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Heti műsort szeretnének

Visszakerül a Dunára
a Székelyföldi Magazin

hírfolyam

> Vásár és kutyabemutató. Péntektől va-
sárnapig tartják a III. Szent Mihály-napi ha-
gyományőrző  vásárt, melynek részeként ku-
tyabemutatóra is sor kerül. Pénteken délután 
három és öt óra között az Udvarhelyszéki 
Fúvószenekar a Boróka néptáncegyüttessel 
közösen toborzó körutat tart a városban, 
majd ezt követően a városi strand melletti 
salakpályán az abásfalvi hagyományőrző ze-
nekar és a Rozmaring néptáncegyüttes lép 
színpadra. Szombaton tíz órától a magyar-

országi Karakán Egyesület kutyabemutatót 
tart, fél tizenkettőtől kerül sor a fajtiszta ku-
tyák versenyére, majd három órától a brassói 
kutyaiskola bemutatóját tekinthetik meg 
az érdeklődők. Fél hattól a magyarországi 
Szentkirályi néptáncegyüttesé a színpad, 
majd ugyanezen csapat tagjai fél nyolctól 
tűzzsonglőrökként szórakoztatják a nagyér-
deműt. Este nyolc órától szüreti bálra kerül 
sor: a talpalávalót a Boróka néptáncegyüttes, 
illetve Kristóf Béla és zenekara biztosítja. 
Vasárnap tíz órától magyar kutyák és mun-
kakutyák mutatkoznak be a vásáron, egytől 

a Gereben együttes táncol, két órától pe-
dig cserebere-vásárt tartanak. Hat órakor a 
Kékiringó néptáncegyüttes kap terepet, hét-
től pedig az Udvarhely Táncműhely előadása 
tekinthető meg. 

> Állásbörze. Újabb állásbörzét szer-
veznek ma Székelyudvarhelyen. Az Iskola 
utcai Márton Áron Ifjúsági Házban első-
sorban frissen diplomázottak jelentkezé-
sét várják, ám mint ez korábban is kivétel-
ként szerepelt, idősebb munkakeresők is 
jelentkezhetnek. A börzére kilenc órától 

kerül sor. A Hargita Megyei Munkaerő-
elhelyező Ügynökség tájékoztatása szerint 
a különböző vállalkozások több mint száz 
munkahelyet kínálnak. Többek között 
varrónőket, szakképzetlen munkásokat, 
asztalosokat, géplakatosokat, biztosítási 
ügynököket, tanácsadókat és pincéreket 
keresnek, illetve három mérnöki feladatra 
is várják a jelentkezőket. A Hargita Me-
gyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség azt 
is tudatta: a munkahelyet kínáló vállalko-
zások pénteken reggel is jelentkezhetnek a 
börzén. 

nem veszett el a Duna televí-
zió székelyudvarhelyen készített 
szé kelyföldi magazin Autonó-
mia csatornára átkerült műso-
ra, amely – úgy fest – október 
végétől visszakerül a Duna té-
vére. A küküllő-partján remélik, 
hogy a műsort támogató Hargita 
megyei önkormányzat mellett 
a nemzetegyesítést zászlójára 
tűző magyar közmédia is támo-
gatja törekvéseiket, s hamaro-
san hetente is elvihetik székely-
föld hírét a nagyvilágba.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Tíz esztendővel ezelőtt az 
Illyés Közalapítváy Média 
határok nélkül elnevezésű 

pályázatának segítségével hoztak 
létre tévéstúdiókat – a Kárpát-me-
dencében található további négy 
mellett egyet Székelyudvarhelyen 
is. A tudósítói hálózat 2002 ele-
jére épült ki, Székelyudvarhelyről 
először 2002. március 15-én je-
lentkezett az első élő adás. 2003 
őszétől heti, napi rendszerességgel 
jelentkezett az udvarhelyi stúdió, 
melynek munkatársai gyakorlati-

lag a Duna Televízió indulásától 
bedolgoztak különböző műsorok 
elkészítésébe.

„Húszéves televíziós tapasz-
talattal rendelkező szerkesztőink, 
operatőreink, műszaki embereink 
vannak, jelenleg tizenketten látják 
el az alapfeladatokat” – mondta 
lapunknak Jakab Endre. A székely-
földi stúdió vezetője hangsúlyozza: 
nagy műsorfelületet ki tudnának 
tölteni. Korábban Udvarhelyről 
készítették a Székelyföldi Régió 
című, hetente jelentkező, huszonöt 
perces műsort, amely a teljes Szé-
kelyföldről tulajdonképpen har-
mincöt személy szellemi munkáját 
tömörítette. A Régiókat később a 
Világunk, majd a Térkép váltotta, 
a struktúraváltásnak köszönhe-
tően azonban háttérbe szorultak 
Székelyföld hírei. „Volt ugyan egy 
műsorsáv fenntartva a határon túli 
híreknek, eseményeknek, de pél-
dául a kulturális műsorokban alig 
rúgtunk labdába. Szóval ez sem 
oldotta meg a problémát” – em-
lékszik vissza Jakab.

Udvarhelyen azonban nem tö-
rődtek bele a helyzetbe: a Hargita 
megyei önkormányzat segítségé-

vel, saját kezdeményezésre útjára 
indították a Székelyföldi Magazin 
című havi műsort, amely immár 
két esztendeje jelentkezik a régió 
fontosabb, érdekesebb híreivel, 
eseményeivel. „Az volt a lényeg, 
hogy egyben tartsuk a csapatot, s 
hogy egységében jelenítsük meg 
Székelyföld hatszázezer lakójának, 
és nem csak, a régiót – ráadásul ez 
passzol az egyre hangsúlyosabb 
autonómiatörekvésekkel. Fontos-
nak tartjuk elvinni Székelyföld 
hírét a nagyvilágba, megmutatni, 
hogy itt is vannak előremutató 
törekvések” – magyarázza Jakab 
Endre.

Csakhogy a Székelyföldi Ma-
gazin átkerült az Autonómia csa-
tornára, ami azonban nem fogható 
a UPC alapcsomagjában – emiatt 
sok nézőt is veszített a műsor. 
Tegnapi hír viszont, hogy a szom-
batonként jelentkező műsor ok-
tóber végétől visszakerül a Duna 
Televízióra. Jakab és csapata azon-
ban nem áll meg itt: heti műsort 
szeretnének, hiszen „elsősorban 
rólunk, nekünk, na meg a nagy-
világnak szól a műsor, s reméljük, 
ezt az MTVA is így látja”.

Októbertől szombatonként lesz látható a Székelyudvarhelyen készített Székelyföldi Magazin fotó: máthé lászló ferenc 

nem kíván politikai útra lépni 
nagy Pál. Az erdélyi magyar 
nemzeti tanács (emnt) ud var-
helyszéki szervezetének elnö-
ke továbbra is a civil életben 
tevékenykedne, míg orosz-Pál 
Levente elnökségi tag inkább 
a frissen megalakult néppárt 
helyi szervezetében vállalna 
szerepet.

J. Á.

A pártbejegyzés, a közelgő 
népszámlálás és a Mikó 
Imre-terv szerepelt az 

EMNT udvarhelyszéki szerveze-
tének tegnapi sajtótájékoztatóján. 
Elhangzott, Udvarhelyszéken a 
kitűzött célt messze túlszárnyalva 
több mint 3200-an támogatták 
aláírásukkal a Néppártot. „El-
sődleges feladatunk a párt kon-
szolidálása, a területi szervezetek 
megalakulása lesz, de prioritás-
ként kezeljük a népszámlálást és 
a Mikó Imre-tervet is” – mondta 
Orosz-Pál Levente.

„Nagy megkönnyebbülés a 
pártbejegyezés” – hangoztatta 
Nagy Pál. A széki szervezet el-
nöke szerint a párton belül „nin-
csenek előre leosztva a kártyák, 
hiszen nem magunknak, hanem 
a közösségnek építünk”, éppen 
ezért Nagy szerint „karrieristák, 
opportunisták kíméljenek”, de 
minden jó szándékú, tenni aka-
ró embert szívesen látnak. „Az 
EMNT szerepe a párt létrejötté-
vel visszaterelődik a civil élet te-

rületére, s jómagam is inkább itt 
tevékenykednék, míg Orosz-Pál 
Levente a Néppártban vállalna 
szerepet” – jelentette be Nagy.

Szabó K. Attila elnökségi tag 
közös ügynek nevezte a népszám-
álást, s a sajtón keresztül is arra 
buz dít mindenkit, ne essen a 
meg osztás csapdájába, s hogy val-
lja magyarnak, ne székelynek ma-
gát. „Hajlamosak vagyunk kissé 
túlzottan is székelykedni, noha 
nem szabad szem elől téveszteni, 
hogy a székelység mindig is teljes 
mértékben a magyar nemzet ré-
sze volt” – hangoztatta, hozzáté-
ve: „A népszámlálás nem csupán 
számszerűsít, hanem közvetlen ki-
hatással bír jövőnkre nézve is: ma-
gyarságunk számarányától függ, 
hogy lesznek-e és részesülnek-e 
állami támogatásban iskoláink, 
kulturális intézményeink, s anya-
nyelvünk teljes körű használatát 
is lélekszámunk biztosíthatja. Fe-
lekezeti hovatartozásunk vállalása 
egyházaink, templomaink sorsát 
határozhatja meg.”

Orosz-Pál elmondta továbbá, 
hogy különböző szakemberek 
bevonásával elkészült a Mikó 
Imre-terv úgynevezett vitairata, 
melyet Székelyudvarhelyen az 
őszi vásár keretében, szeptember 
29-én délután három órakor, a 
művelődési ház koncerttermé-
ben mutatnak be az érdeklődők-
nek. Az ismertető fórumon jelen 
lesz László János, Mátis Jenő és 
Jakabos Janka.

néPPárt: nincsenek eLőre Leosztott kártyák

Nagy Pál megmarad
civilnek


