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• Még 2019. október 
16-án, a Székely Nem-
zetgyűlés évfordulóján 
adták át az Agyagfalva 
Emlékházat, de állan-
dó nyitvatartását ed-
dig nem sikerült meg-
oldani. Most viszont 
változatos tárlattal, 
panorámavetítéssel, 
napi program szerint 
várja az érdeklődőket 
az 1848. október 16-ai 
Székely Nemzetgyűlés 
helyszínén.

K U D E L Á S Z  N Ó B E L

A koronavírus-világjárvány 
kapcsán meghozott szigo rí-
tó intézkedések miatt tavaly 

nem lehetett folyamatosan üzemel-
tetni az emlékházat, mindössze 
néhány megbeszélést tartottak ott – 
nyilatkozta lapunknak Antal István, 
a létesítményt működtető Agyag-
falva 1848 Alapítvány elnöke. Erre 
csak most, a korlátozások feloldása 
után kerülhetett sor. Emellett meg 
kellett várni, hogy a Bethlen Gábor 
Alap által nyújtott, a fenntartásra, 
két alkalmazott bérezésére, a kar-
bantartási munkálatokra fordítandó 
költségeket fedező támogatás meg-
érkezzen az alapítvány számlájára. 

Az év végéig ebből minden szüksé-
ges kiadást fedezni tudnak – foly-
tatta az elnök –, jelenleg két alkal-
mazott van. Kérdésünkre, hogy az 
emlékház fi nanszírozása mennyire 
megoldható hosszú távon, Antal el-
mondta: „mivel a magyar kormány 
rendeletben biztosítja, hogy fenntar-
tási költségekkel is támogatják azo-
kat az intézményeket, amelyek az 
összefogásról szólnak, meg vagyok 
győződve, hogy ahogy mostanig tá-
mogatták, ezután is fogják”.

Együtt könnyebb volna

Az emlékház létrejöttét Hargita Me-
gye Tanácsa és Bögöz község ön-
kormányzata is támogatta, mondta 

az alapítvány vezetője. Hozzáfűzte, 
keresik a megoldást a két intézmény-
nyel való további együttműködésre. 
Ülkei Zoltán bögözi polgármester 
úgy látja, megoldásokat kell keresni 
források bevonzására, olyan pályá-

zatok kiírására, amelyekre kulturá-
lis tevékenységeket folytató intéz-
mények, alapítványok is tudnának 
községszinten is jelentkezni. Ezen-
kívül együtt kell megtalálniuk an-
nak módját is, hogy az alapítvány 

fi zethesse saját alkalmazottjait. A 
legjobb megoldás Ülkei szerint vi-
szont az lenne, ha az önkormányzat 
társtulajdonosként beszállna 
a működtetésbe. „Lehet jó 
szakembert találni, de eh-
hez a folytonosság ígéretét, a 
biztos megélhetési lehetősé-
get kell nyújtani neki” – fo-
galmazott. Volna lehetőség 
arra is, hogy önkormányzati 
alkalmazott dolgozzon ott, 
mivel azonban a község jelenleg 
nem tulajdonrészes, ez törvényelle-
nes lenne. A polgármester azt is el-
mondta, hogy vannak tervek sport-
pályák, sportcsarnok építésére az 
emlékház szomszédságában. „Több 
lábra kell állítani ezt az egész kör-
nyezetet, ami vonzaná a látogató-
kat, ezáltal egyre könnyebbé válna 
az emlékház élete is, kitermelhetné 
esetleg az alkalmazott fi zetését is” 
– mondta Ülkei Zoltán.

A N T A L  E R I K A

Az első medvetámadás pénteken 
este történt a Maros, Hargita és 

Suceava megye határán elterülő er-
dőrészen, Hargita megye területén. 
Egy medve megtámadott egy eszte-
nát Hargita megye északi részén, 
ahonnan megpróbált elragadni egy 
tehenet. Három pásztor igyekezett 
elkergetni a ragadozót, amely azon-
ban nekirontott az embereknek is. 
Egy 45 éves férfi t több helyen megse-
besített a medve, a sérültet egy Su-
ceava megyei kórházba szállították, 
ahol hétórás műtétet hajtottak végre 

rajta. A férfi  súlyos koponyasérülést, 
többszörös arccsonttörést, hasi sé-
rüléseket szenvedett, és a nagyvad 
több ujját is leharapta. Egy 26 éves 
pásztor szintén súlyos sebesüléssel 
az erdőbe menekült, egy harma-
diknak pedig sikerült riadóztatnia 
a 112-es sürgősségi hívószámon 
a hatóságokat. A Suceava megyei 
hegyimentők, csendőrök, a kataszt-
rófavédelem munkatársai és ke-
resőkutyák bevonásával indítottak 
keresést az eltűnt áldozat felkuta-
tására. A juhászt szombaton reggel 
holtan találták meg az erdőben. A 
pásztorok Maros megyei illetőségű-
ek, és valamennyien a Hargita me-
gyei esztenán dolgoztak.

Holtan találták meg 
az idős férfit

Vasárnap hajnali öt óra tájban érte-
sítette a Maros megyei rendőrséget a 
Gernyeszeg községhez tartozó Ma-
rostelekről egy férfi , hogy nyolcvan-
éves apja eltűnt a község határában 
található esztenáról. Rendőr ökből, 
csend őrök ből, hegyi mentőkből, 
vadőrből, illetve egy nyomozóku-
tyából álló csapat indult keresésére, 
és háromszáz méterre a juhkarámtól 
azonosították a holttestét, amelyen 
több sérülést, vadállat okozta harapás-
nyomot is találtak. Nagy valószínűség 
szerint egy medve sebesíthette meg ha-
lálosan a pásztort, aki védeni próbálta 
a juhait, illetve megpróbálta elkergetni 
a vadállatot – mondta Kolcsár Gyula, 
Gernyeszeg polgármestere. A vadállat, 
miután végzett áldozatával, az erdő 

széléig, a bokrokig hurcolta. A község 
területén vasárnap reggel háromszor 
kaptak riasztást – mondta a Székely-
honnak Kolcsár Gyula, aki arról is 
beszámolt, hogy egyre több a medve, 
amelyek a félreeső falvak gazdasága-
it látogatják, és egyre agresszívebbek 
is. Míg eddig csak éjszaka jártak, már 
napközben is tartani kell tőlük. „Hat 
anyamedvéről tudunk, mindegyik 
két-három boccsal jár, rákaptak a szar-

vasmarhákra és a juhokra, rendszere-
sen visszajárnak, az emberek 
pedig rettegnek” – mondta 
a polgármester, hozzátéve, 
hogy az emberek élete és 
megélhetése forog kockán, 
hiszen juhai kat, tehenei-
ket kint kell legeltetniük a 
falu határában, nem tart-
hatják bezárva az udva-
ron, a pajtában.

Pásztorokat ölt a medve Hargita és Maros megyében is
• Egy pásztor életét vesztette, egy másik súlyos sérü-
léseket szenvedett a Hargita megye északi, Suceavá-
val határos részén péntek este történt medvetámadás 
következtében. A Maros megyei Gernyeszeg határában 
egy idős pásztor holttestét találták meg, vadállat – nagy 
valószínűséggel medve – okozta harapások nyomaival. 

Közel két évig zárva tartott
Várhatóan állandósul az Agyagfalva Emlékház nyitvatartása

Az emlékházban gazdag dokumentációs 
anyag mutatja be a 48-as székelyföldi 
eseményeket 

◂ F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

Az épületben kialakított termekben a székely hadtör-
ténetről, illetve a székely önigazgatás működéséről, 
az 1848-as agyagfalvi népgyűlésről szóló tárlat 
látható, a körteremben pedig panorámavetítés 
tekinthető meg az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc székelyföldi eseményeiről – tudtuk 
meg Kápolnási Zsolttól, a tárlat kurátorától. Emellett 
kialakítottak egy konferencia termet is, amelynek 
falait a székely székekben lezajlott forradalmi 

eseményeket bemutató táblák díszítik. Ugyanitt egy, 
az agyagfalvi eseményekről összeállított ismeret-
terjesztő filmet is meg lehet nézni. „Szeretnénk 
hologram-animációs filmecskét készíteni, ami magát 
a nemzetgyűlést mutatná be digitális formában, ahol 
megszólalnának Mikó Imrétől kezdve a többi sze-
mélyiség, aki a nemzetgyűlést levezette” – vázolta 
Kápolnási az emlékház bővítését célzó terveket. Az 
emlékház naponta 10–18 óra között látogatható.

Az egyik súlyos sérültet többórás műtéttel sikerült megmenteni 

▸  FORRÁS:  SUCEAVA MEGYEI  CSENDŐRSÉG

A kiállítás anyagáról 




