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0266-218361
Észrevételét, panaszait, megjegy zé seit 

a szerkesztõk fogadják hétfőtől csütörtökig 8–20,  
pénteken 8–16, vasárnap 14–20 óra között.

535600, Székelyudvarhely,
Szentimre u. 17. sz.
Telefon: 0266–218 361
E-mail: uh@udvarhelyi-hirado.ro
                marketing@udvarhelyi-hirado.ro
                hirdetes@udvarhelyi-hirado.ro
                terjesztes@udvarhelyi-hirado.ro
Fax: 0266–218 340

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a fenti címen 
hétköznap 8–16 óra között.

ELŐFIZETÉSEKÉRT  HÍVJANAK!
Az Udvarhelyi Híradóra előfizethet 

lapkihordóinknál és a szerkesztőségben. 
Ha a szerkesztőség telefonszámát, 

a 0266–218361-et tárcsázza, 
és bemondja pontos címét, 

lapkihordóink felkeresik Önt otthonában, 
náluk megrendelheti lapunkat. 
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Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek   
fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek. 
A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül 
a szerkesztõség vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztõségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá sok 
közlésérõl dönt sön.
Kéz ira to kat  nem õrzünk meg, 
és nem kül dünk vis  sza.
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Tizenegy erdélyinek adományozott állami kitüntetést Áder János

Példamutató életpályák

Szilágyi Árpád, a Volt Poli-
tikai Foglyok Szövetsége 
Hargita Megyei Szerveze-

tének elnöke részére az 1956-
os forradalom és szabadságharc 
eszméje melletti következetes 
kiállása, valamint a forradalom 
emlékének ápolását szolgáló te-
vékenysége elismeréseként ado-
mányozta a Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztje kitüntetést Áder 
János. A kitüntetett 1952-ben 
kollektivizálásellenes plakáto-
kat írt és ragasztott ki szülőfalujá-
ban, Gyergyószárhegyen, ezeken 
használta először a „Fekete Kéz” 
aláírást. Tetteiért többször bör-
tönre ítélték, fogvatartásának 
ideje alatt részleges látás és hal-
láskárosodást szenvedett. A Volt 
Politikai Foglyok Hargita Megyei 
Szervezetének elnökeként rend-
szeresen szervez megemlékezé-

seket az 1956-os forradalomról, 
tart rendhagyó történelemórá-
kat általános és középiskolások 
számára.

Határokon átnyúló 
együttműködés

Dr. Ambrus József, a Hargita 
Megyei Mentőszolgálat székely-
udvarhelyi mentőállomásának 
főorvosa a székelyudvarhelyi 
mentőállomás korszerűsítése, 
valamint a Kárpát-medencei 
mentősök szakmai együttmű-
ködésének elősegítése érde-
kében végzett tevékenysége 
elismeréseként kapta meg a 
Magyar Arany Érdemkereszt 
kitüntetést. Ambrus József 
húsz évvel ezelőtt, 1997-ben 
hozta létre dr. Bachner István-
nal az AMBACH Alapítványt, 
amely a sürgősségi betegellá-
tás javítását hivatott segíteni. 

Abban az évben szervezte meg 
az első Mentésügyi Konferen-
ciát Székelyudvarhelyen. Amb-
rus doktornak köszönhetően 
ez a konferencia akkreditált to-
vábbképzésként nyert elisme-
rést Romániában.

További díjazottak

Az említett személyek mel-
lett Magyar Arany Érdemke-
reszt kitüntetésben részesült 
Bodó György Gyimesközép-
lokon szolgáló plébános, Sán-
dor Csaba Lajos néptáncoktató 
és koreográfus, valamint Szé-
kely Ernő csíkszentkirályi 
polgármester is. Magyar Ér-
demrend Tisztikeresztje ki-
tüntetést kapott dr. Tánczos 
Vilmos néprajzkutató, a kolozs-
vári Babeş-Bolyai Tudomány-
egyetem Bölcsészettudományi 
Kara Magyar Néprajz és Ant-

ropológia Intézetének egyete-
mi tanára. Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztje kitüntetésben 
részesült Kiss Jenő, a sepsi-
szentgyörgyi Bod Péter Megyei 
Könyvtár volt igazgatója, a Ro-
mániai  Magyar Könyvtáro-
sok Egyesületének alapítója és 
tiszteletbeli elnöke. Magyar 
Arany Érdemkereszt kitünte-
tésben részesült Deák Gyula 
Levente, a Háromszék Tánc-
együttes igazgatója, a Románi-
ai Magyar Néptánc Egyesület 
elnöke, Gráma János, a Volt Po-
litikai Foglyok Maros Megyei 
Szövetségének titkára, illetve 
Tóth Sándor pedagógus, a Haj-
dina Néptáncegyüttes alapítója 
és vezetője (Marosludas). Végül 
Magyar Ezüst Érdemkereszt 
kitüntetésben részesült Deme-
ter Irén református vallástanár.

ISZLAI KATALIN

Ünnepi délután Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán. Tizenegy személy munkásságát ismerték el

Az augusztus 20-ai 

nemzeti ünnep alkal-

mából tizenegy erdé-

lyinek adományozott 

állami kitüntetést Áder 

János, Magyarország 

köztársasági elnöke, 

elismerve a közössé-

gért, nemzetért tett 

fáradozásaikat és tevé-

kenységüket. A díjakat 

a kitüntetettek tegnap 

vehették át Magyaror-

szág Csíkszeredai Fő-

konzulátusán, a Lá zár-

ház eskütermében.

Pár napja a székelyudvarhelyi Kos-
suth utca sarkánál volt részünk megle-
pő látványban, élményben. Ahogy most 
felidézem magamban, egyre inkább 
érzem a fontosságát. A lényeghez ke-
rülőkön át lehetett eljutni, mindenféle 
értelemben. A mai járókelő ezért sem 
értheti, miért kell heteknek eltelnie, 
hogy a felásott járdarészen az árokba 
pár vezetéket elhelyezzenek, majd be-
temessék az árkokat. Ha már így van, 
ez élményszerűvé is válhat. Nem azok-
tól a színes műanyag szalagoktól, ame-
lyekkel próbálják elzárni az árkokat. 
Azokra nem is kell sasnak szállnia, hogy 
leszakadjanak, még a szél is elfújja. Én 
bele szoktam nézni az ilyen árkokba, 
lám csak, hány arasszal volt lennebb 
a föld szintje valamikor. Néhány pár 
női lábbelit láttam az utcasaroknál az 
árokban, magas sarkútól vastagabb, 
hosszú szárú csizmáig. Mi történhetett 
itt? Miről maradtunk le? Ej, ezek a mai 
művelődésszervezők! Bezzeg régebben 
plakátokat nyomtattak, hírt küldtek 
szét a sajtóban, most meg úgy lejárt 
egy esemény, hogy a harmincezres vá-
ros jóformán észre sem vette.

Manapság egyre több szó esik az 
ökológiai meg más lábnyomról, tizenöt 

évvel ezelőtt ilyesmire nem is gondol-
tunk, mert nem lehetett hallani róla. 
Hát persze, folyton új fogalmak alakul-
nak ki. (Ezért is jó, hogy nem tizenöt 
évvel ezelőtt ásták a földbe a vezeté-
keket, mert akkor még megnevezni 
sem tudtuk volna ezt a látványossá-
got, mármint az árokbeli cipőkét.) Ez 
a néhány lábbeli is valószínűleg arra 
hívta fel a figyelmet, már aki látta, mert 
másnapra betömték az árkot homok-
kal, pár nap múlva betont is öntöttek a 
tetejére. Azért nem volt rossz ötlet ez 
a lábnyomos új fogalomra való utalás, 
gondoltam magamban, hiszen magát a 
lábbelit hagyták az utókorra. Tulajdon-
képpen bennünket, a ma élő embereket 
képviselik (ha ki nem szedték az árok 
betömésekor). Hogy fognak örülni a 
régészek, ha majd kétezer év múlva 
feltárják! Nem kell ahhoz más, mint ki-
várni azt a kétezer évet. Nem sok híján 
kétezer éve már annak is, hogy a róma-
iak itt éltek, aztán megunták, és vissza-
vonultak erről a vidékről. De itt maradt 
nyomuk a földben, mint ahogy a mienk 
is meg fog őrződni, akár ezer évekig is. 
Ezért volt szükség erre a cipőkapszulá-
ra. Csak éppen ki kell majd várni. De mi 
az a kétezer év?

Már el is tekintettem attól, hogy 
miféle akcióművészeti forma, művé-
szeti cselekvés zajlik a tudtunk nélkül, 
micsoda színjátékszerű látványos-
ságról maradtunk le megint. Hirtelen, 
mint minden más ember, meg akartam 
nevezni. Mármint az árokba dobott 
lábbeliket, körülményestől együtt. Rá-
jöttem a lényegre: hogy a cipőkapszula 
élményszerűségével találkozhattam. 

Még ma is emlékszem a napra, 
amikor először az időkapszula szót 
hallottam. Rá is csodálkoztam, milyen 
furcsa nevet találtak neki, ráadásul 
egyik fele nem magyar. Ugyanis a latin 
eredetű kapszulának jól fel kell kötnie 
a gatyáját, ha az időt akarja magába 
zárni! 

Ám az utca sarkánál ott voltak ma-
guk a lábbelik, melyekbe csak épp bele 
kell lépni, és máris ökológiai meg más 
lábnyom marad utánunk. És ezekben a 
lábbelikben egyáltalán senki nem volt 
éppen. Micsoda lehetőség! Hamar fel-
fogtam, hogy az emlékjelhagyás új for-
mája hevert az orrunk előtt. Már csak 
illő nevet kellene találni neki: lábbelis 
időcsapda, időjelző székely nyomha-
gyás vagy cipőjeles jövőüzenet, valami 
ilyesmit, ami jól is hangzik.

Cipőkapszula a Kossuth utcában
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FIZESSEN ELŐ MOST!

1 hónap 25 lej

3 hónap 70 lej

6 hónap 140 lej

12 hónap 280 lej

FOTÓ: GECSE NOÉMI




