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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. 


