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Kalákával felújított templom. Első szóra húsz-harminc ember ment közmunkázni

OLVASÓNK FELVÉTELE 

tolmács nélkül nagyon nehéz sor-
sukról tárgyalniuk, ott van ben-
nük a félsz, hogy mást mondanak, 
vagy félreértenek egy mondatot 
visszafordíthatatlan következ-
ménnyel. Ezért ő arra biztatja a 
falustársait, hogy amíg tisztán 
nem látják a helyzetet, tollat a ke-
zükbe ne vegyenek, semmit alá 
ne írjanak. 

Nagy Erzsébet hangsúlyoz-
ta: „nekünk semmi bajunk nincs 
senkivel, mi román állampol-
gárok vagyunk, adót a román 
államnak fizetünk. Arról nem 
tehetünk, hogy a megyehatárt 
1968-ban átrajzolták, s mi átes-
tünk Neamț megyébe. Mindig 
Gyimesközéplokhoz tartoztunk 
adminisztrációs szempontból, a 
házszámozás is onnan folytató-
dik, s ezen nem akarunk változ-
tatni, mint ahogy megfelel nekünk 
az is, hogy egyházi vonalon és 
egészségügyi ellátás szempont-
jából Gyergyószentmiklóshoz 
tartozunk. A gyermekek magya-
rul tanulnak, mert a szüleik is 
magyarok. Itt a lakosság nyolc-
van százaléka nem tud románul, 
nem tudnának a gyermeknek se-
gíteni, ha román iskolába kerülne 
át, de az orvosnál sem tudnának 
megszólalni. Hogy mondanák el, 
hogy szúr, fáj, hasogat, ég? Az or-
vos nem Isten, ha nem tudsz meg-
mukkanni, mit vársz?”

Sérelmek és letöröközés

A falugondnok elmondta, bi-
zony, voltak szomorú tapaszta-
lataik, amikor földügyeikkel a 
Neamț-i bírósághoz kellett for-
duljanak, még ki is gúnyolták, 
hogy törökül beszélnek. Az is 
rossz emlék számukra, hogy az 
erdeik nélkül maradtak, a vissza-
igénylés nehézségei és pereske-
dések után a birtokok nagy része 
bekerült a nemzeti parkba, nekik 
fát vágni nem lehetett. Nagy Er-
zsébet viszont elmondja, az erdők 
javát mégis elvitték, olyanok, akik 
se nem vásároltak, se nem örö-
költek Háromkúton területet. Ki-
semmizettnek érzik magukat, és 
nem szeretnének újabb meglepe-
téseket. „A polgármester elmond-
ta, kötelezni nem tud, de szeretne 
meggyőzni, hogy damuki buletint 
váltsunk. Mondtam neki, köszön-
jük, ezzel a lehetőséggel mi nem 
élhetünk, mert a halálos ítéle-
tünket írnánk alá. Én a saját sor-
som fölött dönthetnék, de nekem 
gyermekem van, unokám, s ér-
tük felelős vagyok. Együtt élünk 
románokkal, az ő jogaikat nem 
kérjük, de legyenek szívesek, a 
mienket se vegyék el, ahol száz 
évet leéltünk, immár hagyjanak 
békén továbbra is. Csak magya-
rul tudunk, ennyi a hibánk, de a 
mi édesanyánk magyar volt, és 
erről nem tehetünk.”

Háromkút volt és marad

Csak találgatják a háromkútiak, 
mi lehet a mögött, hogy most lett 
kérdéses hovatartozásuk. Ko-
rábban még voltak hasonló pró-
bálkozások, erősíti meg Gergely 
Károly, Gyimesközéplok polgár-
mestere, ismertetve a tényállást: 
„A háromkútiak mindig is ide tar-
toztak, a területekre szedett adót 

mindig visszatérítettük, felvál-
laltuk a diákokat is szállító kis-
busz javíttatásának költségeit is. 
A házszámozás is tőlünk kezdő-
dik, Háromkúton folytatódik. Ez 
így van rendjén. A szisztemati-
zált telekkönyvezés, ha elkez-
dődik, nem tudjuk, hogy mi lesz, 
de szeretnénk, ha elcsitulnának 
ezek a hangok. Korábban még volt 
hasonló kérdés, tán Pataki pre-
fektus idejében, és mintha akkor 
egy megállapodás is született. 
Nem találtuk meg az erről szó-
ló dokumentumot. Azt is tudjuk, 
hogy Farkaspalló 2. névre való át-
nevezés is szóba jött a múltban, 
de mégis Háromkút maradt, és 
azt remélem, marad is.” Gergely 
Károly polgármester, korábban, 
alpolgármesterként is jó szom-
szédi viszonyt ápolt a damuki 
önkormányzattal, falunapokra, 
sporteseményekre kölcsönösen 
meghívták egymást. Furcsállja, 
hogy erről a helyzetről őt nem ér-
tesítették, a háromkútiaktól és 
a sajtótól szerzett tudomást ar-
ról, hogy mi a Neamț-i szándék. 
Tegnap ez ügyben látogatott át a 
szomszédba.

Halálos ítélet 

A háromkútiak azt gondolják, 
ha Neamț megyei lenne személy-
azonossági igazolványuk, román 
iskolába járatnák gyerekeiket, 
azzal a halálos ítéletüket íratnák 
alá. A Neamț megyei elöljáróság-
ok állítják, így szűnik meg az élet 
Háromkúton, ha a gyerekeknek 
román tudás hiányában nem lesz 
esélyük továbbtanulni, ha útjaik 
járhatatlanok maradnak, és nem 
érkeznek beruházók a térségbe. 
A csángók tudják, mi fontos szá-
mukra, miben kell kitartaniuk, 
mégis van nyomás, jó lenne nekik 
a megerősítés. Nagy Erzsébet úgy 
fogalmazott, „létfontosságú most 
nekünk a támogatás.”

Nincs félnivalójuk

Hargi ta  Megye Tanácsá-
nak elnöke, Borboly Csaba egy, 
a gyimesközéploki polgármes-
ternek írt levelét osztotta meg 
szerkesztőségünkkel. Mint ír-
ja, gyűlést tartottak a témakör-
ben illetékes megyei vezetőkkel, 
és „a fenti vezetők biztosítottak 
arról, hogy a háromkúti lakosok-
nak egyáltalán semmi félniva-
lójuk nincs a tekintetben, hogy 

bárki kötelezhetné őket, hogy át-
írják a személyazonossági igazol-
ványaikat damuki címre, hiszen 
ez jogtalan, uniós állampolgársá-
gi joguk oda íratni be a személy-
azonosságijukat, ahova akarják, 
amennyiben annak a lakcím-
nek a tulajdonosa ebbe beleegye-
zik. A háromkúti lakosok tehát 
nem kell aggódjanak, hogy bárki 
is kötelezheti őket arra, hogy ne 

Gyimesközéplokon legyenek be-
jelentve, és az APIA-s támogatá-
saikkal ne a Hargita megyeiek 
foglalkozzanak, ugyanúgy, ahogy 
az eddig is volt és jól működött.”

A levél része az is, hogy a kö-
vetkező napokra egy falufóru-
mot kellene meghirdetni, melyen 
a parlamenti képviselők is részt 
vennének, és közösen nyugtat-
nák meg, biztosítanák támogatá-
sukról  a háromkúti csángókat.

Itt van hit, élniakarás

A háromkúti csángók az el-
múlt hetekben egy irányból meg-
érezték a támogatást, és hitvallás 
volt rá a válaszuk. „Van egy olyan 
hely, ahol lehet álmodni, aho-
vá nem kell uniós finanszíro-
zás a templom rendbetételére, 
projekt helyett van kaláka, ke-
rül, aki egy harang árát adja, az 
is, aki a templomot meszelje, pa-
dokat javítsa. Ez Háromkút” – 
így fogalmazott Gál Hunor, a 
gyergyószentmiklósi örmény ka-
tolikus plébános. 

Múlt év szeptemberétől ugyan-
is az örmény katolikus egy-

házközség keretébe tartozik 
Háromkút, kéthetente, de van, 
hogy gyakrabban is misézik ott a 
plébános, és régi szokás szerint 
minden alkalommal más család 
látja vendégül. Ezen alkalmak, 
na meg a kétnapos házszente-
lés során derült ki, a hívekben 
lenne igény a templom javításá-
ra, hogy a vakolat mise közben 
ne essen az oltárra, hogy ne ár-
válkodjon az egy harang, kerül-
jön mellé társa, és vágynak arra 
is, hogy találkozóhely legyen a 
templom, amely hazavárja az 
elszármazottakat. „Büszke va-
gyok a háromkútiakra, ezt nekik 
is elmondtam vasárnap. Két hét-
tel ezelőtt nyolc elsőáldozó volt 
a szentmisén, és hétfőtől már 
kezdődött a munka, 20–30 köz-
munkázóval. A nők lefóliázták a 
falburkolatot, a férfiak leverték 
a vakolatot. Mire odaértem, a pa-
dokat már kihordták a templom-
ból, és az egyik háromkútinak 
jött az ötlete: megjavítva, felújítva 
vigyék csak vissza. Nem sajnál-
ták az időt, a pénzt sem, hiszen 
az egyik helybéli állta a harang 
árát, és amikor Lázár Imre, a ha-

rangöntő meghallotta, hová kell, a 
tervezett 30 kilogrammos helyett 
hetvenkilósat készített, féláron. 
Nagy öröm volt a felújítást látni, 
azt is mondta az egyik asszony 
a másiknak: Róza, addig ne halj 
meg, amíg meg nem nézed, mi-
lyen szép lett a templom.”

A felújított istenházának és új 
harangjának két hét múlva lesz a 
megáldása, de múlt hét végén is 
ünnep volt, hazahívták az elszár-
mazottakat, összehívták a kerek 
évfordulót ünneplőket. A meghí-
vottak nagyon nagy hányada meg 
is jelent, és Gál Hunor büszkén je-
lenti ki: „Ez a közösség élni akar, 
tervez, közösségi házat is sze-
retne. Itt van hit, élniakarás, ez 
a csángó közösség a templomot 
és az iskolát jobban szívén viseli, 
mint bárki más. És most ez került 
veszélybe...” A lelkipásztornak 
meggyőződése, a magyarság-
nak egy feladata van: nem hagyni 
magukra, nem hagyni elveszni a 
csángókat. Mindenki a maga he-
lyén és lehetősége szerint kell tu-
dassa velük, hogy számítanak, 
nélkülük mi leszünk kevesebbek.

BALÁZS KATALIN

A falugondnok, Nagy 
Erzsébet el is mondta, 
tolmács nélkül nagyon 
nehéz sorsukról tár-
gyalniuk, ott van ben-
nük a félsz.
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