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A székely zászlóval 

kellene várniuk a 

helyieknek a holnap 

Székelyföldre, többek 

között Csíkszere-

dába látogató Klaus 

Johannis államfőt, 

javasolja a Minta, az 

Erdélyi Magyar Nép-

párt (EMNP) ifjúsági 

szervezete, miközben 

Szilágyi Zsolt EMNP-

elnök az autonómiáról 

szóló párbeszédre 

való nyitottságra kéri 

az államfőt.

Szilágyi tegnap szerkesz-
tőségünkhöz is eljuttatott, 
Johannisnak címzett nyílt 

levelében arra hívja fel az ál-
lamfő figyelmét, hogy az önren-
delkezésért, illetve a föderációs 
berendezkedésért folytatott tö-
rekvések nem a többségi tár-
sadalom ellen irányulnak. A 
néppárt elnöke nyugat-európai 
példákkal érvel amellett, hogy 
„az autonómia stabilitást, jó-
létet, a különböző nemzeti kö-
zösségek, valamint a többség 
és kisebbség közti egyetértést 
eredményez”. Mint kifejtet-
te: olyan modellekről van szó, 
amelyek több száz éves ha-
gyományra tekintenek vissza 
a térségben. „Egy olyan nem-
zeti közösség jövőjéről beszé-
lünk, melynek tagjai román 
állampolgárok, akik Romániá-
ban dolgoznak, itt adóznak, be-
tartják az ország törvényeit, és 
békében kívánnak élni román 
nemzetiségű szomszédjaikkal” 
– hangsúlyozza a nyílt levélben.

Szilágyi: reformra lenne szükség

Szilágyi úgy fogalmaz: meg-
győződésük, hogy Johannisnak 
is szándékában áll megrefor-
málni a romániai hatalmi vi-
szonyokat, hogy az erdélyiek 
ne úgy gondoljanak Bukarestre, 
mint „korrupt, cselekvőképte-
len hatalomra, mely nem tudja 
megfelelő módon hasznosítani 
a rendelkezésére álló lehetősé-
geket és forrásokat”. Az EMNP 
álláspontja szerint olyan re-
formra lenne szükség, amely fi-
gyelembe veszi az évszázadok 
során kialakult történelmi régi-
ókat, ebben a német föderációs 
modell lehet irányadó. Szilágyi 
leszögezte: a föderális Románia 
sokkal hatékonyabb lenne, mint 
a mostani központosított or-
szág. A pártelnök főként azt fáj-
lalja, hogy az őshonos nemzeti 
kisebbségek szerepéről, hely-
zetéről és jövőjéről még mindig 
nem indult el őszinte és szerve-

zett párbeszéd, ezért a kisebb-
ség tagjai továbbra is úgy érzik, 
hogy a mindennapokban má-
sodrangú polgárokként kezelik 
őket. Szilágyi Zsolt az állam-
fő székelyföldi látogatása al-
kalmából arra kéri Johannist, 
hogy kezdeményezzen diskur-
zust, és „mint a legmagasabb 
közjogi méltóság, alkotmá-
nyos kötelezettségének meg-
felelően legyen moderátora 
az autonómiáról folytatott ro-

mán-magyar párbeszédnek”. 
„Az általunk felvázolt problé-
mákat a modern Európában a 
párbeszéd, a közös megegye-
zés, a kompromisszumok és a 
politikai-adminisztratív megál-
lapodások útján oldották meg, 
melyek modern intézményes 
megoldást eredményeztek min-
den esetben” – hangsúlyozza az 
EMNP elnöke.

KŐRÖSSY ANDREA

Az EMNP-elnök nyitottságot vár el az államfőtől

Klaus Johannis segítségét kérik

Klaus Johannis egy katonai eseményen. Holnap Csíkszeredába látogat az államfő

Elhalasztott 
Strandfest
A meglehetősen hűvös és 
esős időjárás nem kedvezett 
a hétvégére tervezett zsögödi 
Strandfest programjainak le-
bonyolítására. A zsögödi stran-
don ugyanis első alkalommal 
tartottak volna kétnapos 
fesztivált Strandfest néven, 
számos sportvetélkedővel, 
közösségi főzéssel és esti szó-
rakoztató programokkal. Azon-
ban annyira hideg szél fújt, és 
időnként esett is az eső, hogy 
kénytelenek voltak elhalaszta-
ni a rendezvényt. „Elhalasztjuk 
a Strandfestet augusztusra, 
amikor este is melegebb lesz 
az idő” – ígérte Karácson Szi-
lárd, a strand üzemeltetője.

Szünetel 
az áramellátás
Csíkbánkfalván július 19-én 
9 és 17 óra között az alábbi 
házszámok alatt szünetel az 
áramszolgáltatás: 162–209, 
297–343, 350–373.

Családi 
emlékkiállítás
A Csíki Székely Múzeum 
Kossuth utcai galériájában 
nyitják meg csütörtökön 18 
órától a Hatás-visszahatás 
című kiállítást. Tizenhét évvel 
ezelőtt hunyt el Molnár Dénes 
marosvásárhelyi grafikus, 
festő, karikaturista, ez év 
júliusában lett volna 70 éves. 
A kerek évforduló alkalmából 
gyermekei, a szintén képző-
művész pályát követő Molnár 
D. Dénes és Molnár Kriszti-
na családi kiállítást szervez-
nek édesapjuk emlékére. A 
tárlaton kiállított munkák 
arról tanúskodnak, hogyan 
hatott az érett, már elismert 
képzőművész Molnár Dénes, 
a pályakezdő, saját stílusukat 
még kereső gyermekeire. A 
hatás ugyanakkor kölcsönös 
volt, hiszen saját bevallása 
szerint Molnár Dénes is sokat 
tanult a gyerekeitől. Ebbe a 
termékeny, egymást ösztön-
ző és inspiráló, közös családi 
alkotási folyamatba enged 
betekintést a Hatás-visszaha-
tás című családi emlékkiállí-
tás. A tárlatot Szabó András 
muzeológus nyitja meg.

A 2015-ben felújított, szab-
ványméretű csíkszentimrei 
focipályát tavaly óta használ-
hatják a futballkedvelők. A tele-
pülésnek jelenleg nincs ugyan 
felnőtt amatőr focicsapata, de 
mint a helyiektől megtudtuk, 
így is van, aki a bőrt rúgja az 
önkormányzat által karbantar-
tott létesítménynél. 

Kiadják a pályát más csapatnak is 

Kik használják a csík szent-
imrei szabványméretű foci-
pályát? – tettük fel a kérdést 
Fülöp Kinga alpolgármester-
nek a felújított futballpálya 
használatba vétele után egy 
évvel. Az elöljáró kifejtette, 
a vidéki bajnokságban részt 
vevő csapat hiányában első-
sorban a helyi ifjúság hasz-
nálja azt, a karbantartásért 
pedig azóta is az önkormány-

zat felel – kaszálják a füvet, 
hálót  javítanak,  i l letve el-
végzik az egyéb szükséges 
karbantartási teendőket is. 
Hozzátette továbbá, hogy ha-
bár örülnek annak, hogy a fi-
atalok használják a pályát, a 
cél még mindig az, hogy le-
gyen a településnek csapa-
ta a vidéki bajnokságban, és 
a rendeltetésének megfelelő-
en edzések, meccsek alkal-
mával használják azt. Mivel 
azt látják, hogy az általános 
iskolások is nagyon érdeklőd-
nek a sport iránt, szívesen fo-
ciznak, így már gondolkodnak 
azon, hogy megszervezzék az 
ő focioktatásukat. Mint meg-
tudtuk, a pályát nemcsak a he-
lyiek használhatják, ha van rá 
igény, kiadják olyan csapatok-
nak is, amelyek edzést vagy 
bajnokságot szerveznének a 
szentimrei focipályán.

Újra lehet csapata Szentimrének 

Egy helyi fiatal kérdésünkre 
megerősítette, a nyári időszakban 
nagyon népszerű a focipálya és 
környéke az ifjúság körében. Mint 
fogalmazott, esténként ott zajlik 
a helyi társasági élet. Pál István, 
aki korábban a csíkszentimrei fo-
ciéletet is szervezte, érdeklődé-
sünkre elmondta, több oka van 
annak, hogy felbomlott a helyi 
felnőtt focicsapat. Egyrészt az 
utóbbi években többen vállal-
tak munkát külföldön, ugyanak-
kor néhányan sérülések miatt 
voltak kénytelenek visszavo-
nulni a sportélettől. Pál István 
azt is megjegyezte, hogy a nyá-
ri délutánokon sok fiatal játszik 
a pályán, többen érdeklődnek 
komolyan a futball iránt – szó-
val az utánpótlás már biztosítva 
van. Ennek tükrében hozzáfűz-
te, valószínűnek tartja, hogy a 

település hamarosan indít csa-
patot a vidéki bajnokságban. Azt 
is megtudtuk a focikedvelőtől, 
hogy a legnagyobb problémát az 
jelenti egy csapat fenntartásában, 
hogy nincsenek olyan személyek, 

akik időt szakítanának egy-egy 
korosztály tanítására, sportolá-
sának megszervezésére.  

KÖMÉNY KAMILLA

A helyi fiatalság használja a csíkszentimrei focipályát

A szentimrei focipályánál. Délutánonként a fiatalok találkozási helye

Minta: tűzzék ki házaikra a székely zászlót

A néppárt ifjúsági szervezete eközben arra kéri a székelyföldieket, 
hogy az államfő holnapi látogatásán tűzzék ki házaikra a székely 
zászlót. A Mintának az MTI-hez eljuttatott felhívása szerint ezzel 
a gesztussal egyfelől a székely vendégszeretetről üzenhetnének 
az államfőnek, másfelől azt mutathatnák meg, hogy Székelyföld 
igenis létezik, a székelyek autonóm közösségként a szülőföldjükön 
akarnak jövőt építeni maguknak. A felhívás német nyelven üzeni az 
erdélyi szász Johannisnak, hogy „Isten hozta Székelyföldre”.
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