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> Segítség fogyatékos gyerekeknek. 
A Hargita Megyei Szociális és Gyermek-
védelmi Igazgatóság és a Székelyudvarhelyi 
Közösségi Alapítvány anyagi, illetve eszköz-
támogatásban részesítette az Orbán Ala-
pítványt, mely a megfelelő időben kapott 
segítség révén könnyebben fogja átvészelni 
a telet. „Jól jött a támogatás, és pont idő-
ben” – közölte Orbán Katalin Zsuzsanna, 
a székelyudvarhelyi Orbán Alapítvány igaz-
gatója, majd részletezte: a Hargita megyei 
gyermekvédelmi igazgatóság 10 000 lejjel 
segítette őket, mely összegből 3000 lejt a 
gyerekek étkeztetésére, 2000 lejt a rezsikölt-
ségek megtérítésére, 5000 lejt pedig másfél 

hónapnyi házbérre költenek. Ugyanakkor az 
egyesületet támogatta a Székelyudvarhelyi 
Közösségi Alapítvány is, 5000 lej értékben 
bútorzatot kaptak: asztalokat, székeket, 
tároló edényeket. Orbán Katalin Zsuzsan-
nától azt is megtudtuk, a nemrég felújított, 
Malom utca 8. szám alatti székhelyükön je-
lenleg 59 fogyatékos gyerekkel foglalkoznak, 
mindenikük halmozottan sérült, értelmi és 
mozgási fogyatékkal él. Az Orbán Alapít-
vány 1996-ban alakult, és 1998-ban kezdett 
el szolgáltatást nyújtani fogyatékos gyere-
keknek. Céljuk az értelmileg akadályozott, 
mozgáskorlátozott és halmozottan sérült 
gyerekek és fiatalok komplex, átfogó fej-

lesztése, személyiségformálása, olyan szintre 
emelése, amely megkönnyíti vagy lehetővé 
teszi számukra az önálló életvitelt. Orbán 

Katalin Zsuzsanna azt is elmondta, műkö-
dik a Bethlenfalvi út 195/C szám alatti re-
habilitációs központjuk is, ahol különböző 
motorikus panaszokkal rendelkezőknek 
nyújtanak ambuláns kezelési lehetőséget. 

Bár az alapítvány tevékenységének hasz-
nosságát nem kell magyarázni, nem tolon-
ganak az őket támogatni, segíteni kívánók. 
Mint kiderült, egyetlen állandó támogató-
juk van, a Dr. Verestóy Attila Alapítvány – a 
szenátor 2005-ben kezdte el magánszemély-
ként támogatni az Orbán Alapítványt, jelen-
leg pedig alapítványa a Bice-Bóca Központ-
ban évente több mint harminc gyerek napi 
ebédjét állja. 

Tizenkettedik alkalommal ítél-
ték oda tegnap a Máréfalváért-
díjat. A máréfalvi Kőlik Hagyo-
mányőrző Művelődési Egyesü-
let idén nem a kultúra területé-
ről választott díjazottat, a falu 
érdekében végzett önzetlen, 
áldozatos tevékenységéért az 
elismerést Pál Vilmos magán-
vállalkozó kapta, aki testvérei, 
Lajos és Emil nevében vette át 
a díjat Dávid Lajos máréfalvi 
polgármestertől.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

2000-ben hozta létre a Má ré-
falváért-díjat a Kőlik Hagyo-
mányőrző Művelődési Egye-

sület, melynek alapítói máréfalvi 
származású fiatal értelmiségiek: 
Dávid Balázs, Dávid Emil és Dávid 
Lajos. Évente egy személy részesül 
a díjban, melyet Szent Imre heté-
ben adnak át.

„Elismerés és köszönet ille-
ti mindazokat, akik kiemelke-
dő munkájukkal hozzájárulnak 
Máréfalva művelődési életének 
felpezsdítéséhez, oktatási színvo-
nalának emeléséhez, hagyomá-
nyai ápolásához-megőrzéséhez, 
gazdasági életének fellendíté-
séhez, környezetének védelmé-
hez” – vallják az alapítók. A díjat 
évente egyszer osztják ki, odaíté-
lésében egy öttagú kuratórium 
dönt, első alkalommal, 2000-ben 
József Veronikát, Kovács Piros-
kát és Szép Gyulát díjazták.

Tegnap délben zsúfolásig telt 
a máréfalvi községháza Balázs 
Imre Képtára. Az ünnepség kez-
detén az elismerés egyetlen két-
szeres díjazottja, Kovács Piroska 
ismertette a díj történetét, felso-
rolva az eddig díjazottak neveit, 
megemlítve, hogy a kezdetekben 
visszamenőleg is értékelték a 
közösségért végzett tevékenysé-
geket. A díjazott kilétét sikerült 
ezúttal is az utolsó percig titok-
ban tartani, Pál Vilmos úgy tud-
ta, hogy az ünnepséget követően 

„fontos üzleti megbeszélése” lesz 
a polgármesterrel, amelyre termé-
szetesen már nem került sor. A 
laudációban elhangzottak sze-
rint, Pál Vilmos a vállalkozása 
révén létrehozott munkahelye-
kért és önzetlen támogatásaiért 
részesült a díjban. 

Első ízben történt meg, hogy 
az elismerésben részesülő sze-
mély nem a kultúra területéről, 
hanem az üzleti szférából került 
ki. Az alapítóktól megtudtuk, 
hogy a jövőnek, a megmaradás-

nak egyik fontos pillére a sikeres 
gazdasági élet.

Kovács Piroska, az elismerés 
egyetlen kétszeres díjazottja elárul-
ta, hogy egy olyan pénzalap meg-
teremtésén gondolkodnak, amely 
amellett, hogy „megtermeli” a dí-
jazás költségeit, lehetőséget nyújt 
a település tehetséges fiataljainak 
ösztöndíjjal történő segítésére.

Maga a díjazott szerényen így 
fogalmazott: „Biztosan vannak 
sokan mások, akik többet tettek 
Máréfalváért, és talán jobban 
megérdemlik ezt az elismerést, 
de ha úgy döntöttek, hogy ezút-
tal engem illet meg a díj, ezt csak 
a két testvérem, Lajos és Emil ne-
vében tudom hálás köszönettel 
átvenni” – szólt az egybegyűl-
tekhez Pál Vilmos.

A három Pál testvér (balról jobbra): Lajos, Vilmos és Emil 

Jubilált az Amatőr Színjátszó 
Fesztivál, kerek évfordulót ün
nepelt, elérkezett a 10. ál lo
másához. A születésnap részt
vevői Szentegyházáról, Agyag
falváról, Bögözből és Erdő szent
györgyről érkeztek.

Az Udvarhelyi Fiatal Fó-
rum munkatársai indítot-
ták útjára a fesztivált, és a 

lelkes előadók évről évre bebizo-
nyították a rendezvény szüksé-
gességét. A születésnap résztvevői 

Szentegyházáról, Agyagfalvá ról, 
Bögözből és Erdőszentgyörgyről 
érkeztek. Előadásaik a műfaji palet-
ta széles skáláját ölelték fel, a nép-
balladán keresztül a paródiáig veze-
tő úton számos szívmelengető, fel-
emelő, szomorú, nevettető jelenetet 
láthattunk. Az öt csapat tolmácso-
lásában hét előadást mutattak 
be. Elsőként egy felemelő, ma-
gasztos hangvételű előadást lát-
hattuk a szentegyházi Szent Imre 
Társulattól, akik pantomimjá-
tékkal mutatták be Szent Gel-

lért életét. Második fellépőként 
az agyagfalvi Berzenceieskedők 
csapata lépett színpadra János Vi-
téz paródiájával. Ezt követte egy 
moldvai csángó ballada, A két rab 
testvér címmel, melyet a Wass-
madarak mutattak be. Aztán a 
nevetésé, jókedvé volt a főszerep, 
a szentegyházi Vigyorgók Szín-
társulat folyamatosan mosolyt 
tudott csalni az arcokra, hangos 
nevetéstől izzott a terem, mikor 
A vonósnégyes húzta a magáét. 
Utolsóként az erdőszentgyörgyi 

Bodor Péter Színkör állt szín-
padra, akik három darabot is ma-
gukkal hoztak, Karinthy Frigyes-
től a Tanár úr, kéremet, A dézsa 
című vásári komédiát, valamint 
Szabó Orzsika népballada-fel-
dolgozását. Az előadások bemu-
tatása után az udvarhelyi Tomcsa 
Sándor Színház két szakembere 
– Demeter Kata dramaturg és 
Csurulya Csongor rendező – vé-
leményezte a látottakat, tanácsa-
ikkal segítve az előadók további 
munkáját. 

Az eddigi díjazottak:

2000 – József Veronika, Szép
               Gyula, Kovács Piroska
2001 – Szász Gábor, 
               Bogos István
2002 – dr. Dávid Lajos 
             (post mortem)
2003 – Kovács Imre
2004 – Balázs Imre festőművész
2005 – Szallós Kis Judit
2006 – Lőrincz Zsuzsanna
2007 – Bogos Rozália
2008 – Olasz Katalin
2009 – Kovács Piroska
2010 – Dávid Izabella

AVAtó

Modern sport-
bázis Galamb-

falván
Esztétikumát és korszerűségét 
tekintve, Hargita megyében ta-
lán a legtöbbet nyújtó sportbá zist 
avatták fel szombaton Nagy ga
lamb falván. 

Sz. Cs.

A nagyszámú érdeklődőt 
vonzó ünnepségen Gyer-
kó Levente polgármester 

elárulta, 2008-ban jelentkeztek a 
pályázatra, a tervezet azonban nem 
részesült kedvező elbírálásban, 
Verestóy Attila szenátor közbenjá-
rásával sikerült mégis megkapniuk 
a támogatást. Előzetesen 600 ezer 
lejes költségvetéssel számoltak, 
az összeg időközben 800 ezer lejre 
nőtt, ebből 490 ezer lej pályázati 
kormánypénzből érkezett, 130 000 
lej Hargita Megye Tanácsának 
hozzájárulása, 80 000 lej az önrész, 
20 000 lej pedig a közbirtokosság 
támogatása. A múlt hónapban 
Verestóy szenátor közbenjárásá-
nak köszönhetően további 50 000 
lejt kapott a projekt. A munkála-
tok teljes befejezése még 60 000 
lejt igényel, ennek előteremtését 
ugyancsak a szenátor úrtól remé-
li az udvarhelyszéki település ve-
zetője, aki mondanivalóját némi 
humorral megfűszerezve, előre 
megköszönte a remélt segítséget. 
A pályázat keretében a meglévő 
pályát újragyepesítették (az esőzé-
sek és árvizek miatt ezt a műveletet 
kétszer kellett elvégezni) és teljesen 
bekerítették, épült két (összesen 
500 férőhelyes) lelátó, valamint 
egy minden igényt kielégítő 170 
négyzetméteres, modern öltöző. 
„Ez a sportbázis a galambfalviaké, 
több mint 60 éves labdarúgómúl-
tunk megérdemel egy ilyen léte-
sítményt, de előzetes egyeztetés 
alapján bárkit szívesen látunk” 
– mondta beszédében Gyerkó 
Levente polgármester. Az ünnep-
ségen jelent volt Borboly Csaba, a 
megyei önkormányzat elnöke, aki 
beszédét követően a székely zászló-
val ajándékozta meg a polgármes-
tert, megkérve, hogy tűzze ki az 
épületre, „hadd hirdesse, hogy itt 
vagyunk”. Verestóy Attila szenátor 
elárulta, biztosan nem fog focizni 
ezen a pályán, de szívesen eljön a 
mérkőzéseket megtekinteni. 
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Játszva ünnepeltek az amatőr színjátszók
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Pál Vilmos kapta a Máréfalváért-díjat


