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Szombaton Szentelik fel a Szent Gellért-kápolnát

Két temploma lesz Varságnak

hírfolyam

> Európai Nyelvek Napja. Szeptember 
26-án idén tizedik alkalommal ünnepli Eu-
rópa a nyelvek napját: Máltától Norvégiáig, 
Örményországtól Portugáliáig több száz álla-
mi és civil szervezet események egész sorával 
igyekszik felhívni a figyelmet a nyelvek sok-
színűségére, az élethosszig tartó nyelvtanulás 
és a nyelvtudás szinten tartásának fontossá-
gára. Székelyudvarhelyen idén először kerül 
megrendezésre az Európai Nyelvek Napja. Az 
udvarhelyi Europe Direct Központ, az Ud-

varhelyi Fiatal Fórum, a Vulticulus Földrajzi 
Társaság és Városi Könyvtár partnerségében 
szervezett napon önkéntes diákok segítségé-
vel zajlanak a programok (kérdőívezés, elő-
adások, kerekasztal-beszélgetés, kvízjátékok és 
fotókiállítás). Szeptember 26-án, hétfőn reg-
gel 9 órától indul útjának a program a Városi 
Könyvtár előtti parkolóban, majd a könyvtár 
látvány- és hangzóanyag termében folytató-
dik Kilyén Barna előadásával (Veszélyezte-
tett nyelvek Európában), majd ezt követi az 
előadás témájához kapcsolódó kvízjáték és 
fórum, ahol nyelvoktatóktól lehet a helyes és 

eredményes idegen nyelvtanulásról kérdezni. 
Végül pedig a Kommunikáció Udvarhelyen 
elnevezésű fotópályázatra beérkezett munkák 
digitális tárlata nyílik meg. Az Európai Nyel-
vek Napja alkalmából ugyanis fotópályázatot 
hirdetnek, melynek célja a kommunikációs 
formák legszélesebb megnyilvánulási lehe-
tőségeinek bemutatása. A pályamunkákat 
e-mailen kell beküldeni az edludvarhely@
gmail.com címre, minden beküldött fotó be-
mutatásra kerül az Európai Nyelvek Napján, 
és a közönség által legsikeresebbnek ítélt alko-
tás készítője, egyéb ajándékok mellett, ingye-

nes nyelvtanfolyamra iratkozhat be. A fotók 
beküldési határideje szeptember 25., 23 óra. 

> Áramszünet. Szeptember 20-án és 
21-én, 8–15 óra között javítási munká-
latok miatt szünetel az áramszolgáltatás 
Homoródújfaluban, illetve Máréfalván az 
1–89 és 452–632-es házszámok között. Csü-
törtökön 8–18 óra között nem lesz áram fel-
újítási munkálatok miatt Farkaslakán, Szent-
tamáson, Fancsalban, Ülkében, Bogárfalván, 
Szentléleken, valamint a farkaslaki légzsák-
gyárnál és a szentléleki tejfeldolgozónál. 

Szombaton délelőtt avatják fel a 
székelyvarsági Sólyomkőn a falu 
második templomát. Az összefo-
gással épült kápolnára nagy volt 
az igény, ezért a helybéliek éle-
tében fontos pillanat a hétvégi 
szentelés. Az ünnepi szentmisét 
dr. Jakubinyi György gyulafehér-
vári érsek celebrálja.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Szombaton délelőtt avatják 
fel a község központjától 
mintegy két kilométerre el-

helyezkedő Sólyomkőn a telepü-
lés második templomát. A tanyán 
élő mintegy száz család eddig ha-
vonta egyszer, a helyi iskolában 
gyülekezett Isten igéjére, ugyanis 
a falubelieknek, főleg az időseb-
beknek a távolság miatt igen ne-
héz volt eljutni a község központ-
jában található templomba. Ez a 

helyzet a hétvégétől megváltozik, 
mert a helyiek összefogásával fel-
épült a Szent Gellért-kápolna.

Minden év elején tartanak fa-
lugyűlést Székelyvarságon, ahol a 
tanyák lakóival közösen megbe-
szélik az évi teendőket. Egy ilyen 
falugyűlés alkalmával fogalma-
zódott meg az igény a sólyomkői 
templomra is. „Azt mondtuk, 
hogy ha két temető van, akkor 
legyen két templom is” – mesélte 
Tamás Ernő, Székelyvarság pol-
gármestere. Az eredeti tervek sze-
rint egy ravatalozókápolna épült 
volna Sólyomkőre, de az igényre 
való tekintettel ez később meg-
változott, és így egy kis templom 
lett belőle. A mostani épület hasz-
nálható ravatalozónak, de lesz 
hely nagyobb szentmisére is. „Az 
épület felépítésében nagyon sokat 
segített anyagiakkal a helyi közbir-
tokosság, voltak adományozók is, 

és hát természetesen a falubeliek 
összefogása is sokat számított. Azt 
azonban el kell mondani, hogy a 
templom felépítéséért az érdem 
Faludi Zoltán tanácsost illeti meg” 
– mondta Tamás Ernő. Voltak 
olyan támogatók is, akik az elején 
nem hitték el, hogy fel fog épülni a 
templom, de azt mondták, hogy ha 
elkészül, akkor az orgonát ők ado-
mányozzák. „Így lett orgonánk” 
– jegyezte meg a polgármester. 
„Az emberi összefogásnak nincs 
mértékegysége. Felbecsülhetetlen. 
Egy kis összefogással mindent le-
het. Jól bizonyítja ezt az elkészült 
templom is” – vallja Tamás. A pol-
gármester elmondása szerint tíz év 
alatt csak jó irányba haladt az em-
berek gondolkodásmódja, mert 
míg a központi ravatalozó számos 
vitát gerjesztett, addig a most elké-
szült templom építéséhez minden-
ki hozzájárult.

„Már 1975-ben terveztek ide 
egy templomot, de ez a terv saj-
nos nem valósult meg. Most az 
emberek összefogtak, és számos 
jó szándékú adományozó támo-
gatásával elkészült a templom” 
– nyilatkozta a Hargita Nép-
ének Jánosi Gellért székelyvar-
sági plébános. „Sólyomkő száz 
házszámot tud magáénak, közel 
háromszázan laknak itt, ezért 
igencsak nagy szükség volt már a 
templomra. A tanyán élő minden 
tizennyolcadik életévét betöltő 
személy 450 lejjel támogatta a 
templom elkészülését, ezenkívül 
nagyon sokat segített a közbirto-
kosság, a tanács is igyekezett az 
anyagiakon túl támogatni, ahol 
kellett, és voltak jólelkű adomá-
nyozók is” – mondja Jánosi. A 
szombati felszentelő szentmisét 
Jakubinyi György gyulafehérvári 
érsek celebrálja.

az Udvarhely tánc-
műhely évAdnyitó 

előAdáSA 

Ködből, csöndből
ez a népszerű József Attila-vers-
cím lesz az Udvarhely táncmű-
hely idei évadnyitó előadásának 
a címe, amelynek bemutatója 
csütörtökön 19 órától lesz az 
udvarhelyi művelődési házban.

B. Zs.„Ez lesz a termése az egy 
hónappal ezelőtt el-
kezdődött munkának” 

– mondta Miklós Levente, a tánc-
műhely igazgatója. A kortárs darab 
rendezője Juhász Zsolt, aki egyben 
a darab koreográfusa is, a magyar-
országi Duna Művészegyüttes mű-
vészeti vezetője. „Egy érdekes, egy 
bezárt állapotot kíván bemutatni a 
darab, a múlt és jövő között, ami-
kor jövőkép nincs, és a múltból 
sem lehet már meríteni” – vázolta 
a darabot Juhász Zsolt rendező. 
Az előadás egy néptáncra építkező 
kortárs alkotás, amely valamiféle-
képp a színház felé mutat.

A táncszínházi stúdió-előadás 
József Attila egy késői versének cí-
mét kölcsönözte, mégsem emlék-
műsor kíván lenni, inkább újabb 
kísérlet arra, hogyan lehet a magyar 
néptánckincset korszerű kifejezési 
formává alakítani. A darab zenéjével 
kapcsolatban a rendező elmondta, 
hogy bár egy zeneszerzővel készül-
tek dolgozni a darabon, de amikor 
meghallotta egy finn harmonikás 
egyedi népzenéjét, visszamondta 
a zeneszerzőt, mert tudta, hogy 
Kimmo Pohjonen lesz a megfelelő 
választás. „Az előadás jelmezét Kiss 
Zsuzsanna készítette, amelyben 
kértem, hogy legyen egy kis múlt és 
jövő játék. Ezt próbáltam kitalálni a 
díszletnél is, egy időtlen, behatárol-
hatatlan időt szerettem volna elérni 
ezzel a darabbal, mert a cselekmény 
megtörténhetett volna a múltban 
is, de megtörténhet a jövőben is” – 
mondta a rendező. A darab másik 
különlegessége az lesz, hogy a ren-
dező meghívta Kovács Gerzson Pé-
ter világítás-tervezőt, akinek egyedi 
munkájával igyekeznek érdekesebbé 
tenni az előadást. A bemutató utá-
ni napon, azaz szeptember 23-án 
is megtekinthető lesz az előadás, 
ugyancsak 19 órától. Jegyeket lehet 
vásárolni a Művelődési Ház jegy-
pénztárában hétköznapokon 11–14, 
illetve 15–17 óra között.

óriásparadicsom termett 
a csehétfalvi Kovács Imre birtokán, 
ráadásul nem is egy. A két gigan-
tikus zöldség egyenként másfél 
kilót nyom, s csupán a pontosság 
kedvéért jegyezzük meg, egyikük 
egyetlen dekával súlyosabb. A fi-
atal kertészmérnök korábban is 
büszkélkedhetett óriásparadicso-
mokkal, igaz, a két éve termett 
eddigi legnagyobb is „csupán” 
egy kiló harmincat nyomott. 
Arra a kérdésre, milyen magból 
sikerült ekkorát termeszteni, Ko-
vács leszögezi: nem ekkorát akart, 
ekkora lett, a fajta pedig „hagyo-
mányos székely”. Mint mondja, 
a Nyikómentén hagyományosan 
legalább négy évtizede ezt a típusú 
paradicsomot termesztik. „Nincs 
semmi titok, talán csak annyi, 
hogy a hagyományos istállógané 
a legjobb tápszer” – mondja mo-
solyogva a kertészmérnök. Mi-
közben a Tábor negyedi piacon 
sokan csodájára jártak a hatalmas 
zöldségeknek, Kovács Imre azzal 
vetett véget faggatózásunknak: ne 
róla szóljon a cikk, hanem a helyi 
termelőkre hívjuk fel inkább a fi-
gyelmet... kép és szöveg: Jakab ÁrpÁd


