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A tagság nem jelent meg 

> XXII. Őszi szavalóverseny a Sa-
lamon Ernő Gimnáziumban. Buda-
pestről, Hatvanból, Marosvásárhelyről, 
Székelykeresztúrról, Barótról, Szovátáról 
és Maroshévízről érkeztek költészetked-
velő diákok a gyergyószentmiklósi Sa-
lamon Ernő Gimnázium szervezésében 
zajló szavalóversenyre. Mint ismeretes, 
az Őszi szavalóverseny címen közis-
mertté vált vetélkedő ötletgazdája Patek 
Mária magyartanár, aki 1989-ben azzal 
a céllal kezdeményezte a szavalóverseny 
megszervezését, hogy a versszerető kö-
zépiskolásoknak fórumot és megméret-
tetési lehetőséget biztosítson. A közben 

nemzetközivé fejlődött vetélkedő rend-
szerint két korcsoportban zajlik, külön 
versenyeznek a 9–10.-esek és külön a 
11–12.-esek. Idén mindkét korcsoport-
ban 12-12 versenyző állt Bajna György 
újságíró, Barabási Tivadar és Kolozsi 
Borsos Gábor színészek, Tamás István 
teatrológus hallgató, Keresztesi Judit és 
Kósa Boróka magyartanárnők alkotta 
zsűri elé. A kisebb osztályosoknak kö-
telező versként Áprily Lajos Októberi 
séta című versét kellett előadniuk, a na-
gyobbaknak pedig Szilágyi Domokos 
Őszirózsák című versét. A kötelező vers 
mellett mindenkinek színpadra kellett 

állnia egy szabadon választott verssel is, 
amit a zsűri szintén pontozott. Az első 
korcsoportban a Salamon Ernő Gimná-
zium tizedikesei taroltak, ugyanis a leg-
jobb György Melinda lett, a második, 
illetve harmadik díjat Davidescu Iulia 
és Albert Emőke nyerte. A 11–12.-esek 
csoportjában az első helyezést Stefán 
Renáta, a szovátai Domokos Kázmér 
Iskolaközpont tanulója vehette át, a 
második és harmadik helyen szintén a 
Salamon Ernő Gimnázium diákjai vé-
geztek, a tavalyi győztes Ráduly Kinga 
idén második lett, Huszár Ágnes pedig 
harmadik díjat nyert. ( J. A.)

Körkép

Több mint 150 erdélyi és ma-
gyarországi régész vett részt a 
hétvégén a gyergyószentmiklósi 
Tarisznyás Márton Múzeum, a 
Pósta béla egyesület, az erdélyi 
magyar régészek érdekvédelmi 
szövetsége, Hargita Megye Taná-
csa, valamint a Műemlékvédelmi 
Igazgatóság szervezésében zajló 
iX. erdélyi Magyar régészeti 
Konferencián. a konferencia nyi-
tónapján, pénteken tárlatnyitót 
és könyvbemutatót rendeztek, 
szombaton négy témakörben zaj-
lott az értekezlet, vasárnap pedig 
kirándultak a régészek.

J. A.„Nagyon jelentős dolog, 
hogy ennek a kon-
ferenciának Gyer-

gyó szentmiklós ad otthont, ez 
ugyanis azt jelzi, hogy a múzeum 
életre kelt” – hangsúlyozta meg-
nyitóbeszédében Petres Sándor, 
Hargita Megye Tanácsának alelnö-

ke, megerősítve a Mezei János  pol-
gármester által mondottakat, aki 
szintén örömmel nyugtázta, hogy 
a Tarisznyás Márton Múzeum ad 
otthont a rendezvénynek. „Múl-
tunkat tényekkel kell igazolnunk, 
és a régészek birtokában vannak 
a bizonyítékoknak” – szögezte le 
Mezei.

Bajusz István egyetemi ad-
junktus megnyitóbeszédében a 
régészeti konferenciák kezdeté-
ről beszélt, elmondva, hogy az 
első Pósta Béla Régészeti Konfe-
renciát 2002-ben Nagyváradon 
tartották, és akkor határozták el, 
hogy időről időre megszervezik 
az erdélyi magyar régészek ta-
lálkozóját, amelyen lehetőségük 
adódik megismerni és gyakorol-
ni a magyar szakmai nyelvezetet, 
illetve megosztani egymással ku-
tatásaikat. Vincze Zoltán érdek-
feszítő előadásából megtudhatták 
a jelenlévők, ki volt Pósta Béla 
és miért éppen róla nevezték el 

az erdélyi magyar régészek egye-
sületüket. „Ha nem lett volna 
Pósta Béla, ma itt nem lenne ré-
gészeti konferencia” – szögezte le 
Vincze, kifejtve, hogy a 19. század 
végén, a 20. század elején Kolozs-
váron tevékenykedő kutató rak-
ta le az erdélyi régészet alapjait. 
Mint magyarázta, a kolozsvári 
múzeumban ő hozta létre az első 
régészeti leletekből álló kiállítást, 
tanulmányai, szakdolgozatai ma 
is hasznos információkat tar-
talmaznak a régészek számára. 
Csergő Tibor-András, a Tarisz-
nyás Márton Múzeum igazgatója 
beszédében elmondta, a múzeum 
névadójának halálával gyakorla-
tilag Gyergyó vidékén megszűnt 
a régészeti munka, az 1960-as 
éveket követően mintegy negy-
venévnyi kihagyás után 2007-ben 
Demjén Andrea régész kezdett 
ismét régészeti kutatásokba a tér-
ségben. Az ünnepélyes megnyitót 
követően Sztáncsuj Sándor kö-

szöntötte a hetvenedik születés-
napját ünneplő László Attila pro-
fesszort, méltatva munkásságát és 
bemutatva a Signa praehistorica. 
Studia in honorem magistri At-
tila László septuagesimo anno 
kötetet. Az Erdély és kapcsola-
tai a kora népvándorlás korában 
című könyvet Istvánovits Eszter 
nyíregyházi régész mutatta be, 
majd ismertették a Sófalvi And-
rás és Szabó Máté felvételeiből 
összeállított Légirégészeti fény-
képek Udvarhelyszékről kiállítás 
anyagát, illetve megnyitották 
a Bronzkori népek és vizigótok 
Székelyudvarhely határában című 
időszakos régészeti kiállítást. Az 
érdeklődők ezt követően érdek-
feszítő tárlatvezetésen vehettek 
részt, melynek során Sófalvi And-
rás, a székelyudvarhelyi Haáz Re-
zső Múzeum munkatársa ismer-
tette a rendkívül gazdag lelet be-
gyűjtésének és kiállítási anyaggá 
lényegülésének történetét. 

Jövő szombatra halasztották a 
gyer gyóalfalvi közbirtokosság 
köz gyűlését, mivel a megjelent ta-
gok szavazati joguk alapján nem 
érték el a határozatképességhez 
szükséges fele plusz egy arányt. 
az ülésen a jövő évi költségvetés 
vitája került volna terítékre.

Jánossy Alíz
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Mindössze kéttucatnyi 
köz bir tokossági tag 
lé zen gett szombaton 

Gyer gyó al faluban a Petőfi Sán-
dor Mű velődési Ház nagytermébe 
meg hirdetett közgyűlésen. A jelen-
lé vők többsége az a Pál Imre köré 
tömörülő csoportosulás tagja volt, 
amely kora tavasszal több mint egy 
hónapig ülősztrájkot folytatott a 
társulás székházában. Miután min-
den belépőnek ellenőrizték a tag-
sági könyvecskéjét és összesítették 
a szavazati jogokat, Kovács László 
cen zor bejelentette: „határozatkép-
telen a közgyűlés, mivel a jelenlé-
vők szavazati jogai nem összesítik 
a fele plusz egy arányt”. Emiatt a 
közgyűlést, amelyen a jövő évi köl-
tségvetési tervezetet vitatja meg a 
tagság, jövő szombatra halasztották 

– ekkor a közbirtokosság alapsza-
bályzata értelmében a megjelent 
tagok szavazati arányától függetle-
nül is megtarthatják az ülést. Mint 
ismeretes, a gyergyóalfalvi közbir-
tokosság háza táján több mint egy 
éve gondok vannak. A tavaly már-

ciusban összehívott közgyűlésen 
Pál Imre közbirtokossági tag – aki 
a föld-visszaszolgáltatások körüli 
törvénytelenségek elkövetésével, 
részrehajlással, igazságtalansággal 
vádolta a község és a közbirtokosság 
vezetőit – és támogatói nem en-

gedték Mihálydeák Imrének, hogy 
megtartsa elnöki beszámolóját. 

Április 23-án újabb botrány 
tört ki: aznap reggel ismeretlen 
tettesek megverték Pál Imrét, és a 
közbirtokossági tisztújító közgyűlés 
lincshangulatú tömegmegmozdu-
lássá fajult. Az április 26-i rendkívüli 
tisztújító közgyűlésen Pál Imrét 
egyedüli jelöltként a szervezet el-
nökévé választotta a 262 jelenlevő. 
György István, a község polgár-
mestere, illetve Mihálydeák Imre, 
a közbirtokosság elnöke egyaránt 
törvénytelennek nyilvánította a 
rendkívüli közgyűlést, amelytől 
mindketten távol maradtak. Akko-
riban a két elöljáró rágalmazási pert 
és bűnvádi eljárást indítványozott 
Pál Imre ellen. A közbirtokosság 
legitim vezetősége, illetve a község 
vezetői és Pál Imre között jelenleg 
hat per van folyamatban, ebből 
egy zárult le, vagyis elutasította a 
gyergyószentmiklósi bíróság Pál 
Imre kérelmét, mely arra irányult, 
hogy határozatban szentesítsék: 
elfoglalhatja a közbirtokosság el-
nöki tisztségét. Mivel az ülés, ame-
lyen elnökké választották nem volt 
statutáris, a bíróság elutasította 
keresetét.

iX. erdélyi Magyar régészeti Konferencia gyergyószentMiKlóson

Pósta Béla tanítványai értekeztek
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A 2500 közbirtokossági tagból alig több mint harmincan jelentek meg fotó: jánossy alíz

Csak a tapsért
Tizenhetedik alkalommal szer-
vezte meg a gyergyószentmiklósi 
fábián ferenc amatőr színjátszó 
csoport és a Művelődési Köz-
pont a Műkedvelő színjátszók 
találkozóját (MűszÍt) a hétvé-
gén. a nem verseny jellegű se-
regszemlén sepsiszentgyörgyi, 
székelyudvarhelyi, szász régeni, 
erdőszentgyörgyi, gyer gyóújfalvi 
és csongrádi műkedvelő szín-
játszók előadásait láthatták az 
érdeklődők.

J. A.

„A MŰSZÍT mindig 
ta  pasztalatcsere és 
ba ráti találkozó volt” 

– magyarázta megnyitóbeszédé-
ben Danaliszyn József, a Fábián 
Ferenc Amatőr Társulat vezetője, 
kitérve arra is, hogy az 1978-ban 
alakult társulat a kezdetekben 
nagyszínpadi művekkel is kacér-
kodott, Tamási Áron-, Csiki Ger-
gely- és Méhes György-darabokat 
játszott. Mint magyarázta, azóta 
sokat változott a műkedvelő szín-
játszás, ma már többnyire anyagi 
okok miatt 40-50 perces előadá-
sokat tartanak, nem visznek szín-
re háromfelvonásos darabokat. 
„Ettől függetlenül igyekszünk 
a kétszáz éves erdélyi magyar 
színjátszás fáklyáját magasra tar-
tani” – szögezte le a társulatve-
zető. Mezei János polgármester 
üdvözlőbeszédében az önkéntes 
munkában vállalt önfeláldozó 
színjátszást méltatva elmondta: 
„Az amatőr színjátszók azok az 
emberek, akik képesek a népszín-
művek naiv szépségét felismerni, 
és a maguk csiszolatlan tehetsé-
gével, de annál nagyobb lelkese-
déssel közönségüknek átadni.” A 
polgármester ugyanakkor meg-
köszönte Danaliszyn Józsefnek, a 
társulat alapítójának kitartó mun-
káját, illetve a társulat valamennyi 
tagjának, hogy úgymond „csak 
a tapsért”, önkéntes munkában 
életben tartják a műkedvelő szín-
játszó mozgalmat.

A seregszemle egyébként ha-
gyományosan Fábián Ferenc, a 
társulat névadója sírjának meg-
koszorúzásával kezdődött, majd 
szombaton és vasárnap rendre 
színre léptek sepsiszentgyörgyi, 
szé kely udvarhelyi, szászrégeni, er-
dő szentgyörgyi, gyergyóújfalvi és 
cson grádi, illetve a házigazda gyer-
gyó szentmiklósi társulatok.


