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Felhívás lovas gazdáknak
A IV. Gyergyói Lovas Napok alkalmával Lószemlére kerül sor. 

Ennek fő célja a környék lovas hagyományainak felelevenítése és ápolása a különböző 
lófajták, típusok és egyedek bemutatása által. Ide várjuk, 2011. szeptember 18-án, vasárnap, 
reggel 8 órától a gyergyószentmiklósi lovaspályán mindazon lovas gazdákat, kellően „kicsi-
nosított” jószágaikkal együtt, akik szeretik a lovakat és szívesen megmutatnák a nagyközön-
ségnek kedvenc jószágukat.

A benevezett állatokat szakmai zsűri bírálja el és a legjobb résztvevőket a szervezők 
díjazni fogják.

A részt venni szándékozók visszajelzését 2011. szeptember 9-ig várjuk.
A további részletek egyeztetése érdekében kérjük felhívni az alábbi telefonszámot: 

0744–645049, naponta 9–16 óra között.
A felhívás szövege, valamint a rendezvénnyel kapcsolatos további részletek

megtalálhatóak a www.fogathajtas.ro honlapon. 

Szobrot állítottak az egykori államFérFinak 

Urmánczy Nándor-szobor
Maroshévízen

kövér lászló, a magyar or-
szággyűlés elnöke leplezte le 
Urmánczy nándor néhai magyar 
országgyűlési képviselő mell-
szobrát Maroshévízen a temp-
lomkertben negyedik alkalom-
mal szervezett Urmánczy Nándor 
Emléknapok keretében. 

Jánossy Alíz
janossy.aliz@hargitanepe.ro

„Magyaroknak és romá-
noknak ma a múlt 
kölcsönös tisztelete 

mellett az a közös feladata, hogy egy 
határok nélkülivé váló Európában a 
21. század kihívásaira adjanak közös 
válaszokat” – hangoztatta beszé-
dében Kövér László, a Magyar Or-
szággyűlés elnöke, kihangsúlyozva, 
hogy magyaroknak és románoknak 
egy közös kötelességünk van: lezárni 
az egymáshoz fűződő viszonyunkra 
vonatkozó 20. századi gondolko-
dást. Leszámolni azzal a téveszmé-
vel, hogy az államhatárok tologatása 
megoldja a román–magyar együtt-
élés és egymásrautaltság gondjait. 
Gortvay István, Urmánczy Nándor 
unokája köszönetet mondott mind-

azoknak, akik ápolják az egykori po-
litikus emlékét, különösen kiemelve 
Czirják Károly, az Urmánczy egye-
sület elnökének érdemeit abban, 
hogy „újra divatba jött a nagyapja”. 
Czirják Károly egyesületi elnök be-
szédében bevallotta, hogy egy év-
vel ezelőtt nem hitte volna, hogy a 

következő Urmánczy-emléknapon 
szobrot avatnak egyesületük név-
adója tiszteletére. Főleg olyan körül-
mények közepette, hogy ez idő alatt 
perben álltak három román civil 
szervezettel. A Blaskó János szob-
rászművész készítette mellszobrot 
Kövér László leplezte le.

Az avatóünnepség házigazdája Czirják Károly, az Urmánczy egyesület elnöke és meghívottjai

hírfolyam

> Faludyfeszt Gyergyóalfaluban. Holnap 
15 órakor kezdődik a Faludy György tisztele-
tére alapított irodalmi fesztivál a gyergyóalfalvi 
Petőfi Sándor Művelődési Házban. Az 
Antropocentrum Egyesület szervezte, iskolá-
soknak szóló irodalmi rendezvényt a korábban 
áprilisra meghirdetett időpontról elhalasztot-
ták. A szeptember 6–10. között zajló fesztivál 
szabályai, meghirdetett versenyei, vetélkedői az 
előzetes elképzelések szerint érvényesek. „Minél 
több diák számára elérhetővé szeretnénk ten-

ni rendezvényünket, ezért az idei Faludyfeszt 
Hargita megye minden 5–12. osztályos művé-
szetszerető diákjának szól” – olvasható Farkas 
Wellmann Endre, a fesztivál ötletgazdájának 
sajtóközleményéből. Mint írja, az irodalmi fesz-
tivál olyan oktatási és pedagógiai szempontokat 
tart szem előtt, amelyek érvényesítésére az isko-
lai oktatás keretei nem adnak lehetőséget. A nyi-
tónapon fiatal kutatók – Albert Zsuzsa és Szeke-
res Rita – tartanak előadást Rafi Lajos költésze-
téről, az est folyamán pedig Farkas Wellmann 
Endre beszélget a költővel, majd Mihály Alpár 
Szilárd színművész előadását követően Baricz 

Gergely és Bagossy László koncertezik. A máso-
dik napon Kolcsár József színművész lép fel J. D. 
Salinger Zabhegyező című regényéből készült 
előadásával. Csütörtökön Papp Márton baróti 
káplán Hogyan ítélkezünk című előadásával 
nyit a Faludy Café, ahol Király Zoltán és Bálint 
Tamás költők estje előtt a Kolozsvári Dávid Fe-
renc Ifjúsági Egylet Fizikusok című előadását, 
valamint Orbán Ferenc Pilinszky-dalok című 
műsorát láthatják az érdeklődők. Másnap a Pró-
ba Után Lacikánál Borozunk zenekar mutatja 
be a Kovács András Ferenc Jack Cole dalos-
könyve című kötete alapján készült Képeslap a 

semmiből című produkcióját, amelyet Murányi 
Tóni és Zenekara koncertje követ. A zárónapon 
dr. Elek Tibor József Attila-díjas irodalomtörté-
nész, műkritikus, a Bárka folyóirat főszerkesztő-
je tart előadást Nemes Nagy Ágnes és Pilinszky 
János munkásságáról, majd Vidovenyec Edina 
Boldogság, gyere haza című kávéházi műsora 
következik. Az író-olvasó találkozó vendége Ke-
lemen Hunor író, kulturális miniszter lesz, ezt 
követően pedig Márkus Barbarossa János író, 
költő, zenész, performer, képzőművész eddig 
nem publikált fény- és mozgóképekkel, élmény-
beszámolóval idézi meg Faludy György alakját.

Körkép

hirdetés

A gyergyószéki polgármesterek 
borszéki találkozóján jelentette be 
Moldován József államtitkár, hogy 
parlamenti képviselőjelöltként in-
dulna a jövő évi választásokon. 

J. A.

„Nekünk, politikusok-
nak, közösségi veze-
tőknek az a legfonto-

sabb feladatunk, hogy hathatósan 
foglalkozzunk a gazdasági kérdé-
sekkel, a megélhetési problémák 
orvoslásával, a szociális nehézségek 
enyhítésével, a munkahelyteremtés-
sel” – hangoztatta Moldován József 
Borszéken, amikor a gyergyószéki 

polgármesterekkel találkozott. Az 
államtitkár azt sem titkolta, hogy 
szándékában áll egy gazdasági fej-
lesztési terv kidolgozása, amelynek 
mentén tevékenykedne a követke-
zőkben, ugyanis úgy látja, Gyer gyó 
nem találta meg helyét – Udvar-
helyszékhez és Csíkszékhez hason-
lóan –, ami igazi értékek és reális 
gazdasági lehetőségek kihaszná-
lását illeti, és ezen változtatni kell.  
A találkozót követően újságírói kér-
désre válaszolva elmondta: a közel-
gő választásokon parlamenti képvi-
selőjelöltként akar megmérettetni. 
„Úgy gondolom, erre felkészültem” 
– jelentette ki Moldován, kifejtve, 

hogy ez még sok mindentől függ, 
többek közt az RMDSZ helyi szer-
vezetének döntésétől is. 

„Mi most elsősorban a hely-
hatósági választásokra koncentrá-
lunk” – szögezte le Bende Sándor, 
az RMDSZ Gyergyó területi szer-
vezetének elnöke, kifejtve, hogy 
mindenki alkotmányos joga, illetve 
az RMDSZ-szabályzat is lehető-
vé teszi, hogy képviselőjelöltként 
megmérettessen. Mint mondta, eh-
hez joga van Moldován Józsefnek, 
de a képviselői mandátumot jelen-
leg betöltő Pál Árpádnak is, akiről 
feltételezi, hogy szintén indulna a 
következő választásokon.

BENdE: vAlószíNűlEg Pál árPád is iNdUl

Moldován gyergyói képviselő akar lenni

Újra a címert tartó angyalok vigyázzák a gimnáziumot fotó: jánossy alíz

A sAlAMoN ErNő giMNáziUM hoMlokzAtáN 

Helyére került 
az angyalos címer 

visszaállították a trianoni béke-
diktátum után levert angyalos 
magyar címert az 1914-ben még 
magyar királyi gimnáziumnak 
épült salamon Ernő gimnázium 
homlokzatára. 

J. A.

„Kötelességünk a ránk 
bízott értékeket meg-
őrizni” – hangsúlyoz-

ta ünnepi beszédében Lakatos Mi-
hály, a Salamon Ernő Gimnázium 
igazgatója, megköszönve, hogy a 
történelmi viharokat átélt gimnázi-
um homlokzatára jóakaratú embe-
rek segítségével visszakerülhetett 
az angyalos magyar címer. „A két 
angyal őrizze a szíveteket, őrizzen 
meg benneteket a szülőföldeteken, 
a korona pedig tartsa meg egyben 
a Kárpát-medence magyarságát” 
– hangoztatta Földi László, Ceg-
léd város polgármestere, kifejtve, 
noha nem a vidék szülötte, mindig 

úgy jön Gyergyószentmiklósra, 
mintha hazajönne. A Varga Gábor 
szobrászművész készítette dom-
bormű egyébként Cegléd város 
önkormányzatának adománya. 
Az eseményt egyébként Mezei Já-
nos polgármester történelmi pil-
lanatnak nevezte, megköszönve a 
gimnázium legkorosabb egykori 
diákjának, a kilencvenes éveit ta-
posó Blénessy Jenő bácsinak, hogy 
évtizedeken át megőrizte a levert 
dombormű egy darabját, ami alap-
ján könnyű volt rekonstruálni. „Ez 
a címer arra figyelmeztet, hogy 
ebben az iskolában magyar nyel-
ven magyar kultúrát tanítanak” – 
szögezte le Kövér László, a Magyar 
Országgyűlés elnöke, kiemelten 
megköszönve Blénessy Jenő bácsi-
nak, hogy megőrizte a dombormű 
egy darabját. Mint mondta, a cí-
mer mindannyiunk öröksége, ami-
re büszkének kell lennünk, hiszen 
összetartozásunk jelképe.


