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„Öngyilkosság lenne ré-
szünkről, ha Neamț me-
gyébe átiratkoznánk. 

Hagyják, ami van, töltsük el bé-
kességben. A lelkünk nem enge-
di, hogy az unokákat megfosszuk 
a magyar nyelvtől, román iskolá-
ba taníttassuk. Szándék van a fel-
ajánlás mögött, azt sejtem, de mi 
ebből nem kérünk” – mondja egy 
szuszra a háromkúti falugond-
nok, Nagy Erzsébet. Megke-
resésünkkor bevallotta, nagy 
szükségük van most a Hargita 
megyeiek, a magyarok támoga-
tására. 

Csökkenne a távolság, 
változna a nyelv

Feszült helyzet alakult ki ez-
előtt két héttel a 160 lelket szám-
láló tanyavilágban. Megérkezett 
egyszer Anton Covăsan, Damuk 
polgármestere, majd rá egy hét-
re visszatért a Neamț megyei 

prefektúra képviselőivel, hogy a 
lakosság egy részével tárgyal-
jon. A Ziar Piatra Neamț interne-
tes újság június 2-án tette közzé 
az erről szóló írást, illetve a hely-
színen forgatott anyagot. Ennek 
kezdetén Anton Covăsan bemu-
tatja a Damuk községhez tartozó 

Huisurez településen lévő fél-
kész iskolaépületet. Ide fogadnák 
a háromkúti gyerekeket, a köz-
pontban új óvoda is lenne, taníta-
nák jó szívvel, és a háromkútiak 
számára nagy előnnyel: mindösz-

sze 13 kilométert kellene az is-
koláig ingázni, természetesen 
kisbusszal vinnék-hoznák az is-
kolásokat, nem úgy, mint most, 
amikor Gyimes középlokig 30, 
Gyergyó szent miklósig 40 kilo-

métert kell megtennie a diáknak, 
és csak hétvégére kerül haza, 
bentlakásban lakik, a rossz tele-
fonjel miatt szülei sokszor nem is 
tudják, él-e, hal-e. 

Bőrút, panziók az átigazolásért

Tizenegyen ingáznak így, a 
háromkúti elemi osztályokban 
pedig, óvodásokkal együtt hu-
szonhárom gyerek van, és jövőre 
még kevesebb lesz. A jobb körül-
mények megteremtésében látja a 
gyermekvállalási kedvet Damuk 
polgármestere, melyhez szíve-
sen hozzájárulnának, amennyi-
ben a jobblétet a háromkútiak 
is akarják. „Szeretnénk itt be-
ruházni. Mi magunkra túl so-
kat nem tehetünk, szűkös a helyi 
költségvetés, a mezőgazdasá-
gi nyilvántartásban mindig is 
kis területtel voltunk nyilván-
tartva. Azt gondoltam, meggyőz-
zük önöket, hogy jöjjenek Damuk 
községbe. Milyen okból? A pre-
fektusasszony is elmondta, hogy 
jelen pillanatban törvénytelen 
helyzet áll fenn, hiszen önök 
Damuk község területén laknak, 
de az adóik Gyimesközéplok hi-
vatalának kasszájába kerülnek. 
Reméljük, ez az illegalitás meg-
oldódik, erre választ adnak a 
prefektúra emberei. Mi azért jöt-
tünk, hogy meggyőzzük önöket, 
mert van egy pályázatunk asz-

faltozásra a megyehatártól erre-
felé, és nem adnak támogatást, 
ha nincs lakosunk itt. Kinek csi-
náljunk aszfaltutat, ha nincs la-
kos? Mindössze tizenkét személy 
szerepel innen a mi nyilvántar-
tásunkban” – mondta a máso-
dik, Doru Nicolae Ungureanu 
alprefektus jelenlétében zajló 
beszélgetésen a polgármester. 
Azt is közölte, ha az út járha-
tóvá válik, beindul a turizmus, 
többen fognak panziókat építe-
ni, megélhetést biztosítanak a 
háromkúti csángóknak. Jövőjük 
lesz így a gyerekeknek, tisztes-
ségesen megtanulják a román 
nyelvet, mert most a nyelv isme-
rete híján kevesen jutnak el az 
érettségiig. Mindössze damuki 
személyazonossági igazolványt 
kell váltaniuk az embereknek, ez 
bizonyítaná, hogy vannak lako-
sok, akik számára érdemes be-
ruházni.

Tolmács nélkül sorskérdésben

A román tudás hiánya hamar 
kiviláglott a világhálón is követhe-
tő beszélgetésen, a háromkútiak 
közül az idősek nem, a középko-
rúak valamennyire, a gyerekek 
alig ismerik a nyelvet. A falugond-
nok, Nagy Erzsébet el is mondta, 

A háromkútiak állítják: ők nem tehetnek a határmozgatásról

Hagyjanak élni, magyarnak maradni

Jubileumi ünnepség és új harang szava az istenházában

Damuk község polgármestere és a prefektúra képviselői Háromkúton

Amióta Háromkút létezik, Gyimesközéplokhoz 

tartozik. Arról nem tehetnek a csángók, hogy 

1968-ban rajzoltak egy új vonalat a térképen, és 

területeik „átestek” Neamț megyéhez, velük erről 

nem tárgyaltak. Száz éve van Háromkút, ötven 

éve az új határ, és ha eddig jó volt, továbbra sem 

módosítanának ezen az ott lakók. Több okból sem 

akarnak damuki személyazonosságúak lenni, s 

ebből az első, hogy románul nem tudnak. Éppen 

ez, a tudás és támogatás hiánya lehet végzetes, 

ezért az egyezség az, hogy tollat a kezükbe nem 

vesznek, semmit alá nem írnak.

OLVASÓNK FELVÉTELE 

„Csak magyarul tu-
dunk, ennyi a hibánk, 
de a mi édesanyánk 
magyar volt, és erről 
nem tehetünk.”
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