
1935-ben Kerkai Jenő és Nagy 
Töhötöm jezsuita szerzetesek 
életre hívták a Katolikus Agrárif-
júsági Legényegyesületek Orszá-
gos Titkárságát (KALOT), a népi 
Magyarország megteremtéséért 
fáradozó agrárifjúsági mozgal-
mat. Három évre rá a mozga-
lom legényegyletté alakult át, 
nevében pedig a Titkárság szót 
Testületre cserélték. A KALOT 
1941-ben indult el Csíksomlyón, 
Erdély első komoly népfőiskolai 
tevékenységeként. Erre emlé-
keztek tegnap kerekasztal-meg-
beszéléssel és kis ünnepséggel.

Takács Éva
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A második bécsi döntés 
után, 1941-ben indult be 
a KALOT népfőiskola 

Csíksomlyón. Egy évre rá épült fel a 
kegytemplommal átellenben a Kós 
Károly által tervezett épület, ame-

lyet azóta is KALOT-épületként 
emlegetnek. 1944-ben történt erő-
szakos felszámolásáig a népfőiskolát 
több száz fiatal végezte el. A rend-
szerváltozás után újraélesztették a 
KALOT népfőiskolát. Az azóta 
végzett munkáról, a mai KALOT-
ról beszélgettek tegnap azok a szak-
emberek, akik napjainkban népfő-
iskolai jellegű képzést végeznek. 

– A népfőiskola abban külön-
bözik az élethosszig tartó felnőtt-
képzéstől, hogy sokkal szabadabb, 
önként vállalt tanulási forma, amely 
nincs oklevélhez, kreditpont-
szerzéshez kötve, a tudás megszer-
zéséért, a fejlődésért végzik el tan-
folyamainkat a hallgatók – mondja 
Fejes Ildikó, a Romániai KALOT 
Egyesület vezetője.

A Romániai KALOT Egye-
sületnek 4 állandó munkatársa 
és 35-40 bedolgozó oktatója van. 
Csíksomlyón és környékén tartják 
tanfolyamaikat, amelyek között 

vannak akkreditált képzések is: 
lelkigondozó képzést, projekt-
menedzsment és pályázatíró kép-
zést, valamint humánerőforrás-
menedzs ment képzést kínálnak az 
érdeklődőknek. A népfőiskolai jel-
legű képzések között Fejes Ildikó a 
nők főiskoláját, a fotótanfolyamot, 
a dekorációkészítő tanfolyamot, az 
olvasóklubot, valamint az angol és 
német társalgási klubot említi. A 
tanfolyamok résztvevői a 14 év fö-
lötti, szinte minden korosztályból 
verbuválódnak. 

A tegnapi rendezvényen külön-
böző felnőttképzéssel foglalkozó 
intézmények, egyesületek képvi-
selői tanácskoztak arról, mennyire 
van igény ma a népfőiskolai jelle-
gű felnőttképzésre, illetve arról, 
kiket milyen programokkal lehet, 
kell megszólítani. A kerekasztal-
megbeszélés után kis ünnepség 
köszöntötte az Erdélyben 70 éves 
KALOT-ot.
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Körkép
csík

Téved, aki azt hiszi, van új a Nap alatt, közhely, de a tör-
ténelem ismétli önmagát – tudott dolog ez már legkevesebb 
kétezer éve, a rómaiak emiatt a történelmet az élet nagy meste-
rének is nevezték. Tudás és valóság, elmélet és gyakorlat viszont 
igencsak ritkán találkozik – ezt is tapasztalati úton tanulhat-
tuk meg: a rómaiak gondolatát tovább görgetve, Einstein már 
úgy érvelt, „a történelem arra tanít meg bennünket, hogy az 
emberiség semmit sem tanul a történelemből”.

Ne rugaszkodjunk el messzire, maradjunk saját házunk 
táján, hisz nálunk is naponta földre szállnak a felejtés jóté-
kony angyalai – a homály, az emlékezni nem akarás pedig 
igencsak nagy úr.

A Küküllő-parti Athén politikai harcmezején a legutób-
bi szócsatát bölcsődeügyben vívták: a polgáriak attól félnek, 
Szövetség-közeli vállalkozó kezébe kerül a város által épí-
tett ingatlan, illetve azt is nehezményezték, hogy túl sokat 
fizetünk az épület bérléséért, így minden eszközt bedobtak 
„megvédése” érdekében. Nemes és értékelendő gesztus, ám mi-
előtt bravót kiáltanánk, olvassuk el azt is, mit írt a helyi lap 
2004-ben arról a városközponti ingatlanról, amelyben a helyi 
ingyenkonyha működött – a város azon intézménye, ahol a 
szociális segélyben részesülők ingyen, mások pedig pénzért 
ugyan, de kedvezményesen ebédelhettek: „Közismert, hogy az 
épületet, melyben a Gratis Kft. működik, visszaadták volt tu-
lajdonosának, akitől a Szász Jenő vezette Székelyudvarhelyért 
Alapítvány megvásárolta az ingatlant. A Gratis Kft., illetve 

az ingyenkonyha most ennek az alapítványnak fizet havi 300 
dolláros bért. Ha a Gratis Kft. mégis a 208-as törvény szerint 
működne mint szociális intézmény, akkor hogy lehetett azt az 
ingatlant, amelyben ez a szolgáltatás működik, visszaszolgál-
tatni? Hiszen azokat az ingatlanokat, amelyekben szociális 
intézmények működtek, nem volt szabad sem eladni, sem 
visszaszolgáltatni...” Akkoriban a szövetségiek panaszkodtak, 
hogy sokba kerül az ingyenkonyha működtetése, illetve több-
ször kérték tulajdonjogi helyzetének tisztázását is. Sokra nem 
jutottak, a magánalapítvány nem hosszabbított szerződést a 
kft.-vel, az ingyenkonyha pedig bezárt. Persze rendben voltak 
Szász Jenő papírjai, mint ahogyan – feltételezem – rendben 
vannak most is a bölcsődét működtető vállalkozás tulajdonjo-
got igazoló iratai. Hiába vizsgálódott az Országos Feddhetet-
lenségi Ügynökség, hibát nem talált, csak annyit állapíthatott 
meg, hogy a Székelyudvarhelyért Alapítványtól az épületet 
megvásárolta egy Szász Jenőhöz közel álló személy, akitől az-
tán az akkori polgármester tulajdonába került az ingatlan. 

Ez ugyebár teljesen törvényes, lépjünk hát tovább, de marad-
junk azért tanácsközelben. 

A polgáriak napjainkban előszeretettel KISZ-titkároznak, 
és diktatúrát, kommunizmust, önkényuralmat emlegetnek 
Bunta Levente polgármester és RMDSZ-es csapata ténykedése 
kapcsán, közben pedig elfelejtik, hogy vezetőjük egy fél mandá-
tumnyit irányította a várost teljesen egyedül, „tanácstalanul”, 
polgármesteri rendeletekkel.

Ez idő tájt az RMDSZ-esek fakadtak ki rendszeresen a he-
lyi sajtónak, mondván, hogy attól félnek, „Székelyudvarhelyen 
nehogy visszatérjen a `89 előtti helyzet, amikor párttitkárok és 
egyszemélyes döntések születtek a városban, és ezeket sínylettük 
meg... A történések afelé vezetnek, hogy megint diktatúra lehes-
sen Székelyudvarhelyen”.

A polgáriak a legújabb ciklusban rendszeresen panasz-
kodnak a tanácsülések hiányára, a rosszul előkészített hatá-
rozattervezetekre, a nehézkesen működő városi apparátusra. 
Persze létezik ezek ellenkezőjére is példa: bár volt tanácsa 
a városnak, a polgáriak úgy tartottak ülést, és fogadtak el 
határozatokat, hogy azokról a szövetségiek nem is tudtak, a 
polgármester viszont végrehajtotta azokat. Bűnügy gyanúja 
vetődött fel, nyomozás indult, végül ezt a pillanatot is, mint 
megannyi mást, elfelejtettük. 

Lapozom a poros újságokat, nézem, kerülhet-e elő még va-
lamilyen régi bevált csel. Van bőven, elő hát a kanyarfúróval 
– nincs új a Nap alatt, ők sosem tanácstalanok. 

Régi bevált cselek
       .NézőpoNt n Máthé László Ferenc
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Kerekasztal-megbeszéléssel emlékeztek tegnap a csíksomlyói KALOT megalapítására fotó: csíki zsolt

Kevés az árus, jövő héten többen lesznek  fotó: pál bíborka

KEvés A FENyőFA CsíKszErEdábAN

Jövő héten több árus lesz
Megérkeztek az első fenyőfaáru-
sok a csíkszeredai piacra. A sza-
badtéri felületen jelenleg szeré-
nyebb a választék, jövő héttől vi-
szont újabb kereskedők népesítik 
be a teret, széles kínálatot ígérve 
a vásárlóknak. 

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Már akadnak nézelődők 
a csíkszeredai piacon, s 
olyan is akad, aki nem 

bízza a véletlenre a fakiválasztást és 
idejében beszerzi azt.

– Nem is lenne ünnep a kará-
csony fenyőfa nélkül, finom illata 
betölti a lakást, és erről nem mon-
dunk le egy évben sem. Idén mint-
ha picit drágábbak lennének a fák 
– állapította meg a piacon az egyik 
nézelődő.

Egyelőre csupán egy kereskedő 
kínálja két standon a fehérfenyőt a 
városi zöldség- és gyümölcspiac sza-
badtéri felületén. 

Graur Adrian, a piaccsarnok 
gondnoka elmondta, jövő héttől 
több helyi árus érkezik, így aki 

nagyobb kínálatból szeretne vá-
logatni, az ne siesse el a vásárlást. 
A karácsonyfának való fenyőket 
idén 30 és 120 lej között árulják 
a piacon, a fa mérete és külleme 
hordozza az értékét. 

– Főként Felcsíkról hozzák az 
örökzöld növényeket az árusok, a 
legtöbben Csíkmadarason vásárol-
ják fel az itt eladott fákat – mondta 
Graur Adrian. 

Aki környezetbarát módon sze-
retnék megoldani a karácsonyfa-ál-
lítást, az a csíkmadarasi kertészetben 
35 és 450 lej közötti áron válogathat 
a cserepes fenyőfák közül. 

– Ennek megfelelő gondozására 
viszont fel kell készülni – figyelmez-
tet János Ferdinánd kertészmérnök 
–, az előző évek tapasztalatai azt iga-
zolják, hogy az emberek elfeledkez-
nek az élő növény igényeiről.

Mint mondja, az ünnepek lejárta 
után azonnal a kinti hőmérséklethez 
kell szoktatni a növényt. Azok a cse-
repes fenyők, amelyek több hétig a 
lakásban vannak, már nem tudnak 
alkalmazkodni a szabadtéri hőmér-
séklethez és elpusztulnak.

NépFőisKOLA

Hetvenéves a KALOT Csíksomlyón


