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> Melegvíz-támogatás időseknek. A 
csíkszeredai önkormányzat döntése értel-
mében idén télen is melegvíz-támogatás-
ban részesülnek a 65 év feletti személyek. 
A havi legtöbb 40 lej értékű támogatás 
igényléséhez szükséges típuskéréseket a 
lakástulajdonosi társulások vezetői átve-
hetik 2011. október 11-től a polgármes-
teri hivatal 44-es számú, ügyfélszolgálati 
irodájában, illetve a Közüzemek Rt. szék-
helyén (Akác utca 1. szám).

A távhőszolgáltatási rendszeren levő 
tömbházak melegvíz-szolgáltatása ellen-
értékéhez való önkormányzati hozzájáru-
lást a 2011. november 1. és 2012. március 
31. közötti időszakban igényelhetik tehát 
mindazon csíkszeredai személyek, akik: 
tulajdonosi vagy társtulajdonosi státussal 
rendelkeznek a lakás fölött, amelyre a tá-
mogatást igénylik és nincsen tulajdonaik-
ban – sem a velük egy háztartásban élők tu-
lajdonában – más ingatlan (lakás) Románia 
területén. Ugyancsak feltétel, hogy a lakás 
hőellátása – háztartási meleg víz és fűtés – 

a központi távhőszolgáltatási rendszeren 
keresztül történik, egészében és kizárólago-
san. A támogatást igénylőknek napirenden 
kell lenniük a víz, csatornázás, köztisztaság, 
fűtés szolgáltatásaira járó közös költség, il-
letve a helyi költségvetés irányába az adók 
és illetékek befizetésével, a késedelmi és a 
büntetőkamatokat is beleértve.

A kitöltött kéréseket a személyi iga-
zolvánnyal, valamint a lakástulajdonosi 
minőségüket igazoló okiratokkal együtt 
minden hónap 20-áig kell a lakástulajdo-
nosi társuláshoz visszajuttatniuk.

A Múzeumok Őszi Fesztiváljához 
csatlakozva családi napot tartott 
szombaton a Csíki Székely Mú-
zeum. A Nagy Imre Galériában 
gyerekek és felnőttek számára 
egyaránt kínáltak hasznos és szó-
rakoztató programot.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

A családi napokkal a nyári, 
múzeumpedagógiai tevé-
kenységeket magába foglaló 

táborok résztvevőinek szerettek vol-
na találkozási lehetőséget biztosítani 
a Csíki Székely Múzeum munka-
társai. Szombaton első alkalommal 
nem a Mikó-vár adott otthont a csa-
ládi napnak: a tevékenységet a Nagy 
Imre Galériában szervezték meg. 

Egészen biztosan örömmel 
nézte Nagy Imre odafentről, hogy 
gyerekek fogtak ecsetet, és a képtár 
padlójára terített hatalmas papírt 
együtt festették be virágokkal, fák-
kal, emberekkel, állatokkal. Kiállí-
tott mosolygós portréja talán ösz-
tönözte is a gyerekeket, akik felsza-
badultan vetették papírra a bennük 
élő szép világot. 

Játékra is biztosított lehetőséget 
a múzeum. Kádár Kincső múzeum-
pedagógus elmondta, hogy az el-
múlt másfél év alatt a múzeum gyűj-
teményeire épülő társasjátékokat 
készítettek, hogy ilyen alkalmakkor 
a felnőttek és gyerekek együtt tud-
janak játszani. A Pigmenta csoport 
tagjaival  a pólófestést gyakorolhat-
ták a vállalkozó kedvűek.

Miközben a gyerekek alkottak, 
a felnőttek számára tárlatvezetést 
tartott Szabó András, a Nagy Im-
re-gyűjtemény kurátora, aki az 
emlékházban is végigkalauzolta a 
látogatókat. 

Szintén a felnőtteknek vetí-
tették le a Nagy Imréről készült 
filmeket, Dékány István, Daczó 
Katalin és Reu Dávid alkotását. 
Szintén a felnőttektől vártak be-
lépőt a szervezők: egy-egy Nagy 
Imréhez kapcsolódó emléket, 
ami lehetett akár képeslap vagy 
kivágott újságcikk. Volt, aki egész 
füzetet hozott magával, amiben 
összegyűjtötte az idők során a 

művészről megjelent újságcikke-
ket, reprodukciókat. Mások ka-
talógusokat, fényképeket, köny-
veket, egykori leveleket hoztak 
magukkal erre az alkalomra. 

Kora délután Orbán Ferenc és 
barátai tartottak koncertet a gye-
rekeknek, a Kerekecske esztendő 
című lemezükről szólaltattak meg 
dalokat. 

Szombaton érkeztek, és már va-
sárnap munkához láttak azok a 
németországi állatorvosok, akik 
a taplocai állatotthonban október 
15-ig, majd Gyergyószentmiklóson 
19-ig vállalják, hogy az ide szállí-
tott kutyákon, macskákon ingyen 
elvégzik az ivartalanítási műtétet. 

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Csaholó kutyafalka fogad a 
taplocai kutyaotthon ka-
pujában, amikor a legújabb 

ivartalanítási kampány felől jövök 
érdeklődni. Az ott dolgozók biztos 
nyugalommal figyelik az ideiglenes 
otthonukat védő kutyákat, ők már 
tudják, amelyik kutya ugat, nem ha-
rap. Bemerészkedem, a csaholásból 
lelkes követés lesz, már gazdira vadá-
szó ebek gyűrűjében várakozva talál 
Orendi Éva, a Pro Animalia Egyesü-
let vezetője. Szerre nézzük a ketrece-
ket, az elsőből pofás, játékos kölykek 
csodálkoznak ránk. Orendi  elmeséli, 
van, amelyiknek az anyját hozták be, 
az állatotthon rendelőjében császár-
metszéssel jöttek világra a kölykök, 

így nem mindegyik élt meg. Most is 
lapult külön zárkában egy olyan ku-
tyus, amelyiket autó ütött el, el van 
törve a medencecsontja, hamarosan 
műtőasztalra kerül. Egy vidám juni-
or-csapathoz érve megtudom, eze-
ket egy zsákba kötve tette le valaki 
a menhely közelében. A leadásokon 
akarva könnyíteni, a Pro Animalia 
Egyesület munkatársai arra gondol-
tak, kihelyeznek egy ládát a megunt 
házi kedvenceknek – legalább nem 
fulladnak meg, vagy nem rémülnek 
halálra a zsákban.

A menhelyen a múlt hónapi 
mérleg alapján 382 kutya van. Az 
otthon fenntartását a szívükön vi-
selik a németországi partnerek, mi 
sem bizonyítja ezt jobban, mint  
hogy a menhely fenntartásához 
szükséges fedezet nyolcvan százalé-
kát ők állják, a további huszat itteni 
támogatók. 

A kivizsgálásra és a műtétre elő-
zetes egyeztetés alapján lehet jelent-
kezni az állatotthon munkatársainál: 
Bíró Andrásnál (0745–268206), 
valamint Salamon Gabriellánál 
(0740–169155).

Játékra is biztosított lehetőséget a múzeum: kicsiknek és nagyoknak egyaránt fotó: takács éva

CSAládI NAp A NAGy IMre GAlérIábAN

A gyerekek alkottak, 
a felnőttek emlékeztek

ÖNkéNteS NéMet orvoSok A tAploCAI MeNhelyeN

Újabb ivartalanítási kampány

A holokAuSzt CSíkSzeredAI áldozAtAIrA eMlékeztek

Tanuljunk a múltból
Nagy Imre, a méhek és a ribizlibor

Délután felnőttek ültek össze emlékezni Nagy Imre festőművészre. 
Székedi Ferenc moderátor vezetésével János Pál, a múzeum egykori igaz-
gatója, Márton Árpád festőművész, Csibi Orbán Zsófia textilművész, 
Dóczi András szobrász, Koncsag Annamária, a festő volt szomszédja, 
valamint Tőke Magdolna elevenítette fel Nagy Imréhez fűződő emlé-
keit. Elhangzott, milyen előzményei voltak annak, hogy még a művész 
életében felépülhetett a képeinek otthont adó képtár, ami végül is itt-
hon tartotta a teljes Nagy Imre-hagyatékot: a művész a városra hagyta 
képeit. A résztvevők jót derültek azon, hogyan viszonyult Nagy Imre a 
hatalom embereihez, időnként orruk alá dörgölve hiányosságaikat, vagy 
éppen műtermet harcolva ki fiatal pályatársainak, Márton Árpádnak, 
Gaál Andrásnak és Kovács Dénesnek, akiknek pályafutását szigorúan, 
de féltő szeretettel követte és segítette. Szó esett a méhekről, hiszen nagy 
méhész volt Imre bácsi, a feketeribizliborról, amely évjáratonként volt el-
rendezve a pincében, a „motorettáról”, amely hasznos és kedvelt közleke-
dési eszköze volt a művésznek, de főzési tudományáról is. Vissza-vissza-
térő motívumként ott volt végig a beszélgetésben a művész bölcsessége 
és végtelen humora, ami emberi kapcsolataiban megnyilvánult.
A múzeum munkatársainak a szombati családi napon segítségére volt 
a Nagy István művészeti iskola hat önkéntes diákja, akik felkészültek 
Nagy Imréből, így a gyerekeknek és felnőtteknek is útbaigazítást tudtak 
nyújtani különböző kérdésekben. 

A zsidóság csíki történelme alig 
volt hosszabb egy évszázadnál, 
amely alatt a székelyekkel, azok 
kezdeti bizalmatlansága ellené-
re, megtanulták az együttélést, 
majd mindannyian kisebbségbe 
szorulva a szolidaritást – hang-
zott el a csíkszeredai zsidó teme-
tőben tartott megemlékezésen. 

D. B.„Azért akarjuk a múltun-
kat megismerni, hogy 
méltók legyünk a jövő-

re és a múlt hibáiból tanuljunk, eré-
nyeiből pedig erőt meríthessünk.” 
– hangsúlyozta a holokauszt áldoza-
tainak tiszteletére szervezett pénteki 
megemlékezésen Antal Attila, Csík-
szereda alpolgármestere. Ferencz Sa-
lamon Alpár főtanfelügyelő egy José 
Ortega y Gasset-idézetbe kapasz-
kodva építette fel beszédét:  „Egy 

nép történelmében döntő tényező az 
átlagember. Mi átlagemberek, akik 
nem zárkózunk el a múlt tanulságos 
üzenetei elől, hanem toleranciáról 
teszünk tanúbizonyágot, ugyancsak 
átlagemberekre emlékezünk, azokra, 
akik szenvedtek, azokra is, akik ezt a 
szenvedést okozták, és azokra is, akik 
passzív megfigyelői voltak” – mond-
ta. A főtanfelügyelő idézett Márton 
Áron püspök 1944 májusában kelte-
zett leveléből is: „Ezekben a végzetes 
napokban minden felelős embernek 
éreznie kell, hogy nemzetünk sorsa 
és vele együtt mindnyájunk sorsa 
Isten kezében van, nem lehet tehát 
Isten bosszúállását magunk fejére 
hívnunk olyan bűnök elkövetésével, 
vagy azokban való közreműködéssel, 
amelyeket a katekizmus az égbekiál-
tó bűnök közé sorol, s amelyeknek 
földi megtorlása a tapasztalat szerint 
nem marad el.” 


