
„Azt szeretném, ha a mos-
tani ünnep az egész te-
lepülés ünnepe lenne 

és hazahívná az elszármazot-
takat, hogy együtt lehessenek 
a családok” – jelentette ki a vá-
rosnapok nyitórendezvényén 
Molnár Tibor szentegyházi pol-
gármester. Felhívta a figyelmet 
arra, hogy sok tehetséges fia-
tal él a kisvárosban, akik meg-
érdemlik az elismerést. Éppen 
ezért a gálaest részeként juta-
lomban részesültek a jól tanuló 
diákok és az élsportolók.

Elismerték a munkájukat

Elsőként Szabó László ön-
kéntes tűzoltó, az egykori 
szentegyházi vasgyár részleg-
vezetője vehette át a helyi ön-
kormányzat által megítélt Pro 
Urbe díjat. Őt önfeláldozó, ten-
ni akaró, szigorú, de jószívű és 
tudásszomjjal telített ember-
ként írta le laudációjában tűz-
oltótársa, György Attila, aki 
gyerekkora óta ismeri a díja-
zottat. Szabó László kijelentet-
te, szülei arra tanították, hogy 
mindig tenni kell valamit a kö-
zösség fejlődéséért. Úgy érez-
te, a kitüntetést nem magának, 
hanem az őt sok esetben hét-
végéken is nélkülöző családjá-
nak, illetve azon kollégáinak és 
barátainak köszönheti, akik-
kel együtt dolgozik. Kelemen 
Szabolcs unitárius lelkipásztor 
szerint hatalmas szerepet ját-
szik a helyi fiatalok és közös-

ség összefogásában Buzogány 
Mózes öntőmester, az egyház-
község egykori gondnoka, akit 
tevékenységeiért szintén Pro 
Urbe díjjal jutalmazott a város-
vezetés. A lelkész ezután Nagy 
Eszter tanárnő laudációját tol-
mácsolta, aki a kitüntetett ál-
tal megöntött, vagy megfaragott 
munkák jelentőségét hangsú-
lyozta. A művek közt köztéri 
alkotások, de művészek által 
megálmodott szobrok és emlék-
plakettek is vannak. Buzogány 
Mózes rámutatott, ő sem tudott 
volna egyedül ilyen eredménye-
ket elérni, sokan segítettek ne-
ki, ezért köszönetet mondott 
munkatársainak, barátainak és 
az önkormányzatnak is a kisvá-
rosban adható legrangosabb ki-
tüntetésért.

A lovagkirályra emlékeztek

A 11. század végi időszak-
ba kalauzolta a városnapok 
szombati részvevőit a Hasta 
Nomadorum Orientalis hagyo-
mányőrző csoport, akik Szent 
László legendáját elevenítették 
fel. Zólya Levente, a csoport ve-
zetője arról beszélt, hogy Szent 
László vezette be a lovagság fo-
galmát a magyar királyságban, 
ugyanakkor a lovagok még csak 
a gazdagabb társadalmi réte-
gekből kerültek ki, hiszen rop-
pant drágák voltak a páncélok, 
fegyverek és egyéb felszere-
lések. A hagyományőrzők ép-
pen ezért változatos ruházattal 

és felszerelésekkel álltak a kö-
zönség elé: láthattunk egy- és 
kétkezes kardokat, bárdokat, 
lándzsákat, íjakat, bőrből, il-
letve fémből készült sisakokat, 
páncélokat. Az előadás vastap-
sot kapott a jelenlévőktől.

Változatos ételek

Barátságos, vidám hangulat 
uralkodott a sátraknál, ahol kö-
zel tíz csapat ügyeskedett azon, 
hogy megnyerje a városnapok 
idei főzőversenyét. A részvevők 
változatos ételekkel készültek. 
Volt babfőzelék és bárányto-
kány, a helyi gazdaegyesület 
pedig egy nyársra húzott bor-
jút pirított a tűz felett. Simó Pál, 
aki a sütésből vette ki a részét 
elmondta, minden évben ha-
sonlóan készülnek a főzőver-
senyre, amelyen rendszerint 
nagy sikert aratnak. A cél so-
sem változik: a legfontosabb, 

hogy jól szórakozzanak a bará-
taikkal, de nyerni is szeretné-
nek, hiszen a versenyszellem 
motiválja őket. A gazda arról is 
beszélt, hogy régen addig pró-
bálták forgatni az ökröt a tűz 
felett, amíg az teljesen el nem 
készült. Persze ilyenkor az volt 
a baj, hogy sosem sül át teljesen 
a hús. Újabban inkább folyama-
tosan lekanyarítanak egy-egy 
húsdarabot, amint az átsült, és 
közben tovább pirítják a borjút. 
Így mindenki frissen kóstolhat-
ja meg az ínyencséget. A tűz fö-
lött vágták le az ínycsiklandó 
húsdarabokat a borjú oldaláról, 
majd azok helyét disznózsír-
ral kenték be és újra megfűsze-
rezték sütés közben. A gazdák 
bárkit szívesen láttak egy kós-
tolóra, volt is bőven érdeklődés. 

Hasonlóan jó volt a hangu-
lat a Szentegyházi Közbirtokos-
ság Egyesület sátránál is, ahol 
báránytokány fortyogott a fa-

zékban. Ők is szívesen megkí-
nálták a látogatókat az ételből, 
de ha valaki kért, akkor egy po-
hár bort vagy éppen pálinkát is 
kaphatott. 

A sátraknál az abásfalvi cigá-
nyok muzsikáltak, akik szintén 
hozzájárultak a jókedv megte-
remtéséhez.

Otthon lépett fel a Fili

A városnapi rendezvények ki-
emelt programja volt még a Gá-
bor Áron Művelődési Házban 
megnyitott trófea ki állítás, a Ka-
nadából nemrég hazaérkező 
Szentegyházi Gyer mek fil har-
mónia fellépése, illetve a városi 
tömeg futás. A felsoroltakon kí-
vül számos más kulturális és 
sportesemény, előadás, vala-
mint koncert is volt a Szentegy-
házi városnapokon.

FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND
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Borjúsütés, ahogy a szentegyházi gazdák szokták. Bárki megkóstolhatta az ínyencséget

Pro Urbe-díjjal tüntette ki a szentegyházi vá-

rosvezetés Szabó László önkéntes tűzoltót és 

Buzogány Mózes öntőmestert, akik tevékenysé-

gükkel nagyban hozzájárultak a település közös-

ségi életének a fejlődéséhez. Az elismeréseket 

a városnapi események részeként osztották ki. 

A háromnapos rendezvényen kiemelt program 

volt a főzőverseny, valamint a Szent László le-

gendáját felidéző bemutató is.

Huszadik alkalommal rendeztek városnapokat Szentegyházán

A közösségi életet ünnepelték
FOTÓ: PÁL ÁRPÁD

Tűz ütött ki egy székelyud-
varhelyi lakóház konyhájában 
szombaton. Az udvarhelyi tűz-

oltókat 18 óra után nem sokkal 
riasztották a Mihai Eminescu 
utcai házhoz. Az egész épület 

a lángok martalékává válhatott 
volna, csak a tűzoltó gyors köz-
beavatkozásának köszönhető-
en nem égett le az épület. 

A tűzoltók megállapítása sze-
rint valószínűleg a kányhán 
készülő étel – amit felügyelet 
nélkül hagytak a lakók – okozta 
a tüzet. Használhatatlanná vált 
a gőzelszívó, és a mennyezet is 
megégett – tájékoztatott a Har-
gita Megyei Katasztrófavédelmi 
Felügyelőség. 

Közleményükben a tűzol-
tók felhívják a figyelmet arra, 
hogy tilos olyan élelmiszer-
alapanyagot (mint például a 
zsír vagy olaj) otthagyni a tűz-
helyen vagy annak közelében, 
ami gyúlékony, valamint fel-
ügyelet nélkül hagyni a működő 
gáztűzhelyet és egyéb főzőesz-
közt, illetve rossz műszaki álla-
potban levő konyhagépet is tilos 
használni. (PÁL GÁBOR)

Két jármű ütközött össze 
pénteken délután két órakor 
Székelyudvarhelyen, a Tamá-
si Áron és Wesselényi Miklós 
utca kereszteződésében. Inc-
ze Miklós, a Hargita Megyei 
Rendőr-főkapitányság helyettes 
szóvivője kérdésünkre elmond-
ta, egy csíkszeredai sofőr ha-
szongépjárművével nem adott 

elsőbbséget egy ugyancsak 
csíkszeredai sofőr által vezetett 
terepjárónak, és oldalból neki-
ütközött. Utóbbi jármű utasa, 
az 55 éves, bukaresti B. I. köny-
nyebb sérüléseket szenvedett. 
Az ügyben gondatlanságból el-
követett testi sértés gyanújával 
indítanak kivizsgálást – közöl-
te Incze. (P. G.)

Konyhában csaptak fel a lángok

Az egész ház leégett volna, ha nem veszik észre időben a tüzet

Az elsőbbség meg nem adása miatt ütköztek össze az autók

FORRÁS: FACEBOOK/ISU HARGHITA

ILLUSZTRÁCIÓ: BARABÁS ÁKOS

Utas sérült meg a balesetben




