
Tizenöt magyar fiatalt állítottak 
elő a csendőrök a december 
1-jei ünnepségen, mert „Min-
denki menjen vissza a dédnagy-
apja sírjához” feliratú bannerrel, 
székely zászlóval, illetve vörös-
fekete lobogóval vonultak fel. 
Zászlóerdő között demonstrált 
az a mintegy 200 Új Jobbolda-
los fiatal is, akik Bukarestből 
és az ország más megyéiből 
jöttek Csíkszeredába. A román 
nemzeti ünnep fokozott rendőri 
és csendőri készültség mellett 
zajlott, a demonstrálók távolról 
kiabáltak egymásnak, de inci-
dens nem történt. 

HN-információ

Tizenöt magyar fiatalt állított 
elő a tegnap a rendőrség, mi-
után – „Mindenki menjen 

vissza a dédnagyapja sírjához – Én itt 
hun vagyok” feliratú – bannerekkel 
akartak tiltakozni az Új Jobboldal 
(Noua Dreaptă) csíkszeredai felvo-
nulása ellen az ismeretlen katona 
emlékművénél rendezett decem-
ber elsejei román nemzeti ünne-
pen. A közszemlére tett szlogen 
ellentmond a 60/1991-es törvény 
14. cikkelyének előírásait, mivel 
alkalmas a közrend megzavarására. 
A fiatalokat figyelmeztetésben ré-
szesítették – nyilatkozta Gheorghe 
Suciu, a megyei csendőrfelügyelőség 
szóvivője. 

A Csíkszeredában zajló ünnep-
ség idején a csendőrök a piros-sárga-
kék zászlókkal, Avram Iancut ábrá-
zoló plakátokkal és az Új Jobboldal 
jelvényeivel felvonuló román fiata-
lok mintegy 150-200 fős csoportját, 
valamint a Hatvannégy Vármegye 
Ifjúsági Mozgalom tagjaiból álló 
csoportosulást igyekeztek távol tar-
tani egymástól, mert – hírügynök-
ségi jelentések szerint – a magyar fia-
talok megpróbáltak közeledni az Új 
Jobboldal tagjaihoz. A mintegy öt-

ven főből álló, végül a Romtelecom 
épülete előtt erős csendőri biztosítás 
mellett protestáló vármegyés cso-
portot a szervezet magyarországi 
elnöke, Toroczkai László vezette. 

– Nem a románok vagy a román 
ünnep ellen, hanem a Noua Dreaptă 
soviniszta szervezet ellen tüntetek, 
mert folyamatosan provokálják a 
magyarságot. Mindenki ünnepel-
je a saját ünnepét ott, ahol szüle-
tett, a saját városában – nyilatkozta 
Toroczkai. A demonstrálók „Taka-
rodjatok!” és „Itthon vagyunk” jel-
szavakat kiabáltak.

Az Új Jobboldal zászlója alatt, 
az ismeretlen katona emlékművé-
vel szemben közel 200 román fiatal 
ünnepelt Csíkszeredában – de-
monstrációjuk többnyire abban 
merült ki, hogy „Hargita, Kovászna 
román föld”, „El a kezekkel a román 
nyelvtől”, „Besszarábia román föld”, 
„Nagy-Románia nem eladó” és ha-
sonló jelszavakat skandáltak, illetve 
nacionalista indulókat énekeltek. 

– Azért vagyunk itt, hogy Ro-
mánia nemzeti ünnepét Csíksze-
redában, egy romániai városban, 
saját országunkban megünnepeljük. 
Nem mi provokálunk, hanem azok, 
akik felakasztják Avram Iancut, akik 
elégetik az ország zászlaját, akik már-
cius 15-én az ország területén ma-
gyar himnuszt énekelnek és magyar 
zászlókkal vonulnak fel. Jogunk van 
ott ünnepelni december 1-jén, ahol 
mi akarunk – nyilatkozta Tudor 
Ionescu, az Új Jobboldal országos, 
bukaresti elnöke.

Az ünnepség végén – anélkül, 
hogy felvonultak volna – a szélső-
séges román demonstrálók csendőri 
biztosítással elhagyták a teret.  

Gheorghe Filip, a rendőrség  
nyilatkozott, hogy a rendőrség 
fel volt készülve az esetleges rend-
bontások megfékezésére, ám sem-
miféle incidens nem történt az 
ünnepség ideje alatt. 
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csík

Azt beszélik, Chuck Norris egyszer tele tárral is 
játszott már orosz rulettet, illetve azt is hallottam, 
hogy nem alszik, Chuck vár, és úgy borotválkozik, 
hogy arcon rúgja magát, hisz az egyetlen dolog, 
ami megsebezheti Chuck Norrist, az Chuck Norris. 
Azt is beszélik, hogy tizenkét holdja van, ezek közül 
az egyik a Föld, ahol a közhiedelemmel ellentétben 
nem a barna medve, hanem a hasonló tulajdonsá-
gokkal rendelkező földi helytartói a legveszélyesebb 
teremtmények. Ezek nem kiválasztottak – a mes-
ter ugyanis tíz éve meghalt, csak a halál nem meri 
elmondani neki –, hanem önjelölt Chuck Norrisok, akiket 
kevesen látnak, ám annál többen beszélnek róluk. Sokan még 
azt sem tudják, hogy néznek ki, ám legendákat, rablómeséket, 
hihetelten históriákat zengenek. Ki hinne el egy olyan mesét, 
melyben barna medvebőrbe bújtatott helyi Chuck Norrisok 
riogatják fényes nappal a városközpontban elhaladókat, lesve, 
szedve törékeny áldozataikat, vagy ki adna hitelt egy olyan 
történetnek, melyben papot köpdös, tanárt ütlegel a sötétség leg-
sötétebb lovagja. Úgy hallom, olyanok, mint a vámpírok, nap-
pal alig mutatkoznak, s ha leszáll az éj, báránynyakra vadászó 
denevérként rajzanak ki, s szívritmusuk szerint dobog a világ. 
Rá se merünk nézni egy olyan lényre, kinek pulzusát a Richter-

skálán mérik, nemhogy beszóljunk neki. Különben is, a nagy 
fekete autóktól mindig összeszorul a gyomrunk, s ha nem látunk 
be, teljes kilátástalanság lesz úrrá rajtunk. Nehogy lehúzza az 
ablakot, nehogy kiszálljon, nehogy hozzám szóljon, remélem, 
épen áthaladok sértett komfortzónáján. 

Azt mondják, félni kell ebben a városban, hisz egyre több 
az olyan Chuck Norris, akivel engedtük elhitetni, ő teremtette 
Istent – szabadnapján. Bár számolgatunk, hogy egy Norrisra 
háromezren jutunk, mégis a félelem a kulcsszó. Egy-két farkas 
tizedeli a nyájat, és eszünkbe se jut, hogy sok lúd le tudja győzni 
ezeket a disznókat. Nagyobbak vagyunk! – bár ők teremtették 
a Fennvalót, mi adtunk lét- és kibontakozási teret nekik. Ott 

rontottuk el, hogy még az elején – kemény évekkel 
ezelőtt, mikor még gyerekcipőben nyalogatták a vá-
ros köldökzsinórját – nem szóltunk be: ez nem volt 
szép, egyes, leülhetsz. Volt hát idejük, hogy elhiggyék 
magukról, ez az ők városuk, mi csak galád tevékeny-
ségük táptalajaként terülünk el lábuk alatt. Pavlovi 
reflex ez, semmi több. Ha egy gyereket királyként ne-
velsz, királyként is fog viselkedni – meglehet, bukása 
is hasonló mértékű lesz. 

Norris-ellenes bizottságokat alakítunk, törvé-
nyességről, csendről, rendről, biztonságról, határo-

zott fellépésről beszélünk, közben pedig tele van a seregünk csupa 
névtelen, arctalan, hangtalan harcossal, akik a virtuális világ 
biztosította ködbe burkolózva szórják el kicombosodott ötletei-
ket, ám színre lépni soha nem mernének. Mindig mástól várjuk 
a megoldást, a közről beszélünk, miközben a közöny a fegyverük. 
Jól mondta II. János Pál pápa székfoglaló beszédében: „Ne félje-
tek!” Kitől? Mitől? Sérthetetlenek? Érinthetetlenek? Láthatat-
lanok? Talán nem is léteznek, csak jópofa újkori rajzfilmfigurák 
hiányában találtuk ki őket. Nyomjunk már egy törölj gombot 
erre az unalmas történetre. Találjunk ki már magunknak más 
hősöket, mert ezekből elegem van. Nincsenek Chuck Norrisok 
városomban.  

Medvebőrbe bújtatott
helyi Chuck Norrisokról 
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Féken tartott szélsőségesek

közel kétszáz fős közönség 
előtt mutatták be szerdán Bicsok 
Zoltán és Orbán Zsolt „Isten se-
gedelmével udvaromat megépí-
tettem…” – Történelmi családok 
kastélyai Erdélyben című könyvét 
a csíkszeredai Városháza díszter-
mében. A Gutenberg Kiadó gon-
dozásában megjelent, 61 nemesi 
család történetét bemutató és az 
általuk építtetett 133 erdélyi kas-
tély leírását adó, több mint 1100 
színes fényképet közlő kötetet 
Haller Béla, a Castellum Alapít-
vány elnöke és Burus János Bo-
tond, a könyv szerkesztője, lapunk 
munkatársa méltatta. Haller Béla 
a kötet szintézis-jellegét és hiány-
pótló voltát emelte ki, a szerzők 
elmondták: közel tízéves terep- és 
levéltári kutatómunka áll a kastély-
könyv megírásának hátterében. 


