 
világháborús csatákat elevenítettek fel. 
A rendezvény alatt minden csapat külön 
bemutatkozott, öltözetét, felszerelését, 
fegyverzetét ismertetve. Fazakas Szabolcs-
tól azt is megtudtuk, hogy darabontjaink 
következő állomása szeptember 10-én a 
Böjte Csaba által szervezendő Vakáció Bú-
csúztatón lesz Gyergyószárhegy mellett, a 
Tatárdombon.

Júliusi, a folyónk városi szakaszán 
megejtett telepítési akcióját foly-
tatva a székelyudvarhelyi nagy-
küküllő vadász és sporthorgász 
Egyesület horgászati alosztálya 
ezúttal a zeteváraljai gyűjtőgátnál 
telepített halakat. nem is akármi-
lyeneket: nagytestű pisztrángok 
kerültek a tó vizébe. 

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

Júliusban a Nagy-Küküllő Vadász 
és Sporthorgász Egyesület hor-
gászati alosztálya 50 000 ponty-

ivadékot és 1500 kisharcsát engedett 
szabadon a Nagy-Küküllő udvarhelyi 
szakaszán. A napokban újabb telepí-
tési akciót hajtottak végre, melynek 
eredményeként nagy testű pisztrán-
gok leltek új otthonra a zeteváraljai 
tározó vizében. Mint a társulat illeté-
kesei közölték, a szelterszi pisztráng-
telep nagyhalastavából lettek kilakol-
tatva a jókora méretű ragadozóhalak. 
Nem leselejtezésről, nem hulladék 
vagy beteg állatokról van szó, csupán 
a tógazda a növekvő tokféléinek kell 
helyet biztosítson. Eredeti lakhe-
lyükön a vad körülményekhez szok-
tak, nem pisztrángtáppal tömték 
a hasukat, hanem rendszeresen kis 
testű keszegfélék képezték a táplálé-
kukat. Ezért is döntött úgy a Nagy-
Küküllő egyesület, hogy ideálisak 
lennének az udvarhelyiek egyik ked-

venc horgászhelyén, a tározó vizébe. 
Az egyesület telepítéssel megbízott 
tagjai azt is észrevették, hogy a szál-
lítás során rengeteg félig emésztett 
sujtásos küszt, fürge csellét és egyéb 
keszegféléket öklendeztek vissza 
a halak, vagyis igazi ragadozók. A 
zeteváraljai gátnál pecázók, a tópar-
ton kuporgó horgászok a múlt hét 
közepén nem mindennapi esemény-
nek lehettek tanúi, ugyanis a halszál-
lító autóból nem a szokványos 20-30 
centis halak kerültek elő, hanem egy 

kilogrammostól a négy-öt kilót is 
elérő uszonyosokat engedtek bele a 
tó vizébe. A halak elengedése nem 
a hagyományos módon zajlott, hisz 
nem a part mellett nyerték el szabad-
ságukat, hanem csónakkal utaztak a 
tározó közepéig, hogy kedvük szerint 
szétszéledhessenek, és a kezdeti pilla-
natokban nehogy egy éhes horgász 
hálójában végezzék. A halak pilla-
natok alatt elúsztak, és a néhol fel-
felbukkanó hatalmas testek jelezték, 
hogy merre halad egy-egy példány. 

A küszfélék nagy riadalmára már az 
esti órákban táplálkozni is kezdtek. 
Az egyesület illetékesei remélik, még 
hosszú élet áll előttük a víztározóban, 
és az esetleg horogra akadó halaknak 
lesz, aki megkegyelmez, hisz jelenleg 
a törvény értelmében elvihetők ezek 
a nagy példányok is. Az igazi sport-
horgászok közül sokan ugyanakkor 
úgy vélekednek, egy-egy ilyen kapitá-
lisabb méretű hal megfogása, fárasz-
tása nagyobb élményt jelent, mint-
hogy a pucolódeszkán végezzék. 

A halak elengedése nem a hagyományos módon zajlott. Nem a partról, hanem a tó közepéről engedték el őket

az európai uniós pályázati lehető-
ségekről és a vidéki fiatalok helyze-
téről tartottak előadást Fenyéden, 
a székelyföldi akadémia újabb ál-
lomásán. a rendezvénysorozattal 
Hargita Megye tanácsa a falvak 
értelmiségét szeretné jobban be-
vonni a közéletbe.
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Fenyéd község volt a Székelyföldi 
Akadémia rendezvénysorozat 
újabb állomása. A Hargita Me-

gye Tanácsa által csütörtökön délután 
szervezett előadásokra egybegyűlteket 
Bokor Botond polgármester köszön-

tötte, hangsúlyozva, hogy: fontos a 
tudás, a haladás és az összetartozás, 
mindezt pedig erősítheti a Székely-
földi Akadémia. Borboly Csaba, a 
megyei tanács elnöke úgy fogalma-
zott: a Székelyföldi Akadémiával arra 
törekszenek, hogy bevonják a vidéki 
értelmiséget a döntéshozatal folya-
matába. Szép Róbert, Hargita Megye 
Tanácsának fejlesztési igazgatója az 

európai uniós pályázati lehetőségek-
ről tartott előadást, különös figyelmet 
fordítva a civil szervezeteknek szóló 
pályázatokra.

„Az uniós pályázatok nem nor-
matív támogatást jelentenek, hanem 
lehetőséget azok számára, akik élni 
tudnak vele” – hívta fel a figyelmet az 
igazgató, majd bemutatta a nemzetkö-
zi együttműködési  programot, a kö-

zösségi programokat, a cégeknek szóló 
pályázati lehetőségeket, valamint a vi-
dékfejlesztési és agrárpályázatokat. Dr. 
Biró A. Zoltán, a Sapientia – Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem dékánja a 
székelyföldi fiatalok helyzetét mutatta 
be előadásában, mely szerint a fiatalok 
úgynevezett parkolási gyakorlatot 
folytatnak, kitolják a tanulási időt 
és nem akarnak stabil munkahelyet, 
nem lépnek a  munkaerőpiacra első-
sorban azért, mert a családok „túlpro-
tezsálják” őket. Továbbá kedvezőtlen a 
gazdasági, munkaerő-piaci kontextus, 
jellemző a vidékiség taszító jellege, va-
lamint az iskolák semleges szerepe.

székElyFöldi akadéMia FEnyédEn

 „Túlprotezsált” fiatalok


