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Székelyföldi fotóSok kiállított munkáit ragaSztotta le az lmP

Kordonnak nézett fényképek

Húsvétváró vásárokon a kistermelők

Helyi termékek az ünnepi asztalra
Csíkszeredában Hargita me
gye tanácsának szervezésében 
a Szabadság téren, míg Szé 
kelyudvarhelyen a helyi mikro
vállalkozók szövetsége révén a 
Patkóban kínálhatták áruikat, 
termékeiket a térség kisterme
lői. a gyergyói medencében Cso
mafalván állították ki virágvasár
napi portékáikat a kézművesek, 
gazdálkodók.

HN-összeállítás

Nem fogadta kegyeibe pénte-
ken és szombaton a hideg-
re fordult, télies időjárás a 

csíkszeredai hagyományos húsvéti 
vásárra bejelentkezett több mint 
száz termelőt. Akadtak, akik a pén-
tek reggeli kiadós havazás miatt nem 
tudtak eljönni a kétnapos vásárra, ám 
akiknek sikerült, azok portékáikat 
eladva, elégedetten térhettek haza. A 
megyei önkormányzat és a Hargita 
Megyei Agrárkamara által szerve-
zett hagyományos húsvéti vásáron 
ezúttal Hargita, Kovászna és Bákó 
megyei termelők kínálták portéká-
ikat, hagyományos élelmiszereiket 
és kézművestermékeiket, míg a na-
gyobb húsfeldolgozók a megyeháza 
előtti oszlopsornál fogadták a vásár-
lókat. A vásári forgatagban a legkelen-
dőbbnek a hústermékek bizonyultak, 
sőt a csíkszentkirályi, csíkmindszenti 
és kósteleki termelőknek már az első, 
pénteki vásárnap után gondoskodni-
uk kellett árukészleteik feltöltéséről.

A hús- és hentesáruk, pék- és 
tejtermékek domináltak a Szé-
kelyudvarhelyen tartott húsvétváró 
vásáron is, de a közel negyven udvar-
helyi, udvarhelyszéki kisvállalkozó 
kínálatából nem hiányozhattak a 
környékről származó gyümölcsle-
vek, lekvárok, méztermékek sem. A 
Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozók 

Szövetsége (SZMVSZ) által másod-
jára szervezett kétnapos húsvéti vá-
sárnak a Patkó adott otthont. Noha 
– húsvét közeledtével – sok vásárló 
szívesebben látott volna több élel-
miszert árusító kistermelőt, a vásár 
létjogosultságát mi sem bizonyítja 
jobban, mint a résztvevők száma, 
amely a tavalyhoz képest idén szinte 

megduplázódott. „Ezek a termelők 
eddig más városok kínálatát gazda-
gították, ezért fontosnak tartottuk, 
hogy itthon is bemutatkozhassanak, 
ingyen, költségek nélkül” – mondta 
el lapunknak az SZMVSZ alelnöke, 
Jakab Áron Csaba. A kétnapos vásárt 
gazdag, elsősorban gyermekeknek 
szánt programok is színesítették.

Virágvasárnapi 
Vásár Csomafalván

Hímzett, írott, csipkés, cérnás és 
foltos tojás, kerámiatárgyak 
és kézimunkák, húsvéti asztali 
díszek, sógyurmák és székely ru-
hák, csigarétes és kürtőskalács – 
ez a sokszínű kínálat jellemezte a 
hétvégén Csomafalván második 
alkalommal megszervezett Vi-
rágvasárnapi Vásárt. A Fenyőalja 
nevű frissen alakult turisztikai 
egyesület, valamint az önkor-
mányzat többes céllal szervezte 
meg a vásárt. „Azt szeretnénk, 
ha a csomafalviak hagyomá-
nyos termékeket vásárolnának 
húsvétra, ha bemutatkozási le-
hetőségek kapnának a helybéli 
termelők, kézművesek, és meg-
ismernék őket a községlakók” 
– tájékoztatott Köllő Orsolya, 
a hivatal fejlesztési referense. A 
művelődési ház előterében, közel 
húsz asztalnál lehetett válogatni 
a kínálatból reggel 9-től este 6 
óráig, s a felnőtt árusok mellett 
két osztály diákjai is kínálták 
alkotásaikat: a saját készítésű 
húsvéti díszek, üdvözlőlapok, 
díszes tojások és rajzok tetsző-
leges áron keltek el, a bevételből 
pedig kirándulni szeretne az osz-
tályközösség.

Húsvétváró vásár a csíkszeredai Szabadság téren. Az ünnepre készülő vásárlók főként a hagyományos élelmiszereket keresték fotó: mihály lászló

az országház előtt látható 
eGYÜttlét című fotókiállítás 
anyagának leragasztásával til
takoztak a lehet más a Politika 
aktivistái, mert szerintük orbán 
Viktor miniszterelnök azok révén 
próbál kordont vonni a kossuth 
tér elé. a tárlat magvát nyújtó 
székelyföldi fotósokat felháborí
totta az lmP politikai akciója, és 
bocsánatkérést várnak a kezde
ményezőktől.

Mihály László
mihaly.laszlo@hargitanepe.ro

Több Hargita megyei fotós 
felszisszent csütörtök este, 
amikor az RTL Klub hír-

adóját követve azt látta, hogy az 
Országház előtt kiállított munká-
ikat az egyik parlamenti párt ak-
tivistái olyan fénymásolt fotókkal 
ragasztották le, amelyek Orbán 
Viktor miniszterelnököt ábrázol-
ják a 2007-es fideszes kordonbon-
tás közben. Az akció révén a Lehet 
Más a Politika (LMP) tiltakozott, 
Vágó Gábor választmányi szóvivő 
szerint azért, mert szerinte Orbán 
egy kiállításkordont vont a Kos-

suth tér elé, ami semmivel sem 
jobb, mint amikor Gyurcsány Fe-
renc rakott oda egy kordont. Vágó 
azt mondta, ők most jelképes mó-
don próbálják a „kiállításkordont 
lebontani”.

A kiállítás anyagának túlnyomó 
részét székelyföldi fotósok mun-
kái képezték – főleg ők nyertek a 
magyar kormány által tavaly kiírt, 

a Kárpát-medencében együtt élő 
hagyományos kultúrákat bemu-
tatni hivatott pályázaton. A beér-
kezett közel 5000 pályaműből az 
eredményhirdetést követően 64 
került ki a Kossuth téri pannók-
ra – köztük a székelyudvarhelyi 
ifj. Haáz Sándoré és Balázs Attiláé, 
a küküllőkeményfalvi Egyed Ufó 
Zoltáné, a kézdivásárhelyi Vargyasi 

Leventéé vagy a sepsiszentgyörgyi 
Sánta István Csabáé. 

Balázs Attila azonnal az LMP-nek 
küldött e-mailben és a Facebookon 
tiltakozott. „Civilizált hangnemben 
leírtam, hogy ez az akció miért bánt 
minket, és bocsánatkérést várok tő-
lük – mondta el lapunk megkeresé-
sére a székelyudvarhelyi fotóriporter, 
aki egy nagyszebeni alkotótáborban 
részt vevő kollégái támogatásával 
vált szószólójává a tiltakozásnak. – 
A Budapesten történtek egy magyar 
belpolitikai ellentét miatt voltak, 
ami minket, külföldi alkotókat nem 
érdekel. Minket büszkeséggel tölt el, 
hogy az Országház előtt állíthatunk 
ki, és ha ezt valaki kordonnak tekin-
ti, az a maga frusztrációja.”

Ifj. Haáz Sándor lapunknak 
úgy fogalmazott, a megmozdulás-
sal méltóságukat sértették meg és 
alkotásaikkal gúnyolódtak. „Ne 
akarjanak minket politikai játsz-
mák eszközeivé tenni. Ha pedig 
szálka vagyunk a szemükben, ak-
kor nem kell idejönni és itt okosa-
kat mondani” – érvelt Haáz.

Mint később kiderült, az 
LMP vezetőségénél sem tudott 

mindenki az akcióról, a fotósok 
tiltakozását követően pedig el is 
hallgattak – egyedül a párt egyik 
országgyűlési képviselője követte 
meg az alkotókat, magánszemély-
ként. „Az LMP nevében ugyan 
nem beszélhetek, de személy 
szerint ezúton bocsánatot kérek 
a Kossuth téri művek leragasz-
tásáért” – írta Ertsey Katalin or-
szággyűlési képviselő pénteken a 
blogjában. Mint fogalmazott, az 
akció a művészi alkotásokat sem-
milyen formában nem kívánta 
megbélyegezni. Szerinte az LMP 
értékrendjébe nem férhet bele, 
hogy műalkotásokat – bármilyen 
célból és rövid ideig is – letakarja-
nak, megsértve az alkotókat. „Az 
én személyes értékrendembe egé-
szen biztosan nem fér bele. Ezért 
az érintett művészektől ezúton el-
nézést kérek” – tette hozzá.

Balázs Attila tegnap megke-
resésünkre azt mondta, elfogadja 
Ertsey Katalin bocsánatkérését, 
és bár az ügyet lezártnak tekinti, 
szeretné, ha az LMP vezetősége 
is képviselő társukhoz hasonlóan 
járna el.

Egy LMP-s aktivista Orbán Viktor képét ragasztja a fényképpannóra. Politikai kollázs


