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Hozzuk vissza népdalainkat! Választunk, emberek,  
örvendjetek!

Olvasom Zaharia Stancu Já-
ték a halállal című könyvét, 
amelyben az 1916–1917-es 

évek Romániája politikai, gazdasági, 
társadalmi helyzetét mondatja el a 
szegény sánta parasztgyerekkel és a 
magasabb körökben élt, de lecsúszott 
diplomatával, aki csal, hamisít, nem 
szeret dolgozni. Szerinte nem lehet 
megélni szív és fej nélkül, de lelkiisme-
ret nélkül lehet, sőt nagyon könnyű 
élni. A könyv bemutatja az akkori Bal-
kánt, ahol minden hamis aranyozás. 
Szükségből lopnak, de lopnak kedv-
telésből, szenvedélyből, meggazdago-
dási vágyból. Az emberek élni akarása 
határtalan, ha szükség, eltapossák em-
bertársaikat is. 

Az író tömören úgy fogalmaz, 
hogy hamis látszat minden. Az ország 
nagypolitikája bűzlik, gazdasági hely-
zete, a lakosság biztonsága katasztro-
fális. Balkán ez, ahol a nyugat-európai 
értékrend normái nem érvényesek, 
mivel megtalálható a legmagasabb 
körökben is a csalás, hamisítás, egymás 
kihasználása, a munka nélküli gyors 
meggazdagodás, mellébeszélés a nép 
kárára.

Meglepődve gondolkodom, hisz 
ez tökéletesen megfelelne mai poli-
tikai, gazdasági helyzetjelentésnek 
is. Választási év következik, megkez-
dődnek az ígérgetések. A pártok és a 
kormány egymást felülmúlva ígérnek 
életszínvonal-emelést (jövőtől), köz-
ben nem veszik észre, hogy nevetsé-
gessé válnak. Most, amikor 30-40 ezer 

ember válik munkanélkülivé újra, az 
inflációs ráta egyre nő, a pénz vásárló-
ereje egyre csökken. A szolgáltatások, 
közszükségleti cikkek, valamint az éle-
lem ára emelkedik. Az adók, illetékek 
emelkednek és újabbakat találnak ki a 
lakosság részére, hogy a bevétel alapján 
bizonyíthassuk a FNI-nek a gazdaság 
növekedését az év két első negyedévé-
ben, hogy bejuthasson Románia a 
schengeni övezetbe. Vajon, a FNI de-
legátusai elhiszik a statisztikai adatok 
alapján? Jó volna, ha találkoznának a 
köznéppel, akik nem részesülnek kellő 
orvosi ellátásban, mert orvosaink ezrei 
vándorolnak külföldre. A kórházak 
öregotthonná alakítása megnehezíti 
a tömegek orvosi ellátását. A térítéses 
gyógyszerek sora csökken. A meg-
vesztegetés, öngyilkosság napirenden 
van éppen úgy, mint az elvándorlás. 
A hozott törvények nem biztosítják a 
munkások jogait. A turizmustól vár-
juk a gazdasági helyzet fellendülését? 
Hiszen az építményeik nagy része ro-
mos, szemetes, lerobbant állapotban, 
drágán kínálják szolgáltatásaikat. Kül-
földi befektetők után szaladgálunk, 
akik jövedelmüket nem Romániában 
hasznosítják, hanem saját országukba 
fektetik be. 

Balkán ez most is, mint Zaharia 
Stancu idejében, és kilátás sincs, hogy 
javulni fog a helyzet. Ajánlom, olvas-
sák el a könyvet, még szórakozhatnak 
is rajta. 

Molnár Erzsébet, 
Csíkszereda

Ez a Móra-idézet az anyanyelvre 
is éppúgy érvényes, mint más 
szellemi kincsre. Jó színvona-

lú versenyen vettek részt Gagyban 
május 27-én, pénteken azok, akik a 
Móra Ferenc vers- és prózamondó 
versenyen valamelyik kedvencük-
nek szurkoltak. Egyik meglepetés a 
kismedeséri, és Gagyban ötödik osz-
tályba járó Derzsi Zoltán volt, aki 
prózamondásért első, verselőadásért 
második díjas lett korosztályában. 

A kilencvenes évek elejétől a 
szomszédos községek iskoláit, illetve 
fiataljait hívják meg Gagyba verset 
és prózarészletet mondani, és bár a 
fiatal meg felnőtt korcsoportokba 
idén senki nem állt színre, az iskolá-
sok bőven kárpótolták a közönséget. 
A helyi, régóta Móra Ferenc klasz-
szikus gyermekírónk nevét viselő 
iskola és alapítvány szervezi évente 
a rendezvényt, melyet helyi magán-
személyek, vállalkozók is segítenek, 
idén a Communitas Alapítványtól 
pályáztak jutalmakravalót. Ugyanis 
a helyiek szerint ez a nap az anya-
nyelv ünnepe, hiszen csak magyar 
nyelven írt művek hangozhatnak el 
a színpadon: kötelező mindenkinek 
Mórától verset vagy prózarészletet 

előadni, illetve a szabadon választott 
vers kategóriában a legjobb magyar 
gyermekversekből hallunk évente 
kitűnő előadásokat. Idén a szerve-
zőkön kívül az etédi Jósika Mik-
lós, a kissolymosi Augusztinovics 
Pál, a szentábrahámi Benedek 
Elek, a siménfalvi Marosi Ger-
gely, a rugonfalvi Makkai András, 
a küsmödi, tordátfalvi, csekefalvi, 
firtosmartonosi iskolákból har-
mincnál több válogatott előadó jött 
el, összesen hetvennél több irodalmi 
alkotással ismertették meg a közön-
séget. Az elemi osztályosok közül 
Móra-versért a negyedikes Lőrinczi 
Zsófia (Szentábrahám) első, András 
Dávid (Gagy) második, Péter Csen-
ge (Rugonfalva) harmadik díjat 
kapott, Gábor Lehel (Kissolymos) 
dicséretes, prózarészletért szintén 
Lőrinczi Zsófia lett első, Vas Ár-
pád (Firtosmartonos) második, 
Péter Csenge (Rugonfalva) har-
madik, Elekes Melinda (Küsmöd) 
dicséretes. Szabadon választott ver-
sért 1. Zsigmond Orsolya Noémi 
(Szentábrahám), 2. Lőrinczi Zsófia, 
3. Fazakas Lóránt (Gagy). Az előző 
évek átlagához viszonyítva sokkal 
több felső tagozatos versenyzett. Kö-

zülük meglepetésszerűen kiugrott 
Derzsi Zoltán. Móra-versért díjazot-
tak: 1. Forgács Beáta (Siménfalva), 2. 
Derzsi Zoltán, dicséret: Tóth Noé-
mi (Gagy), Pintó Bernadett (Gagy), 
Bán Emőke (Siménfalva). Próza-
részletért: 1. Derzsi Zoltán, 2. Pintó 
Magdolna (Gagy), 3. Csiszer Mó-
nika (Rugonfalva), dicséretes Pintó 
Bernadett. Szabadon választott vers 
előadásáért Bán Emőke és Gyerkó 
Kornélia (Siménfalva) kapott első 
díjat, 2. Elekes Katalin (Etéd), 3. 
Csiszer Mónika. Legfiatalabbként a 
tordátfalvi, első osztályos Nagy Er-
zsébet kapott különdíjat, az igényes 
nyelvhasználatért Forgács Beáta 
kapta a Molnos Angéla nyelvészről 
elnevezett díjat. Szőcs Enikőtől, a 
központi iskola igazgatójától min-
denki játékot kapott ajándékba.  

A Móra Ferenc Kincskereső kis-
ködmönéből vett helyzetek megraj-
zolásával Demeter-Zsigmond Réka 
tanítójelölt jeleskedett, ezek terem-
tették meg a színpad hangulatát, a 
kultúrotthon termét pedig szokás 
szerint a falu szövőasszonyainak 
munkái ékesítették. 

P. Buzogány Árpád,
Székelyudvarhely

Kaland a nemzeti parkban

A Zöld SzékelyFöld Egyesület 
május 1-jén indította el az 
AHA! Nagyhagymás élőhely 

elnevezésű programját, a Békás-szoros 
– Nagyhagymás Nemzeti Park Igaz-
gatóságával, valamint a Romániai De-
nevérvédelmi Egyesülettel partnerség-
ben. A MOL Románia és a Polgár-Társ 
Alapítvány által támogatott program 
célja, hogy a régió középiskolás diákjai 
jobban odafigyeljenek és megbecsül-
jék a Békás-szoros – Nagyhagymás 
Nemzeti Park természeti értékeit.

A programban 8 gyergyói- és csí-
ki-medencei középiskola képviselteti 
magát, első lépésként 1-1 diákkal, 
melyek az elkövetkező időszakban 
egy többszakaszos képzésen vesznek 
részt a Nagyhagymás Nemzeti Park 
területén. A kezdeti képzési idősza-
kot követően minden diák egy 5 fős 
csapatot kell szervezzen maga köré, 
mellyel tovább folytatódnak a kép-
zések. Talán a legnagyobb kihívást 
a nemzeti park területén szervezett 
tájfutási próba fogja jelenteni, ahol 
a diákok nemcsak a tájékozódási 
képességeiket fogják összemérni, 
hanem fajismereti kérdésekre is kell 
majd válaszoljanak a helyszínen.

Az elmúlt hétvégén (május 21-
22-én) került sor az első képzésre. A 
nemzeti park szakemberei segítségé-
vel betekintést nyerhettek a diákok 
a terület fontosabb értékeikbe, a fel-
merülő problémákba. Jére Csaba, a 
Romániai Denevérvédelmi Egyesü-

let képviselője a denevérekről mesélt, 
majd a részt vevő diákok közösen egy 
denevérodút készítettek, illetve alko-
nyatkor ultrahangos detektor segít-
ségével „denevérvadászatra” indult a 
csapat. 

A második nap is eseménydús-
nak ígérkezett. 4.30-kor indult el az 
ébredés – ébresztés hosszas folya-
mata, hiszen a programban zergeles 
szerepelt. A napfelkelte megcsodá-
lását követően a 15 fős kis csapat 
egy sziklafal tetején telepedett le, 
ahonnan néma csendben figyelte 
az előttük levő sziklafalakat, hogy 
mozdul-e meg valami? Nem kellett 
sokáig várni, hiszen pár perc múlva 
egy zergepár, majd egy másik sziklán 
nemsokára egy medve bukkant elő. 
Percek múltán a bokrok mögül két 
kis medvebocs bukkant elő, melyek 
az anyamedvét követve legelésztek 
a füves oldalon, majd egy adott pil-
lanatban bámulatos könnyedséggel 
szaladni kezdtek ki a meredek olda-
lon és nemsokára eltűntek a gerinc 
túloldalán. A távcsövek segítségével 
a jelenlevők már-már testközelben 
ismerkedhettek meg a nemzeti park 
nagyvadjaival, olyan alkalom volt, 
melyre ritkán adódik lehetőség. 

A következő képzéshétvégére két 
hét múlva kerül sor, akkor is nem hét-
köznapi élményekben lesz részük a 
diákoknak. 

Antal Imola, 
Zöld SzékelyFöld Egyesület

Elhangzott május 13-án, Eté-
den, a népdalverseny meg-
nyitóján: „Csak énekelj, 

mert az ének jó dolog,/ Csak éne-
kelj, mert az ének víg dolog,/ Hát 
énekelj, mert az énekben szív do-
bog!” Pázmány Péter ezen szép idé-
zetével szeretném megnyitani idén 
is a már hagyományosnak számító 
Száll az ének szájról szájra mottójú 
népdalversenyt. Amikor ezelőtt hét 
évvel az első meghívót szerkesztet-
tük, csupán Etéd és Szentábrahám 
község iskoláira gondoltunk. 
Az idén azonban tizenhárom 
Székelykeresztúr környéki isko-
la diákjait, a tordai Jósika Miklós 
Gimnáziumot és a magyarországi 
Napkori Jósika Miklós Általános 
Iskolát hívtuk közös éneklésre. Saj-
nos az anyaországi iskola idén sem 
tudott megjelenni. 

Hisszük azt, hogy ezek a nép-
dalok kincsek, amelyeket őrizni 
kell, és fel kell mutatni példaként, 
hogy világítsanak, utat mutassanak 
nekünk érzéseink, gondolataink ki-
fejezésében. Kodály Zoltán 1966-
ban így írt A népdal szerepe a zenei 
nevelésben című könyvében: „Min-
den népnek van egy sereg népdala, 
amely oktatásra kiváltképpen alkal-
mas. Ezeket jól kiválogatva, a nép-
dal lesz a legmegfelelőbb tananyag, 
hogy rajta a gyermekeknek az egyes 
zenei elemeket bemutassuk és tuda-
tosítsuk ezeket… Mielőtt más né-
peket akarunk megérteni, magun-
kat kell megértenünk. Semmi sem 
alkalmasabb erre, mint a népdal.”

A népdal tovább él, öröklő-
dik. Régen a  gyermekek már igen 
fiatalon megismerkedtek egy-egy 
tevékenységhez kapcsolódó dal-
lamvilággal, a nagyszülők, dédszü-
lők tanították, így eleve évszázados 
örökséget kaptak.

Így van ez más népeknél is, hiszen 
a dal, a zene az emberi lélek és érzel-
mek terméke, melyben kifejezést kap-
nak örömeink, bánataink egyaránt.

A népdal és népzene tehát nem 
mesterkélt, mert az ember és a kö-
zösség érzéseinek és lelkivilágának 
legmélyéből jövő. A népdal és nép-
zene nélkülözhetetlen kelléke a né-
pi-nemzeti életnek.

Amely nép föladja népzenéjét, 
népdalait, lemond népi mivoltának 
egyik legszembetűnőbb, legalapve-
tőbb részéről, mely nélkül fellazul 
a közösségi, a társadalmi élet. Hoz-
zuk vissza népdalainkat, népzenén-
ket közösségi életünkbe, ha magya-
rok akarunk maradni!

Ezért szervezzük meg minden 
évben, községünkben, az etédi Jósi-
ka Miklós Általános Iskolában, már 
hetedik alkalommal, a Száll az ének 
szájról szájra körzeti népdalvetél-
kedőt.

Ez alkalommal szeretném meg-
köszönni a vetélkedőn megjelent is-
koláknak, és itt kiemelném a tordai 

Jósika Miklós Gimnáziumot, hogy 
olyan messziről távolságot és fárad-
ságot nem kímélve eljöttek, jelen-
létükkel megtiszteltek.

Tisztelettel és szeretettel köszönt-
jük meghívott vendégeinket is. A 
Hargita Megyei Tanfelügyelőség ré-
széről Fodor Sándor történelem sza-
kos tanfelügyelőt, a székelykeresztúri 
Kispipacsok néptánccsoportot és ok-
tatójukat, László Anna Ildikót, akik a 
vetélkedőnket változatossá teszik és 
szórakoztatnak minket, mert a nép-
tánc, akár a népdalok, megváltozha-
tatlan és megbonthatatlan rendszert 
képviselnek mindennapjainkban.

Köszönetet mondunk azoknak 
a szponzoroknak is, akik anyagi-
lag támogattak, hogy e vetélkedőt 
megszervezhettük és elmondhas-
suk, hogy közös erővel sikerült 
emlékezetessé tennünk ezt a napot 
diákjaink és a falu életében, hiszen 
egymástól tanultunk, és őseink 
örökségét mutattuk be egymásnak.

Birtalan Árpád igazgató,
Etéd

A kincset a szívében hordozza az ember


