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Kutyaélet tiltások közt

tájházAk és gyűjtemények

Szakmai tanulmányút 
Szentegyházán

hírfolyam

> Székelyvarság: fúvószenekar alakult. 
Összefogással, többszöri egyeztetéssel Varsá-
gon sikerült fúvószenekart alakítani – tájé-
koztatott Péter Csaba, a Művészeti Népiskola 
igazgatója. A szakoktatás ingyen kapott helyet 
a helyi iskolában, ahol a Hargita Megye Taná-
csához tartozó népiskola udvarhelyi fúvósta-
nárai minden szombaton egész napos egyéni 
és csoportos oktatást biztosítanak. Az utazási 
költséget a polgármesteri hivatal állja, a nép-
iskola pedig a tanárok bérezését biztosítja. A 

hangszereket egyelőre bérelik az udvarhelyi 
fúvószenekartól, de ahogy lehetőség lesz rá, 
a szülők is megpróbálnak vásárolni. Ezek be-
szerzésében segít a polgármesteri hivatal és a 
helyi közbirtokosság is, így a szervezők szerint 
a tanév végére már megrendezhetik az első 
varsági fúvószenekari koncertet. 

> Rovásírás-tanfolyam. A Székely Pajzs 
Egyesület ismét rovásírás-tanfolyamot szer-
vez Székelyudvarhelyen. Ha szeretnéd megis-
merni őseink írását, akkor újra itt az alkalom. 
Ingyenes rovásírás-tanfolyam indul október 

17-től, nyolc alkalommal, hétfőnként 17 órá-
tól 18 óra 30 percig a Móra Ferenc Általános 
Iskolában. Bővebb információ, jelentkezés 
a szekelypajzs@gmail.com címen, vagy a 
0749–257898-as telefonszámon.

> Babahordozó hét Székelykeresztúron. 
A több országon átívelő Nemzetközi Baba-
hordozó Hét programsorozataihoz idén első 
ízben csatlakozik Székelykeresztúr, ahol a 
Gondviselés Segélyszervezet számos előadás-
sal, programmal rukkol elő. A rendezvény há-
rom előadást foglal magában: ma délután fél 

öttől Patrubány Csilla kolozsvári tanácsadó 
az ortopédiailag is javasolt hordozóeszközö-
ket ismerteti, majd holnap öt órától Fekete 
Éva székelyudvarhelyi szoptatási tanácsadó, a 
La Leche Liga tagjaként a szoptatásról mint 
létformáról beszél. Pénteken hat órától Kiss 
István gyógytornász a kismamák testtartási 
problémáit ismerteti, majd azok megelőzésé-
ről is beszél, Dobos Katalin gyógytornász pe-
dig a kismamatorna jótékony hatásait ecseteli. 
A rendezvények helyszíne az Orbán Balázs 
utca 16. szám alatt található keresztúri Gond-
viselés Segélyszervezet székháza.

miután székelyudvarhelyen meg
tiltották a kutyatartóknak, hogy 
a városi zöldövezetekben, ját
szótereken kedvencüket sétál
tassák (szabadon engedésükről 
szó sem lehet), az ebtartókat 
tömörítő Póráz klub több száz 
aláírás begyűjtésével fordult a 
polgármesteri hivatalhoz, hogy 
találjanak megoldást problé
májukra. kodolányi enikővel, a 
klub tagjával és kis kedvencé
vel, Csacsával tartottunk rövid 
terepszemlét a városban.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

A Bethlen lakótelepi Dávid 
Ferenc tér a környező 
lakók egyik kedvenc la-

zítóhelye, ahol görkorcsolyázni, 
játszani, bringázni, kikapcsolódni 
egyaránt lehet. Mivel a tér eléggé 
tágas, a kutyatartók is szívesen 
megfordulnak itt, hogy kielégít-
sék kedvenceik mozgásigényét. 
Csacsa, a hatéves fekete hím spá-
niel pórázon vezetve érkezik, iz-
galomtól reszketve várja, hogy a 
tiltások ellenére jól kifutkorássza 
magát. Enikő, a gazdi eleget téve 
a környezettudatos követelmé-
nyeknek, a pórázon egy zacskót is 
tart, amennyiben Csacsának ked-
ve lenne egyet pottyantani a fűbe. 
Elmeséli, hogy ezt a fekete csöpp-
séget már mindenki nevén ismeri, 
még a félősebb emberek is megba-
rátkoztak vele. A borús idő miatt 
kevesen tartózkodtak a parkban, 
így Csacsát kérésünkre azonnal 

elengedte a gazdi, hadd járja kör-
be teret. A kis fekete kedvenc né-
hány perc aktív szaladgálás után 
nekilátott felségterületeinek kije-
löléséhez, majd tücsköt-bogarat 
végigszaglászva visszatért Enikő-
höz, ezzel is jelezve, a terepszemle 
véget ért. Nem keveredett össze-
tűzésbe sem más kutyusokkal, sem 
pedig a tőle tartó emberekkel. Az 
unitárius templom mellett elgya-
logolt néhány kisgyerekes család. 
A legtöbb apróság – látván azt, 

hogy Csacsa rájuk sem hederít – 
közömbösen sétált el a kiskutya 
mellett, néhányuk ráncigálta csak 
szülei kabátujját: nézzétek, de 
aranyos kiskutya! Csacsa, miután 
kiolvasta a „délutáni kutyaújsá-
got”, jelezte gazdijának, hogy felő-
le akár haza is mehetnek. Gazdija 
azt mondja, ha egy kutya megfe-
lelő nevelésben részesül, ha nem 
csak láncon tartják, akkor esze 
ágában sincs áthágni az együttélés 
szabályait.

 hová mehetnek
a kutyatartók?
„Több mint 760 aláírás gyűlt 

össze” – mondja megkeresésünk-
re a Póráz Klub tagja, dr. Sándor 
Zsolt állatorvos. Véleménye sze-
rint a városi salakpálya ideális hely 
lenne az ebtartóknak, jóllehet 
sportrendezvények is vannak a te-
rületen. „A parkokból kitiltották 
a kutyákat, a gyerekek miatt ez 
teljesen helyénvaló, mert sajnos 
sokan nem takarítják el a kutya-
piszkot. A város területén nincs 
viszont olyan hely, ahol szabadon 
lehetne őket engedni. Városon kí-
vül a vadászok rájuk lőhetnek, s a 
juhászkutyákkal is folyton össze-
verekednek. Mindenképp meg-
oldást kell találni, hisz egy igazi 
kutyabemutatóra sem tudunk így 
felkészülni. Úgy gondolom, idő-
szerű, mert az a társadalmi réteg, 
amelynek igénye van kutyázásra, 
már elég nagy Udvarhelyen is” – 
fejtette ki az állatorvos.

A polgármester támogatja
Bunta Levente, Székelyud-

var hely polgármestere a Hargita 
Népének elmondta, támogatja az 
ötletet, mivel a kutyáktól mentesí-
teni kell az olyan övezeteket, ahol 
nem látják őket szívesen a gye-
rekek miatt. „A salakpályát sok 
mindenre használják, rendezvé-
nyekre is. Megvizsgáljuk a külön-
böző lehetőségeket és a legjobbat 
jelöljük ki erre a célra” – ígérte la-
punkon keresztül az ebtartóknak 
a városvezető.

Kodolányi Enikő, a Póráz Klub tagja. Az ebbarátok szeretnének egy sétáltatásra kijelölt helyet

A hargita megyei önkormányzat 
a Forrásközponttal, szentegyhá
za Polgármesteri hivatalával, a 
szentegyházi gábor áron isko
laközponttal, valamint a szent
egyházi gyermekfilharmóniával 
együttműködve október 14én, 
pénteken szakmai tanulmányutat 
szervez a tájházak és néprajzi 
gyűjtemények szerepe hargita 
megyében témakörben.

HN-információ

Pénteken reggel fél kilenckor 
indulnak a tanul mány út 
résztvevői Szé kely ud var-

helyről (Hargita Megyei Hagyo-
mányőrzési Forrásközpont szék-
helye, 1918. december 1. utca 9. 
sz., a Merkúr áruház parkolója), 
fél tízkor megtekintik a Filiház 
és Múzeum Szálló gyűjteményét, 
melyet Haáz Sándor mutat be, 

majd szemügyre veszik a római 
katolikus egyház tulajdonában 
lévő Vitos Géza-emlékház nép-
rajzi gyűjteményét. A kávészüne-
tet követően Svella Sándor mutat-
ja be a családja tulajdonában lévő 
gőzgépet, ezt látogatás követi a 

lövétebányai iskolamúzeumban, 
melyet Máthé István, a Gábor 
Áron Iskolaközpont igazgatója 
mutat be, majd Kádár Levente 
ismerteti a hagyományos aratás 
és cséplés eszköztárát. 

Néprajzi és kismesterségek 
múzeumába szintén Máthé Ist-
ván kalauzolja el a résztvevőket, 
ugyanő tart vetített képes elő-
adást a hagyományos szentegyhá-
zi aratásról. 

A három órára tervezett ha-
zaindulás előtt Burus Mária-Ella, 
Szentegyháza polgármestere kö-
szönti a rendezvény résztvevőit.

Új tévéműsor

Idődoboz
Az idődoboz az udvarhelyi di gital 
3 televízió olyan projektje, mely 
nemcsak egy televíziós műsor 
készítésére koncentrál, hanem 
az értékmentést, az évek során a 
székelyudvarhelyi televíziók (Ati
beta, utv, d3 tv) archívumában 
felhalmozott vhskazetták anya
gának megmentését is fontos
nak tartja.

HN-információ

Tulajdonképpen válogatás, 
szemelvényezés történik az 
Idődobozban, nem a régi 

adások teljes hosszban történő új-
rajátszása. A szerkesztők heti rend-
szerességgel jelentkező félórás, órás 
műsorban gondolkodnak, s mint 
mondják, a rendelkezésükre álló 
anyag hatalmas, így azt tematizálni 
is tudják. Minden adásba kerül 
egy-egy közéleti, sport, gazdaság, 
kultúra, ifjúság, riport és politika, 
illetve egyéb témakörökbe tartozó 
régi műsorból egy szemelvény, ha 
pedig az adott téma fontos, illetve 
még most is közérdeklődésre tart-
hat számot, azt kivételes esetben 
akár teljes egészében újból köz-
readják. Voltak olyan régi, tíz-ti-
zenöt évvel ezelőtt futó televízi-
ós műsorok, amelyekre még most 
is emlékeznek az udvarhelyszéki 
nézők, nosztalgiával gondolnak 
vissza rájuk (Ifimagazin, Kró-
nika, Falunéző, Fal, Sportbarát, 
Figyelő, Fekete-Fehér stb.) – az 
adás főgerincét főleg ezen műso-
rok anyagai alkotják, hisz ezeken 
keresztül sokan visszanézhetik 
magukat, avag y bepillantást 
nyerhetnek a tíz-tizenöt évvel 
ezelőtti Székelyudvarhely tör-
ténéseibe. Az Idődobozban a 
különböző műsorblokkokat a 
műsorvezető kommentárja, fel-
vezetője fűzi össze, adott esetben 
az egykori megszólaló is vendége 
lesz az Idődoboznak. Mivel több 
ezer órányi anyag áll rendelke-
zésükre, a műsor akár tíz évig is 
képernyőn maradhat. Az első 
adás október 11-én, ma este te-
kinthető meg 20 órától a Digital 
3 TV-ben, és mivel ez a nap a Star 
Rádió 12. születésnapja, a rádió 
építésekor, „születésekor” készült 
felvételeket mutatják be. Az Idő-
doboz házigazdája Máthé László 
Ferenc, lapunk munkatársa lesz, 
a tervek szerint az adás a neten is 
követhető lesz.


