
A Máréfalvi Rozetta Ifjú-
sági Egyesület 2009 óta 
folytat kulturális, fiatalok-

nak szóló, környezetvédelmi és 
egyéb közösségi tevékenysége-
ket, erről szól a most szombat-
ra szervezett kaláka is, amelyre 
négy éve egy megszokottól eltérő 
falunapot hoztak létre – fejtette 
ki egy tegnapi sajtótájékozta-
tón András Loránd, a szervezet 
alelnöke. Rámutatott, a kaláka 
rendszerint a közterületek meg-

takarításáról szól, ezenkívül pe-
dig minden évben egy nagyobb 
volumenű munkát is elvégeznek. 
Volt, hogy az egyesület székhá-
zának pincéjét hozták rendbe, 
vagy éppen a Dévai Szent Ferenc 
Alapítvány önkéntesházát tata-
rozták, idén pedig az egyházhoz 
köthető munkálatokat tervez-
nek, egyebek mellett a templom-
nál és a temetőben szükséges 
kisebb-nagyobb felújításokat ol-
danák meg. A munkát ünneplés-

sel zárják, vagyis bográcsozást 
szerveznek estére, valamint ze-
nészeket is hívnak. „A település 
minden tagját szeretnénk meg-
szólítani, hogy vegyenek részt 
a közmunkában, minden csa-
ládot képviseljen legalább egy 
személy” – magyarázta András. 
Hozzátette, a munka szombaton 
reggel nyolc órakor kezdődik.

Egyébként az udvarhelyszéki 
RMDSZ tagjai is csatlakoznak 
a közmunkához Együtt-Tesz ka-
láka elnevezésű akciójuk része-
ként. Bíró Barna Botond, a széki 
szervezet ügyvezető elnökének 
elmondása szerint a közmun-
ka nevelő hatása és közösség-
kovácsoló ereje miatt döntöttek 
úgy, hogy elmennek segíteni 
Máréfalvára. Az akcióban más 
települések lakói is részt vehet-
nek, ebbéli szándékukat a 0727-

866350-es telefonszámon, illetve 
a széki RMDSZ vagy az Udvar-
helyszéki Ifjúsági Egyeztető Ta-
nács (UIET) Facebook-oldalán 
jelezhetik. Szombaton reggel 
nyolc órakor az UIET székhelyé-
től indulnak autók a helyszínre.

Tanulásösztönzés

Az iskolakezdéssel párhuza-
mosan tanulást és közösségi 
életben való részvételt ösztön-
ző programot szeretne indítani 
az egyesület – fejtette ki András 
Loránd. Ennek lényege, hogy a 
gyerekek például jó jegyekért, 
templomba járásért, másokon 
való segítésért jutalompontokat 
kapnak, amelyeket a jövő nyá-
ri gyermeklakodalmon levásá-
rolhatnak.

FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND
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0266-218361
Észrevételét, panaszait, megjegy zé seit 

a szerkesztõk fogadják hétfőtől csütörtökig 8–20,  
pénteken 8–16, vasárnap 14–20 óra között.

535600, Székelyudvarhely,
Szentimre u. 17. sz.
Telefon: 0266–218 361
E-mail: uh@udvarhelyi-hirado.ro
                marketing@udvarhelyi-hirado.ro
                hirdetes@udvarhelyi-hirado.ro
                terjesztes@udvarhelyi-hirado.ro
Fax: 0266–218 340

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a fenti címen 
hétköznap 8–16 óra között.

ELŐFIZETÉSEKÉRT  HÍVJANAK!
Az Udvarhelyi Híradóra előfizethet 

lapkihordóinknál és a szerkesztőségben. 
Ha a szerkesztőség telefonszámát, 

a 0266–218361-et tárcsázza, 
és bemondja pontos címét, 

lapkihordóink felkeresik Önt otthonában, 
náluk megrendelheti lapunkat. 
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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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Istók Béni a lehető legjobb nevet 
kapta a Seregek Urától. Tényleg így 
mondják? És miért? (Utánanézni a 
guglin!) Ezzel a névvel egy Tamá-
si- vagy Nyirő-hős lehetne, lenne is, 
csak irodalmunk nagymesterei nem 
rá pillantottak. Hogy egész ponto-
sak legyünk, ő még meg se született, 
amikor a két novellista a penna végét 
rágta, hogy valakiknek nevet adjon. 
Istók Béni nem kisebb, nem nagyobb 
hatalmassággal, magával az istennel 
pöröl már jó ideje. Ez nem világkép, 
nem világnézet a lehetséges, ám el-
sőre elképzelhetetlen torzulásokkal 
együtt, sem a rendszerváltozás utáni 
szindróma ellenképe, amikor az addig 
fenenagy ateisták oly látványosan 
megtértek, hogy a templomban rög-
tön külön első padjuk lett a mise vagy 
a prédikáció másfél órájára. Ez nem 
több, nem kevesebb, csöndes belső 
monológ a nagy semmin, ha szabad 
így mondani, és amin mégis elrágód-
tak Szent Ágostontól Kirkegaardig a 
gyémántagyú egyházfilozófusok. Ám 
Istók Béni mondhatná úgy is, Uram, 
akiben erősen megrendült bizalmam 
az utóbbi időkben, én mindössze azt 
akarom bizonyítani elsősorban ma-
gam és nem mások előtt, hogy nem 
vagyok funkcionális analfabéta. Le 
tudom írni, és le is írom, amit rólad 

hiszek. Szörnyű kifejezés ez a funkizé, 
jobbat is ki lehetett volna találni, és 
mégsem ez, hanem a felmérés ered-
ménye szörnyű, ami szerint egy olyan 
becsületes polgári társadalomban, 
mint a mienk, illetve a huszonegyedik 
században még az is megtörténhet, 
hogy minden negyedik-ötödik ember 
leszokik az írás-olvasás fényűzésé-
ről! Tahó Tihamér és felesége, Lujzika 
az útlevélosztályon döbbent csak rá 
a tegnapelőtt, hogy totál elfelejtet-
te, amit a tanító néni tölcsérrel meg 
körmösökkel az agyukba szuszakolt 
annak idején még az elemiben. Semmi 
baj, arra való a krikszkraksz, attól ki-
rály az aláírás. No de ezen ne akad-
junk fenn, különben sem a módfelett 
rokonszenves Tahóékról van szó, ha-
nem Istókról, aki jobb híján perlekedik. 
Amikor leírta az első kritikai szöveget, 
megrettent, s ahogy ijedelme elmúlt, 
máris rendelkezett: elég öreg vagyok, 
hogy ez legyen a sírfeliratom. Külön-
ben is, munka kell a kőfaragónak, mi-
ből él meg, ha még ezt sem kopogtat-
hatja bele az ércnél is maradandóbb 
kőbe? A megrettenés lélektanát is 
lehetne boncolgatni, ötszáz évvel ez-
előtt a földesúr közelségében ez volt, 
ami alázattal, a benyalás azonnali és 
gyakorlati hasznokat hozó kényszeré-
vel együtt nyilvánult meg. Rendben, de 

ha az Istennel szállunk vitába?... Egy 
februári napon ezt írta jegyzettömbjé-
be: Az emberi tökéletlenség legmélyé-
ről nézve egészen elfogadható, hogy 
maga az isten is tökéletlen. De mihez 
kezdjünk mi egy tökéletlen istennel, ez 
viszont elfogadhatatlan. (És a kisbetű-
zés nem a véletlen műve.) Egy máso-
dik feljegyzés: Istent, ha egyáltalán lé-
tezik, minden lehetséges alkalommal 
szidom, mert ha van, akkor nem en-
gedi, hogy mindaz megtörténjen, ami 
az emberekkel megtörténik. Ha pedig 
nincs, akkor természetes, mi több, 
emberi mindaz a bestialitás, amit 
ember ember ellen, egyik közösség 
vagy csoport a másik ellen elkövet. 
Amerikától ( ez a demokráciatörténet 
egyik ikonikus jelpontja ugyebár) e 
csodálatos világ bármelyik helyszíné-
ig. Szent isten, mi történt? Csak nem 
lett ateista Istók Béni most, rögtön, 
azonnal, a szemünk láttára! Netán 
megőrült e jegyzet írója, hogy ilyen, 
a legfelsőbb hatalmat szurkapiszkáló 
gondolatoknak ad helyet. Különben is 
ki a fene kíváncsi egy eszme vagy csak 
egy mindennapi ötlet fejlődéstörténe-
tére? Míg nem felejtem, a helyzetnek 
van legalább egy hitelességi jegye, ami 
ha nem is mindent, de ezt a lázadást 
magyarázza. Bekapcsoltam a rádiót, a 
nagyvilág híreit hallgatom.

Pogány rádió

KÖ
ZB

ES
ZÉ

D

OLÁH
ISTVÁN

Közmunka és ünneplés

Kalákát rendez szombaton a Máréfalvi Rozetta 

Ifjúsági Egyesület, melynek során a templom, 

valamint a temető rendbetételében segédkez-

nek. A rendhagyó falunaphoz az esti bográcso-

zás és a jó muzsika is hozzátartozik.

Falunap másként. Közösségi munkával kezdődik a szombati ünnep

Kalákanapot szerveznek Máréfalván
FIZESSEN ELŐ MOST!

1 hónap 25 lej

3 hónap 70 lej

6 hónap 140 lej

12 hónap 280 lej

FOTÓ: PÁL ÁRPÁD




