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Bodó Imre hangsúlyoz-
ta, a gyűjtemény tulaj-
donjoga továbbra is a 
községé, csak az épület 
van magántulajdonban.

hirdetések

Csík első tájmúzeuma nyílt meg kászonaltízen

Néprajzi gyűjtemény
rendhagyó tálalásban

Ha hinni lehet az internetes 
böngészőknek, Csík első táj-
múzeumának kapuit nyitották 
meg szombaton kászonban. az 
esemény többszörösen is rend-
hagyónak bizonyult.

daczó katalin

Egyrészt rendhagyó maga a 
felállítás, hiszen egy magán
személy (dr. Bodó Imre), egy 

általa létrehozott civil szervezet (a 
Mereklye Egyesület), valamint egy 
önkormányzat, a Kászoni Polgár
mesteri Hivatal együttműködésé
nek eredményeként jöhetett létre 
a tájmúzeum.

Kászonnak korábban is volt 
mú zeuma, ugyanis a néprajzi gyűj
temény múltja a hatvanas évek 
végére, hetvenes évek elejére 
nyúlik vissza, és Kristó Tibor, va
lamint Miklós Márton helybéli 
pedagógusok gyűjtőmunkájának 
köszönhető (1980ban 249 tárgy 
szerepelt a leltárán, a nyolcvanas 
években már több mint ezer). Az 
anyag hosszú évekig a Balássy
kúriában volt kiállítva, de mivel 
a kúria tulajdonost és rendelte
tést váltott, éppen akkoriban volt 
helyre szüksége, amikor dr. Bodó 
Imre budapesti hematológus úgy 
döntött, őseinek (köztük nagyap
jának, Bodó Imre alezredesnek) 
szülőhelyén szeretne birtokos 
lenni, és a vásárolt házat felaján
lotta kiállítótérnek, múzeumott
honnak. 

A megvalósítás két évet vett 
igénybe – idézte fel a megnyitón 
András Zoltán polgármester, átad
va a szót dr. Bodó Imrének, aki szé
kely viseletben, jó házigazdaként 
köszöntötte az egybegyűlteket. 
Mint hangsúlyozta, a gyűjtemény 
tulajdonjoga továbbra is a közsé
gé, csak az épület van magántulaj
donban, és köszönetet mondott a 
megvalósításban oroszlánrészt vál
laló kalákázóknak, szakértőknek. 

Rendhagyó a tájmúzeum be
rendezése is, ugyanis itt minden 
a helyén van: a konyhában a tűz
hely mellett szinte melegedni le
het, a csűrből könnyen kiállhatna 
a szekér, s a lószerszámokat vagy 
jármokat sem kéne sokáig keres
ni. A mintegy ezerkétszáz leltári 
tárgynak csak egy része látható 
a tárlaton, így lehet olyan a ház, 
mintha ma is laknák.

Rendhagyó volt az is, hogy 
egy népdalcsokor előadása, vala

mint a Zergeboglár tánccsoport 
fellépése után a szüreti bálos fia
talok, csőszök és csőszleányok a 
tájmúzeumtól indultak feldíszí
tett szekérrel, lovakkal báli hívo
gatóra. 

Rendhagyó volt, és manap
ság igen ritka, hogy politikusok 
nélkül, csupán a helybéliek, az 
önkormányzat és az egyházi 
elöljárók jelenlétében zajlott az 
esemény, vágták el a szalagot és 
áldották meg az új intézményt. 
„Nem elkészült, hanem most 
kezdődik valami” – jelentette 
ki bizakodással dr. Bodó Imre, 
aki azt reméli, hogy lankadatlan 
lesz a lendület, honlapja is lesz a 
tájmúzeumnak, s a modern esz
közöket is felhasználva sikerül 
megvédeni hosszú évekig az ősi 
hagyatékot.

hargitanépe

a mezőgazDaságI, kIFIzetÉsI És InteRVenCIÓs ÜgynÖksÉg 
VERSENYVIZSGÁT HIRDET 

2 KÖZTISZTVISELŐI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE, 
MEGHATÁROZOTT IDŐRE

 A HARGITA MEGYEI KÖZPONTHOZ

teRÜletI ellenőRzÉsI osztály:

 tanáCsos, I. osztály, asszisztens szakmai fokozat (Consilier asistent)
– felsőfokú végzettség záróvizsgával;
– közgazdasági vagy mezőgazdasági végzettség; 
– 1 éves szakmai régiség. 

CsíkszeReDaI teRÜletI kÖzPont:

 tanáCsos, I. osztály, asszisztens szakmai fokozat (Consilier asistent)
– felsőfokú végzettség záróvizsgával; 
– közgazdasági vagy mezőgazdasági végzettség;
– 1 éves szakmai régiség. 

Az írásbeli vizsgára 2011. szeptember 28-án 10 órától, a szóbeli vizsgára 
pedig 2011. szeptember 30-án 10 órától kerül sor a MEZŐGAZDASÁGI, 
KIFIZETÉSI ÉS INTERVENCIÓS ÜGYNÖKSÉG HARGITA ME-
GYEI KÖZPONTJÁNÁL, Csíkszereda, Haladás utca 16. szám alatt.

Könyvészeti anyagot, beiratkozási formanyomtatványt, valamint bővebb 
felvilágosítást az intézmény székhelyén kaphatnak az érdeklődők.

A dossziékat legkésőbb 2011. szeptember 23-án 14 óráig lehet benyújtani 
az intézmény székhelyén.

székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala
értesíti az érdekelteket, hogy az Általános rendezési terv,  Székely
udvarhely bemutatott változatára környezetvédelmi véleményezést 
kérelmezett. 

Az érdekeltek az említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos 
észrevételeiket írásban, az észrevételező adatainak feltüntetésével, 
megtehetik naponta 9 és 15 óra között a Hargita Megyei Környe
zetvédelmi Ügynökségnél (Csíkszereda, Márton Áron utca 43. 
szám) 2011. október 31ig.

Csíkszentmiklóson is tájházat avattak tegnap. Csíkszépvíz köz
ség 41 ezer lejért vásárolta meg és építette újra a műemlék épületet a 
szentmiklósi közbirtokosság udvarán, és a kilencvenes évek folyamán 
Lakatos István helybéli tanár által összeszedett néprajzi gyűjteményt 
tárják közszemlére. Köszöntőbeszédében Ferencz Tibor, Szépvíz pol
gármestere elmondta, a tájház létrehozásának hároméves folyamatát 
hosszan tartó gyűjtőmunka előzte meg, amelynek eredményeként 
megszületett Csíkszentmiklós monográfiája is. Borboly Csaba, Har
gita Megye Tanácsának elnöke beszédében térségünk turizmusa szem
pontjából is jelentősnek nevezte a tájházat, Korodi Attila parlamenti 
képviselő pedig arra emlékeztetett, hogy a mai fiatalok, a kommunista 
idők hatására is, amikor nem engedtek hagyományos székely házat 
építeni, elfelejtettek hagyományosan építkezni.

Ferencz Angéla, a Hargita Megyei Kulturális Központ igazgatója 
azt mondta, a közvélekedés szerint vidékünk kulturálisan gazdag, de e 
kijelentés csak akkor válik igazzá, ha ezeket az értékeket ismerjük, és fel 
is tudjuk mutatni másoknak. Lakatos István, a tájház tárgyainak gyűj
tője szerint a most felavatott épület kapcsolat múltunk és jelenünk kö
zött. A gyűjtemény tárgyai adományból gyűltek össze, amit Lakatos 
ezúton is megköszönt. „Büszke vagyok a falumbeliekre, mert teljesen 
ingyen, szívből adták ide ezt a sok szép tárgyat. Senki nem kért pénzt, 
amikor elmondtam, mit akarok, mire szeretném felhasználni őket. 
Nagyon segítőkészek voltak, felkutatták a régi tárgyakat a padlásról, 
pincéből. Sokat renoválni kellett, restaurálni, és úgy állítottuk ki őket 
itt a tájházban. A tárgyak nagy részét én restauráltam, egy részét pedig 
a Csíki Székely Múzeum segítségével” – mondta.

Dr. Bodó Imre budapesti hematológus, a tájmúzeum létrehozója: „Nem elkészült, most kezdődik valami”  fotó: mihály lászló

szent gellért vértanú püspök emlékére tartottak búcsús szent
misét Szelterszvölgyében a Szent Gellért Alapítvány tábori székhelye 
előtti téren. Szent Gellért életútjáról, a magyar nemzet kereszténységének 
megalakulásában tanúsított szerepéről beszélt Jakabos Barnabás jezsuita, 
a Marosvásárhelyi Egyetemi Lelkészség vezetője, aki a szent életútján ke
resztül világított rá, mennyire vigyáz mindannyiunkra Isten, és hogy az ő 
kezében vagyunk. Az ünnepi szentmisét követően a Szent Gellért Ala
pítvány keretében működő Szent Imre Társulat adta elő misztériumjáték 
formájában a szentéletű püspök életútját. A búcsúval egybekötve idén 
ünnepelte a társulat fennállásának harmadik évfordulóját.  fotó: tamás attila


