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Gyilkostón egyszer sem csenget a postás
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Az igazságot keresi Selyem András édesapja
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> Az árvíz nyomait takarítják Gyergyó
tölgyesen. Lapzártakor még mindig a hétfő 
délutáni felhőszakadás nyomán keletke-
zett áradás nyomait igyekeztek eltüntetni a 
gyergyótölgyesi önkormányzat emberei. „A 
Túlsóvíz utca teljesen járhatatlanná vált, és öt 
lakóház erősen megrongálódott a hétfői áradás 
során” – számolt be a Hargita Népének Csibi 
László alpolgármester, kifejtve, az áradást az 
okozta, hogy az Aszód-patakán átívelő hídnál 
gát keletkezett a patak által bemosott kövek-

ből és ágakból, a felgyűlt víz pedig 16 portát 
és több hektárnyi mezőgazdasági területet 
árasztott el. Ezenkívül víz alá került még ötszáz 
méternyi útszakasz a Gyergyóholló felé vezető 
127-es országútból, illetve három kilométer 
erdei út, és tönkrement négy híd. A bajba ju-
tott tölgyesieken rögtön a felhőszakadás után 
a tűzoltóság emberei segítettek, jelenleg pedig 
az önkormányzat munkásai két erőgéppel ta-
karítják az iszapot, kőtörmeléket és fahulladé-
kot az útról. „Az egyik lakó az önkormányzat-
nak adományozta kertjének egy részét, hogy 
ezután ott haladhasson át a forgalom, és ne a 

patak irányába” – magyarázta Csibi László, ki-
fejtve, így is aggódik, többek közt a miatt a ház 
miatt, amelynek alapzatát mosta el az áradás, és 
noha megerősítették az alapot, fennáll a veszé-
lye, hogy összedől. 

> Új út új szabályokkal. Elkészült az Új 
élet utca aszfaltburkolata, a tervezettnél na-
gyobb befektetés árán útalapot is készítettek, 
erre került rá az aszfaltréteg, az útszakaszt 
bogárhátúra képezték ki – többek közt ezt 
is szemügyre vették a kerékpárkörúton részt 
vevő tanácsosok. A munkálatok folyamán fel-

újítják a Kárpátok és Temető utca járófelületét 
is, ezzel párhuzamosan elkezdődtek a Virág 
negyedi munkálatok.  Gyergyószentmiklós 
önkormányzata ismételten felkéri a lakókat, 
a munkálatok idejére távolítsák el ott parkoló 
járműveiket, hisz ellenkező esetben büntetésre 
számíthatnak. A lakónegyedek útfelületeinek 
felújítása végén forgalom-átalakításra is sor 
kerül a tömbházak közötti utcákban. Az új 
szabályok szerinti közlekedést – mely a városi 
forgalom-átalakítási terv része – táblák kihe-
lyezésével teszik lehetővé, a két negyed új for-
galmi térképét a sajtóban is közölni fogják.

 postaláda Gyilkostó közterületén. 
ajtaja nyitva, benne a nedvesség-
től összecsavarodott képeslapok, 
köztük akár egyévesek is. várhatja 
a címzett, hogy hírt kapjon szeret-
teiről. mint ahogy a gyilkostói lako-
sok is várhatják, nyugdíjukat hozza 
a postás. Ha pénz kell, jobb, ha érte 
mennek Gyergyószentmiklósra.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

2011-et írunk. Gyilkostó üdü-
lőtelepen, ahol közel száz 
személynek van állandó lak-

helye, és évente több ezer turista 
megfordul, nincs postai szolgálta-
tás. Egyszer pedig még postahiva-
tal is volt – épülete ma már romos. 
Egy helybéli lakos meséli, hogyan 
oldják meg a levelek, pénzutalvá-
nyok sorsát: „Hetente bemegyünk 
Gyergyószentmiklósra, érdeklő-
dünk a postán, érkezett-e valami 
küldemény. A nyugdíjért is bejárunk. 
Az ajánlott leveleket csak véletlenül 
kapja meg az ember, ha jó órában ko-
pogtat, mielőtt azt visszaküldenék a 
feladóhoz. Mi postafiókot nyitot-
tunk, oda érkeznek a küldemények, 

de ha csak nem muszáj, a címünket 
nem adjuk meg senkinek.”

A gyilkostóiak közül ki ahogy 
tud, bemegy Gyergyószentmiklósra, 
a turistáknak viszont fogalmuk 
sincs arról, hogy az üdülőtelep köz-
téri postaládáiba dobott üdvözlő-
lapjaik csekély eséllyel kötnek ki a 
címzettnél, inkább a kukák tartal-

mát gyarapítják. Az egyik vendéglő 
előtt lévő postaláda ajtaja ráadásul 
nyitva van, jól látható az angol, né-
met, francia üdvözlősorokból, hogy 
feladójuk hitt abban, küldeménye 
célba ér. 15. 08. 2010 – olvasható a 
keltezés egyik képeslap hátoldalán. 

A gyergyószentmiklósi postahi-
vatalnál érdeklődve megtudjuk, autó 

hiányában nem járnak ki az üdülőte-
lepre. Korábban, míg volt gépkocsi, 
hetente kétszer érkezett postás, telefo-
non értesítette azokat, akiknek külde-
ményét szállította, egy légyott terem-
tett alkalmat az átadásra. Nincs kocsi, 
nincs postaláda-ürítés sem. Kértek, 
ha újra az üdülőtelepre kirándulnék, 
vigyem a postahivatalba a nyitott láda 
tartalmát. „A gyilkostói probléma 
többször felvetődött – mondja Szabó 
István, a Hargita Megyei Postahivatal 
üzemeltetési igazgatója, hozzátéve, a 
tavalyi költségcsökkentő intézkedések 
miatt állt be a szállítóeszköz-hiány. 
– Kocsit adni nem tudunk. A rossz 
útviszonyok, a kisszámú lakosság és 
kevés szolgáltatásigény miatt született 
ez a döntés, mert ha Gyilkostóhoz 
küldünk autót, akkor nem marad idő 
nagyobb települések postai küldemé-
nyeinek továbbítására.”

Az igazgató nem tudott arról, 
hogy nyitva áll a köztéri postaláda aj-
taja, mint ahogy arra sem látja a meg-
oldást, hogyan lehetne újraindítani 
a szolgáltatást. Nem is kecsegtet sok 
ígérettel, csupán ennyit mond: „Ha 
mást nem tehetünk, legalább lesze-
reltetjük a postaládákat.”

Örökre küldésre váró képeslapok. Elakadt hír fotó: balázs katalin

gyergyó

kilyénfalvi falunapok

A 250 éves 
templom ünnepe
Hétfőn kezdődött, péntekig tart 
kilyénfalva ünnepe. ez alkalom
mal mutatják be a település múlt
játjelenét rögzítő kiadványt, és 
újra felszentelik a 250 esztendős 
templomot. 

B. K. 

Először 1577-ből maradt fenn 
írásos említés Kilyénfalváról, 
ahol a leggyakoribb család-

nevekként a György, Czirják, Kovács, 
Kolozsi, Borka szerepel, és 142 család-
név, köztük a Zsombori, Zathureczki, 
Zakariás, Walter, Wilmann teljesen 
eltűnt – derül ki a Farkas Aladár és dr. 
Janitsek Jenő szerzőpáros Kilyénfalva 
története és névanyaga című, a falu 
ünnepén bemutatott kötetből. A szer-
zők rávilágítanak a település számbeli 
alakulására: míg 1703-ban 48 család 
lakta Kilyénfalvát, a 2010-es összeírás 
774 kilyénfalvi személyt említ. Fo-
gyatkozás figyelhető meg, hisz míg 
korábban itt I–VIII. osztályos iskola 
működött, most csupán egyetlen, osz-
tatlan osztályban tanulnak elemisták, 
ám Farkas Aladár állítja: nincs elvesz-
ve a falu, a jövőtervezéshez a turizmus 
újraszervezése is hozzájárulhat. A ki-
adványban szó esik többek között a te-
lepülés lakóinak szabadságharcokban 
való részvételéről, és a kilyénfalvi spe-
cifikumnak számító, egykori kútbírók 
szerepéről. 

A tegnap este tartott könyvbe-
mutatót mától újabb rendezvények 
követik a Csipkebogyó Kulturális 
Egyesület szervezésében: este, a 7 
órás szentmisét követően Márton 
Áron püspökről vetítenek filmet, 
holnap 14 órakor kezdődnek a gye-
rekprogramok, melyeket táncház zár, 
15.30-tól sportvetélkedőkre és férfi-
ak főzőversenyére kerül sor. A 19 órás 
szentmisét követően koncert lesz a 
templomban, 21 órától a Haverock 
zenekar lép fel az iskola udvarán lévő 
szabadtéri színpadon. 

Pénteken az Újfalvi Fúvószenekar 
ébreszti Kilyénfalva lakosságát, 12 
órakor kezdődik a búcsús szentmise 
és templomszentelés, lesz egészség-
sátor és néptánctalálkozó, este pedig 
az Insect-koncert után utcabál zárja a 
rendezvényt. 

Az idei Kilyénfalvi Falunapok 
megszervezését 3000 lejjel támo-
gatta a községi önkormányzat, 
1500 lejt pótolt hozzá Kilyénfalva 
Közbirtokossága.

az igazságot keresi a gyergyó
szentmiklósi selyem alpár, a 
március 7én tragikus körülmé-
nyek között elhunyt selyem and-
rás, a muuuvi fest megálmodó-
jának édesapja. a 65 éves férfi 
gyalogosan és autóstoppal szán-
dékszik megtenni az utat pozso-
nyig, a szlovák fővárosig, ugyan-
is fiát március 3án a szlovákiai 
somorján gyalogátjárón gázolta 
el egy autó, és mint mondta, nem 
bízik a szlovák igazságszolgálta-
tás becsületességében. 

Jánossy Alíz
janossy.aliz@hargitanepe.ro

„Csak igazságot kérek, 
nem többet” – szö-
gezte le tegnap indulás 

előtt a Hargita Népe kérdésére Se-
lyem Alpár, a néhai Selyem András 

édesapja, kifejtve, hogy a szlovák 
igazságügyi minisztériumig megy 
gyalogosan és autóstoppal. Mint 
mondta, zarándoklatával nem óhajt 
feltűnést kelteni, csupán igazságta-
lanságnak tartja, hogy március óta 
még mindig nem született olyan 
döntés, amely a halálos gázolást 
okozó fiatalember felelősségre vo-
násáról szólna. A gyásztól megtört 
édesapa egy régi muuuvis banner 
hátára írta rá: „András fiamért, 
az igazságért!” Ezzel akar majd 
megjelenni a szlovák igazságügyi 
minisztérium előtt, arra kérve a ha-
tóságokat, hogy az igazság oldalán 
álljanak, amikor döntést hoznak a 
tragikus ügyben. 

Selyem Andrást egyébként 
Hargita Megye Tanácsa a májusban 
szervezett ifjúsági konferencián 
post mortem Márton Áron-díjjal 

– éremmel és oklevéllel – tüntette 
ki a gyergyói ifjúságért, ifjúsági élet 
fellendítéséért végzett munkájáért. 
Az alig harmincévesen elhunyt Se-
lyem András nevéhez fűződik töb-
bek közt a Téli vagánykodás néven 
ismertté vált extrém sportvetélke-
dő, illetve azok a bulik, amelyeken 

különféle új zenei irányzatokat is-
mertetett az érdeklődőkkel. Mivel 
Gyergyószentmiklóson megszűnt 
a mozi, Selyem András filmklubot 
hozott létre, a Pro Art Galériában 
olyan filmeket vetítettek, amelye-
ket külföldi kapcsolatain keresztül 
szerzett be. A vetítések alkalmával 
fogalmazódott meg egy rövidfilm-
fesztivál létrehozásának az ötlete is, 
így született a Muuuvi Fest, amely 
hat kiadást ért meg, és a filmes 
szakma elismerte New York-tól 
Tokióig. Amikor kiderült, hogy 
Gyergyószentmiklóst elkerülik a 
bábszínházak, létrehozta Kartoon 
nevű egyszemélyes bábszínházát, és 
kellékeit hátizsákba, bőröndbe pa-
kolva járta az óvodákat, iskolákat, 
örömet szerezve a kisgyerekeknek 
sajátos, egyedi feldolgozású inter-
aktív előadásaival.

Selyem Alpár. Nem feltűnést, igazságot akar


