
udvarhely

Körkép

hargitanépe2011. június 21., kedd | 5. oldal 

Pályázati pénzből egy filagóriát épí-
tett az Eötvös József Szakközép-
iskola a Székely Támadt Vár egyik 
bástyájára. A Haáz Rezső Múzeum 
vezetősége a tanintézmény lépését 
tudatlansággal magyarázza: azt 
mondják, „korondi bódét húztak 
egyik legrégebbi építményünkre”. 
A tanintézmény vezetősége sze-
rint a filagória „képbe illő” és már 
a harmincas években is állt ott egy 
hasonló pihenőhely.

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

„Fáj a szívünk. Furán érin-
tett, hogy az iskola egy 
kerek, zsindelytetős fila-

góriát épített arra a bástyára, ahol a 
huszár áll” – panaszolta lapunknak 
Miklós Zoltán, a Haáz Rezső Múze-
um igazgatója, annak az Udvarhelyi 
Akciócsoportnak a tagjaként, mely a 
város turisztikai szempontból törté-
nő felvirágoztatását tűzte ki céljául. 
„Oda terveztük az őrségváltást, a 
magyarországi szakemberek, a had-
történeti múzeum munkatársai is 
azt mondták, az megfelelő hely. Ám 
még ott áll a huszár, ezért az első őr-
ségváltáskor úgy gondoltuk, a dara-
bontok majd a lovas katona elvitele 
után foglalhatják el ott helyüket, 
erre fel oda építenek egy korondi 
bódét” – részletezte Miklós Zol-

tán. Mint magyarázta, tudomásuk 
szerint az iskolának az építkezésre 
nincs engedélye sem a megyeszékhe-
lyi műemlékvédelmi hivataltól, sem 
a polgármesteri hivatal városgazdál-
kodási és urbanisztikai osztályától.

„Korondi bódét húztak”
„Ha tudnak róla, biztosan nem 

adnak engedélyt. Ez az iskola részéről 
vagy tudatlanság, vagy nemtörődöm-
ség. Még egyszer bebizonyították, 

hogy nem tudják, mijük van. Nem 
a Jézus-kápolna, hanem a vár a legré-
gebbi építményünk, még álló falakkal, 
nem szabadna ilyent tenni ott. Pont 
egy tanintézmény? Azon dolgoztunk, 
hogy lebontassuk a vasutasbódét, a 
kapusszobát, és erre még építenek 
egyet, egy nem oda illőt” – sérelmezte 
a múzeumigazgató. Azt is hozzátette, 
az Udvarhelyi Akciócsoport – mint 
ismeretes – elképzelte, és tett is azért, 
hogy a várban hosszú távon történjék 
valami – hiteles forrásokra alapozva 
igyekeznek kicsit újból „felrázni” a vá-
rat, és erre, mint panaszolták, „felhúz-
nak egy korondi bódét”.

Szép és jó a filagória?
Liszkovics József, az Eötvös József 

Szakközépiskola aligazgatója lapunk-
nak azt mondta, egy zöldövezetes 
pályázat révén nyertek pénzt a fila-
gória felépítésére. „Valamikor a 30-as, 
40-es években volt ott még egy fila-
gória, fényképünk is van róla, ezért 
gondoltuk azt, hogy hagyományos 
alapanyagokból, fából készítünk egy 
»képbe illő« filagóriát, ahová akár a 
turisták is leülhetnek” – magyarázta 
az aligazgató, aki a múzeumosok ész-
revételeire úgy reagált: „Mindenre 
panaszkodnak, ám inkább abban kel-
lene lépniük, hogy megújuljon a vár, 
és ne olyasmibe kössenek bele, ami 
szép, jó és hasznos.”

EllEnTMondáSoS éPíTKEzéS A SzéKEly TáMAdT VáRbAn

„Korondi bódé” az öreg bástyán
luKácS cSAbA-KönyVbEMuTATó
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> Lepkeház: rekordlátogatottság. Bezárt 
a Vulticulus Földrajzi Társaság által a Haáz 
Rezső Múzeumban berendezett egzotikus 
lepkekiállítás, mely – mint már arról beszá-
moltunk – rekordlátogatottságot hozott: bő 
egy hónap alatt nem kevesebb mint 8500-an 
tekintették meg a rendhagyó tárlatot, illetve 
ez alatt az idő alatt több száz lepke kelt ki. A 
lepkeházat, mint megtudtuk, főleg kisiskolá-
sok látogatták, de más településekről is jócs-
kán jegyeztek betérőket, akiknek különös 

élmény volt testközelben találkozni ezekkel 
a színes, repülő „csodákkal”. A házbontást 
követően az elpusztult lepkék nem vesznek 
kárba, tanintézményekben preparátumként, 
bemutatóeszközként őrzik meg őket. Azt is 
megtudtuk, hogy a múzeum és a földrajzi tár-
saság kapcsolata itt nem szakad meg, van még 
meglepetés a közös tarsolyukban.

> MPP: nehezedik a vidéki ember élete. 
A Magyar Polgári Párt lapunknak eljuttatott 
közleményében tudatja, aggodalommal érte-
sültek arról, hogy hat Hargita megyei adóhi-

vatal – a borszéki, a balánbányai, a korondi 
és a székelykeresztúri mellett a szentegyházi, 
illetve a gyergyószárhegyi kirendeltség is – 
megszűnik. „Ennek a lépésnek a következ-
ményeként a tíz Hargita megyei hivatalból 
csak a csíkszeredai, a székelyudvarhelyi, a 
gyergyószentmiklósi és a maroshévízi iro-
da fogja folytatni tevékenységét. A Magyar 
Polgári Párt átgondolatlannak és koncepció 
nélkülinek ítéli meg az átszervezést, amelyre 
még a személyzet létszámcsökkentése sem 
szolgál magyarázatként, ugyanis a meg-
szűnő hivatalok személyzetét áthelyezik a 

fennmaradó irodákba, illetve a Megyei Köz-
pénzügyi Vezérigazgatósághoz. Az intéz-
kedés kárvallottjai továbbra is az egyszerű 
adófizető polgárok lesznek, akikre további 
terheket rónak az utazással járó költségek. 
A Magyar Polgári Párt felkéri a kormányon 
lévő RMDSZ-t, hogy ne nehezítse tovább 
a vidéki emberek életét, ne a központosítás, 
hanem a decentralizáció, a szubszidiaritás és 
a különböző autonómiaformák felé tolja a 
központi román hatalom törekvéseit” – áll 
a Magyar Polgári Párt sajtóirodája által ki-
adott közleményben.

Saját készítésű fényképeivel 
gaz dagon illusztrált, élménydús 
be számolót tartott könyvbemuta-
tója kapcsán tegnap este lu-
kács csaba. A parajdi szárma-
zású újságíró diktátorok könyve 
című művével és az izgalmas 
háttérinformációkkal ma este 18 
órától csíkszeredában is megis-
merkedhetnek az érdeklődők.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Lukács Csaba néhány olyan fo-
tóval kezdte az előadást, ami 
elmondása szerint a felelős-

ségről szól. Lukács a Bolíviában „ku-
tyaként lelőtt” szovátai Magyarósi 
Ár pád sokkoló, vérbe fagyott fény-
képeit mutatta be: „tetteinknek 
kö vetkezményei vannak” – hangsú-
lyozta. A parajdi születésű újságíró a 
világ egyik legdurvább, legfélelme-
tesebb börtönében, szülőhelyüktől 
tizenhatezer kilométerre találkozott 
a szovátai Toásó Előddel, aki 970 
napja sínylődik – a bemutatott fo-
tók tanúsága szerint – embertelen 
körülmények között. A tengerszint 
felett 3800 méter magasban fekvő 
börtönben mindennaposak a bal-
hék: egy nyolcszoros gyilkosságért 
elítélt rab Lukács szeme láttára verte 
péppé biciklilánccal egy társa arcát, 
mert az nem mutatott kellő tisztele-
tet iránta. „Ezek után nem mertem 
visszautasítani az illető ötven pesóért 
árult éjjelilámpáját” – tette hozzá 
nevetve Lukács. Mint mondta, Előd 
azért tudott életben maradni, mert 
rabtársai hősként tisztelik, mivel 

szerintük azért ment oda, hogy őket 
„felszabadítsa, megvédje szabad-
ságukat”. A börtönben egyébként 
kisebb kokaingyár is működik: a 98 
százalékos tisztaságú kokain gramm-
jáért 300 forintot kérnek – Magyar-
országon ennek tízszeresét. A műve-
lődési ház koncerttermét zsúfolásig 
megtöltő hallgatóság Lukácstól azt 
is megtudhatta, hogy Toásó Előd 
és Magyarósi Árpád mellett sepsi-
szentgyörgyi, debreceni és budapesti 
magyar fiatalokat is Bolíviába csábí-
tott az autonomista harcos Eduardo 
Rózsa Flores, ám hiába vette el tőlük 
útlevelüket, átszöktek Brazíliába a 
zöld határon, így megúszták a nem 
mindennapi kalandot. „Révész Ti-
borról, a szentgyörgyi fiatalról azóta 
sincs semmi hír” – mondta Lukács, 
hozzátéve: a Toásó-történetnek saj-
nos nem látja a végét.

A szerző a Diktátorok könyvében 
szereplő további országokba is el-
kalauzolta a hallgatóságot: betekin-
tést nyerhettünk a napi negyvenöt 
deka rizsadagon tengődő észak-ko-
reai emberek mindennapjaiba, ahol 
az emberek „önként” felajánlják fi-
zetésük egy részét a „hőn szeretett” 
pártnak, ellátogattunk a katonai 
diktatúra által irányított Burmába 
és Kubába, majd izgalmas részlete-
ket tudhattunk meg a Ceaușescu-
házaspár kivégzéséről. „Ezekről 
a helyekről nagyon jó hazajönni: 
itthon lényegtelenné válik, hogy 
hülye a főnököm, értékelem, hogy 
van meleg víz, hogy élnek és egész-
ségesek a hozzátartozóim” – zárta 
bemutatóját Lukács Csaba. Huszárszobor filagóriával. A Haáz Rezső Múzeum igazgatója szerint engedély nélkül készült a faépítmény fotó: Máthé lászló ferenc

Lukács Csaba, a világot járt újságíró. Átértékelt prioritások fotó: balázs attila

„Költözzön a Marsra 
a fakanálmúzeum!”

A múzeum és az iskola közötti 
konfliktus nem új keletű. Koráb-
ban, amikor mindössze szóbe-
széd szintjén terítékre került az 
iskola esetleges elköltöztetése a 
várból, az intézmény vezetősége 
vehemensen reagált: az igazga-
tó fakanálmúzeumnak nevezte 
a városi múzeumot, és azt ta-
nácsolta, költözzenek inkább a 
Marsra. Mint ismeretes, többen 
támogatnák azt az ötletet, hogy 
a várat kulturális központtá ala-
kítsák, ahol más intézmények 
mellett a múzeum is helyet kap-
hatna – ez irányú konkrét lépé-
sek viszont nem történtek.


