
Az udvarhelyi maffia, a szervezett 
bűnözés, az ingatlancsalások és 
zsarolási esetek visszaszorítása 
érdekében közbiztonsági vegyes 
bizottság felállítását sürgeti Nagy 
Pál, az EMNT udvarhelyszéki el-
nöke és Molnár Miklós, az MPP 
városi tanácsosa. 
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A Kőkereszt téri vereke-
dést követően azt írtuk, 
új időszámítás kezdődött 

Székelyudvarhelyen, hisz terítékre 
került egy addig tabunak számító 
téma: a szervezett bűnözés, a maf-
fia udvarhelyi jelenléte, ténykedése, 
egyáltalán a létezése. Az incidenst 
követően az Erdélyi Magyar Nem-
zeti Tanács lakossági fórumot szer-
vezett, a témával azóta foglalkozik 
internetes blogján Szőke László 
székelyudvarhelyi-budapesti újságíró 
is. Nagyjából azóta, vagyis egy bő 
éve sürgeti az EMNT udvarhelyszéki 
elnöke, Nagy Pál is egy bizottság fel-
állítását a közbiztonság javításáért. 
„A polgáriak pozitívan reagáltak 
a témára, Molnár Miklós tanácsos 
jelezte, hogy részt vesz a bizottság-
kialakítási munkálatokban. A héten 
ülünk le, és kezdünk el tervezni, il-

letve ekkor gyúrjuk össze az ötlete-
inket is, hisz ez egy közös akció kell 
legyen” – mondta lapunknak Nagy 
Pál, aki, mint Molnár Miklós fogal-
mazott, nyitott kapukat döngetett 
a polgáriaknál. „Azt mondtuk, va-
lamit tenni kell, így javasoljuk egy 
bizottság felállítását, amelyben a vá-

rosi tanács, a polgármesteri hivatal 
is képviselve kellene legyen, sőt tagja 
lehetne a polgármester is. Ugyan-
akkor, hogy érdemben is tudjunk a 
témával foglalkozni, azt javasoljuk, a 
bizottságban legyen benne, kapjon 
szerepet a székelyudvarhelyi rendőr-
ség parancsnoka és az ügyész is” – kö-
zölte Molnár Miklós. Az ötletgazdák 
elképzelései szerint ez a bizottság 
havonta, illetve szükség esetén akár 
gyakrabban is ülésezne. Egyfajta fo-
gadóóráik is lennének, melyek alatt 
meghallgathatnák a panaszosokat. 
„Meg kellene szüntetni azt a gátló 
tényezőt, hogy a károsultak, zsarolt 
emberek a megfélemlítés miatt nem 
mernek megszólalni. Akár az is szóba 
jöhet, hogy panaszaik meghallgatása, 
kivizsgálása után a bizottság tegyen 
ezen személyek helyett bűnügyi fel-
jelentést – ily módon is védve őket” 
– magyarázta a polgári tanácsos, aki 
Nagy Pállal abban is egyetért, közös 
fellépésre, közös akcióra van szükség. 
„Ez nem egy ember harca” – hangsú-
lyozta Molnár, hozzátéve, ha a bizott-
ság tagja lenne például a rendőrfőnök 
és az ügyész is, akkor ott lenne az az 
ember, akinek az ügyet el kell indí-
tania, és az is, akinek a nyomozást le 
kell folytatnia. „Most már a félprofi 
maffiózók nem egy nyájtól leválasz-

tott egyénnel, hanem egy közösség-
gel állnak szemben, így remélhetőleg 
a harci kedvük is csökken. Ahhoz 
ugyanis talán nincs merszük, hogy a 
közösséggel, a nyilvánossággal menje-
nek szembe” – érvelt Molnár Miklós, 
aki szerint a héten nekiállnak meg-
szervezni a bizottságot.
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> Tolvajt fogtak. Egy többrendbeli tol-
vajt fogtak Székelyudvarhelyen. A múlt hé-
ten derült fény arra, hogy a csíkszentimrei 
18 éves G. M. június–július időszakban négy 
lakásba és kereskedelmi egységbe tört be 
Székelyudvarhelyen, ahonnan pénzt, élelmi-
szereket és háztartási cikkeket tulajdonított 
el összesen 2150 lej értékben. Ugyanakkor 
az is kiderült, hogy az illető a március–júni-
us időszakban tizenegy alkalommal követett 
el lopást szintén lakásokból és kereskedelmi 

egységekből. Ekkor pénzt, ékszereket, élel-
miszert és szintén háztartási cikkeket lovasí-
tott meg nem kevesebb mint 6400 lej érték-
ben. G. M. ellen vádat emeltek. 

> Baleset Szentlélek mellett. Súlyos 
közúti baleset történt tegnap Székelyszent-
lélek közelében. Egy udvarhelyi 68 éves 
férfi Székelyudvarhely irányából Székely-
szentlélek fele haladt gépjárművével. A 
tejgyárnál balra próbált fordulni, a mögöt-
te érkező bákói sofőr azonban nem vette 
észre szándékát, így a két autó összeütkö-

zött. A helyi közlekedésrendészet tájékoz-
tatása szerint a baleset során a bákói sofőr 
mindössze kisebb sérüléseket szerzett, a 
székelyudvarhelyi sofőr viszont súlyosan 
megsérült, a városi kórházba szállították, 
ahol meg is kellett műteni. 

> Székelyudvarhely éjjel. Összesen 153 
digitális fénykép érkezett be a Haáz Rezső 
Múzeum által – Székelyudvarhely éjjel cím-
mel – meghirdetett fotópályázatra. A Mú-
zeumok Éjszakája rendezvényen – éjszakai 
vetítés keretében – a beérkezett képek mind-

egyikét megtekinthették a látogatók. „Ígére-
tünkhöz híven, a döntősnek ítélt képek most 
már egy hónapon keresztül hagyományos 
kiállítás keretében is szemrevételezhetők a 
Haáz Rezső Múzeum időszakos kiállítóter-
mében” – mondta el Miklós Zoltán múze-
umigazgató, hozzátéve, hogy Bálint László, 
Csedő Attila, Deák Zoltán, Erősi Szabó 
Zsolt, György Tamás, ifj. Haáz Sándor, Mes-
ter Levente, Miklós Tünde, Orbán Csaba és 
Zoltáni Botond fotósok 18 fénykép révén 
elevenítik meg Székelyudvarhely éjszakai 
hangulatát.

Július 22–23. között, vagyis a hét-
végén zajlott Kőrispatakon a szal-
makalap fesztivál, illetve nem mel-
lékesen a szalmakalap Múzeum 
tízéves évfordulóját is ünnepelték.

HN-információ 

Kőrispatak település neve 
immár mintegy 150 éve fo-
nódik össze a szalmával és 

az abból készített tárgyakkal. Másfél 
évszázada foglalkoznak itt szalmafo-
nással, 2001-ben pedig Szalmakalap 
Múzeumot létesítettek. A múzeum 
tartalmazza a szalmakalap-készítéshez 
használt eszközöket és az összes szal-
makalaptípust, amelyet a környéken 
gyártanak – tájékoztatott Szőcs László 
polgármester. Mint fogalmazott, idén 
is színes programokkal igyekeztek tető 
alá hozni a Szalmakalap Fesztivált: az 
előző évekhez hasonlóan idén is volt 
főzőverseny és kipakoló vásár, ahol 
főleg a helyi termelők és kézművesek 
vettek részt. A szombati eseményre 
ellátogatott Borboly Csaba, Hargita 
Megye Tanácsának elnöke is, aki fel-
szólalásában elmondta a jelenlévők-
nek, hogy a tudatos munka, amellyel 
a szalmafonást megmentették Kő-
rispatakon, nemcsak a hagyományos 
mesterség jövőjét biztosítja, hanem 
a közösség jövőjét is meghatározhat-
ja. Székelyföldnek ennek a sarkában 
ugyanis a szalmafonás, a szalmakalap-
készítés ma is megélhetést biztosít, 
és ha a térség más nevezetességeivel, 
turisztikai vonzerővel bíró erőforrásai-

val – mint például a bözödi gát – ösz-
szehangolják a szalmakalap-készítést 
és a többi hagyományt, akkor hosszú 
távon egy stabil megélhetést biztosít-
hat a lakosság számára. Látva a lako-
sok ragaszkodását, az eltökéltségüket, 
hogy Kőrispatakon teremtsenek ma-
guknak megélhetést, Hargita Megye 
Tanácsa egészségügyi szolgáltatások, 
kulturális intézmények, iskolák épí-
tésével tud segíteni az elnéptelenedés 
ellen küzdő közösségeknek – mondta 
Borboly Csaba.

Egy kötetet és egy dokumentum-
filmet is megjelentettek a szalmakalap 
készítéséről. A Szalmakalap Múzeum 
2001. július 21-én nyitotta meg kapuit 
ünnepélyes keretek között. Létrehozá-
sának ötlete már néhány évvel azelőtt 
megszületett, és a Hargita Megyei 
Kulturális Központ szakmai támoga-
tásának köszönhetően az ötlet pár év 
alatt meg is valósult. Szőcs Lajos kő-
rispataki lakos, akinek családja is szal-
makalap-készítéssel foglalkozott, saját 
költségén vásárolt meg és újított fel 
egy hagyományos kőrispataki paraszt-
házat, mely jelenleg a múzeumnak ad 
otthont. Mint minden hagyományos 
mesterség, a szalmakalap-készítés és 
-értékesítés is hanyatlani kezdett, ez 
volt az első indíték, hogy létrejöjjön 
a kőrispataki múzeum. Az épület első 
szobájában az országban készült és vi-
selt kalaptípusok kerülnek bemutatás-
ra, a kalapkészítéshez szükséges mun-
kagépekkel egy időben, ugyanakkor 
különféle szalmadíszek és használati 

tárgyak is várják az érdeklődőket. A 
múzeumban nemcsak szalmakalap-
okkal ismerkedhetünk meg, hanem 
egy csodálatos kőgyűjteménnyel is, 
mely a múzeum udvarán van kiállítva. 
A kövek eredeti állapotukban vannak, 
melyeket a természet sok évtizeden 
keresztül csiszolt és faragott olyanok-
ká, amilyenek. A múzeum udvarán 
egy másik érdekesség is fogadja a láto-
gatót, hiszen a múzeum fennállásától 
kezdve kis irányjelző táblák mutatják 
azoknak a településeknet a nevét, 
ahonnan meglátogatták a múzeumot. 
A múzeum egész évben látogatható. 
Érdekesség, hogy ha netán zárva van, 
a központi kisüzletben vagy kocsmá-
ban kell érdeklődni, ahonnan telefo-
non értesítik az illetékes személyeket. 
Jó tudni, hogy a múzeum látogatása 
díjmentes, önkéntes adományokat 
viszont a múzeum fenntartására elfo-
gadnak. A múzeumot a kezdetektől 
egy nonprofit szervezet működteti, 
amely adományokból és támogatások-
ból tartja fenn azt. A múzeum minden 
évben június és szeptember időszak-
ban szervez szalmafonó és szalmaka-
lap-készítő táborokat, amelyre korosz-
tálytól függetlenül lehet jelentkezni. A 
Szalmakalap Múzeum udvarán lévő 
kis faházikóban ugyanakkor lehetőség 
adódik szalmakalapok és számos más, 
szalmából készült használati és dísz-
tárgy megvásárlására kedvező áron. 
Termékeik a több évtizede csak a szá-
ráért termelt alakor nevű búzafajtából, 
valamint kopaszbúzából készülnek. 

A kőrispataki Szalmakalap Múzeum. Másfél évszázados mesterség tárháza fotó: mihály lászló
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