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Továbbra is várja a 

felajánlásokat a Fodor 

Sándor-szoborcsoport 

létrehozására a csík-

szeredai Márton Áron 

Katolikus Férfiak Szö-

vetsége. A helyi önkor-

mányzat ugyanakkor 

pénzt különített el a 

város költségvetéséből 

a megvalósíthatósági 

tanulmány elkészítteté-

sére, továbbá a közeljö-

vőben utcát is neveznek 

el a csíksomlyói szüle-

tésű íróról, költőről, a 

Csipike-meseregény 

szerzőjéről.

Fodor Sándor csíkszeredai 
író születésének 90. évfor-
dulója alkalmából Feren-

czes István író, költő, Lövétei 
Lázár László költő, Molnár Vil-
mos író és Szekeres Adorján szo-
ciológus tavaly kezdeményezték 
egy szoborcsoport elkészítteté-
sét, javaslatukat továbbították a 
csíkszeredai önkormányzat felé 
is. A kezdeményezéshez a helyi 
önkormányzati képviselő-testü-
let is melléállt, és a városvezetés 
Csíkszereda idei költségveté-
séből elkülönített 30 ezer lejt a 
megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítésére. Ugyanakkor a 
kezdeményezők felvették a kap-
csolatot a Márton Áron Katolikus 
Férfiak Szövetségével is, amely 
szívesen vállalta, hogy segít a 
szoborcsoport megvalósításához 
az adományok gyűjtésében.

Szükség van a népszerűsítésre

A Márton Áron Katolikus Fér-
fiak Szövetsége részéről Darvas 
Kozma József romai katolikus es-
peres megkeresésünkre elmond-
ta, támogatják az elképzelést, 
hogy Fodor Sándor írónak méltó 
emléket állítsanak Csíkszeredá-
ban. Eddig 20 ezer lej felajánlás 
érkezett a bankszámlájukra, és 
továbbra is várják a pénzadomá-
nyokat a cél eléréséhez. „Szükség 
van még egy kis népszerűsítésre” 
– fogalmazott az esperes. Mind-
azok, akik támogatnák a Fodor 
Sándor-szoborcsoport létreho-
zását, adományaikat átutalhat-
ják a férfiszövetség nevére nyitott 
bankszámlára: RO47 OTPV 2600 
0095 2076 RO01 (OTP Bank), Csík-
szeredai Márton Áron Katoli-

kus Férfiak Szövetsége (Asociația 
Bărbațiilor Catolici „Márton Áron” 
din M-Ciuc, Cod Fiscal: 16131991)

Megvalósíthatósági tanulmány

Füleki Zoltán, Csíkszereda al-
polgármestere úgy véli, hosszas 
folyamat lesz, amíg elkészülhet a 
szoborcsoport, mint fogalmazott, 
a szándék részükről megvan, a 
beruházási listába is belefoglal-
ták. Előbb egy megvalósíthatósági 
tanulmányt kell kidolgozni, majd 
ezt követően lehet szobortervet 
készíteni. „Ezt Bukarestben a szo-
borállító bizottság jóvá kell hagy-
ja, és csak ezután kerülhet sor a 
gipszminták elkészítésére, majd 
az alkotás kiöntésére” – sorolta 
az eljárás sorrendjét az alpolgár-
mester. A kezdeményezők javas-
lata szerint a csíkszeredai városi 
park központjában állítanák fel a 
szoborcsoportot, a kezdeti elkép-
zelések szerint Fodor Sándor mel-
lett híres mesefigurái, Csipike és 
Tipetupa is helyet kapnának. Fü-
leki szerint a végleges helyszínt 
a megvalósíthatósági tanulmány-
ban döntik el, hogy hol a legalkal-
masabb felállítani az alkotást. Az 
alkotást értékben hozzávetőleg 
400 ezer lejre becsülték, úgy vél-
ték, a szoborállítás végösszege 

a Márton Áron-szoborcsoport-
hoz hasonló költségekkel járhat, 
amelyet több mint 600 ezer lejből 
valósítottak meg.

Utcát neveznek el az íróról

Fodor Sándor emlékére utcát is 
elneveznek, erre a közeljövőben 
sor kerülhet. Fülekitől megtud-
tuk, a csíksomlyói borvízforrás 
előtt elhaladó utcarész, a Szent 
István-otthontól a házak végéig, 
a nyeregbe vezető útig tartó sza-
kaszt neveznék el a csíksomlyói 
születésű íróról. Többek között 

azért döntöttek emellett az utca-
rész mellett, mert az író lánya is 
ezt javasolta, hiszen kedvelt sé-
tálóhelye volt Fodor Sándornak, 
másrészt kevés házat érint, így 
kevesebben kell majd az utca ne-
vének megváltoztatása miatt az 
irataikat kicseréljék. „Már elké-
szült az utcanévadásra a doku-
mentáció, ezt azonban még jóvá 
kell hagynia a névadóbizottság-
nak. Ha rábólintanak, akkor helyi 
határozatban is elfogadjuk” – ma-
gyarázta az alpolgármester.

BARABÁS HAJNAL

Gyűjtés a Fodor Sándor-szoborcsoport megvalósításáért

További felajánlásokat várnak

A csíkszeredai városi park mint lehetséges helyszín. A végleges helyszínt a megvalósíthatósági tanulmányban döntik el

Fodor Sándor, a Csipike szerzője

Fodor Sándor 1927. december 7-én született Csíksomlyón. 1951 és 
1956 között a kolozsvári Irodalmi Könyvkiadó, majd 1988-ig a Napsu-
gár erdélyi gyermeklap szerkesztője volt, 1990-91 között a Keresz-
tény Szónál volt szerkesztő. Irodalmi pályafutását novellistaként 
kezdte, 1954-ben jelent meg első kötete, a Fehérfenyő. Elbeszéléskö-
tetei, kisregényei világát a székely humor, sajátságos életképek jel-
lemzik. Csipikéről, a törpéről szóló meseregény-sorozatát – amely-
nek első része 1966-ban jelent meg – több nyelvre is lefordították, 
de ugyanígy emlékezetes olvasmánya a mai felnőtteknek a Fülöpke 
beszámolói is. 1982-ben megkapta a Román Írószövetség nagydí-
ját. Magyarországon 1998-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend 
tisztikeresztjével, 2001-ben József Attila-díjjal tüntették ki. Fodor 
Sándor 2012. március 28-án hunyt el Kolozsváron. (Péter Beáta)
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A dél-erdélyi 
magyarságról
Ma délután öt órakor kezdődik 
Csíkszeredában, Hargita Me-
gye Tanácsának márványter-
mében a Szacsvay Akadémia 
negyedik előadása. A Hargita 
Megye Tanácsának Székely-
földi Akadémiája és a Hargi-
ta Megyei Kulturális Központ 
által szervezett előadásso-
rozat folytatásaként ezút-
tal A dél-erdélyi magyarság, 
1940-1944 címmel L. Balogh 
Béni, a Magyar Nemzeti Le-
véltár Országos Levéltárának 
főlevéltárosa tart előadást. „A 
dél-erdélyi magyarok – az eu-
forikusan ünneplő észak-erdé-
lyiekkel szöges ellentétben – 
mélységes csalódással vették 
tudomásul az 1940. augusztus 
30-án kihirdetett második 
bécsi döntést. A legtöbben a 
trianoni katasztrófához hason-
ló sorscsapásként élték meg 
az újabb kisebbségi létforma 
beköszöntét: elkeseredettség, 
reményvesztettség és a kiszol-
gáltatottság érzése vett erőt 
rajtuk. Az elkövetkező négy 
évben helyzetük egyre rosz-
szabbra fordult, és gazdasági, 
társadalmi, kulturális, demo-
gráfiai téren súlyos vesztesé-
geket szenvedtek el. Ráadásul 
Románia és Magyarország 
között 1940 őszén beindult a 
közel négy évig tartó úgyne-
vezett kölcsönösségi nemze-
tiségi politika mechanizmusa, 
amely mindkét országban 
újabb és újabb sérelmet oko-
zott a kisebbségeknek” − bo-
csátották előre az előadás 
anyagából.

Advent a Hargitán

Sütő András Advent a Hargitán 
című színdarabját adja elő Csík-
szeredában a Külhoni Magyar 
Nemzeti Színház kedden 19 
órától. A Szakszervezetek Mű-
velődési Házában megtekinthe-
tő, Rubold Ödön által rendezett 
kétfelvonásos előadás szerep-
lői: Csikos Sándor, Hajdu Géza, 
Csáki Edina, Csokán C. Raul és 
Erőss Ivett Andrea.

Műsoron 
A Nyugat hőse
A Csíki Játékszín a héten több 
alkalommal is játssza frissen 
bemutatott darabját, A Nyu-
gat hőse című tragikomédiát. 
Kedden 17 órától a Csongor és 
Tünde bérletesek, szerdán 17 
órától az Arlechino bérletesek, 
csütörtökön 17 órától a Romeo 
és Júlia bérletesek számára ad-
ják elő a produkciót.

Csíkszeredában 
a Dumaszínház
A csíkszeredai Szakszerveze-
tek Művelődési Házában lép 
színpadra a magyarországi Du-
maszínház három komikusa, Kis 
Ádám, Hajdú Balázs és András 
Előd. Az esemény csütörtökön 
este 6 órakor kezdődik, egy jegy 
ára 30 lej, jegyeket a Szakszer-
vezetek Művelődési Házázank 
jegypénztárában lehet vásárolni.




