
udvarhely

Körkép

hargitanépe2011. október 18., kedd | 5. oldal 

Tájházak, néprajzi gyűjTemények nyomában

Amikor a hagyományé a főszerep

hírfolyam

> Lezárták a háromezredik dossziét. 
Tegnap zárták le a háromezredik honosítá-

si dossziét a székelyudvarhelyi Demokrácia 
Központban. Ozsváth Imola, a Tamási Áron 
Gimnázium magyar szakos tanára szüleivel 
és testvérével együtt kérelmezte – bevallása 
szerint kizárólag érzelmi és elvi alapon – a 
magyar állampolgárságot.

> Városi RMDSZ: elnök kerestetik. 
Október 31-én déli két óráig, munkanapo-
kon 9–14 óra között nyújthatja be jelölési 
dokumentációját a székelyudvarhelyi városi 
RMDSZ szervezethez az, aki a szervezet el-
nöki tisztségére pályázik. A városi RMDSZ 

korábbi elnöke, dr. Fehér István még au-
gusztusban nyújtotta be lemondását, mivel 
elmondása szerint nem tudta véghezvinni 
terveit. Fehér szerint mindenképpen ered-
ménynek kell elkönyvelni, hogy a szervezet 
fizető tagsága elnöksége idején félszázról 
nyolcszázra nőtt. A tisztújító küldöttgyűlést 
előkészítő választási bizottság – melynek 
hatásköre a városi szervezet elnökét megvá-
lasztó tisztújító küldöttgyűlés összehívása és 
megszervezése – szeptember végén ülésezett, 
s azt a döntést hozta, hogy a gyűlésre, melyen 
új személy kerül a szervezet élére, november 

tizedikén kerül sor. A jelölési feltételekről a 
városi RMDSZ-irodában tájékoztatják az 
érdeklődőket.

> Gáz nélkül tizenhét utca. Kar-
bantartási munkálatok miatt tizenhét 
székelyudvarhelyi utcában – Villanytelep, 
Petőfi, Vár, Tompa László, Kornis Ferenc, 
Eötvös József, Tó, Attila, Tábor (2–10-es és 
1–5-ös szám alatt), Bethlen Gábor, Vásár-
tér, Solymossy, Kárpátok, Cekend bejárat, 
Kalonda, Gábor Áron, Fások – nem lesz gáz 
ma reggel kilenc és délután öt óra között. 

annak ellenére, hogy télies időjá-
rás volt, közel negyvenen vettek 
részt a kirándulásnak is beillő 
szakmai, hagyományápoló látoga-
táson a tájházak és néprajzi gyűj-
temények nyomában.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

A körút legelső állomásán 
a római katolikus egyház 
tulajdonában lévő Vitos 

Gé za-emlékházat és néprajzi gyűj-
teményt tekintették meg a jelenlé-
vők. György Attila, a Szent Gellért 
Alapítvány ügyvezető elnöke ismer-
tette az egyik legrégebbi szentegyhá-
zi építmény történetét. Bemutatójá-
ban elmondta, nagy gondot fordí-
tottak arra, hogy a mestergerendától 
kezdve a padlás berendezéséig min-
den eredeti állapotában kerüljön 
helyére. Miután alaposan szemügyre 
vették a házat és a benne levő kiállí-
tást, a hagyományőrzők átbuszoztak 
a szomszédságban levő Filiházba. 
Itt már nem volt annyira fagyos 
a hangulat, mivel Haáz Sándor, a 
Szentegyházi Gyermekfilharmónia 
vezetője előre befűtött a házba, va-
lamint a hagyományőrzéshez híven 
egy-egy pohár pálinkával várta a 
vendégeket. Családias hangulatban, 
poénokkal teletűzdelve elmesélte 
azokat az eseményeket, amint az 
épület és a hátsó csűr a mostani ál-
lapotába került. A VIP-szállásként 
is funkcionáló Filiházból átvezették 

a résztvevőket a Művelődési Házba, 
ahol a Múzeum Szálló gyűjtemé-
nye mellett Haáz Sándor bemutat-
ta, hogy „hol készül a Gyerekfili”. 
Hangsúlyozta, a gyerekek próbákon 
nem fáradnak, hanem szó szerint 
üdülnek. Elmondta, a tanulásból ki 
szeretné iktatni az úgynevezett kín-
zást, a muszájból való zenélést, ezért 
manapság egyenesen versengnek a 
gyerekek a filitagságért. „Aki jól éne-
kel, az jól is tanul” – vonta le az egyik 

következtetést Haáz. Mivel a körút 
következő két állomása egy gőzgép 
és egy cséplőgép megtekintése volt, 
ezért a „szakmai kirándulók” eléne-
keltek egy cséplés előtti népdalt a 
Törpe Daloskönyvből.

A kirándulás egyik alapmotívu-
ma az aratás és a köréje csoportosuló 
hagyományvilág, eszköztár volt. Az 
egyik legnagyobb érdeklődés a Svella 
család tulajdonában lévő gőzgépet 
övezte. Svella Sándor bemutatója so-

rán felelevenítette, amint a nagyapja 
behozta a gőzgépet és felváltották 
vele a fáradságos kézi cséplést. A kö-
vetkező „állomáson” meglátogatták 
a lövétebányai iskolamúzeumot, 
ahol Máthé István, a Gábor Áron 
Iskolaközpont igazgatója ismertette 
a legfontosabb tudnivalókat. A mú-
zeum bővelkedő eszköztárával hűen 
idézte a kommunizmus hangulatát. 
Innen átbuszoztak az iskolaközpont-
ba, ahol a cséplőgép működésének 
megtekintése után szemügyre vették 
a Néprajzi és kismesterségek múzeu-
mát. A szakmaiság záróakkordjaként 
20 perces előadáson bemutatták a 
hagyományos aratást Szentegy-
házán. Az ebéd során a szervezők 
köszönetet mondtak a jelenlévők-
nek, örültek, hogy ilyen sokan 
részt vettek. Buzogány Árpád, a 
Hargita Megyei Hagyományőrzé-
si Forrásközpont tagja elmondta, 
„most már nemcsak elméletet kell 
oktatni az embereknek, hiszen az 
előadások helyett fontosabb, hogy 
ezeket a néprajzi gyűjteményeket 
meg is nézzük” – fogalmazott a 
szervező. 

A Szentegyházi Gyermek fil har-
mónia, Hargita Megye Tanácsa, 
Szent egyháza Polgármesteri Hiva-
tala, a Gábor Áron Iskolaközpont és 
a Hagyományőrző Forrásközpont 
harmadik alkalommal rendezte 
meg a Tájházak és néprajzi gyűjte-
mények szerepe Hargita megyében 
című szakmai körutat.

hivatalosan is kezdetét vette 
tegnap délben a 14. alkalom-
mal megszervezett móra-hét. a 
móra Ferenc általános iskola 
által szervezett egyhetes ren-
dezvényen különböző kézmű-
ves-foglalkozások, vetélkedők, 
sportjátékok várják a környék 
többi iskolájának diákjait is.

B. Zs.

Idén sem marad el a szé kely-
udvarhelyi Móra Ferenc Általá-
nos Iskolában a névadó emléké-

re szervezett immár hagyományos-
nak számító Móra-hét, amelynek 
ebben az évben A ködmön kincsei cí-
met adták. Október 15-én néptán-
cosok találkozójával vette kezdetét a 

programsorozat, ahol az udvarhelyi 
néptánccsoportok mellett felléptek 
a Temes megyéből érkezett végvári-
ak Szederinda és Csűrdöngölő tánc-
együtteseikkel. 

A Móra-hét hivatalos nyitó-
ünnepségének számító koszorú-
zásra hétfőn délben került sor a 
névadó iskola előtti mellszob-
ránál. „Az egyhetes rendezvény, 
hogy Mórát idézzem, igyekszik 
rőzsetűzként melegíteni az em-
bereket, a diákokat”  – mondta 

el lapunknak Ferencz Viola, az 
iskola igazgatónője. Az iskola 
1996-ban vette fel az író nevét, 
és ’97 óta rendszeresen megszer-
vezik a Móra-hetet, mert az igaz-
gatónő elmondása szerint ma-
gukénak érzik Móra szellemi és 
irodalmi örökségét. A megnyitó-
ünnepségen részt vettek a kiskun-
félegyházi testvériskola, a Móra 
Ferenc Katolikus Általános Isko-
la diákjai is, Mrázné Rádi Mária 
és Zoboki Mihályné vezetésével.

„Bár az egyhetes programso-
rozat iskolán kívüli foglalkozások-
ra várja a gyerekeket, mégis nagy 
népszerűségnek örvend” – mesél-
te Ferencz Viola. A kisebbeknek 
lesz bábozás, valamint kincskereső 
akadályverseny, a nagyobb diákok 
fordítói vetélkedőn és Udvarhely 
kincsei plakátkészítő foglalkozáson 
mérhetik össze tudásukat, de kü-
lönböző foglalkozások, vetélkedők, 
sportjátékok várják a gyerekeket. 
A szervezők elmondása szerint az 
egyhetes rendezvényre várják a vá-
rosi és a környékbeli iskolák diákjait 
is. A Móra-hetet az iskola szülőbi-
zottsága, Székelyudvarhely önkor-
mányzata, valamint a Communitas 
Alapítvány támogatja.

Fél évszázados 
középiskoláT ünnepelTek

Kell a lici 
Zetelakára

Fennállásának 50. évfordulóját 
ünnepelte hétvégén a zetelaki  
dr. p. boros Fortunát elméleti kö-
zépiskola. a község az évek során 
színvonalas középiskolát terem-
tett, amelynek padjaiból rengeteg 
főiskolát és egyetemet végzett 
diák került ki.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Hétvégén ünnepelte fenn-
állásának ötvenéves év-
fordulóját az 1961–62-es 

tanévben beindított zetelaki Dr. P. 
Boros Fortunát Elméleti Közép-
iskola. Az elmúlt öt évtizedben az 
iskola fontos elemévé vált a helyi 
kulturális és társadalmi életnek. Az 
ünnepi rendezvény vasárnap reggel 
az iskola első évfolyamán végzett, 
majd később 21 évig igazgatójaként 
tevékenykedő Ilyés András monog-
ráfiájának bemutatásával kezdődött, 
melyen számos volt diák és tanár vett 
részt, akik a prezentáció után ünne-
pi szentmisén adtak hálát a líceum 
fennállásáért. Méltatóbeszédet tar-
tott az iskola volt és jelenlegi igaz-
gatója, Ilyés András és Sebestyén 
István, de biztató szavakkal szólt az 
egybegyűltekhez Kelemen Hunor 
kulturális miniszter és Ferencz Sa-
lamon Alpár főtanfelügyelő is. Az 
ünnepi beszédek után az elhunyt 
diákok emlékére kopjafát avatott az 
iskola kertjében az igazgató és a kul-
turális miniszter, majd meghívottak, 
vendégek helyezték el az emlékezés 
koszorúit. „A községnek határozot-
tan szüksége van egy ilyen színvo-
nalas oktatásra, amit a líceum nyújt” 
– fejtette ki lapunk kérdésére Sándor 
Barna, Zetelaka község tanácsosa. 
Elmondása szerint az iskola elindu-
lásának éveiben a fiatal, lelkes ta-
nári kar irányításával színvonalas 
középiskola jött létre Zetelakán, 
amelynek padjaiból nagyon sok 
főiskolát és egyetemet végzett 
diák került ki. „Az iskola képes 
minőségi oktatást nyújtani a reál 
tantárgyak iránt érdeklődőknek, 
ugyanis erős matematika- és in-
formatikaosztályok indulnak. A 
líceum igényét jelzi az is, hogy so-
kan jelentkeznek ide a környező 
településekről is, mint Oroszhegy, 
Zeteváralja vagy Székelyvarság” – 
mondta Sándor Barna.

Fókuszban az aratás. Bemutatták a cséplőgép működését  Fotó: Mihály János
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