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Rövidesen a végéhez 

ér a Székely határőr 

emlékközpontnak szánt 

szépvízi Dájbukát-féle 

ház felújítása. Jövő hó-

nap elejére elkészül az a 

történelmi szakkiadvány 

is, amely a székely határ-

őrök szerepét mutatja be 

az Árpád-kortól 1944-ig. 

A könyv az említett em-

lékközpont kialakításá-

nak részét képezi.

A székelyek a Keleti-Kárpá-
tok tövében mintegy ezer 
éven át védték a határt, 

emiatt döntött úgy Szépvíz ön-
kormányzata több mint egy éve, 
hogy tiszteletükre székely határ-
őr emlékközpontot hoznak létre. 
Erre alkalmasnak találták a va-
lamikori helyi Dájbukát-féle há-
zat, amely a szocializmusban 
öregotthonként működött. A cél 
érdekében az említett épület fel-
újítási munkálatához tavaly év 
elején hozzáfogtak, s mint Fe-
rencz Tibor polgármester  érdek-
lődésünkre elmondta, az elmúlt 
időszakban megfelelő ütemben 
zajlott a tatarozási munkálat, 
ahogyan az emlékközpont tarta-
lommal való megtöltésének folya-
mata is jól haladt. 

Haladnak a munkálatokkal

Mint megtudtuk, az épületen 
szükséges szerkezeti munkálato-
kat elvégezték, megtörtént a falak 
kijavítása, meszelése, a  nyílás-
zárók korszerűsítése, továbbá 
kialakították a villany- és fűtés-

rendszert, a kért technikai meg-
oldásokat elérhetővé tették. Az 
utolsó simítások mellett már csak 
a muzeológusok esetleges kéré-
seinek megvalósítása van hátra. 
A kétszintes épületben lévő ter-
mek – amelyekben a székely ha-
tárőrök ezer évét hat korszakban 
mutatják majd be – tartalommal 
való megtöltése is elkezdődött 
már. Hiszen az annak alapját ké-
pező történelmi szakkiadványt 
rövidesen kiadják, várhatóan áp-
rilis elejétől mutathatják be az 
érdeklődőknek. A kiadványban 
olyan történelmi dokumentumok 
is napvilágot látnak, amelyek 

mindeddig nem voltak elérhetőek 
– bocsátotta előre a községvezető. 
Megjegyezte, a Nagy József szer-
kesztésében megjelenő könyv 
remélhetőleg hiánypótló lesz, hi-
szen az az elmúlt ezer esztendő 
határvédő tevékenységét mutatja 
be a keleti és déli határon. 

Elkezdték a népszerűsítést 

Azt sem titkolta Ferencz Tibor, 
hogy a sok bevont személy miatt 
annyi nem várt kisebb akadályba 
ütköztek az elmúlt évben, hogy 
várhatóan a tervezett idei év vé-
ge helyett inkább jövő tavaszra 

válik majd látogathatóvá az em-
lékközpont. Ez nem azt jelenti, 
hogy közben nem történik majd 
semmi, hiszen míg a történészek 
az emlékközpont tartalmi részé-
nek kidolgozását, kivitelezését 
végzik, aközben, még a tavasz-
szal szeretnék Szépvíz után több 
városban is bemutatni a székely 
határőrök az Árpád-kortól 1944-
ig betöltött szerepét ismertető 
kiadványt. Folytatják ugyanak-
kor az elképzeléseik minél szé-
lesebb körű ismertetését: február 
16-án a polgármester egy, a bu-
dapesti Magyarság Házában tar-
tott konferencián már bemutatta 

terveiket, de a tavasz folyamán 
készítenek egy felmérést is ar-
ra vonatkozóan, hogy a turisták-
nak milyen igényeik vannak, s 
abba hogyan építhető be az em-
lékközpont. Emellett a hátralevő 
munkálatokra gyűjtést is szer-
veznének a térségben. 

Eddigi kiadásokról 

Azzal kapcsolatban, hogy az 
eddigi kiadásokat milyen for-
rásokból biztosították, a pol-
gármester elmondta, az épület 
feljavítását saját költségvetésük-
ből finanszírozták, hozzávetőleg 
300 ezer lejt költve arra. A könyv 
kiadására a Bethlen Gábor Alap-
hoz nyújtottak be sikeres pályá-
zatot, így ötmillió forintot (közel 
75 ezer lejt) költhettek a könyv 
létrejöttéhez készült tanulmá-
nyokra, annak szerkesztésére, 
nyomtatására. Emellett rész-
ben ebből az összegből finanszí-
rozzák a könyv alapján készülő 
szinopszist – ez az emlékköz-
pont kialakításának alapját ké-
pezi majd. Az interaktív, modern 
eszközöket is alkalmazó emlék-
központ berendezésének beszer-
zésére szintén a Bethlen Gábor 
Alaphoz nyújtanak be pályázatot 
– részletezte az elöljáró. 

KÖMÉNY KAMILLA

A székely határőröknek állít emléket Szépvíz önkormányzata

Félúton az emlékközpont kialakítása

A készülő szépvízi székely határőr emlékközpontban valamikor öregotthon működött

Nem múzeum lesz

A polgármester korábban 
rámutatott, nem múzeumot 
szeretnének létrehozni, sokkal 
inkább egy interaktív kiállí-
tóközpontot, ahol a modern 
technológiák révén válnának 
elérhetővé az információk. 
A megvalósuló munkálattal 
pedig egyrészt emléket állí-
tanánk a székely határőrség-
nek, bemutatva a lakosságnak 
elődeink létformáját, másrészt 
gazdasági hozadékot is várnak 
a létesítménytől. 

FOTÓK: GECSE NOÉMI

 Csíkszeredában kétnapos ün-
nepségsorozat keretében idézhe-
tik fel a márciusi ifjak emlékét, az 
1848–1849-es magyar forradalom 
és szabadságharcra való meg-
emlékezés szerdán elkezdődik. 
A városháza közleménye szerint 
szerdán 19 órától a Szakszer-
vezetek Művelődési Házában 
magyar művekre alapozott ün-
nepi hangversennyel örvendezte-
ti meg Csíkszereda lakóit a Csíki 
Kamarazenekar és a Georgius 
Kamarazenekar.

Rendezvények csütörtökön

A forradalom emléknapján, 
csütörtökön délelőtt 11 órakor 
a Petőfi Sándor Általános Isko-
la udvarán lévő Petőfi-szobornál 

emlékeznek meg a szabadság-
harc eseményeiről. A köztéri 
ünnepség 16 órakor kezdődik 
a Gál Sándor-szobornál, ahon-
nan a himnuszok eléneklése, az 
ünnepi beszédek elhangzása és 
a koszorúk elhelyezése után a 
Csíkszentsimoni Ifjúsági Fúvós-
zenekar és a Csíkszéki Mátyás 
Huszáregyesület lovas huszárai 
vezetésével a résztvevők átvo-
nulnak a Vár térre. A rendezvény-
sorozat központi eseménye, a 
Vár téri megemlékezés 17 órá-
tól kezdődik a székely zászló 
ünnepélyes felvonásával a Csík-
széki Mátyás Huszáregyesület 
közreműködésével. Ezt követően 
– rendhagyó módon – a koszorúk 
elhelyezésével folytatódik az ün-
nepség, majd a Székelyföldi Ma-

gyar Szablyavívó Iskola tagjai az 
1848-as szabadságharcban hasz-
nált védés- és vágástechnikákat 
mutatnak be. Az ünnepi beszédek 
között a Gyimesvölgye férfikórus 
előadásában katonadalok hang-
zanak el. A megemlékezés egyhá-
zi áldással és közös imával zárul.

Ünnepi gálaműsor

A forradalom és hősei előtti 
tisztelgés nem ér véget a közté-
ri rendezvényekkel, az emléknap 
zárásaként ünnepi gálaműsorra 
várják a csíkiakat 19 órától a Vá-
rosi Művelődési Házba.

Ünnepi megemlékezés a forradalom 170. évfordulóján

Fontos tudnivalók

A szervezők kérik a koszorúzási szándékot előzetesen jelezni a 
0266–371464-es telefonszámon vagy e-mailben a varoshaza@
szereda.ro címen, március 15-én, csütörtökön 12 óráig. Az ünnep-
ség ideje alatt, március 15-én, csütörtökön forgalomkorlátozásra kell 
számítani a Gál Sándor-szobornál, tervezetten 16–17 óra között, vala-
mint a Vár téren 17 és 18.30 óra között. Nemzeti ünnepünk munka-
szüneti nap, ezért a városházán szünetel az ügyfélszolgálat.




