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> Ugron Jánosra emlékeztek az 
uEKE tagjai. Péntek délelőtt az Erdé-
lyi Kárpát-Egyesület székelyudvarhelyi 
osztályának tagjai első elnökük, Ugron 
János sírkövénél helyeztek el koszorút. 
Az EKE Udvarhely vármegyei Osztálya 
1894. november 18-án alakult, a túrázni, 
természetet kedvelők tömörülésének élére 
pedig a vármegye akkori alispánját válasz-
tották. Ábrahámfalvi Ugron János 1856-
ban született Székelydályán, középiskoláit 
Székelyudvarhelyen, jogi tanulmányait pe-
dig a budapesti egyetemen végezte. 1878-
ban bögözi birtokán telepedett meg, hol 
gazdasága vezetése mellett élénken részt 

vett a közéletben is. Volt országgyűlési 
képviselő, református kollégiumi főgond-
nok, 1890-ben megyéje első aljegyzői ál-
lását foglalta el, 1892-ben pedig alispánná 
választották. Alispánsága alatt ipari és 
gazdasági hitelszövetkezeteket, olvasókö-
röket, népkönyvtárakat alapított. Sírköve 
a bögözi református templom udvarában 
található, ahol pénteken egy tucat uekés a 
település nyugalmazott lelkipásztorának 
kíséretében emlékezett. A koszorúzást 
követően nem dőltek hátra az uekések: 
szombaton újabb hat kilométert festettek 
meg a Mária útból a Szentegyháza melletti 
termálstrandtól Kápolnásig.

Szombaton Rugonfalva adott ott
hont Az ekhós szekér nyomában 
felnőtt amatőr színjátszók talál
kozójának. A 12 helyi társulat 
mellett a szervezők két magyar
országi és két szlovákiai színját
szó csoportot is vendégül láttak.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

A Hargita Megyei Hagyo-
mányőrzési Forrásközpont 
2008-ban indította újra az 

1994-ben kezdődött folyamatot, 
az ekhós szekér nyomában elne-
vezésű felnőtt amatőr színjátszók 
fesztiválját, azóta minden évben 
Udvarhelyszék valamelyik települése 
vállalta a házigazda szerepét. 2008-
ban Karácsonyfalván hét csoport 
részvételével indult a sorozat, 2009-
ben Farkaslakán már 11-re növeke-
dett a részt vevő társulatok száma, 
tavaly Lövétén is ugyanennyien 
léptek színpadra, idén Rugonfalván 
pedig Homoródújfalu színjátszói is 
„felültek az ekhós szekérre.”

Időközben a Hagyományőrzési 
Forrásközpont egy magyarországi 
(Füredi Játékszín Alapítvány – Ba-
latonfüred) és egy szlovákiai (Jókai 
Napok Alapítvány – Révkomárom) 
intézménnyel közösen sikerrel 
pályázott az Amatőr színjátszók 
nemzetközi találkozói címet viselő 
EU Cultura 2009–2013 projektre. 
Mindhárom részt vevő szervezet 
évek óta szervez amatőr színjátszó 

találkozókat, a pályázat pedig az 
elmúlt két évben lehetőséget biz-
tosított, hogy a csoportok részt ve-
gyenek egymás rendezvényein. Így 
a szombati találkozón Farkaslaka, 
Lövéte, Szentegyháza, Kecset, Ko-
bát falva, Gagy, Kisgalambfalva, 
Rugon falva, Siménfalva, Homoród-
karácsonyfalva, Kápolnásfalu és Ho-
mo ródfalu társulatai mellett szín-
padra léphettek Balatonfüred, Csa-
nádpalota, Komárom és Örsújfalu 
színjátszó csoportjai is.

– Ezek a műkedvelő csoportok 
nem most alakultak, létezésük nem 
a mi érdemünk. Amiben mi segíte-

ni tudtunk, hogy ezek az egymástól 
elszigetelt, független kis csoportok, 
akik eddig csak a saját februári bál-
jukra tanultak be egy-egy színdara-
bot, vidám jelenetet, most öntudatra 
ébredjenek. Amíg csak magunknak 
játszunk, nem látjuk a hibáinkat. Vi-
szont amikor már tucatnyi csoport 
minden évben megnézi egymást, 
akkor sokkal világosabbá válik, hogy 
mi az, amit jobban is lehet tenni. 
Olyan baráti kapcsolatok alakultak 
ki, melyek óriási, megújuló energiát 
adnak ennek a folyamatnak. Ebben 
látom az uniós pályázat legnagyobb 
hozadékát – mondja László Judit 

projektfelelős, a Hargita Megyei 
Hagyományőrzési Forrásközpont 
munkatársa.

Homoródújfalu színjátszói is „felültek az ekhós szekérre” fotó: balázs ödön 

Érdektelenség övezte a szé kely
udvarhelyi Ebremény állatvédő 
szervezet által a hétvégére meg
hirdetett rendezvénysorozatot. A 
szervezők nem csüggednek, la
punknak azt mondták: nem adják 
fel, kitartanak céljaik mellett. 

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

Pénteken este jótékonysági 
bál, szombaton előadá-
sok, vasárnap pedig ku-

tyás foglalkozások, vetélkedők, 
bemutatók szerepeltek a prog-
ramban. Az érdeklődők ala-
csony száma miatt az előadások 
java része elmaradt, illetve va-
sárnap is nagyon kevés állatba-
rát, kutyaszerető tette tiszteletét 
a bethlenfalvi kultúrotthonban. 
A szervezők nem értik, mi lehet 
a távolmaradás oka. Azt mond-
ják, Udvarhelyen annyi ember 
van, aki állatvédőnek tartja ma-
gát, viszont amikor alakul egy 

érdekvédelmi tömörülés, passzí-
vak maradnak. „Nem adjuk fel, 
tanultunk az esetből, tudjuk, 
hol kell erősíteni” – mondta 
lapunknak az Ebremény kez-
deményezője, Koszta Katalin. 
További programokkal, meg-
mozdulásokkal rukkolnak majd 
elő, hogy ismertté tegyék szer-
vezetüket.

Egyébként a csíkszeredai ál-
latmenhely vezetője, Orendi Éva 
is arra kérte őket, mivel minden 

kezdet nehéz, tartsanak ki célja-
ik mellett. Az Ebremény fő cél-
kitűzése egy székelyudvarhelyi 
kutyamenhely létesítése lenne, 
ahol a város kóbor ebei megfe-
lelő körülmények között élhet-
nének mindaddig, amíg valaki 
örökbe nem fogadja őket. Uni-
ós pályázatban reménykednek, 
ehhez viszont nem kevés önrész 
kell, a támogatók pedig – mint a 
hétvégén is megtapasztalhatták 
– nem tolonganak.

Kis EbrEmény 

Passzív állatbarátok
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Az EKhós szEKér nyomábAn

Rugonfalván találkoztak az amatőr színjátszók
Jövőben Kisgalambfalván

A Felnőtt amatőr színjátszók 
tapasztalatcseréje és találkozói 
elnevezésű, Cultura 2007–
2013 európai uniós projekt 
zárókonferenciáját november 
17-én, csütörtökön tartották 
Udvarhelyen. A rendezvényen 
előadást hallhattak Váradi Kor-
néliától a felvidéki amatőr szín-
játszás hagyományairól, Szász 
Mihálykó Máriától az udvar-
helyi amatőr színjátszó mozga-
lomról, kiemelten a Vitéz Lel-
kek ifjúsági színjátszó társulat 
20 évéről, valamint László Ju-
dittól az udvarhelyszéki vidéki 
színjátszásról, valamint a két-
éves uniós pályázatról beszélt. 
Bár újabb uniós programra 
legközelebb csak 2013-ra lehet 
pályázni, az ekhós szekér szá-
mára nincs megállás, jövőben 
Kisgalambfalván találkoznak 
az amatőr színjátszók. – Igyek-
szünk mindig valamelyik má-
sik völgyben megtartani éves 
rendezvényünket, s mivel a 
Küküllőmentén még jártunk, 
így esett választásunk Galamb-
falvára – árulta el László Judit.

románAndrásfAlvA

Buszjáratot 
szeretnének

hargita megye egyik legeldu
gottabb községének, ro mán
and rásfalvának lakói panaszt 
fogalmaztak meg polgármes
terüknek: azt szeretnék, leg
alább heti egy alkalommal 
székelykeresztúr felé is indulna 
buszjárat.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Székelykeresztúrtól 20, Szé-
kely udvarhelytől pedig 48 
kilométerre fekszik Román-

andrásfalva község, amelyet még 
Székelyandrásfalvának is szoktak 
hívni. A község lakói azt kérik a 
polgármesterüktől, hogy Nagy- 
és Kissolymost érintve indítsanak 
be egy Székelykeresztúr felé hala-
dó autóbuszjáratot, mivel nagyon 
sok nyugdíjasnak, egyedül élő 
embernek könnyítené meg ügyes-
bajos dolgát.

Nagy Lajos polgármester a 
Hargita Népének elmondta, ko-
rábban volt már az említett sza-
kaszon járat, csak a cég utasok 
hiányában abbahagyta a fuvaro-
zást, veszteségre hivatkozva. Je-
lenleg Segesvárra és Hidegkútra 
van járat, naponta háromszor. Az 
elöljáró kifejtette, hogy a helyzet 
kialakulásában  természetesen az 
is közrejátszott, hogy a legtöbb 
lakos személyautóval járt be Ke-
resztúrra. „Még egyszer megpró-
bálhatjuk beindítani a járatot, 
viszont majdnem biztos, hogy 
ugyanúgy fog végződni, mint 
korábban. Felveszem az illetéke-
sekkel a kapcsolatot” – ígérte a 
polgármester.

Pálffy Domokos, a Gas Tours 
tulajdonosa nem zárkózik el egy 
járat beindításától, viszont elmon-
dása szerint a községnek biztosíta-
nia kellene legalább az önköltsé-
get. „A helyiek egy olyan időpon-
tot kellene leszögezzenek, amely 
az ők igényeit legjobban kielégíti. 
Biztos, hogy mindenki szeretné 
a járatot, de ezt fenn is kell tar-
taniuk (üzemanyag, abroncsok, 
sofőr stb.). Mi egy kereskedelmi 
társaság vagyunk, a  nyitottság 
természetesen megvan bennünk. 
A kisebb fuvarokat is szívesen 
elvállaljuk, de csakis akkor, ha az 
nem veszteséges” – fogalmazott 
lapunknak a cégvezető.


