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ÁtadtÁk az Erdély Magyar IrodalMÁért alapítvÁny díjaIt

„Magában rejti alkotás a bért”

kutatókat tÁMogatnak

A szülőföldbe vetett bizalom

hírfolyam

> Kövér Farkaslakán. Szombaton 
látogatást tett a farkaslaki gyümölcsfel
dolgozó manufaktúrában Kövér Lász
ló. A Magyar Országgyűlés elnöke a 
gyümölcsprojekt Kárpátmedencei ki
terjesztését javasolta. A harmadik szé
kelyudvarhelyi gyümölcsfesztivál fő
védnöke volt Kövér László, a magyar
országi politikus azonban egyéb elfog
laltsága miatt nem tudott jelen lenni 
az eseményen. Szombaton viszont 

– ígéretéhez híven – megtekintette a 
farkaslaki gyümölcsfeldolgozót, ahol a 
projekt kezdeményezői, a Civitas Ala
pítvány munkatársai vezették körbe. A 
Magyar Országgyűlés elnöke a látot
tak, hallottak után tetszését és elisme
rését fejezte ki, s mint hangsúlyozta, az 
ilyenszerű kezdeményezések a szülő
földön maradást is elősegítik. „Ezen az 
immár jól bevált módszeren keresztül 
hasonló projekteket lehetne kezdemé
nyezni az élet más területein is” – vé
lekedett Kövér, aki a székelygyümölcs

projekt Kárpátmedencei kiterjesztését 
is javasolta. Az eseményen megtudtuk, 
legkésőbb ősz végére elkészül a máso
dik, Farcádon épülő gyümölcsfeldol
gozó, s a tervek szerint a nagyobb ha
tékonyság, szervezhetőség érdekében 
itt főként lekvárokat, míg Farkaslakán 
inkább gyümölcsleveket állítanának 
elő. Amint a Hargita Népe korábban 
beszámolt róla, tervben van egy harma
dik, Zetelakán létesítendő feldolgozó 
is, ahol erdei gyümölcsöket és gombá
kat is feldolgoznának. 

Ünnepi est keretében adta át 
díjait az Erdély Magyar Irodal-
máért alapítvány (EMIa) októ-
ber 15-én a székelyudvarhelyi 
városháza Szent István-termé-
ben. kiosztották az ígéretes 
első kötetért járó Debüt-díjat, 
a tavalyi évben pénzhiány mi-
att kimaradó Életmű-, valamint 
EMIa-díjakat és az erdélyi iro-
dalom szolgálatáért jutalmazó 
Hídverő-díjat is.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Az irodalmi körökben ran
gos eseménynek számí
tó EMIAdíjkiosztónak 

szombaton este a székelyudvarhelyi 
városháza Szent Istvánterme szol
gált helyszínül. Gálfalvi Zsolt iro

dalomkritikus köszöntőbeszéde 
után a Palló Imre Művészeti Szak
középiskola zene szakos diákjainak 
előadása jelentette az est egyik üdí
tő színfoltját.

A zenés előadás után elsőként 
a szárnyát bontogató Potozky 
Lászlót díjazták, aki rövidpró
zakötetéért kapta meg a Debüt
díjat. „A kortárs irodalomban 
ritkaságnak számít az olyan fiatal 
prózaíró, mint Potozky, aki olyan 
határozottsággal fogott neki az 
írásnak, és aki csupán 23 évesen 
jelenteti meg első kötetét” – mél
tatta az ifjú szerzőt Fekete Vince 
költő és író, a Székelyföld kultu
rális havilap főszerkesztője. Fe
ketének nem volt könnyű dolga 
a laudációk terén ezen az estén, 
merthogy ugyancsak ő köszön

tötte az Életműdíjjal kitüntetett 
Szilágyi István írót is. Fekete sze
rint, ha megkérdeznék tőle, hogy 
milyen egy jó regény, csak annyit 
mondana: van legalább négyöt
száz oldal és Szilágyi István írta.

Az EMIAdíjat ebben az 
esztendőben Cseke Gábor köl
tő, író, újságíró és Molnos Lajos 
író, költő, műfor dító vehette át. 
Cseke Gábor munkásságát Zsidó 
Ferenc író, újságíró méltatta, aki 
a költő hitvallását emelte ki be
szédében, miszerint az író ember
nek kötelessége rádöbbenni arra, 
hogy az írás szabadsága ugyanazt 
jelenti, mint az élet szabadsága: 
addig vagyunk szabadok, amíg 
nem sértünk másokat. Gálfalvi 
György beszédében Molnos La
jost keményfejűnek nevezte, aki 

ugyanolyan keményfejű, mint ő, 
ugyanakkor reményét fejezte ki, 
hogy nem veszett ki az íróból az 
alkotási vágy.

„Magában rejti alkotás a 
bért” – ezzel a Dsidaidézettel 
utalt Kántor Lajos irodalom és 
művészetkritikus arra a munkás
ságra, amellyel Láng Gusztáv fá
radtságot nem ismerve igyekszik 
bemutatni Dsida Jenő életművét. 
Az EMIA Hídverődíját az a 
Láng Gusztáv kapta, aki többek 
közt Kolozsváron, Felvidéken és 
Magyarországon is tanított és aki 
rengeteget dolgozott azon, hogy 
az anyaországiak megismerhessék 
az erdélyi irodalmat. A történészt 
méltató Kántor Lajos szerint az 
irodalomtörténész személyében 
jelenti a nemzetegyesítést.

Az elkövetkező egy évben há-
rom tehetséges fiatal kutatót 
támogat a dr. verestóy attila 
Alapítvány. A szerződéseket az 
alapító jelenlétében írták alá.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Nemes Melinda, az alapít
vány ügyvezető igazgatója 
elmondta az ünnepélyes 

aláíráson, hogy egy éven keresztül 
havi 500 lejjel támogatják a díjazott 
fiatal tehetségeket. Dr. Verestóy Atti
la, az alapítvány elnöke hangsúlyozta, 
nemcsak anyagi támogatást kapnak 
a kutatók, mivel a mindennapi mun
kájuk során egy nemes célt is látnak 
maguk előtt, hogy a tanulás után egy 
alkotó ember váljon mindenkiből. 
„Fontos lépés, hogy idén már három 
kutatót támogathatunk. Reméljük, 
hogy a jövőben még több tehetség
nek segíthetünk” – tette hozzá az 
alapító. Hermann Gusztáv Mihály, 
az alapítvány kurátora fontosnak tar
totta, hogy ne csak a középiskolások 
és az egyetemisták részesüljenek ösz
töndíjban, hanem azok a kutatók is, 
akik a Szé kelyföldért, a szülőföldért 

kutatómunkát végeznek. „Régóta 
próbál változtatni a székelység azon, 
hogy ezt a régiót többé ne könyveljék 
el fejletlennek. Ezúttal sikerült már 
szakterületekre lebontani a támoga
tásainkat, mi vel igencsak nehéz ösz
szevetni egy irodalmi pályázatot egy 
műszaki tudományossal” – mondta 
Hermann.

Az ösztöndíjasok ismertették 
azokat a terveket, amelyekhez tá

mogatásokat nyertek. Balázsi Ar
nold zetelaki kutató, negyedéves 
hallgató egy olyan jármű fejlesztésén 
dolgozik, amelyet sűrített levegővel 
hajtanak meg. Az első prototípus el
készítése után második helyezést ér
tek el a tavaly megrendezett egri ver
senyen. Bo dor Zsolt gyi mes fel ső loki 
dok to randusz egy olyan hőstabil, 
spe ci fikus enzim előállítását kutatja, 
amellyel lehetőség nyílhat különbö

ző hulladékok kezelésére – ez remél
hetőleg bioetanol előállítására is al
kalmas lesz. A harmadik támogatott 
kutató a székelyudvarhelyi Kovács 
Árpád mű vészettörténész. Ő a du
alizmus korabeli székelyudvarhelyi 
építészetet kutatja, mivel a jelenlegi 
város arculata akkoriban alakult ki. 
Verestóy Attila sok szerencsét, kitar
tást kívánt mindannyiuknak terveik 
megvalósításához.

Fiatal kutatók írják alá támogatási szerződéseiket Verestóy Attila (balra) jelenlétében. Egy fejlettebb régió építésén dolgoznak

agyagfalva

Jövőbe mutató 
emlékezés

A 163 évvel ezelőtti székely 
nagy gyűlésre emlékeztek tegnap 
agyagfalván. Elhangzott: a nem-
zetgyűlés leckét adott összefo-
gásból, s az emlékmű évről évre 
nemcsak az emlékezés, hanem 
a jövőtervezés helyszíne is.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Hagyományosan istentisz
telettel, majd huszárfel
vo nulással kezdődött a 

teg napi megemlékezés, majd a részt
vevők fúvószenekari kísérettel vo
nultak a hetvenes években emelt em
lékműhöz, ahol elhelyezték a kegye
let koszorúit. Beszédet mondott 
Mi há lyi Ferenc házigazda, Bögöz 
község polgármestere; Kelemen Hu
nor RMDSZelnök; Thamó Csaba, 
az MPP megyei tanácsosa – az ese
ményt megtisztelte jelenlétével An
tal István parlamenti képviselő, az 
Agyagfalva 1848 Alapítvány elnöke, 
valamint dr. Verestóy Attila szenátor 
is. A meghívottak a várva várt auto
nómiáról, valamint arról a múltról 
beszéltek, amely a jövőbe mutat, s 
mint elhangzott, a megemlékezés 
mellett az agyagfalvi réten évről évre 
a jövőt is tervezik, hiszen az emlék
mű nemcsak az emlékezés, hanem 
a jövőtervezés méltó helyszíne is, 
amely összefogásra kell buzdítson.

A 163 évvel ezelőtti agyagfalvi 
gyűlés jelentette tulajdonképpen a 
székelység csatlakozását az 1848–
49es szabadságharchoz. 1848. 
október 16–18. között hatvanezer 
egybegyűlt mondta ki: kiállnak 
a magyar kormány és az Erdélyt 
Magyarországgal egyesítő törvény 
mellett. A gyűlés helyszíne nem vé
letlenül volt Agyagfalva: a történel
mi hagyomány szerint korábban is 
itt tartották a legfontosabb székely 
nemzetgyűléseket, 1506ban példá
ul itt alkotta meg nemzeti törvényeit 
a székelység. A székelyek agyagfalvi 
gyűlésén három pontban jelölték 
meg céljaikat: első helyen egy három 
személyből álló ideiglenes székely 
kormány alakítása szerepelt, amely a 
magyar minisztérium fennhatósága 
alatt a Székelyföld polgári és kato
nai ügyeit intézi, másodikként egy 
nemzeti katonai tábor szervezését 
helyezték kilátásba, és végül a székely 
nemzet régi szabadságának vissza
szerzéséről is tanácskoztak.


