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Körkép
csík

Hogyan áll a szövetség? Mik és miért történtek? Mik tör-
ténnek az elkövetkező időszakban? Ilyen és ezekhez hasonló 
kérdésekre keresik lázasan a választ mostanság számos helyi 
és területi RMDSZ-szervezetben. A kampány megkezdődött, 
s legtöbb helyen a tulipánosok is belátják: fel kell éleszteni, ga-
tyába kell rázni a szövetséget minden egyes helységben. 

Az Udvarhelyszéki RMDSZ hétvégi választmányi ülésén 
dr. Verestóy Attila nem győzte hangsúlyozni: találkozókat 
kell szervezni az RMDSZ-tagokkal, a szövetség támogatói-
val, a potenciális tagokkal, és azokkal is, akik hasznát élvezik 
a szövetségnek, anélkül, hogy ez tudatosulna bennük. 

A politikus egyetért azzal, hogy a távolság nagyon nagy 
a jogosnak vélt, nekünk járó dolgok és a megvalósulások 
között. A szövetség számlájára írható, hogy legtöbbünk-
nek nincs tudomása arról, hogy az eddig elért eredmény 
éppen az RMDSZ politikai munkájának köszönhető. Itt 
van például az erdők, földek – még mindig rögös – vissza-
szolgáltatásának útja: a haszonélvezők túlnyomó többsé-
ge szerint ez egy őket megillető juss, s vissza is kapják, az 
Uniótól, bárkitől, mindegy, ez nekik visszajár. Azt viszont 

senki nem tudja, hogyan néztek ki ezek a törvényjavasla-
tok, mielőtt az RMDSZ alkudozást, zsarolást, fenyegetést, 
kivonulást és újra bevonulást latba nem vetett. De ez nem 
is a választó hibája, az elmúlt húsz évben kellett volna 
ezeket folyamatosan hangoztatni, s nem most, a közelgő 
politikai veszélyt látván felébredni a parlamenti álomból. 
S az ijedtség – lássuk be – nem alaptalan: a választók 
nagyon könnyen megtéveszthetők, hiszen az álmok, a vá-
gyak világa kedvesebb. Nemesebb, igazabb dolognak tűnik 
például az egyszerűsített honosítási eljárásokat igazgatni, 
mintsem arról alkudozni a román fővárosban, hogy me-

gyénkben csupán tizenöt, s ne huszonöt százalékban kell-
jen átengedni a vezetői helyeket azoknak, akik nem közü-
lünk valók. S ilyesmikről márpedig – tetszik, nem tetszik 
– „odalent” lehet alkudozni, miként a sokat hangoztatott 
székelyföldi autonómiát is csak úgy lehet megvalósítani, 
ha be tudjuk bizonyítani a többségi politikai elitnek, hogy 
ez mindkét fél számára érdek.

Pénzt, paripát és fegyvert is kapnak azok, akik a nem is 
oly távoli választásokon fel fognak lépni az RMDSZ ellen – 
az elmúlt napok történései alapján ez a napnál is világosabb, 
ha eddig netán nem volt az. A szövetségnek nem marad más 
hátra, mint megerősíteni a szervezetet, kiküszöbölni az eddi-
gi botladozásokat, tévelygéseket. S főként: vissza kell fordulni, 
közel kell kerülni újra a választókhoz.

A tulipános elit végre felismeri: a magyar közösség ha-
tározott elvárása, hogy az RMDSZ nagyobb odafigyelés-
sel, több empátiával foglalkozzon az emberek problémái-
val. A politikai elit, a tulipán szirma túlságosan magasra 
nőtt, messze került az emberektől, a választóktól.

A tulipán életet adó hagymájától.

A tulipán hagymája
             NézőpoNt n Jakab Árpád

Merész vállalkozásra készül hat 
székelyföldi fiatalember: lóhá-
ton mennének a június végére 
tervezett, ópusztaszeri Nyereg-
szemle Kárpát-medencei Lovas 
Hagyományőrző Találkozóra. A 
háromhetes utazás során hét-
száz kilométert tennének meg 
a nyeregben ülve.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Közel negyvenezer látogatót 
várnak idén a szervezők az 
ópusztaszeri lovas hagyo-

mányőrző rendezvényre, amelyet 

szakmai berkekben Nyeregszemle-
ként emlegetnek. Solymosi Bertold 
főszervező szerint a rendezvény igazi 
európai kuriózum, hiszen a találko-
zóra lóháton érkeznek a résztvevők 
a Kárpát-medence magyarlakta vidé-
keiről, és lesznek, akik több száz kilo-
métert lovagolnak.

A székelyföldi lovassportkedve-
lőket sem hagyta hidegen a szerve-
zői felhívás: egyelőre hatan készü-
lődnek a nagy útra. A kalandvágyó 
csapat a csíkcsicsói Csodaszarvas 
Lovasíjász Egyesület két, a Csíkszé-
ki Mátyás Huszáregyesület egy, a 
gyergyószentmiklósi Csabafiak egy 

tagjából, valamint két „szabadúszó” 
lókedvelőből verbuválódott össze. 

– Az ősök annak idején ezeröt-
száz kilométert lovagolva átvágtak a 
kontinensen, közben pedig csatáztak, 
majd hazatértek. A táv felét, persze 
csata nélkül, talán sikerül teljesíte-
nünk nekünk is – nyilatkozta Lutz Le-
vente, az útra készülő fiatalok egyike. 
A Csodaszarvas Lovasíjász Egyesület 
vállalkozó szellemű tagja elmondta, 
jelenleg naponta keményen edzenek, 
a tervek szerint pedig az utat nagy-
jából három hét alatt tennék meg, 
természetesen az alkalomhoz – és az 
ősök szelleméhez – illő viseletben. A 
kaland során éjszakánként a szabad 
ég alatt vernének tábort, hogy a ló és 
lovas kipihenhesse a napi 30-40 kilo-
méter fáradalmait. 

– Három-négy napos túrákon 
már vettünk részt, ám ilyen hosszú 
útra még egyikünk sem vállalkozott. 
A távlovaglás attól különösen meg-
erőltető, hogy olyan izomcsoporto-
kat mozgat meg, amelyeket az ember 
mindennapi élete során ritkán hasz-
nál, így még a gyakorlott lovasokat 
is megviseli a 200-300 kilométeres 
út. Mi hétszázat készülünk megtenni 
– mesélte Lutz. A tervezett útvonal 
még nem végleges, egyelőre tanul-
mányozzák a térképet a használható 
földutak, ösvények után kutatva. 
Annyit azonban elárultak, hogy né-
hány történelmi helyszínt is útba 
ejtenének, egyrészt, hogy ünnepélye-
sebbé tegyék az utat, másrészt, hogy 
„minél jobban feltöltődjenek törté-
nelemi hangulattal”. 

A menetet feltehetően majd kísé-
rőautó követi ló szállítására alkalmas 
utánfutóval, ha esetleg valamelyik állat 
nem bírná az utat. Szintén kísérőautó 
szállítaná a takarmányt is, hiszen a hat 
ló számára közel nyolcszáz kilogramm-
nyi abrak szükséges. A lovascsapat jú-
nius végén indulna útnak – ha sikerül 
elég támogatót gyűjteni, hiszen nem 
olcsó mulatság a nem mindennapi 
kaland. Az Ópusztaszerre készülő csa-
pattal felvehetik a kapcsolatot a nye-
regszemle@yahoo.com e-mail címen, 
a túra szervezői minden támogatást 
szívesen fogadnak.

Lutz Levente gyakorlás közben. Embert és lovat próbáló feladat előtt

Hétszáz kilométer lóháton

MegerősíTik Az ellenőrzésekeT

Tarlóégetőkre vadásznak
Az utóbbi hónapok számos külté-
ri tűzesete miatt fokozott ellen-
őrzést rendelt el Hargita megye 
prefektusa. A területtulajdono-
soknak külön engedélyre lesz 
szüksége, ha tarlót vagy bozótot 
szeretnének égetni.

M. L.

Megnőtt a kültéri, főleg a 
legelőkön és mezőgaz-
dasági területeken bekö-

vetkezett tűzesetek száma Hargita 
megyében: az utóbbi négy hónap-
ban összesen 448,5 hektárnyi terü-
leten következett be hasonló eset, 
67 alkalommal pedig a különböző 
illetékes szervek – katasztrófavé-
delem (ISU), önkéntes tűzoltó 
alakulatok – beavatkozására is 
szükség volt. Emiatt Ladányi Lász-
ló prefektus tegnap az ISU, a Kör-
nyezetőrség, a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Igazgatóság, a Me-
zőgazdasági Intervenciós és Kifize-
tési Ügynökség, valamint a Megyei 

Rendőrfelügyelőség vezetőségével 
tartott megbeszélést. A kormány-
megbízott szerint egyes személyek 
és helyi önkormányzatok nem tart-
ják be a 2006/307-es, a tűz elleni 
védekezésről szóló törvényt, mely-
nek értelmében az önkormányza-
tok feladata a tűzvédelmi előírások 
betartatása a lakosokkal, illetve fel-
adatuk tájékoztatni a lakosságot a 
megelőzésről és az esetleges beavat-
kozási módokról.

A következő időszakban így 
fokozott ellenőrzések várhatók, 
a területtulajdonosoknak pedig 
– függetlenül attól, hogy ren-
delkeznek-e birtoklevéllel vagy 
sem – tarló- vagy bozótégetéshez 
szüksége lesz előbb a helyi önkén-
tes katasztrófavédelmi szolgálat, 
illetve a környezetvédelmi hatóság 
beleegyezésére. Az előírás be nem 
tartása 3000–6000 lej közötti ösz-
szeggel büntethető magánszemé-
lyek esetében, és 25 000–50 000 
lejjel jogi személyek esetében.

Hirdetés


