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Adományokból restaurálták 
Szutsáki Ferenc kapitány 1783-
ból származó halotti címerét, 
amelyet kedden ideiglenesen 
kiállítanak a marosvásárhelyi 
Teleki Tékában.

 » ANTAL ERIKA

F elújították Szutsáki Ferenc ka-
pitány 1783-ból származó halot-
ti címerét, amely a legrégebbi 

példány a marosvásárhelyi Teleki 
Téka ilyen jellegű gyűjteményében. 
Lázok Klára, a Téka vezetője be-
mutatta a selyemcímert, amelynek 
restaurálására tavaly június 1. és 
22. között hirdettek adományozási 
kampányt Fizess egy öltést! cím-
mel. Egy öltés árát 10 lejben hatá-
rozták meg, de sokan ennél jóval 
többet adományoztak. Volt rá pél-
da, hogy az idős kisnyugdíjas azzal 
kereste fel a Teleki Tékát, hogy ő is 
szeretne hátrahagyni valami mara-
dandót, és 50 lejt ajánlott a címer 
helyrehozására. De érkeztek diá-
kok, felnőttek, a református kollé-
gium tanárai, vállalkozók részéről 
is felajánlások. Nagyon sokan név-
telenül adományoztak, nem kíván-
ták, hogy nevük ott szerepeljen a 
támogatók névsorában. A felhívás 
annyira jól sikerült, hogy a szüksé-
gesnél jóval több pénz gyűlt össze, 
amelyből egy másik selyemcímer 
felújítását is elvégeztetik – mondta 
a könyvtár vezetője.

A felújított címert a magyar 
kultúra napján, kedden 13 órakor 
ideiglenesen kiállítják, megmu-
tatják az érdeklődőknek, támoga-
tóknak. „A magyar kultúra napján 
szimbolikusan felajánljuk a ma-
rosvásárhelyieknek ezt a kincset, 

RESTAURÁLT HALOTTI CÍMERT BOCSÁTANAK KÖZSZEMLÉRE A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN MAROSVÁSÁRHELYEN

Karitatív értékmentés a Teleki Tékában

Szutsáki Ferenc kapitány 1783-ból származó halotti címere Lázok Klára: a magyar kultúra napján szimbolikusan felajánljuk ezt a kincset

 » A felhívás 
annyira jól 
sikerült, hogy 
a szükségesnél 
jóval több pénzt 
gyűlt össze, 
amelyből egy 
másik selyemcí-
mer felújítását is 
elvégeztetik.

 » A Dél-
hegy-kupa ezen 
a télen az első 
hazai rendezésű 
verseny. 

annak a közösségnek, amely áldo-
zott erre, amelyet érdekel, hogy mi 
történik az értékeinkkel. Továbbá 
a névtelen adományozókat is érte-
sítsük, jöjjenek el, és nézzék meg, 
milyen szép lett a legrégebbi ilyen 
jellegű címer” – hangsúlyozta Lázok 
Klára. Hozzátette, a nagyközönség 
számára csak erre az egy alkalomra 
teszik láthatóvá a címert, a továb-
biakban a kutatók rendelkezésére 
bocsátják. Viszont a tervek szerint 
a freskós terem felújítását követően 
ott állítanák ki. A Teleki Téka gyűjte-
ményében 31 halotti címer található.

A címert a nagyszebeni múzeum-
ban Iuliana Teodorescu textilrestau-

rátor hozta helyre. A munkafolyamat 
több részből állt – magyarázta Lázok 
Klára. Előbb egy száraz tisztítással, 
kis porszívóval portalanították, majd 
üveglapok alkalmazásával kisimítot-
ták. Hideg gőzzel eltávolították a fol-
tokat a címerről, és a korábbi javítá-
sokat, kiegészítéseket. Ezt követte a 
szakadások rögzítése nagyon vékony 
selyemcérnával. Az utolsó művelet 
a címernek két nagyon vékony se-
lyemkreplin közé rögzítése volt, ami 
azt a célt szolgálja, hogy megfogható 
legyen és ne károsodjék.

A halotti címerek egy-egy nemes 
ember, az egyház bőkezű támoga-
tója, patrónusa elhalálozásáról hi-

vatottak hírt adni, a templomokban 
kaptak helyet. Az elhunyt neve, szü-
letési ideje, és helye szerepelt rajta, 
családi címerét ábrázolta. Szutsáki 
Ferenc 1723-ban született, ifj úkorá-
ban hadnagyként, szolgált a hadse-
regben, 1771-ben tordai főbíró, majd 
1776-ban Marosvásárhelyen székbí-
ró, ugyanitt a református kollégium 
algondnoka és a városi képviselő-
testület tagja. Neje Kabos Klára, 
aki 1810. december 12-én keltezett 
végrendeletével az Ebháton (Kazin-
czy u.) lévő telkét a református kol-
légiumnak és külön egy összeget a 
református egyház papi fi zetésének 
pótlására hagyta.
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 » GERGELY IMRE 

A téli sportok kedvelői mérettet-
nek meg a hétvégén  Gyergyó-
csomafalván ötödik alkalom-

mal rendezendő Délhegy-kupán. 
A kutyaszánhúzó verseny a helyi 
Ozon Turist panzió közelében zajlik: 
itt alakították ki az indulási pontot, 
és itt érnek célba a fogatok. A sport-

ág szabályai szerint hét különböző 
kategóriában állnak rajthoz a ver-
senyzők, a befogott kutyák számá-
tól és fajtájától függően. Szombaton 
11, vasárnap 10 órakor kezdődik a 
verseny. Baróti Botond főszervező 
érdeklődésünkre elmondta, már de-
cembertől, az első havazás óta ala-
kítgatták a pálya útvonalát, ami nem 
könnyű feladat, hiszen minden hava-
zás után újra dolgozni kellett rajta. 
Míg a korábbi években a hóhiány 
volt a gond, most éppen az ellenke-
zője jelenti a nehézséget: túl sokat 
havazott.

A Délhegy-kupa ezen a télen az 
első hazai rendezésű verseny, és 
nemzetközi jellegű is, mivel a 24 
egységet felvonultató mezőnyben 
lesznek Moldáviából érkező hajtók, 
de a házigazda Baróti család három 
tagja, Botond, Norbert és Rebeka 
Magyarország színeiben versenyez. 
Nem hiányozhat a megmérette-
tésről a csomafalvi származású, 
Óradnán szolgáló római katolikus 
plébános, Kiss Attila sem, aki sza-
badidejében nemcsak a sportág 
szerelmese, de világbajnoki cím 
birtokosa is.

Gyergyócsomafalván versenyeznek a kutyaszánhúzók

A Délhegy-kupa elnevezésű megmérettetésen hét különböző kategóriában állnak rajthoz a versenyzők

Letiltja a veszélyes 
kihívásokat a YouTube

A YouTube közösségi videómegosztó 
letiltja platformjáról a veszélyes, a 

nézőket érzelmileg sokkoló, vicces-
nek szánt tartalmakat és kihívásokat. 
A lépést az váltotta ki, hogy ezek több 
alkalommal végződtek sérüléssel vagy 
halállal – írta a BBC News. A szabály-
zat szigorítására azt követően került 
sor, hogy tavaly májusban elítéltek 
egy húszéves amerikai nőt, aki 
agyonlőtte barátját, miközben videón 
közvetítették azt a mutatványt, hogy a 
férfi  egy enciklopédiát maga elé tartva 
akar felfogni egy lövést. Emellett az 
amerikai hatóságok szerint sokan egy 
videó hatására szenvedtek mérgezést. 
A felvételen az volt látható, hogy 
emberek mosogatószert tartalmazó 
műanyag párnácskákat esznek. A ter-
mék forgalmazója Rob Gronkowski 
amerikaifutball-sztár közreműködésé-
vel kezdett kampányt, hogy a közössé-
gi médián fi gyelmeztesse az embere-
ket a mérgezés veszélyére. Legutóbb 
a Netfl ix fi lmje, a Sandra Bullock 
főszereplésével forgatott Madarak a 
dobozban váltott ki hasonló őrületet, 
mivel a főhőshöz hasonlóan sokan 
bekötött szemmel vezettek autót, ami 
karambollal végződött.




