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> Vízierőművet avatnak Hollóban. Be-
fejeződtek a vízierőmű építési munkálatai a 
Holló-patak völgyében, a rendszer beindí-
tásra, áramtermelésre készen. Nicușor Druga, 
Holló polgármestere elmondta, a víz energi-
áját villamos árammá alakító rendszer órán-
kénti termelése 0,8 megawatt, nyolc lakóhá-
zat, egy panziót és három pisztrángtenyésze-
tet szolgál majd ki. Az építményt, turbinát és 
generátort magában foglaló beruházás összér-
téke 391 ezer lej, melyből 232 ezer lejt Hargi-

ta Megye Tanácsa biztosított, a többit Holló 
község önkormányzata állta. Hétfőn kerül sor 
az ünnepélyes felavatására, ekkor kezdi el mű-
ködését a „törpe” vízierőmű. Borboly Csaba, 
a megyei tanács elnöke elmondta, további 
kis erőműveket terveznek társfinanszírozni 
Csíkmadarason, Gyergyóditróban, Varságon 
és Csíkszenttamáson is.

> Kirándultak a gyermekotthon lakói. 
A gyergyószentmiklósi Szivárvány Alatti 
Gyermekotthon harmincnégy lakója utazott 
vonattal Marosvásárhelyre nyaralni. Öt nap 

alatt volt alkalmuk birtokba venni az új játszó-
teret, bejárni az állatkertet, fürödni a strandon, 
esténként pedig táncot tanulni a szállásadó és 
étkezésüket biztosító Bod Péter Református 
Diakónia dísztermében. A Családi Típusú 
Elhelyező Központban élő 5–17 éves gye-
rekek kirándulására nyertes pályázat adott 
lehetőséget; Hargita Megyei Tanácsa és 
a Gyerekvédelem Igazgatóság támogatá-
sa révén 11 200 lejből valósították meg a 
programot, melyből a Szivárvány Alatti 
Gyerekotthon 10 százaléknyi önrészt kel-
lett biztosítson.

Körkép

A mAgyAr kultúrA ünnepe AlfAlubAn

Faludyfeszt – a minőségi szórakozás
keresve sem lehetett volna jobb 
alkalmat találni, hogy a diákok rá-
hangolódjanak az új tanévre – így 
jellemezte a második faludyfesztet 
Dáné Szilárd tanfelügyelő. Szep-
tember 6–10. között Gyergyóalfalu 
ad otthont az egyetlen olyan erdé-
lyi állandó irodalmi fesztiválnak, 
amely a 10–18 éves diákságot 
szólítja meg. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Kávéházzá alakult át az alfalvi 
kultúrotthon nagyterme, ját-
szósarok várja a legkiseb-

beket, könyvtárban olvasgathatnak 
az érdeklődők, megcsodálhatják a 
versillusztrációs pályamunkákat, 
a belső udvarban pedig minden 
résztvevő alkotója lehet az Arany-
madárnak, mely a fesztivál végén fog 
lángra lobbanni. 

Pilinszky János és Nemes Nagy 
Ágnes szellemét idézi az idei Fa-
ludyfeszt, a Fesztike névre keresz-

telt fesztiváli újság ad hírt a napi 
eseményekről, nyújt háttér-infor-
mációt egy-egy előadáshoz. Az 
Antropocentrum Kulturális Egye-
sület égisze alatt, Farkas Welmann 
Endre költő-pedagógus irányításá-
val összefogott Alfalu diáksága, s lát-
ható, sok munka van annak hátteré-
ben, hogy a közönségnek minőségi 
szórakozásban legyen része. 

„A tavalyi Faludyfeszt minő-
ségét ismerve idén a költségvetés 
megszavazásakor egyetlen tanácsos-
nak sem volt kételye afelől, hogy 
ezt a rendezvényt támogatni kell. 
Az a rendezvény, amely minőségi 
szórakozást, tehetségkutatást tűz ki 
célul falusi környezetben, tisztelet-
re, támogatásra méltó” – mondta az 
ünnepélyes fesztiválnyitón György 

István gyergyóalfalvi polgármester.
Nem filológiai elemzések, ha-

nem tényleges találkozások helye a 
Faludyfeszt – ezt bizonyította az első 
nap, amikor számos esemény mellett 
Rafi Lajos költővel találkozhattak a 
résztvevők. Lehet-e valaki próféta 
a saját kultúrájában? – tették fel a 
kérdést tudományos dolgozatuk-
ban az alfalvi diákok, Szekeres Rita 
és Albert Zsuzsa, konklúzióként így 
fogalmazva: Rafi két kultúra között 
élő magányos próféta. A cigányköl-
tő, a földhöz vert csoda, aki szerint 
a nő a kín, de kínja kéjjel jár, olyan 
világot tárt hallgatósága elé, mely so-
kak véleményét megváltoztathatja, 
amikor egy nép fölött törne pálcát. 

A sokszínű rendezvények szom-
bat estig minden délután folyta-
tódnak, várják a szervezők a község 
lakosságát, ugyanakkor a Gyergyói-
medence pedagógusait, diákságát, 
kultúraértékelőit, valamint azokat 
is, akik kétkedéssel, rosszallással fo-
gadták az alfalvi fesztiválszervezést.  

felújított otthonban kezdheti az 
új tanévet húsz középiskolás korú 
fiatal Gyergyószentmiklóson. Az 
egykori szülészet épületét a dévai 
Szent Ferenc Alapítvány újíttatta 
fel, lakói pedig többnyire azok 
közül a fiatalok közül kerülnek ki, 
akik mostanig Böjte Csaba feren-
ces szerzetes gyergyószárhegyi 
otthonában nevelkedtek.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

„A lig lehet ráismerni az 
egykori romos épü-
letre” – hívta fel több 

gyergyószentmiklósi lakos is figyel-
münket arra, hogy az egykori szülészet 
épülete látványos változásokon ment 
át az utóbbi időben. Ottjártunkkor 
még javában zajlottak az utolsó mun-
kálatok, vízvezeték-szerelőket vártak 
a házhoz, hiszen a hétfői tanévkez-
désre már folynia kell a csapokon az 
ivóvíznek. Az épület kívül-belül kel-
lemes halványsárga alapszínt kapott, 
a falakat és a tetőszerkezetet felújí-
tották és megerősítették, korszerű, 
európai uniós normáknak megfelelő 
konyhát és ebédlőt alakítottak ki, és 
tágas világos lakószobákat. A folyo-

sók ugyan még tele vannak matra-
cokkal és mindenféle bútorzattal, 
de Kolumbán Andrea-Cristina ne-
velőnő, a Szent Anna Otthon veze-
tője már örömmel újságolta, hogy a 

nemrég vásárolt fagyasztóba sikerült 
már eltenni húsz kiló padlizsánt a 
téli hónapokra.

A már elkészült öt szobában 
húsz középiskolás korú fiatal – 

nyolc fiú és tizenkét lány – fog lakni, 
az épület hátsó részében most épülő 
szárnyban pedig további húsz lakó-
szobát fognak kialakítani. Mint az 
otthon vezetője magyarázta, ha tel-

jesen elkészül a ház, összesen 70-80 
fiatalnak nyújt majd otthont, hogy 
tanulmányaikat a városi középisko-
lákban folytathassák.

Az épület felújítását teljes mér-
tékben a Szent Ferenc Alapítvány 
finanszírozta, az otthon vezetője 
egyébként azt sem titkolta, hogy 
egy amerikai magyar házaspár já-
rult hozzá jelentős összegekkel a 
munkálatokhoz. A Hargita Népe 
azon kérdésére, miszerint hogyan 
fog tudni eleget tenni a korántsem 
könnyű feladatnak, tekintve, hogy 
főállásban a Pitypang Óvoda al-
igazgatói tisztségét is ellátja, az ifjú 
házvezető nemes egyszerűséggel 
Böjte atya szavait idézte: „Vágyako-
zó szeretettel kell átölelni feladata-
inkat, mert általuk születtünk, bon-
takoztunk ki.” Mint magyarázta, 
korántsem egyszerű feladatkörének 
ellátásában elsősorban édesanyja 
segítségére számít, de jegyese, Lász-
ló Pál, a gyergyószárhegyi ferences 
lovarda vezetője maximálisan tá-
mogatja, ha szükség lesz erre. Emel-
lett természetesen, örömmel fogad 
minden segítő szándékú felajánlást, 
ami a rábízott gyerekek javát szol-
gálják.

új helyen kezdik A tAnévet böjte AtyA neveltjei

Ifjak otthona lett a régi szülészet épülete

A kívül-belül megújult épület hátsó szárnyában még zajlanak a munkálatok fotó: Jánossy alíz

Készül az Aranymadár. Bárki lehet társalkotója a tűzre szánt madárnak  fotó: balázs katalin
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> Elhunyt Tankó Albert. Életének 77. évé-
ben elhunyt Tankó Albert fafaragó művész, pe-
dagógus, cserkészvezető. Civil szerveződésként 
megalapította az Udvarhelyi Fafaragók Klub-
ját, 1995-ben pedig az ő közreműködésével 
megalakult a Romániai Magyar Népművészeti 
Szövetség, amelynek hat évig volt a vezetője. 
A diktatúra bukása után az ő kezdeményezé-
sére alakult meg az első cserkészcsapat, majd 
ennek hatására jött létre a Romániai Magyar 
Cserkészszövetség. A Tanulók Házában is 

tanított, ahol sok fafaragó művész került ki a 
kezei közül, és innen is ment nyugdíjba. Tankó 
Albertet római katolikus szertartás szerint 
szeptember 9-én, pénteken 15 órakor helyezik 
örök nyugalomra a székelyudvarhelyi  katoli-
kus ravatalozóból a helyi temetőbe.

> Adós garázstulajdonosok. Székely ud var-
hely Polgármesteri  Hivatalának vagyonkezelési 
osztálya felhívja azon garázstulajdonosok figyel-
mét, akik  garázsaikkal közterületet foglaltak 
el, és a terület bérleti szerződését nem újították 
meg vagy nem kötötték meg 2011-ben, illetve 

elmaradásaik vannak, hogy szíveskedjenek ren-
dezni ügyeiket ez év szeptemberében.

> Székelyföldi Akadémia. A Székely termék 
márkanév, valamint a Vidéki értelmiség és a tu-
domány témában tartott előadást Márton István, 
Hargita Megye Tanácsa Vidékfejlesztési Köz-
hasznú Társaságának igazgatója és dr. Hermann 
Gusztáv Mihály történész Szentábrahámon. Az 
egybegyűlteket Berei István unitárius lelkész 
köszöntötte. Elmondta: „A vidéket fejleszteni 
nem egyéni, hanem közösségi feladat. A Szé-
kelyföldi Akadémia elindítása jó lehetőség arra, 

hogy közösen olyan terveket dolgozzunk ki, 
amelyek jobbá teszik a vidéki életet.” Hermann 
előadásában kifejtette, mennyire változatos és 
sokértelmű a vidék fogalma. Másként értelmezi 
egy kolozsvári és másként egy New York-i lakos 
a vidék szót. Kihangsúlyozta, hogy vidéken is le-
het kutatni, alkotni, csak fel kell mérni a lehető-
ségeket. „Fontos kivédeni a globalizáció negatív 
hatásait, a termékeinken fel kell tüntetni azok 
származási helyét: Székely termék, Székelyföldi 
termék védjegy segítségével. Eddig 21 termelő 
kapta meg a védjegy használati jogát, 170 ter-
mékre” – mondta Márton István.

Anyagi nehézségei miatt felad-
ta színészi pályáját Posta Ervin, 
aki a kezdetek óta oszlopos tag-
ja a székelyudvarhelyi tomcsa 
Sándor Színháznak. A kedvelt 
színész pincérként folytatta egy 
helyi étteremben, most pedig 
külföldön keres munkát. „Mo-
sogatást, takarítást, bármit, ami 
pénzt hoz az üres családi kasszá-
ba” – mondja.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Posta Ervin 1998-ban került 
ki a kolozsvári színészképző 
padjaiból, két évig Temesvá-

ron tevékenykedett, majd a tizen-
egy éve alakult székelyudvarhelyi 
színházhoz igazolt, rögtön az első 
évad végén. „Fiatalként örül az 
ember, hogy elhelyezkedhet, dol-
gozhat, kérdés viszont, ki meddig 
bírja a nélkülözést – mondja. – 
Egy idő után rájössz: tudod, hogy 
mi vár rád, de a változás reménye 
tovább éltet. Azonban egyszer 
csak elérkezik a pillanat, amikor 
nincs jövőképed: azt hiszed, alag-
útban vagy, és nemsokára feltűnik 
a fény, de rádöbbensz, ez nem alag-
út, hanem bánya…”

Postát, több színésztársához 
hasonlóan, az állandó pénzhiány, a 
csökkentett fizetések viselték meg, 
noha – mint mondja – kiemelt 
bérezéssel dolgozott a Küküllő 
partján. „Nagyon sok energiát fek-
tettem szakmámba, a pénztelenség 
viszont az energia rovására megy 
egy idő után.”

És ezzel nemcsak Udvarhelyen 
vannak így: sok olyan színész van 
országszerte, akik szüleik támoga-
tásából tudnak megélni. „Egy te-
mesvári idős színész mesélte: soká-
ig szülei segítették, harmincévnyi 
munka után pedig a gyermekei.” 
Egy kezdő színész jelenleg 500-600 
lejt keres, ebből pedig, ahogy Pos-
ta fogalmaz, lehetetlen huzamo-
sabb ideig megélni. „Kell enned, 
élned, fizesd a számláidat, időn-
ként pedig szükség van új ruhára. 
Tényleg, nem is emlékszem, mikor 
vettem utoljára ruhaneműt… Csak 
görgeted magad előtt az adóssá-
got, aztán eljön az a pillanat, ami-
kor rádöbbensz: ez így nem mehet 
tovább, váltani kell – akárcsak egy 

emberi kapcsolatban. Nem bán-
tam meg, hogy színészi pályára 
léptem, de ezt így nem lehetett to-
vább csinálni.” Posta Ervin máshol 
szerette volna folytatni ugyanezt 
a munkát, de úgy látta, máshol is 
ugyanilyen kilátástalan a helyzet, a 
rengeteg színházi próba és előadás 
mellett pedig nem igazán jutott 
ideje arra, hogy mellékállásban 
pluszbevételhez jusson. „Irtózato-
san kimerültem, egyszerűen nem 
volt szabadidőm. Jó az udvarhelyi 
csapat, jó a hangulat, de egy idő 
után már nem tudtunk örülni egy-
másnak.” Posta azt mondja, szeret 
úszni az árral, kihasználni, hogy 

mit sodor elébe az élet. Idén febru-
árban egy ingyenes pincérképzésre 
lett figyelmes: „Már akkor mor-
fondíroztam azon, hogy kimegyek 
külföldre dolgozni, aztán bejött a 
pincérképző. Azt mondtam, egye 
fene, belevágok, nincs mit veszíte-
nem, sőt csak nyerhetek.”

Félévnyi képzés után a színész 
pincérruhát öltött, és sokak meg-
rökönyödésére az egyik helyi étte-
remben szolgált fel. „Gyakorolni 
akartam. Végül is az étteremben 
is embereket szolgálsz ki, ráadásul 
itt direktebbek a visszajelzések. Jó 
érzés hálát ébreszteni a kliensben, 
jó tudni, hogy elégedettként távo-

zott, hogy egy turista esetében én 
is részese voltam pozitív élménye-
inek. Persze, vannak hátulütők 
is, például amikor egyszerűen 
nem vesznek emberszámba… A 
pincérkedés arra is jó volt, hogy 
teszteljem munkabírásom hatá-
rait. Élveztem a munkámat, töb-
bet is kerestem, mint színészként, 
csak kimerítő volt, egyszerűen 
nem jutott idő magamra, a csalá-
domra.”

Posta Ervin felesége, Fincziski 
Andrea szintén színművész Udvar-
helyen, vagyis két színészi bérből 
kellett kijöjjenek. „Ez egyszerűen 
lehetetlen volt, ezért most akar-
tam lépni, amíg fiatal, fogékony 
vagyok. A családdal is megbeszél-
tük, hogy egy-két évig külföldön 
dolgozom, amíg »egyenesbe kerü-
lünk«, aztán meglátjuk, mit hoz a 
jövő. Hangsúlyozom, tizenhárom 
év régiséggel a legmagasabban bé-
rezett színészek közé tartoztam, az 
állami megszorítások miatt viszont 
lehetetlen volt egyről a kettőre 
jutni az anyagiak terén. Elment a 
kedvem az egésztől…”

Ilyen körülmények között nem 
vállaltak egy újabb gyermeket, pe-
dig „a fiam nagyon szeretett vol-
na egy testvérkét. Elmagyaráztuk 
neki, hogy nem tudnánk eltartani. 
Azt sem tudjuk biztosítani neki, 
hogy elvigyük nyaralni, pedig mió-
ta kéri, hogy végre ő is láthassa meg 
a tengert…”

A színész azt mondja, a szak-
maváltásra nagyon sokan megrö-
könyödtek Udvarhelyen, legtöb-
ben viszont inkább azon, hogyan 
tudtak korábban abból a kevésből 
megélni. „Terhes volt mindenkinek 
elmagyarázni az okokat, de leg-
alább sokakban tudatosult, hogy 
milyen nehéz ez a pálya is. Ennek 
ellenére hiszem és vallom: azok a 
hősök, akik ilyen körülmények kö-
zött is tovább vállalják a munkát, 
nem azok, akik abbahagyják és el-
mennek.”

Posta Ervint az udvarhelyi drá-
mafesztiválon és a gyergyó szent-
miklósi kollokviumon még láthat-
ják a nézők, aztán veszi a sátorfá-
ját, és valószínűleg külföldre megy 
dolgozni. Mosogatni, takarítani... 
valamit, ami pénzt hoz az üres csa-
ládi kasszába.

Posta Ervin színművész. Szerepcsere fotó: BAlázS AttilA

megélhetési gondok miAtt mondott fel A kedvelt udvArhelyi színész

Kényszerpályán
hArmAdik hónApjA  

ülés nélkül

Hosszúra nyúlt 
vakáció

A harmadik hónapja elmaradó ön-
kormányzati ülés és az összevont 
választások voltak a témái annak 
a sajtótájékoztatónak, amelyet 
tegnap tartott Molnár Miklós és 
Szász Jenő MPP-s tanácsos.

Berkeczi zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

„Annak ellenére, hogy jó 
ideje nem volt tanácsülés, 
zajlik az élet a városban, 

aszfaltoznak mindenhol, sőt olyan 
helyeken is, amelyre az önkormány-
zat nem adott engedélyt. Például a 
bethlenfalvi Strand és Mikes Kelemen 
utcákban, ahol RMDSZ-es politiku-
sok laknak” – nehezményezte Mol-
nár Miklós MPP-s tanácsos. „Nincs 
is ezzel gond – állítja Molnár –, de az 
a helyzet, hogy az aszfaltút csak ad-
dig tart, amíg ezeknek az uraknak a 
lakóingatlanjaik.” A tanácsos azt sem 
érti, hogy miközben a város egyes 
részein nem működik a közvilágítás, 
addig miért cserélték ki nagy pénzek 
árán a központban található égőket.

A városi bicikliút bővítésének elo-
dázását szintén nehezményezi Molnár 
és Szász, szerintük ugyanis azok után, 
hogy az MPP-s képviselők és a Zöld 
Párt képviselője megszavazták a pro-
jektet, ez most elúszott. „Ki lesz ezért a 
hibás?” – tette fel a kérdést Molnár.

A tanácsos értetlenségét fejez-
te ki a távhőszolgáltatással kapcso-
latban is. Annak ellenére ugyanis, 
hogy nem váltak be a Tábor negyedi 
távhőrendszerbe fektetett remények, 
és egyre többen válnak le arról, addig 
a város egyre több pénzt fektet ilyen 
beruházásokba. Az építkezési engedé-
lyek kiadásának módját is kifogásolja 
Molnár, mert szerinte míg egy tör-
vénytisztelő udvarhelyi polgárnak két 
és fél évet várni kell egy hasonló enge-
délyre, addig mások anélkül építkez-
hetnek, nem tartva a büntetésektől.

Szász Jenő, az MPP elnöke az 
összevont választásokat kommen-
tálva elmondta: jó ötletnek tartja a 
törvényt. Reményét fejezte ki, hogy 
majd nem a polgármesterek mandá-
tumát hosszabbítják meg novembe-
rig, hanem a parlamenti képviselők 
mandátumát rövidítik le pár hó-
nappal. „Ugyanis egy mandátumot 
törvényes keretek között nem lehet 
meghosszabbítani, csakis megrövidí-
teni” – szögezte le Szász. 


