
2 Gyergyói Hírlap  2017. július 17., hétfő AKTUÁLIS

0266–361 201
Észrevételét, panaszait, megjegy zé seit a szerkesztõk 

fogadják naponta 8–18 óra között!

535 500, Gyergyószentmiklós, 
Szabadság tér 15. szám
Telefon: 0266–361 201
E-mail: 
hirlap@gyergyoi-hirlap.ro
marketing@gyergyoi-hirlap.ro
hirdetes@gyergyoi-hirlap.ro
Fax: 0266–361 513

ELŐFIZETÉSEKÉRT  HÍVJANAK!
A Gyergyói Hírlapra előfizethet lapkihordóink-
nál és a szerkesztőségben. Ha a szerkesztőség 

telefonszámát, a 0266–361 201-et tárcsázza, és 
bemondja pontos címét, lapkihordóink felkeresik 
Önt otthonában, náluk megrendelheti lapunkat. 

Telefonszolgálat:

Hir de tés-
fel vé tel és 

ter jesz tés a 
fenti címen 
hétköznap 
8–16 óra 
között.

Hon lap: www.gyergyoi-hirlap.ro

Megjelenik munkanapokon. 
Kiadó: Udvarhelyi Híradó Kft. 
ISSN: 2344-0163 

Lapunk eladási sta-
tisztikáit a  Romániai 
Példányszám-auditáló 
 Hivatal (BRAT) hitelesíti. 

Gyergyószék napilapja

Megkérdeztük olvasóinkat
Ön milyen kiállításokat, rendezvényeket képzelne el még a múzeumban, 
hogy több érdeklődőt megszólítsanak? Mit szeretne ott látni?
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A hála nem politikai kategória – so-
kadszor bizonyosodott be ez azt követő-
en, hogy Klaus Johannis, a német szár-
mazású, de magát hivatalosan román 
nemzetiségűnek mondó jelölt a magya-
rok – különösen pedig a székelyek – sza-
vazatainak köszönhetően megnyerte a 
2014-es elnökválasztást.

Megválasztását követően eszében 
sem volt gesztusokat tenni a román 
többséggel azonos anyanyelv- és jelkép-
használati, oktatási és kulturális jogokat 
követelő őshonos magyar közösség felé, 
ehelyett tövig beleállt a román nemzet-
államiság mítoszába, és magyar ügyben 
azzal hívta fel leginkább a figyelmet ma-
gára, hogy a nacionálkommunista utód-
párt politikusainak hazug vádjai nyomán 
visszavonta Tőkés Lászlótól az 1989-es 
forradalom kirobbantásáért kapott ro-
mán kitüntetést. Illetve azzal, hogy a leg-
utóbbi kormányválság idején kirobbant 
magyarellenes hisztériahullám közepén 
ahelyett, hogy igyekezett volna csitítani 
a kedélyeket, tovább szította azokat, 
amikor a területi autonómia elfogadha-
tatlanságáról beszélt – anélkül, hogy va-
laki egyáltalán szóba hozta volna azt.

Ne várjuk tehát, hogy Johannis holna-
pi székelyföldi látogatása során bármi-
lyen, a magyar jogkövetelésekkel kap-
csolatos ígéretekkel érkezzen – egyrészt 
ezzel kissé elkésett, másrészt olyan 
helyzetben, amikor politikai társbérlet 
áll fenn, és nincs ráhatása a kormányra, 
hiába és kevés hitelességgel is tenné. 
Szét is szednék őt, illetve volt pártját, az 
ellenzéki liberális pártot, ha most, egy 
évvel a román történeti mitológiában 
„nagy egyesülésként” számon tartott 
gyulafehérvári nagygyűlés századik év-

fordulója előtt bármi ilyesmit tenne.
A látogatás inkább amolyan tessék-

lássék gesztus annak demonstrálására, 
hogy tudomásul veszi: az országban 
jelentős számú, ráadásul egy adott régi-
óban többséget is alkotó magyar közös-
ség is él, és hajlandó is ellátogatni hoz-
zájuk, hogy esetleg még a panaszaikat 
is meghallgassa, de érdemi előrelépést 
ettől a gesztustól nem érdemes remélni.

Egyes álláspontok szerint az elnök 
elődje, Traian Băsescu példáját követi, 
aki államfőként gyakran járt a Székely-
földön, és miközben a helyi politikusok 
mellett az egyszerű emberekkel is szó-
ba elegyedett, megértően nyilatkozott 
egyes magyar igényekkel kapcsolato-
san. Ezzel be is biztosította a magyarok 
szavazatait, akik mindannyiszor kiálltak 
mellette, rendszerint az RMDSZ ellenté-
tes irányú útmutatásai ellenére.

Apropó: az RMDSZ vezérei részéről 
némi sértettség érhető tetten annak 
kapcsán, hogy Băsescuhoz hasonlóan 
Johannis sem rajtuk keresztül közeledik 
a magyarokhoz, hanem közvetlenül a 
helyi erőkhöz fordul. Holott tényleg ez az 
egyetlen pozitívum az ügyben, elvégre 
– legalábbis kampányban – az RMDSZ 
a szubszidiaritás pártján áll, vagyis azt 
szorgalmazza, hogy a helyi közösség 
ügyeiről ne a feje fölött, a központban 
alkudozzanak és döntsenek. Emellett 
a rá leadott voksok alapján nem is a 
romániai magyarság összességét képvi-
seli, másrészt meg éppen a Băsescuval 
és Johannisszal kapcsolatos választá-
si tapasztalat a bizonyíték arra, hogy 
mondhat az RMDSZ amit akar, a magyar 
szavazók akkor is a saját belátásuk sze-
rint voksolnak.

Az államfőnek és a teljes román poli-
tikumnak javasolt paktum pedig, amely-
nek értelmében a magyar, illetve általá-
ban a kisebbségi ügyeket nem tennék 
többé politikai kampányok témájává, 
amilyen jól hangzik, annyira utópiszti-
kus, hiszen a legutóbbi hetek fejlemé-
nyei is megmutatták, hogy a román 
politikai palettán nincs olyan párt, amely 
ne gondolná azt, hogy egyéb, érdemi 
téma és ötlet híján a magyar kérdés elő-
vételével tehet szert néhány százaléknyi 
többlettámogatásra.

Mindettől függetlenül Johannis láto-
gatása eddigi megnyilvánulásai fényé-
ben nem sok változást hozhat a magyar 
közösség javára, és nem csupán azért, 
mert nincs befolyása a kormányra, ha-
nem azért, mert az eddigi tapasztalatok 
szerint eleve hajlandóság sincs benne 
arra, hogy empatikusnak mutatkozzon a 
kisebbségi igények iránt. Furcsa is lenne 
most egy ilyen pálfordulás, hiszen orszá-
gos politikai pályafutása során imázsát 
mindvégig arra építette, hogy kisebbségi 
származását megtagadva kizárólag ro-
mánként, a bukaresti politikai jelszava-
kat magáévá téve adta el magát.

Mindemellett arra jó alkalom a talál-
kozó, hogy a magyar közösség nyoma-
tékosan a tudtára adja: a kisebbségi 
jogok szavatolását tartja a saját jövője 
szempontjából járható útnak, nem pedig 
a Johannis által saját példájával is képvi-
selt asszimilációt.

Jó lesz mindezeket észben tartani 
akkor, amikor esetleg újra a magyar kö-
zösség szavazatait kéri.

Hiszen a hála nem politikai kate-
gória. Főleg akkor, ha nincs is amiért 
hálásnak lennünk.

Johannis, a magyarok és a hála

 Az (X)-szignóval el lá tott szö ve gek   
fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek. 
 A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül
a szerkesztõség vé le mé nyét tük   rö zik!
 Szerkesztõségünk fenn tart ja a jo got,
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá sok 
közlésérõl dönt sön.
 Kéz ira to kat  nem õrzünk meg, 
és nem kül dünk vis  sza!
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A gyergyószéki válaszadó-
ink nagy része elégedett 
a Tarisznyás Márton Mú-

zeum kínálatával, mint írják: 
„nagyon sok mindent kínálnak, 
csak vegyék észre a város la-
kói”. Vannak, akik kiegészíte-
nék a programkínálatot.

Amit nyújtanak, az bőven elég

„Mostanában nagyon sok 
szép és színvonalas rendez-
vényt szerveznek a múze-
umban” – írja egy olvasónk. 
Hozzá hasonló véleményen 
többen vannak: „Erre a kér-
désre nagyon nehéz válaszol-
ni, mert a múzeum kínálata 
nagyon széleskörű, a kiállítá-
sok és rendezvények egyaránt 
sz ínvona lasak .  Az  a lapki -
állítások nagyon értékesek. 
Személy szerint örülök, hogy 
vannak a nyári ,  szabadtéri  
rendezvények, mert gyönyörű 
az udvar is, sok látnivaló van, 
amerre csak néz az ember. 
További sok sikert a vezetőjé-
nek, hogy most már a város-
vezetéssel közösen még több 
látnivalót tudjanak kínálni a 
lakóknak és az idelátogatók-
nak a város történelméből és 
értékeiből”; „Úgy gondolom, 
minden igényt kielégítenek 
a mostani kiállítások, ren-
dezvények”;  „Nem hiány-
zik semmi, nem hiányolok 
semmit, de azért azt meg-
jegyzem, hogy nagyon örü-
lök, hogy szétválasztották a 
két nagy nyári programju-

kat, az Esztenafesztivált és a 
Múzeumok Éjszakáját. Mind-
kettőn részt vettem, és így kü-
lön nagyon tartalmas, nagyon 
színvonalas volt mindegyik”; 
„Továbbra is legyenek festé-
szeti, kézimunka-, fénykép- és 
kézműves-kiállítások, ugyan-
úgy, mint eddig”; Nem tudok 
újat mondani, mert minden 
van a múzeumban”; „Mindent 
megtesz a mostani vezetés, 
nem is tudok ajánlani semmit, 
mert minden van, csak így to-
vább, és gratulálok az eddigi 
munkájukhoz”; „Amit nyújta-
nak, az bőven elég, csak ép-
pen látogassák a gyergyóiak.”

Talán hiányzik 
a képzőművészeti galéria

„Nem is tudom, mi hiányzik 
a múzeumból” – írja egy olva-
sónk. Továbbá néhány ötletet is 
adnak szelvénybeküldőink: „Úgy 
gondolom, mindent megmutat-
nak, ami értékes és fontos, nem 
is tudom, még mi hiányzik, talán, 
ha a volt tüdőkórházat is rend-
be tudnák tenni, akkor ott egy 
képzőművészeti galériát lehetne 
nyitni állandó tárlatokkal, helyi 
alkotók munkáiból. Ha jól em-
lékszem, azt tervezték abba a je-
lenleg romos épületbe”; „Ha már 
a Tarisznyás Márton Múzeum-

ban volt kisautó-kiállítás, miért 
ne lehetne az eljövendő időben 
vasútmodell-kiállítás is?”; „Talán 
mezőgazdasági témában lehet-
ne egy kiállítást vagy egyszerűen 
egy találkozót szervezni”; „Régi 
foglalkozások bemutatását java-
solnám, szövést, varrást, gyap-
jú feldolgozását –  de gondolom, 
hogy már van tervük a múzeumo-
soknak. Amúgy elégedett vagyok, 
mert minden réteget megszólí-
tanak”; „Gyergyói kézművesek 
munkáit lehetne megmutatni, 
hogy lássák a gyergyóiak, hogy 
milyen értékei vannak a térség-
nek”; „Bélyegkiállításnak is biz-
tos lenne látogatottsága.”

Nagy látogatottságnak örvendett az Esztenafesztivál a múzeumkertben
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