
4. oldal |  2011. július 22., péntekhargitanépe

gyergyó

hírfolyam

> Busszal is lehet menni a Gyilkostói So-
kadalomba. Szombaton 7.30-kor indul az első 
buszjárat Gyilkostóra a gyergyószentmiklósi 
művelődési ház elől, a továbbiak 10, 12.30 és 16 
órakor szállítják az érdeklődőket a sokadalom-
ba. 10.30-kor és 12 órakor is indítanak autó-
buszt, amelyek elsősorban tánccsoportok szál-
lítását oldják meg, ám amennyiben marad üres 
hely, a kirándulók is igénybe vehetik. Visszafelé 
17 órakor indul az első járat Gyilkostóról, az 
utolsó pedig 23.15-kor. A 18.30-as és 20 órás 

járatok szintén táncosokat szállítanak, és csak az 
üresen maradt helyeket foglalhatják el az utasok. 
A Gyilkostói Sokadalom gazdag programjából 
figyelemre méltó a 12 órától kezdődő ünnepi 
szentmise, a Szent Kristóf-kápolna jubileumi 
búcsúja. 13 órától áldják meg a gépjárműveket, 
majd felvonulnak a kápolnától a Gyilkos-tó 
partján felállított színpadig. 14 órától kezdődik 
a Népzene- és néptáncgála, amelyen a madarasi 
népi zenekart és Cseh Judit nótaénekest, a Hó-
virág néptáncegyüttest, a kilyénfalvi Csipkebo-
gyó néptánccsoportot, a gyergyóremetei citera-
zenekart és a Sirülő néptánccsoportot, valamint 

Bartis Zoltánt és zenekarát láthatja az érdeklődő 
közönség. Este hat órától kezdődően Cserey 
Csaba és Pintea Cristian invitálja képzeletbeli 
utazásra az érdeklődőket, majd a sepsiszentgyör-
gyi Égvilág zenekar lép színre. 21 órától kezdő-
dik a magyarországi Tárkány Művek együttes 
koncertje, amit a sepsiszentgyörgyi M Stúdió 
táncosainak tűztáncbemutatója követ. 10 órától 
az EKE szervezésében Tündérkert-túrán vehet-
nek részt a természetkedvelők, a Hagyományos 
ízek főzőversenye iránt érdeklődők pedig 10 és 
16 óra között nézhetik meg, kinek mi fő a bog-
rácsában. 15 órától lesz a hajómodell-bemutató a 

tavon a tanulók háza közreműködésével, 14–18 
óra között pedig a gyergyószentmiklósi Baranta 
Közösség, illetve a Portéka Egyesület tart nyílt 
foglalkozást. 

> Gyergyói retrospektív – festészeti ki-
állítás. Karácson János, Sövér Elek, Karancsi 
Sándor, Beczásy Antal és Maszelka János kép-
zőművészek festményeiből nyílik kiállítás ma 18 
órától a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton 
Múzeumban. A Gyergyói retrospektív című tár-
latot Bajna György, lapunk korábbi munkatársa 
nyitja meg.

Körkép

Urmánczy-szobor nincs Maros-
hévízen, de van újonnan állí-
tott Vieru-emlékmű, Decebalt, 
Traiant és Miron Cristeát ábrá-
zoló díszkapu az Urmánczy-park 
bejáratánál, a központban pedig 
óriási sátrat húztak fel: férjhez 
megy a polgármester leánya. A 
magyarság és a városvezetés 
viszonyáról megoszlanak a véle-
mények. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

A maroshévízi magyarság több 
képviselője is állítja: annak 
ellenére, hogy a magyar-

ság szavazatával lett polgármester 
Stelu Platon, hátat fordított a hu-
szonnégy százalékos kisebbségnek, 
cserbenhagyta őket. A polgármes-
ter szerint ennek nyoma sincs, min-
dent megtesz a település lakosságá-
ért nemzetiségtől függetlenül. 

Szobrozás
Az utóbbi időben több eset is 

adódott, amikor a magyarság úgy 
érezte, hátrányos helyzetű. Ezek 
egyike az Urmánczy-szobor esete. 
A dr. Urmánczy Nándor nevét vise-
lő alapítvány kérte, a központi park-
ban állíthassanak fel egy szobrot 
a három román személyiséget áb-
rázoló emlékmű mellé. Urmánczy 
méltón képviselné a település egy-
negyedét képező magyar lakossá-
got. Román civil szervezetek kifo-
gásai miatt jóváhagyó döntés nem 
született, egy bizottságot hoztak 
létre a tanács kulturális bizottságá-
nak tagjaiból, melyet szakemberek-
kel egészítettek ki. 

„Kilenctagú bizottság jött létre 
így, két magyar, hét román képvise-
lővel, ám asztalhoz még nem ültünk. 
Időközben viszont döntést hozott a 
testület két négyzetméternyi terület 
bérbeadásáról a központi parkban, 
oda Grigore Vieru mellszobrát ál-
lították fel. Utóbbihoz nem kellett 
semmilyen bizottság, az Urmánczy-
szobor állítása pedig húzódik. Kije-
lentettem, ha ilyen kettős mércével 
mérnek, én nem akarok a bizottság 
tagja lenni” – mondta Mohácsek 
Ákos RMDSZ-es tanácsos.  

Stelu Platon polgármester nem 
lát semmi rendellenességet abban, 
hogy Vieru-szobrot lepleztek le a na-

pokban. Mint mondja, Urmánczy 
esetében is lesz döntés, a kezdemé-
nyezők utólagos kérését figyelembe 
veszik, hogy a műalkotás a kato-
likus templom közelébe kerüljön, 
már el is készült erre egy urbanisz-
tikai bizonylat. 

Hagyományos román kapu 
Az Urmánczy-család örökösei 

visszakapták a kastélyt, különböző 
területeiket, valamint a kastélyhoz 
tartozó park egy részét is ők gon-
dozzák, a többi az önkormányzat 
kezelésében van. Ennek bejáratá-
hoz emeltek és avattak egy kaput 
a múlt hétvégi Maroshévízi Napo-
kon, amelyen többek közt Miron 
Cristea domborműve látható. 
Szabó Kálmán örökösként állítja, 
nincs ebbe beleszólásuk, az ön-
kormányzat azt tesz, amit akar, fia 
Zsombor viszont azt mondja, ha 
terveik szerint felújítják a kastély 
környékét, melléképületeit, igen 
nagy lesz a kontraszt. 

„Egy hagyományos román, fa-
ragott tölgyfakaput állítottunk. 
Miron Cristea arcképe is rajta van, 
hisz ő a legjelentősebb szülöttje 
Maroshévíznek, többek között ő 
volt Románia első patriarchája, ko-

lostort hozott létre… A kapun dom-
borműként látható még Decebal és 
Traian, akik a románság szimboli-
zálói, mellettük pedig a térség alap-
foglalkozásait bemutató faragvá-
nyokkal. A megyei tanács támoga-
tásával sok székely kaput állítottak 
hagyományos kapuk címen, ennek 
alternatívájaként mi Maroshévízen 
szintén hagyományos román kaput 
állítottunk” – közölte Stelu Platon.

Lakodalom közterületen
Méretes sátrat húztak fel a köz-

ponti parkban, már elhelyezték ben-
ne a székeket és asztalokat: itt tartja 
esküvőjét a polgármester leánya. A 
sátor egyik szöglete pár méterre ke-
rült a református templom bejáratá-
tól, ezt többen nem nézik jó szem-
mel. Attól is tartanak, vasárnap haj-
nalhasadtáig nem alszanak a hangos 
muzsika miatt a környéken lakók. 

„Szokás sátorban szervezni la-
kodalmat. Román szokás szerint 
apatársam foglalkozik a lakoda-
lomszervezéssel, de engedélyt kért, 
és van rá szabályozás, milyen cél-
ra, mennyiért lehet közterületet 
bérelni. Az elhelyezése miatt nem 
emelt kifogást a református egyház, 
s tudtommal más sem. Hogy éjsza-

ka zene lesz? Zene volt a Hévízi 
Napokkor is, senki nem panaszko-
dott. Még nem volt lakodalom a 
központi parkban, tény, de mindig 
kell legyen egy kezdet, és hátha ez 
lesz a jó példa, mások is kedvet kap-
nak hozzá. Ez nem kiváltság, bárki 
igényelhet ideiglenes közterület-
foglalást hasonló célra is” – mondja 
Maroshévíz első embere.

A városvezetés 
és a magyarság viszonya
Mindig jó viszony volt közte és a 

település magyar lakossága között – 
állítja a polgármester, felemlegetve, 
ő személyesen is hozzájárult, hogy a 
múlt mandátumban magyar alpol-
gármestere legyen Maroshévíznek, 
Szabó Kálmán személyében. „Ez 
egy olyan, idézőjelesen apró részlet, 
amiről megfeledkeznek” – mondja 
Stelu Platon, hangsúlyozva, na-
gyon jó a kapcsolata a magyarság-
gal, az egyházi képviselőkkel, s bár 
„politikailag” vannak divergenciák 
a magyarság képviselőivel, ezek ko-
rántsem konfliktusok. 

„Nem volt, nincs, és nem is sze-
retném, hogy konfliktus alakuljon 
ki köztem és a magyarság között, 
hévízi vagyok, nagyapám az oszt-
rák–magyar hadseregben harcolt, 
szüleim négy évig magyarul tanul-
tak. A legutóbbi választásokkor sok 
magyar szavazott rám, s hiszem, 
2012-ben újra sok magyar bizalmát 
fogom élvezni. A Kemény János 

Iskola-programban segítettem bi-
zottsági elnökként, polgármesterré 
választásom után különítettünk el 
2,6 milliárd lejt a kultúrház felújí-
tására, ahol rendszeresen vannak 
magyar rendezvények, de a ma-
gyarságot is szolgálja a felújított 
piac, magyar gyerekek is játszanak 
az új játszótereken, parkokban, jár-
nak az új járdákon, ők is laknak a 
modernizált tömházlakásokban. 
Nekem jó viszonyt kell ápolnom a 
magyarsággal, de a helybéli romá-
nokkal is.”

Bende Sándor területi RMDSZ-
elnök hévízi lakosként nem látja ilyen 
rózsásnak a helyzetet. Úgy véli, miu-
tán polgármesterré választották a ma-
gyarság támogatásával Stelu Platont, 
ő cserbenhagyta a kisebbséget. Érde-
keik érvényesítésére kevés a kilátás, 
annak ellenére, hogy többször is leül-
tek vele beszélgetni az RMDSZ-esek, 
emlékeztetve, kinek köszönheti a 
polgármesteri széket, hisz három sza-
vazat segítette a tisztség elnyeréséhez. 

„Biztos vagyok benne, hogy 
2012-ben is sok magyar fog rám 
szavazni” – mondja Stelu Platon. 
Bende Sándor viszont így fogal-
maz: „A jövő évi választásokban 
bízunk, egyetlen reményünk van: 
ha olyan erőt tudunk felmutatni, 
hogy szükség legyen ránk. Szeret-
nénk látni, kik lesznek a jelöltek, de 
elmondhatom már most: bárki más 
jobb lenne a magyarság számára, 
mint a jelenlegi.”

MaroshéVízi újDonságok

Vieru-szobor és lakodalom a parkban

Hagyományos román kapu Maroshévízen. Székelykapu-programot utánoz fotó: balázs katalin
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