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Köszönet mindazoknak, 
akik időt, fáradságot 
nem sajnálva (még akkor 

sem, ha többségük idős személy) 
személyesen voltak jelen „a fáj-
dalom szomorkás és néma tün-
tetésén” 2011. szeptember 30-án 
11–13 óra között a Csíkszeredai 
Polgármesteri Hivatallal szem-
beni Vár téri parkban. Mégis a 
legfájdalmasabb két dolog a kö-
vetkező volt:

Az érintett csíkszeredai la-
kosság többsége közömbös ma-
gatartásával mellőzte személyes 
részvételét, és csak a függönyös-
redőnyös és kényelmes „kaptár-
jaikból” vagy a meleg irodákból 
figyelt az eseményre, rettegve, de 
mégis távol tartván magát attól a 
pici fázó és vállaló 42+1 fős cso-
porttól! Hol voltatok? Majd ne 
sírjatok nyúzásotokkor!

Sajnálatunkat kell kifejezzük, 
hogy ennyi érv, könyörgés és sze-
mélyes megjelenéssel sem sikerült 
rábírni az általunk is megválasz-
tott „honatyáinkat”, hogy ismer-
jék az esetleges 10 százalék fogal-

mát is! Lesújtva és fájdalommal 
értesültünk este 19 órakor, hogy 
csak megszavazták a már fizető-
képtelenség határán lévő nép zse-
bére. De soha ne feledjék, hogy a 
székely ember tűr, de nem felejt, 
és majd elismeréseinket „meghá-
láljuk” a törvény adta saját lehető-
ségeinkkel, a szavazatainkkal!

Köszönetünket fejezzük ki, 
hogy legalább a törvényesen 
kért, fájdalmas, néma tiltakozó 
tüntetésünket nem akadályozták 
meg, habár szemmel láthatóan 
érződött a jelenléte az erőhata-
lomnak. Arra még van alap az 
országos költségvetés dobálásai 
között?!

Elismerés illeti Korodi Attila 
képviselő urat, aki elfoglaltságai 
közt annyi időt töltött közöt-
tünk, hogy ő volt a 43. személy a 
tüntetésen. Meghallgatott min-
denkit, nem jegyzetelt, politikus-
tól megszokottan válaszolt, de ő 
legalább a nép közé mert jönni. 
Köszönjük, képviselő úr!

Salamon Ferencz János,
Csíkszereda 

Szeptember 30. a magyar 
népmese napja. E napon 
a Kájoni János Megyei 

Könyvtár felhívását a népmese-
mondó vetélkedőre örömmel 
fogadtuk. A József Attila Általá-
nos Iskola II. C osztálya tanulói 
lázasan, tele izgalommal készül-
tek erre az alkalomra. Minden 
gyerek egy népmesét mondott 
ezen a napon, amit háromtagú, 
könyvtárosokból álló zsűri bírált 
el. A legszebben mesélők okleve-
let és ajándékot kaptak, de min-
denki emléklapban részesült. 

A mesélés ideje a kis mese-
mondók és hallgatók vágyainak 
és törekvéseinek jelképes megra-

gadását jelentette. Drukkoltunk 
a szegény ember sikerének, a go-
noszt testvér megbűnhődéséért, 
szórakoztunk a telhetetlen béka 
butaságán, csodálkoztunk a kővé 
változott varázsboton és a látha-
tatlanná tevő köpenyen, nevet-
tünk a vicces fordulatokon.

Éreztük a mese szépségét, 
átéltük csodálatos világát és sok 
népmesével lettünk gazdagab-
bak. A gyerekek pedig az igazság 
győzelmének hitében erősödtek, 
lélekben nemesedtek. 

Köszönet érte a lelkes szerve-
zőknek.

Horváth Krisztina tanítónő,
Csíkszereda

Kevés Hargita megyei telepü-
lés mondhatja el magáról, 
hogy önerőből tudja finan-

szírozni a település útjainak aszfal-
tozását. Siklód, a Székely-Sóvidék 
gyöngyszeme az egyik ritka kivétel!

A 800 m magasságban fekvő, sa-
ját mikroklímával rendelkező zsákfa-
lu, Siklód, egyre inkább kedvelt cél-

pontja a turistáknak: elzártságának 
köszönhetően hűen őrzi hagyomá-
nyait, népviseletét, itt skanzenszerű-
en megtalálhatók a hagyományos 
sóvidéki székely építkezés elemei, 

egyedülálló módon a Kárpát-me-
dencében.

Siklód történelmi pillanatokat 
élt át, amikor megindultak az asz-
faltozási munkálatok a faluban. A 
történet a 2010-es évre nyúlik vissza, 
amikor is a települést árvíz sújtotta. 
A hirtelen és gyorsan lezúduló ár 
alkalmával keletkező árkok és útsza-
kadások nem először tették járhatat-
lanná az ősi székely település útjait, 
komoly gondot okozva a lakosság-
nak és turistáknak.

Az árvizet követően a közbirto-
kosság és elnöke ekkor gondolt egy 
merészet, és hozzáfogott az aszfalto-
zás előkészületeinek, melyet tettek 
követtek, és megtörtént az, amire 
még a nanyók és papók sem számí-
tottak: Siklód mindhárom utcája 
(a település útjai egyetlen utcát ki-
véve meredekek) egyenként 200 m 
hosszú aszfaltot kapott. A közbirto-
kosság elnöke beváltotta ígéretét, és 

2011-ben is folytatódtak a munkála-
tok, újabb 200 m hosszú aszfaltsző-
nyeget kaptak a település utcái, mely 
által a legnehezebben járható útsza-
kaszok javítódtak ki. 

Az aszfaltozási „láz” azonban 
nem állt meg. A falu Murva nevű 
utcájában lakók elhatározták, 
hogy szeretnék, ha az utca teljes 
hosszában le lenne aszfaltozva, 
és megkeresték a siklódi közbir-
tokosság elnökét és a kivitelezőt, 
hogy segítsen a megvalósításban. 
Az elképzelést tettek követték, 
a maradék 280 m aszfaltszőnyeg 
árának a felét a közbirtokosság 
vállalta magára, míg a Murva utca 
lakosai és további támogatók (ösz-
szesen 43-an) pótolták ki a fenn-
maradó 50 százalékot. 

Olyan szervezkedésnek, gyűjtés-
nek és valódi összefogásnak lehet-
tünk tanúi, mely egyedülálló, s mely 
nélkül nem lehetett volna elérni a ki-

tűzött célt. Természetesen voltak és 
vannak is ellenzői a történetnek, de 
be kell látni, hogy az infrastruktúra 
alapvető feltétele egy település meg-
maradásának és a sokat emlegetett 
falusi turizmusnak. 

A közbirtokosság elnöke továb-
bi aszfaltozásokat tervez 2012-ben, 
mellyel csaknem teljessé válhat a 
település útjainak aszfalttal történő 
lefedése, mely még vonzóbbá teszi a 
falut a turisták számára, illetve hoz-
zájárul a településkép minél kultu-
ráltabb kialakításához.

Egy bánata azonban van a 
siklódiaknak, mégpedig az, hogy 
a települést csak rossz minőségű 
utakon lehet megközelíteni. A leg-
közelebbi aszfaltozott út 9 km-re 
Etéd községközpontban található.  
Bízunk benne, hogy Hargita Megye 
Tanácsa  látja és értékeli a település 
erőfeszítéseit, és hamarosan megér-
hetjük azt, hogy Siklód csatlakozzon 
a Hargita megyét felölelő aszfalto-
zott úthálózathoz.

Ulveczki Csaba,  
Debrecen–Siklód

Ezt érdemlik...?

A mesék világában

Állítólag a csengeri iskola 
építésekor, amikor a tető-
szerkezethez érkezett a 

munka, az építésvezető kijelentette, 
a tervek fölé hajolva: ezt nem lehet 
megcsinálni! Hívták hát az isko-
la tervezőjét, Makovecz Imrét, s ő 
ment is sietve. Az építésvezető neki 
is előadta sommás véleményét, mire 
Makovecz azt válaszolta: Nem? Ak-
kor hozom az erdélyi ácsokat. 

Hozta. Ők megcsinálták.
Makovecz Imre többé nem hív 

ácsokat. Sem a magyar rónáról, 
sem Erdélyből, sem Felvidékről. 
Makovecz Imre vendégségbe ment 
ahhoz a végtelen nagy Úrhoz, kinek 
számtalan házat tervezett idelent, 
a földön. Az úrnak és az ő magyar-
jainak. És most talán éppen temp-
lomtervei jutalmát élvezi egy örök és 
fényességes égi dómban.

Az egyik utolsó, vele készített in-
terjúban Makovecz Imre azt mond-
ta (a pontatlan idézésért idelentről 
is bocsánatát kérem), hogy a magyar 
nem birkanép. A magyar hihetetle-
nül türelmes nép. A magyart nem 
lehet eltaposni. Hiszen majd’ hat-
száz éve nincs igazán független Ma-
gyarország, ma mégis itt vagyunk és 
magyarul beszélünk! Pedig engem 
Makovecznek hívnak – tette hozzá, 
részben lengyel származására utalva.

Makovecz Imre meghalt. És 
vele a legkiválóbb magyarok egyi-
ke halt meg. Amit épített, ahogyan 
épített, akikkel és akiknek épített, 
azon kevesek közé emelték, emelik 

őt, akik teljes joggal írhatják nevük 
mellé csupa nagybetűvel a „ma-
gyar” szót. Abban az értelemben, 
ahogyan manapság ritkán hatá-
rozzuk meg. Az ő magyarsága nem 
hangzatos szózatokban, zászlók 
unos-untalan lengetésében, gyak-
ran igazi tartalomtól mentesített 
melldöngetésben öltött díszma-
gyar mentét. Az egyszerű magyar 
ember végtelen szeretete és tisz-
telete, a magyar lélekbe oltott fel-
tétlen hit, igaz és egyedi értékeink 
előtti meghajlás öltöztette őt ma-
gyarnak. Isten házai Erdélyben, 
Felvidéken, Magyarországon, me-
lyek Makovecz kéznyomait viselik 
tornyaikon, mind-mind többek 
egyszerű templomnál. Aki belép 
a rendelés szerint mindig nyitott 
ajtóikon, pontosan érezheti azt. A 
szellemet, mely átjárja minden fá-
radt sejtjét, erőt öntve belé, akár a 
mennyezetet tartó gerendák gerin-
cébe a világ legmesterebb ácsai.

Pedig engem Makovecznek hív-
nak…

Eszükbe jutott valaha is, mond-
juk felnézve a Makovecz-tervezte 
csíkszeredai templomra, hogy ki is 
az igazi, jó magyar ember? Hogy ta-
lán arról ismerszik meg, ha, belépve a 
szentélybe, szívét az isteni áhítat mel-
lett némi meleg büszkeség is átjárja? 
Egy megmagyarázhatatlan érzés, 
mely nemcsak égi, de földi közössé-
gét is otthonná varázsolja? Az érzés, 
hogy övéi között lehet akkor is, ha 
egyedül áll a templom közepén?

És gondoltak már arra, hány meg 
hány igaz magyarunk volt ezer év 
alatt, akiket sem elődeik, sem vérük 
nem magyarnak szánt? Vajon mi az 
a kincs a mi gyarló lelkünkben, mely 
közénk vonzotta őket, mely magyar 
lelket öntött beléjük s tette őket 
nemzetünk legnemesebb főivé? És 
mi az az átok, mely oly sok magyar 
génekből sarjadót silányított áruló-
vá, értéktelen kétlábúvá sorainkból?

Talán valahol az előbbiek között 
rejtőzik a mi nagy titkunk. Ami itt 
tart bennünket ezer éve, magyarul be-
szélve, ellenségek és bitorlók között, 
háborúk és idegen urak árnyékában. 
Valamilyen megmagyarázhatatlanul 
makacs, konok, néha számunkra is 
érthetetlen kitartással. Csak állunk 
egyenesen, mint Makovecz Imre 
tornyai, és kíméletlenül mutatunk 
az égre. Mert ekkora erőt csak onnan 
kaphattunk. Erőt, melyről gyakorta 
nem is tudunk, miközben járjuk hét-
köznapjaink poros ösvényeit, de ott 
él minden mozdulatunkban, min-
den magyar szavunkban.

Makovecz Imre látta, felismerte 
ezt az erőt.

Pedig engem Makovecznek 
hívnak…

A példa, az irány a mi rövidlá-
tással vert szemeinknek is világos. 
Mutatja azt minden magyar közös-
ségben épült Makovecz-templom, 
iskola, faluház. Csak bátorság kell 
belenézni a fénybe és felismerni ön-
magunkat benne.

Kercsó Alpár

Pedig engem Makovecznek hívnak…

Rendkívüli ünnep

A háromszéki Zágon, Mi-
kes Kelemen szülőfalu-
jának római katolikus 

templomában Boldogasszony 
bú csúját ünnepeltük, ahol min-
den évben szép számmal vesznek 
részt reformátusok és ortodox 
hívek is. Ez évben rendkívüli ün-

nep volt, hiszen a Szent Korona 
mása is mellettünk volt, amit 
Csíkszeredából kísértek el a Má-
ria lovagrend őrei, Ördög Berta, 
Szabó Álmos és Albert János. A 
hangulatot emelte a farkaslaki 
énekkar mintegy 30 tagja, akiket 
Bakos Árpád kántor vezetett, és 

elkísérte a falu polgármestere, 
Albert  Mátyás. 

Minket a tér és az idő elválaszt 
csak azért, hogy újbóli találkozá-
saink még szebbek, meghittebbek 
legyenek.

Pakucsné Bors Etelka,
Nagyborosnyó

Aszfaltozás önerőből

Összefogásból kaptak aszfaltréteget Siklód meredek utcái


