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Meggyőződésünk, hogy ol-
vasóink élménydús talál-
kozás részesei lesznek. 

Hiszen méltán lehetünk büszkék 
arra, hogy az 1900-ban épült villa, 
amelyet a Haberstumpf család nyá-
ri lakként használt, napjainkban 
hosszú emlékezetű kiállításoknak 
ad helyet, ugyanakkor a múzeum 
szakemberei méltó körülmények 

között dolgozva megőrzik és elénk 
tárják múltunk egyedi értékeit.

Mit ígérünk?

Szeretnénk, ha jobban megis-
mernék a jelenleg két egyházi és 
kultúrtörténeti kiállításnak he-
lyet adó épületet. Bizonyára ol-
vasóink közül is sokan ott látták 

meg a napvilágot, a később szü-
letettek pedig ott tanulták meg a 
betűvetést. Sok víznek kellett le-
folynia a Küküllőn, hogy mai arcu-
latát szemlélhesse az arra járó, és 
élményekkel, tudással gyarapod-
janak a mindenkori múzeumláto-
gatók. Találkozónkra buja nyárban 
kerül sor, most virágoznak a hár-
sak. Elringatnak illatukkal, és arra 
ösztönöznek, hogy a lombjaik alat-
ti kényelmes padokon üljünk egy-
más mellé a tárlatnézések után.

Két kiállítás

Csak a héten látogatható még az 
Egy az Isten – Fejezetek az erdé-
lyi unitarizmus történetéből című 
tárlat, amely a 450 éves Magyar 
Unitárius Egyház előtt tiszteleg. 
A környékbeli egyházközségek 
által kölcsönzött tárgyak, a mú-
zeumok és levéltárak féltett do-
kumentumai visszakerülnek 
eredeti környezetükbe. Érdemes 

rájuk csodálkoznunk addig, amíg 
még együtt, egy helyen, különle-
ges elrendezésben láthatók.

Akik kíváncsiak az ezeréves 
szerzetesi múlt európai embe-
rek étkezésére gyakorolt hatá-
sára, megnéznék a régi fotókat, 
belesnének a monostorkertek-
be, kamrákba, szemükkel megsi-
mogatnák az imádkozva dolgozó 
szerzetestestvérek eszközeit, 
most megtehetik. Telepedjenek 
hát oda egy látogatásnyi időre a 
szerzetesek asztalához a Magyar 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Múzeum vándorkiállításának ud-
varhelyi állomásán!

Közös örökségről mesélnek 
a műtárgyak, mi pedig kérdez-
hetünk, kutathatunk, és tovább 
beszélgethetünk majd róluk. Vár-
juk ma délután négy órakor a 
Haberstumpf-villa főkapujánál 
(Bethlenfalvi út 2–6. szám). Tart-
son velünk!

MOLNÁR MELINDA

Ma délután kiállításlátogatásra várjuk a Hit-Vallás rovat olvasóit

Jöjjön velünk a múzeumba!

Nyitott kapukkal várjuk Önt is egy ajándéklátogatásra a Haberstumpf-villába

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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FIZESSEN ELŐ MOST!

1 hónap 25 lej

3 hónap 70 lej

6 hónap 140 lej

12 hónap 280 lej

Bocs, elfelejtettem az N betűt leütni a 
címben szereplő szó kezdőbetűjeként. Az-
az nem is felejtettem el, talán szándéko-
san tévedtem. Mert a nyári nagyvakáció 
az iskolától, tanulástól (vagy annak mel-
lőzésétől) elgyötört diák- és tanáragyak 
nagy pihenője. Végre szabadon fölléle-
gezhet a diák is: se óra, se lecke, se házi 
feladat nem árnyékolja be szabadidejét. 
És vége a reggeli kínkeserves fölkelésnek: 
se a mobil csengetése, sem az aggódó 
szülők költögető „kedveskedése” nem 
rontja el az utolsó, legizgalmasabb álmot. 
Az emberfia és lánya addig alhat, amed-
dig jólesik. És természetesen az ifjú szer-
vezetnek kell(ene) a pihenés. Köztudott, 
hogy az idősek korán fekszenek le és ko-
rán is (legkésőbb hajnalban) ébrednek, a 

későn lefekvő – netán éjszakázó – fiatal-
nak viszont kell és jólesik a reggeli alvás, 
leghamarabb a déli harangszóig. Idősebb 
ember nem bírja az éjszakázást, a sokáig 
alvást sem, míg a fiatal gondja jóval egy-
szerűbb: este nem tud idejében lefeküdni, 
reggel pedig nehezen bír fölkelni. A vaká-
ció varázsszavára és gyakorlatára ezek a 
gondok automatikusan megszűnnek.

Jóval egyszerűbb gondok várnak diákra 
és tanárra egyaránt. Ilyen közös gond a 
nyaralás. Felnőtteknél a pénztárca vas-
tagsága határolja be a nyaralási lehetősé-
geket, fiataloknál is felmerül ez a szem-
pont, de a jóakaratú szülő inkább lemond 
saját nyaralásáról gyermeke érdekében, 
neki teszi félre a nyaralásra szánt pénzt. 
Fiataloknál azért is másodrangú az anya-

gi szempont, mert a baráti társaság és a 
szervezői készség kisebb befektetésből is 
meg tudja oldani a nyári kirándulást. Fon-
tosabb a pénznél az összefogás és össze-
tartás, valamint a találékonyság. A hiva-
talos vakációs diákkirándulások újabban 
kezdtek háttérbe szorulni a közös, baráti 
társaságok által szervezett kikapcsoló-
dások mellett. Talán jobb is, hogy nem az 
anyagi háttér az elsődleges szempont a 
közös nyaralások megszervezésénél. Iga-
zi barátságok alakulhatnak ki és erősöd-
hetnek meg az összetartó baráti csapa-
tok által átélt kalandok során, életre szóló 
szövetségek szerveződhetnek a közös 
kalandokban. Tehát kellemes, költségkí-
mélő vakációzást minden diáknak, aki jól 
érzi magát barátai körében!

Agyvakáció
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Pompás környezetbe és két szépséges tárlat 

megtekintésére várjuk olvasóinkat. Székelyud-

varhely egyik legszebb épületében, a Haáz Rezső 

Múzeumbam tartjuk meg csütörtök délután négy 

órától lapunk Hit-Vallás rovatának nyári találko-

zóját. A felnőtteket a múzeum munkatársai kí-

sérik végig a kiállításokon, a gyermekeket pedig 

óriáspuzzle és más meglepetések várják.

ARCHÍV FELVÉTEL: BARABÁS ÁKOS




