
Ballagások időszaka 

Újabb felnőttek 
születtek

Székelyudvarhelyen idén kilenc
száz tanuló intett búcsút a kö
zépiskolának, a beiskolázási 
terv szerint ősszel nagyjából 
ugyan ekkora létszámban indul 
ki lencedikes osztály. a végzősök 
megmérettetései még nem értek 
véget: június 6. és július 8. között 
zajlik az érettségi.

 
Máthé László Ferenc
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Alegtöbb diák az Eötvös Jó-
zsef Szakközépiskola pad-
jaiból kerül ki, itt 254-en 

ballagtak. A Bányai János Műszaki 
Kollégium sem mondható kis iskolá-
nak: idén 186 diákjuktól búcsúztak. 
Továbbá a Tamási Áron Gimnázi-
umban 139 tizenkettedikes tanuló, 
a Kós Károly Iskolaközpontban 136 
diák, a Baczkamadarasi Kiss Gergely 
Református Líceumban 58 tanuló, a 
Benedek Elek Líceumban 56 diák, a 
Palló Imre Képzőművészeti Szakkö-
zépiskolában 45 utolsó éves, a Marin 
Preda Elméleti Líceumban pedig 26 
tanuló intett búcsút az iskolának. 
Összesen tehát Székelyudvarhelyen 
idén 900 nappali, illetve esti szakos 
és csökkentett látogatású oktatásban 
részesült diák ballagott iskolájából. 
A Hargita megyei tanfelügyelőség 
által közreadott, a minisztérium 
által elfogadott adatok szerint a 
2011–2012-es évre vonatkozó ter-
vezet városszinten 32 magyar nyel-
vű kilencedikes osztályt ír elő, 960 
diákkal, illetve két olyan osztály is 
indul, összesen 60 diákkal, ahol az 
oktatás román nyelven zajlik majd – 
a számok alapján tehát az mondható 
el, nem fok csökkenni a diáklétszám. 
A most ballagó tanulóknak viszont 
még nem ért véget az iskolai meg-
próbáltatások sorozata, hisz a legfon-
tosabb megmérettetés még hátravan. 
Az érettségi vizsga nyári kiadása júni-
us 6-án kezdődik a román szóbelivel, 
8-án a magyar nyelvű szóbeli vizsgá-
val folytatódik, 20-a és 23-a között 
idegen nyelvből vizsgáznak, majd 27-
én veszi kezdetét az írásbeli vizsgaso-
rozat: román, illetve magyar nyelv és 
irodalomból, és a szaknak megfelelő, 
illetve egy választott tantárgyból kell 
tudásukat bizonyítsák a diákok. A 
végleges eredményeket július 8-án 
függesztik ki, két-három hét múlva 
pedig már el is kezdődnek az egye-
temi iratkozások. 

Megkönnyezték egymás történe
teit az öregbakák a szombati vete
rán- és hadifogoly-találkozón. a ne
héz idők tanúi közül harmincketten 
gyűltek össze a kányádi kultúrott
honban, s mint mondták, most már 
az idő az ellenségük: a tavalyi ta
lálkozó óta kilencen eltávoztak az 
élők sorából.

J. Á.

A Szovjetunióban sínylődő 
ötmillió-hétszázezer hadi-
fogolyból hárommillió-há-

romszázezer halt bele az éhezésbe, 

az embertelen körülményekbe, 
vagy ahogy a találkozó megnyitóján 
György Sándor kányádi polgármes-
ter fogalmazott, Sztálin vendégsze-
retetébe. „Ezek az emberek megjár-
ták a poklok poklát, elszántságuk, 
hazaszeretetük ma is könnyeket 
csal a szemünkbe” – tette hozzá 
György Sándor.

A veteránok együtt imádkoz-
tak Fülöp Szabolcs lelkipásztorral, 
majd Antal István képviselő kö-
szöntötte az egybegyűlteket, élő 
történelemórának nevezve az ese-
ményt. Máréfalvi és oroszhegyi fi-

atalok néptánccal, katonadalokkal 
kedveskedtek a veteránoknak, akik 
egy perc néma csenddel adóztak 
elhunyt bajtársaiknak, majd estébe 
nyúlóan, egy jó pohár bor mellett 
elevenítették fel a megélt esemé-
nyeket. Volt, akit Moszkvától ki-
lencezer kilométerre hurcoltak, s a 
vagonokban csontig rágták őket a 
tetvek, Szibériában pedig harminc-, 
negyvenfokos hidegben dolgoztat-
ták őket. „Az úgynevezett temető-
brigád éjjel-nappal ásta a sírokat, a 
szekerek állandóan hordták a ha-
lottakat. Amikor négy év után ha-

zajöhettem, sírva csókoltam meg a 
falu határában lévő kilométerfát” – 
emlékezett egy egykori hadifogoly. 
Az öregbakák azt mondják: szeren-
cse, önbizalom kell az élethez, no 
meg jó bajtársak, akik átsegítik az 
embert a legnehezebb időkön is.

Gál Barna, a találkozó fiatal 
ötletgazdája jövőre Udvarhelyszék-
szintű találkozót szervezne, s a ter-
vek szerint a vidéki polgármesteri 
hivatalokkal, valamint a most is se-
gítő ifjúsági szervezetekkel közösen 
könyvet adnak ki, filmet készítenek 
történelmünk élő hőseiről.

RMdsz feliratú és a szövetség 
címerével ellátott lábtörlőket 
helyeztek el ismeretlen tette
sek péntekre virradó éjszaka 
székelyudvarhely központi üzlet
helyiségei előtt. Fehér istván, a 
városi RMdsz elnöke gyávának 
és aljasnak minősítette az ak
ció kitervelőit, végrehajtóit. az 
EMNT decemberi küldöttgyűlé
sén Gyurcsány és Markó arcké
pével ellátott lábtörlőket árultak, 
ezért többen őket vélték felfedez
ni az akció hátterében, de Nagy 
Pál, a szervezet udvarhelyszéki 
elnöke szerint nincs közük az 
esethez.
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Világosbarna lábtörlőbe bor-
dóvörössel varrták bele is-
meretlenek az RMDSZ 

feliratot és a szövetség címerét, a 
stilizált tulipánt. Az egyébként igé-
nyes kivitelezésű lábtörlőket a város 
központi részén található üzletek elé 
helyezték, egy őrző-védő cég szolgá-
latban lévő embere szerint egy ko-
pasz, részegnek tűnő fiatalember. A 
rendőrséghez egyelőre nem érkezett 
feljelentés ismeretlen tettes ellen, a 
városi RMDSZ-nél lapunktól ér-
tesültek az újabb – ahogy azt Ud-
varhelyen megszokhattuk cseppet 
sem sportszerű – kampányfogásról. 

Fehér István, a szervezet elnöke azt 
mondja: gyáva és aljas akcióról van 
szó. „Gyáva, mert valaki, valakik az 
éjszaka leple alatt hajtották végre ak-
ciójukat és aljas, mert azt hiszem, az 
RMDSZ nem szolgált rá arra, hogy 
beletöröljük  a lábunkat” – mondja. 
Fehér István úgy véli, ez válasz le-
het a szövetség Erdélyi Konzultáció 
nevet viselő akciójára, a „normális, 
korrekt felmérésre, ami egyébként 
is jellemző az RMDSZ-re.” Az el-
nök attól tart, ma még „csak” az 
RMDSZ-be akarják törölni vala-
kik a lábukat, „holnap, holnapután 
viszont nehogy rugdosásba menjen 
át a dolog. Ez az akció méltatlan a 

magyar, keresztény emberhez, s félő, 
hogy kitervelői durvább dolgokra 
is képesek lesznek.” Fehér szerint 
az ismeretlen tettesek valószínűleg 
nem gondoltak bele abba, hogy a 
város lakosságának legalább fele az 
RMDSZ-t támogatja, s ezáltal ők 
is sértve érezhetik magukat. „El-
keserítő és korai az akció, eddig is 
sokan úgymond belénk törölték a 
lábukat. Így valósul meg majd a ma-
gyar–magyar összefogás?” – tette 
fel a kérdést lapunknak nyilatkozva 
a városi szervezet elnöke, hozzátéve: 
várja, hogy a politikai pártok elha-
tárolódjanak az „ízléstelen és durva 
akciótól”.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács decemberi székelyudvarhelyi 
küldöttgyűlésén – rövid ideig – 
Gyurcsány Ferenc és Markó Béla 
arcképével ábrázolt lábtörlőket 
árultak, így többen az EMNT-
seket vélték felfedezni az akció 
hátterében. Nagy Pál, a szervezet 
udvarhelyszéki elnöke azt mond-
ja, nincs tudomása a péntek haj-
nali eseményről. „Hülyeségekkel 
ne zaklassanak, semmi közöm az 
egészhez. Az RMDSZ máskü-
lönben ne csodálkozzon az ilyen 
akciókon, hiszen éveken keresztül 
az erdélyi magyarságba törölték a 
lábukat.”
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RMDSZ-es lábtörlők a városközpontban
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Szerencse, önbizalom és jó bajtársak kellenek az élethez

udvarhely
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Markó Béla arcképe után most a tulipánt ajánlják lábtörlő-szimbólumnak Székelyudvarhelyen az „ismeretlen tettesek”

hírfolyam

> Megnyitják a forgalom előtt. Be-
fejeződtek a kátyúzási munkálatok a DJ 
131 megyei úton Felsőboldogfalva és 
Kénos között, illetve megnyitják a for-
galom előtt azt a szakaszt, amelyet egy 
Nagygalambfalva utáni 1,5 méter átmé-
rőjű nagy kapacitású áteresz beszakadása 
miatt kellett lezárni. Az áteresz kijavítása 
megtörtént, és miután letelik a munkálat 
helyezkedéséhez szükséges idő, elkezdő-
dik a szakasz aszfaltozása is.

> Ivóvíz-szolgáltató rendszerek épül-
nek. Átadták Kecsetkisfalud új vízszolgálta-
tó rendszerét a kivitelező cég képviselői Bor-
boly Csaba megyeitanács-elnök, Demény 
Gábor megyei tanácsos, Albert Mátyás 
farkaslaki polgármester és a lakosok jelen-
létében. Az előző rendszer a 60-as években 
épült, elavult, ezért az 1997/577-es kor-
mányrendelet révén kiutalt pénzből Hargita 
Megye Tanácsa 323 000 lejt irányított át a 
mintegy 180 lelket számláló kecsetkisfaludi 
közösség megsegítésére. A rendszer termé-
szetes forrásból nyeri a vizet, és egy 450 mé-

teres fővezetéken és 1800 méternyi mellék-
vezetéken szabadeséssel juttatja el a háztar-
tásokba. A rendszert egy 24 és egy 30 köb-
méteres tározó és egy klóradagoló egészíti 
ki. Albert Mátyás polgármester elmondta, 
hogy a beruházás fontosságát a számok sem 
tudják eléggé érzékeltetni, igazából csak 
az elkövetkező években fog kiderülni, a 
lakosok számára mit is jelent valójában ez 
a rendszer. „Az udvarhelyszéki kistelepülé-
seknek van a legnagyobb szükségük ezekre 
a viszonylag olcsón kivitelezhető, szabad-
eséssel működő ivóvízrendszerekre” – tu-

datta Borboly Csaba, Peteket hozva fel példa-
ként, ahol nyáron gyakran naponta csak egy-
két órát van vízszolgáltatás. „A legtöbb ilyen 
beruházás a térségben folyik, lassan pedig 
azon kell gondolkodnunk, hogy hasonló, 
olcsó módszert találjunk a csatornázásra is”. 
A kecsetkisfaludi beruházás érdekessége, 
hogy a terveket lakossági kezdeményezés-
re úgy módosították, hogy tűzoltócsapo-
kat is felszereljenek. Szalagvágás előtt az 
elöljárók azt is említették, hogy átadás-
hoz közeleg az ivóvíz-szolgáltató rendszer 
Firtosmartonosban is.


