
A Vasszékely-szobor fel-
állításának 100. évfor-
duló ja  a lkalmából  a  

székelyudvarhelyi Ugron Ala-
pítvány pályázatot hirdetett 
középiskolások számára. A di-
ákoknak egy fiktív első világhá-
borús történet kell írniuk a 82. 
gyalogezred egy bakájának tet-
teit bemutatva, természetesen 
a történelmi hátteret is felvá-
zolva, vagy egy valódi család-
történet kell felkutatniuk, azaz 
interjúk és más források alap-
ján a gyalogezred egy baká-
jának valós történetéről kell 
írniuk – magyarázta Kápolnási 
Zsolt történelemtanár. Egy pá-
lyázótól négy-öt oldalnyi szö-
veget várnak, a legjobbakat a 
szakmai zsűri (Lőrincz György 
író, Balázs Árpád újságíró és 
Kápolnási Zsolt történész) érté-
kelése alapján 500, 300, illetve 
200 lejes pénzdíjjal jutalmaz-
zák. Egy kiemelkedően jó alko-
tás esetén a zsűri egy budapesti 
történelmi kirándulást is meg-
ítélhet különdíj gyanánt.

A dolgozatokat a kapi@gmail.
hu címre várják, a beküldési ha-
táridő május 25. Fontos, hogy a 
nevezés csak egy rövid, tízso-
ros írás melléklésével érvényes, 
amely a Vasszékely-szobor fel-
állításainak és lerombolásának 
történetét mutatja be. További 
információkat és bibliográfiát 
Kápolnási Zsolttól lehet kér-
ni, a 0752-301914-es telefon-
számon vagy a kapi@gmail.hu 
e-mail-címen. A szervezők a 
székelyudvarhelyi városnapok 

rendezvénysorozaton hirdet-
nek eredményt.

A Vasszékelyről

A Vasszékely-szobrot a 82. 
Székely Gyalogezredben szol-
gáltak állították, az ezredben 
szolgált katonák és az Ojtozi-
szoros védelmében hősiesen 
helytállt bajtársaik emlékére. 
A szobrot 1917. december 8-án 
avatták fel, az ünnepségen a 
vármegyék, városok képvise-
lete, és a magyar honvédség is 
jelen volt. A ceremónián részt 
vett a magyar király képvise-
letében József Ferenc főherceg, 
valamint Ugron Gábor belügy-
miniszter is. Az eredeti szobor 
cserefából készült, és acélpik-
kelyek borították. A történet úgy 
vonult a köztudatba, hogy a fából 
készített szobor azokról a fém-

lemezecskékről kapta nevét, 
melyeket bárki megvásárolha-
tott és felszegezhetett rá, majd 
az így befolyt összeget a 82. 
gyalogezred hadiárváinak és 
hadiözvegyeinek támogatásá-
ra fordították. Kápolnási Zsolt 
kutatásai szerint azonban már 
a plakettek felszegezése előtt 
használták a vasszékely el-
nevezést, sőt egész Erdélyben 
szimbolikus jelentéssel bírt 
a vaskatona képe. A Vasszé-
kely az ezred székely bakáját 
ábrázolja – az ezred legjelen-
tősebb részét Udvarhelyszék 
és Csíkszék adta – mesélte a 
történész. Az eredeti szobrot 
1919-ben lebontották, a most 
látható bronzszobrot Szabó Já-
nos szobrászművész készítette, 
az alkotást 2000. március 15-én 
avatták fel.
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15MAGAZIN Gyergyói Hírlap  2017. április 21–23., péntek–vasárnap

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy kell beírnunk a hiányzó számokat, hogy mind a 9 sorban és 9 oszlopban megtalálható legyen 
1-től 9-ig minden egyes szám, illetve a 9 kis négyzetben (blokkban) is szerepeljen az összes szám 1-től 9-ig.

SUDOKU

Rendezze a gondolatait, és keres-
se meg az elmúlt időben megélt 
kudarcok okait! Vonja le a tanulsá-
gokat, mert csakis így lesz képes a 
továbblépésre!

Ikrek 

Nem képes koncentrálni a tevé-
kenységeire, így sok bosszúságot 
okoz a környezetében élőknek. Ha 
teheti, óvakodjék a konfliktusos 
helyzetektől!

Mérleg 

Pozitív életszemlélete ezúttal 
eredményessé teszi munkáját. Ma-
gabiztosan hozza meg döntéseit, 
semmiképp ne hagyja magát má-
soktól befolyásolni!

Rák 

Sikeres napra készülhet. Olyan 
függőben lévő ügyeket zárhat le, 
amelyek nyomasztották Önt, és 
gátolták abban, hogy újabb kihívá-
sokat keressen.

Bak 

Kissé kiszámíthatatlanok a reakci-
ói, és hajlamos szélsőségesen ítél-
kezni. Most jobban teszi, ha vissza-
vonul, majd egyensúlyba hozza a 
lelki világát!

Bika 

Felgyorsulnak Ön körül az esemé-
nyek, váratlan fejlemények követ-
keznek be élete minden terén. Le-
gyen rugalmas, alkalmazkodjék a 
körülményekhez!

Skorpió 

Tervezze meg előre a tennivalóit, 
energiáit pedig ne pazarolja feles-
leges dolgokra! Hozza összhang-
ba a célkitűzéseit az adódó lehe-
tőségekkel!

Oroszlán 

Maradjon céltudatos, és ne adja 
ki a kezéből az irányítás lehetősé-
gét! Ha okosan szervezi meg a ten-
nivalóit, minden akadályon köny-
nyen átléphet.

Vízöntő 

Az elmúlt időben nagy előnyre tett 
szert, ezért ma csupán rutinteen-
dőkkel foglalkozzék. Ne utasítson 
vissza senkit, amennyiben a segít-
ségét kérik!

Nyilas 

Bár úgy tűnik, a körülmények ma 
Önnek kedveznek, lehetőleg ne 
menjen bele pénzügyi manőverek-
be! Ígéreteit minden körülmények 
közt tartsa be!

Szűz 

Kitartással viseli a megpróbálta-
tásokat. Kommunikációs képessé-
gével sok mindent elér, az optimiz-
musa pedig átsegíti a hivatali kel-
lemetlenségeken.

Halak 

Feledje el az óvatosságot, a körül-
tekintést, merjen kockáztatni! Ha 
mégis segítségért fordul a kör-
nyezetében élőkhöz, fontolja meg, 
hogy kire hallgat!

Kos 

Horoszkóp

Almás-tormás 
krumplileves
Hozzávalók: 50 dkg krumpli, 1 fej 
hagyma, 2 nagy alma, 4 evőkanál re-
szelt ecetes torma (de lehet friss 
is), 25 dkg füstölt oldalas, kevés 
liszt és tej a habaráshoz, só, bors, 
petrezselyemzöld, fehérborecet íz-
lés szerint, kevés olaj.

Elkészítés: A hagymát apróra vágjuk, 
és kevés olajban megdinszteljük, fel-
öntjük vízzel, hozzáadjuk az oldalast, 
és fedő alatt puhára főzzük. Amikor 
majdnem puha, belerakjuk a meghá-
mozott, kockákra vágott krumplit, és 
addig főzzük, amíg a krumpli majd-
nem puha. Hozzáadjuk a meghámozott, 
nagy lyukú reszelőn lereszelt almát 
és a tormát. Készre főzzük, majd te-
jes-lisztes keverékkel behabarjuk, ízlés 
szerint sózzuk és borsozzuk, fehérbor-
ecettel savanyítjuk, ha szükséges. Ap-
róra vágott petrezselyemzölddel meg-
szórjuk a levest.
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Száz éve álították fel 

Székelyudvarhelyen, 

a mai Márton Áron té-

ren a Vasszékely-szob-

rot.  A középiskolások 

témában való jártas-

ságára, kreativitásá-

ra alapozzák az ez al-

kalomból meghirdetett 

történelmi pályázatot. 

Pályázat diákoknak a 82. Székely Gyalogezred emlékezetére

Százéves a Vasszékely

A Vasszékely-szobor mai formájában

Hernán Cortés spanyol fel-
fedező Mexikóba érkezett, 
hogy meghódítsa az aztékok 
birodalmát.

Megszületett Házmán Fe-
renc politikus, Buda és 
Pest egyesítésének javas-
lója, az első, aki magyarul 
szólalt fel.

Megszületett Egressy Bé-
ni színész, író, zeneszerző, a 
Szózat megzenésítője.

Megszületett Charlotte 
Brontë angol írónő (Jane 
Eyre).

Meghalt ifj. Wesselényi Mik-
lós báró, író, az „árvízi ha-
jós”.

Meghalt Mark Twain ame-
rikai író (Tom Sawyer ka-
landjai).

Megszületett Anthony Quinn 
amerikai Oscar-díjas film-
színész (Zorba, a görög, Az 
öreg halász és a tenger).

Meghalt Eleonora Duse 
olasz színésznő, a híres drá-
mai hősnő.

Megszületett Elizabeth Ale-
xandra Mary Windsor, aki II. 
Erzsébet néven Nagy-Bri-
tannia uralkodója lett.

Budapesten megszületett 
Almár Iván csillagász, űrku-
tató, a fizikai tudományok 
doktora.

Megszületett Hóllosi Frigyes 
magyar színész (Sose ha-
lunk meg!; Roncsfilm).

A Székesfehérvári Henger-
mű megkezdte működését, 
ahol kezdetben a német ha-
diiparnak termeltek.

Megszületett Andie 
MacDowell amerikai szí-
nésznő (Idétlen időkig; 
Tarzan, a majmok ura).

Elhunyt Juan Antonio 
Samaranch, a Nemzetkö-
zi Olimpiai Bizottság koráb-
bi elnöke.

Meghalt Konrád Ferenc 
olimpiai bajnok vízilabdázó, 
edző és fogorvos.

Forrás: ezenanapon.hu
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