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Interjú Szabó ÁdÁm harmonIkÁSSal, a CSíkSzeredaI VÁroSnapok SztÁrfellépőjéVel

„A fellépés is egyfajta gyakorlás”

nem adja a 4000 hektÁrnyI erdőt bÁkó megye

Tábori csend az Úz-völgyén

Talán a legnagyobb hallgatókö-
zönséget vonzotta be a Csíksze-
redai Városnapokra Szabó Ádám 
harmonikavirtuóz, a Csillag szü-
letik 3 egyik felfedezettje. A Har-
monikájához mindig is hűséges 
zenészt Szabadság téri fellépése 
előtt kérdeztük.

– Mennyiben értékelődött át 
vagy változott meg a harmonikához 
való viszonyod a Csillag születik 3 
tehetségkutató műsor után?

– Ugyanúgy szeretem, sajnos ke-
vesebbet tudok gyakorolni, mert a 
fellépések elvesznek egy csomó időt.  
A fellépés is egyfajta gyakorlás, de 
azért nem marad idő kísérletezésre, 
próbálkozásokra. Ez kicsit elszomo-
rító, de az, hogy az emberek hallják, 
ahogy a fellépéseken játszom, és 
hogy ilyen sokan szeretik őt is, ez a 
Harmonikának is jót tesz. A Har-
monika szerintem még jobban vi-
selkedik, vagy még jobban kötődik 
hozzám a Csillag születik után. 

– A nyári fesztivál-dömping után 
lesz alkalmad visszavonulni kicsit?

– Szeptembertől próbálok 
CD-ket kiadni, videoklipet csi-

nálni is akár, tulajdonképpen ősz-
szel fog elkezdődni a komolyabb 
élet. Most még nyáron Csillag 
születikes darabokat játszom és 
azokat mutatom be az emberek-
nek, hogy élőben is lássák, amit a 
TV-ben láttak. 

– Idén végezted a középiskolát. 
Ezen a vonalon hogyan tovább?

– Nem vettek fel a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetemre, aho-
vá felvételiztem, de jövőre majd 
megpróbálom újra. Ennek a hang-
szernek az oktatására anyagi okok 
miatt a Zeneakadémia csupán egy 
helyet biztosít. Ezért a helyért ket-
ten szálltunk versenybe, a másik 
fiúnak volt egy nyelvvizsgája, ami 
több pontot ért és komoly előnyt 
jelent a felvételi eljárásban. 

– A műsorban sikerült bebizonyí-
tanod, hogy mennyire sokarcú a har-
monikán játszott zene, és hogy igenis 
minden műfajban meg lehet szólal-
tatni. Csak szólóban, vagy együttesben 
szeretnéd folytatni?

– Ez is egy másik nagy terv, hogy 
majd egy együttest alapítsunk a szo-
batársaimmal, akik jó zenészek és 
nem utolsósorban ők a barátaim. Ez 

egy jó kis projekt lenne, ha a Harmo-
nika egy zenekarban szólalna meg, ez 
sem olyan megszokott. Új stílust is 
szeretnénk kitalálni a barátaimmal.

– Mit hoztál a tarsolyodban Csík-
szeredába?

– Azokat a számokat, amelye-
ket a Csillag születikből is ismernek 
az emberek. Most ugye beszélni is 
fogok a közönséghez, és nem olyan 
lesz, mint a tévében, hogy a kame-
rákba nézek, hanem a közönséget is 
megmozgatom egy kicsit. Énekelni 

is fogok, úgy, ahogy a döntőben is, 
a 2009-es Eurovíziós Dalverseny 
nyertesének, Alexander Rybaknak a 
Fairytale című számát. Még nem vi-
szem túlzásba az éneklést, majd azt 
is fel kell erősítenem.

Darvas Beáta

Szabó Ádám és Harmonikája. Új stílusok felé kacsint

még mindig függőben az úz-
völgyi tábor sorsa a Bákó me-
gyével fennálló határviták miatt. 
így egyelőre nem túl nagy annak 
az esélye, hogy a közeljövőben 
hargita megyei kezelőhöz kerül-
jön a tábor, de az érintettek azt 
mondják: nem adják fel. 

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

A hosszas huzavona, bürok-
rácia ellenére Hargita me-
gye egykor működő négy 

ifjúsági tábora közül három eseté-
ben a lobbizás meghozta gyümöl-
csét. Előbb a homoródfürdői, majd a 
marosfői táborban újultak meg az épü-
letek, a létesítményekben beindult a 
rendeltetésüknek megfelelő tevékeny-
ség. Legutóbb az egykori kirulyfürdői 
tábor került a lövétei önkormányzat 
kezelésébe, így hosszú évek stagnálá-
sa után ott is elkezdődhet a felújítás, 
hasznosítás.

Egyetlen egykori Hargita megyei 
tábor ügyében nem sikerült még dű-
lőre jutni. Az Úz-völgyén még mindig 
zavarosak a vizek, a jelenlegi helyzet 
pedig nem kecsegtet gyors sikerrel a 
létesítmény „hazahozását” illetően. A 
létesítményt, mint ismeretes, 1968-
ban a Hargita Megyei Táborigazga-
tóság 10 évre átadta a Bákó Megyei 
Tanfelügyelőségnek azzal az indokkal, 
hogy míg Hargita megyében négy tá-
bor működött akkor, Bákó megyében 
egyetlen tábor sem létezett. A szom-
széd megye illetékes hatóságai pedig 
az említett periódus elteltével nem 
működtek együtt a létesítmény visz-
szaszolgáltatásában – mint ahogyan 
ezt azóta sem teszik –, noha mind 

Hargita Megye Tanácsa, mind pedig 
a csíkszentkirályi helyi önkormányzat 
megtette az összes szükséges lépést.

Adminisztratív szempontból az 
ország jelenlegi területi felosztását 
szentesítő, a megyésítés idején ke-
letkezett, jelenleg is érvényben lévő 

1968/2-es számú törvény alapján Úz-
völgye település Csíkszentmártonhoz 
tartozik. Ennek ellentmond az 1972-
ben és az 1985-ben elkészült, és a két 
megyei telekkönyvi hatóság pecsétjé-
vel ellátott kataszteri dokumentáció, 
amely szerint a megyehatár az Úz folyó 

mentén helyezkedik el, azaz Úzvölgye 
települése Dormánfalvához, Bákó me-
gyéhez tartozik.

Öt évvel ezelőtt úgy tűnt, a tábor 
visszaszerzésére irányuló törekvés si-
kerrel jár, a Magyar Ifjúsági Értekezlet 
és a Csík Terület Ifjúsági Tanácsa kér-

vényére válaszul az Országos Ifjúsági 
Hatóság elnöke a 2006/919-es szá-
mú rendeletével 2006. február 28-án 
elrendelte a tábor átadását a Hargita 
Megyei Ifjúsági Igazgatóságnak. A 
hatóság 2006 júliusában újabb ren-
deletet adott ki 2006/1093-as szám-
mal, ismételten a tábor átadásáról. Az 
átadásnak július 20-án kellett volna 
megesnie, de a bákóiak nem jelentek 
meg, és kilátásba helyezték az újabb 
rendelet közigazgatási bíróságon való 
megtámadását. A tábor átvételére irá-
nyuló későbbi kísérletek is eredmény-
telenül zárultak. 

„Bákó megyével nemcsak Csík-
szentmártonnak vannak határvitái, 
hanem szinte az összes megyehatár-
közeli Hargita megyei településnek. 
Közbirtokosságok, önkormányzatok, 
magánszemélyek birtokairól folyik a 
disputa – magyarázza Gergely And-
rás, Csíkszentmárton polgármestere, 
aki szerint 4 ezer hektárnyi erdős te-
rület illetné meg a szentmártoniakat. 
– A határvita miatt a tábor ügyében 
az illetékes szakigazgatóság törvény-
széki végzést követelt arról, hogy 
miénk az illető terület és a tábor. Még 
mindig reménykedünk a tárgyalások 
eredményességében, ezért nem for-
dultunk egyelőre a törvényszékhez 
az ügyben, hiszen sokkal többről van 
szó, mint a tábor. Sok csíkszéki lakos 
őse harcolt ott a hegyek között a két 
világháború alatt, az ottani honvéd-
temető olyan történelmi helyszín, 
amelyet egyre többen keresnek fel, 
egyre népesebbek a harcokban elesett 
hősök emlékezetét idéző ünnepsé-
gek. Nemcsak területről és épületek-
ről van szó, számunkra sokkal többet 
jelent az Úz-völgye.”

Az Úz-völgyi tábor. Vissza nem kapott kölcsön


