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Bárki bármivel hozzájá-

rulhat, hogy a gyergyó-

szent miklósi Vöröske-

reszt tevékenysége ja-

vuljon... mindenki ér-

dekében. Az adomány-

gyűjtő akció folytatódik, 

a mentőautó forgalom-

ba íratása, a sátorpony-

va megvásárlása után 

még bőven van, amihez 

hozzájárulni. Felajánlók 

is érkeznek, akik a gyűj-

tésben segítenek.

A legújabb felajánló Sza-
bó Lóránt karitatív ak-
ciója: a csontkovács és 

gyógymasszőr július 19-én, hét-
főn egész nap, 9–19 óra között a 
Pink stúdióban dolgozik, azna-
pi bevételét a Vöröskeresztnek 
ajánlva fel. Aki ezzel a lehetőség-
gel kíván élni, előjegyzésért hívja 
Szabó Lórántot a 0744–783 487-es 
telefonszámon. 

Egy nappal később, július 20-
án a Contact kávézót érdemes fel-
keresniük a megpihenni, szóra-
kozni vágyóknak és adakozó ked-
vűeknek. A kisgyerekes családo-
kat is várják – a vöröskereszte-
sek önkéntesei a Beteg a babám 
interaktív, ismeretterjesztő, első-
segélynyújtást oktató program-
mal lesznek jelen. A Kossuth La-
jos utcai lokál egész napi bevétel-
ének felét adja át a vöröskeresz-
teseknek.

Tovább tart a pirosszalvéta-
akció is, a Yourlivigroomban, az 
Onesesben és a Centrál kávézó-

ban egy lejes felárért lehet a ká-
véhoz fehér helyett piros szalvé-
tát kérni, és ez számít adomány-
nak. 

A Texas vendéglátó tulajdono-
sa, Pál Alpár beszámolt a befőt-
tesüveget adományért cserében 
program eredményeiről. Mint 
már írtunk róla, a lokál új tulaj-
donosa az átvételkor 100 befőt-
tesüveg gazdája is lett, melyekből 
a pizzafeltét korábban kifogyott. 
Sokan jelentkeztek, hogy ingyen 
elvinnék, így licitre bocsátotta, 
a legtöbbet ajánlónak kínálva fel. 

Ekkor jelentkezett az a jótevő, aki 
megígérte, a legmagasabb árat 
ő megduplázza. A történet foly-
tatása, hogy a beszállító, hallva 
az akcióról, a többi vendéglátó-
tól is összegyűjtötte az üvegeket, 
így megötszöröződött a licitálás-
ra várók száma. A gazdák is sor-
ra jelentkeztek, jelen pillanatban 
nincs gazdátlan befőttesüveg, de 
ha igény mutatkozik rá, Pál Alpár 
azt ígérte, kerít még ebből a ke-
lendővé vált termékből.
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Karitatív akciók követik egymást

Zöld út a Vöröskereszthez

Defibrillátor üres befőttesüvegekből – a metamorfózishoz jó lélek kell
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A történet szerint, amelyben nem ké-
telkedünk, az ókori Spártában az anya 
így engedte el fiát a harcba, kezébe ad-
va pajzsát: „ezzel, vagy ezen”. Győzte-
sen vagy holtan, hogy mi is értsük, ma-
napság.

Manapság is tanulságos ez, noha el-
puhultunk. Annyira azért nem, hogy ne 
maradjon fenn az életösztön: de egy-
re óvatosabbak vagyunk. Pedig bátraké 
a szerencse. És lehetne most még sok 
közhelyet mondani. Hogy gyáva népnek 
nincs hazája, hogy csak az vész el, ami-
ről lemondunk, és így tovább.

Nem. A helyzet az, hogy amikor már a 
falhoz, sarokba vagy szorítva, akkor nem 
mérlegelsz, és nem keresel mentséget: 
véded magad. Magad, értékeid, csalá-
dod, hited, nemzeted. Bármi áron. Is-
métlem: bármi áron. Egy jó harcos (és 
mi itt, Kelet-Közép-Európában azok va-
gyunk), tudja, nincs ellenség: ellenfél 

van. De az ellentét néha könyörtelen. 
És az ing közelebb van, mint a mellény, 
ezért például nekem, és aligha vagyok 
egyedül, fontosabb a székelységem, ma-
gyarságom, férfiasságom, európaisá-
gom, igen, a bőrszínem, a kultúrám, mint 
bármi más.

Szép a sokszínű világ: amíg sokszínű 
marad. Ha összemossuk, egy nagy szür-
ke massza lesz belőle. Ezt nem akarom 
megérni. A történelem különös szeszé-
lye, ha úgy tetszik, perverziója miatt el-
veszett egy gyönyörű, sokszínű, soknyel-
vű és gazdag birodalom. Ez volt az Oszt-
rák-Magyar Monarchia.

Románia most ünnepli százéves évfor-
dulóját. Az más kérdés, hogy nem száz-
éves, az ’21-ben lenne, mivel az 1918-as 
„Nagy Nemzetgyűlés” egy jó kis „flash-
mob” volt. Nem ez a lényeg. Hanem az, 
hogy az ünneplésbe belefér, része, hozzá 
tartozik, hogy az éppen anyagilag vergő-

dő, velejéig korrupt román kormány is-
mét a végső eszközhöz nyúlt.

Természetesen ez a „magyar kártya”. 
Már ismét mi vagyunk a bűnbakok. Le-
tartóztatnak két székelyföldi fiatalem-
bert, akik éppen egy pohár bor mellett 
arról beszélgetnek, milyen jól meg le-
hetne ijeszteni néhány petárdával az 
éppen ott defiláló román szélsőjobbo-
sokat. (Tényleg amúgy: mit keresnek 
Kézdivásárhelyen a román nacionalista 
barmok?!)

És ezek ma a terroristák. Öt év letöl-
tendőt kaptak. Ha ezt hagyjuk, holnap 
mi jövünk. Nem azt mondom, „je suis 
Beke-Szőcs”, mert ez elkoptatott, azt 
mondom, kész, vége, hagyjunk már fel 
az úriemberi mentalitással, az csak úri-
emberek között működik.

Ez a bitangállam pedig nem az.
Nem a románsággal van bajom, Is-

ten látja lelkem. Nem, ez az arrogáns, 

bitang, elvtelen, gyáva állam az ellen-
ségem. Aki ahelyett, hogy élt volna az 
ajándékba kapott kultúrával, pénz-
zel, erdőkkel, altalajkincsekkel, érté-
kes emberi erőforrással: lefokozta egy 
balkánalatti szintre. És ezt tovább teszi. 
Arkhimédeszi csavar: végtelenségig le-
het szorítani.

De nem. Van egy határ. Most a tűrés-
határról beszélek, nem arról, amit meg-
húztak egy nemzet között. Bár azt sem 
feledjük. Most tényleg ott vagyunk, hogy 
nincs amerre hátrálni. Ez nem politi-
kai ügy, nem érdekjátszma: ez a bőrünk-
re megy.

Hát, Barátaim, vegyük kézbe a paj-
zsainkat. És aztán vagy ezzel, vagy ezen. 
A bátor ember egyszer csak meghal, ez 
tény. A gyáva viszont mindennap.

Ezzel, vagy ezen. Isten áldjon minden-
kit.
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Ezzel vagy ezenGYÖRGY 
ATTILA

Erdélyi Napló-lapszemle

Málnási Csaba emléktúra

Utcán a régizene

Erdélyi Napló, 28. szám. A Ma-
gyar Unitárius Egyház Vallás-
szabadság Házának felavatásá-
val folytatódott július 7-én, Ko-
lozsváron az 1568-as tordai val-
lásügyi határozat 450 eszten-
dős évfordulóját ünneplő jubileu-
mi év. Kolozsvár egyik legrégeb-
bi házában, a fél évezredes épü-
letben az igen gazdag építészeti 
örökség mellett a látogatók meg-
tekinthetik az unitárius egyház 
több évszázados tárgyi öröksé-
gét is. Az Erdélyi Napló két ol-
dalas, színes riportban számol 
be az eseményről A közszolgála-
tába állított püspöki palota cím-
mel. Összefogás Bekéék meg-
mentéséért című összeállításá-
ban a hetilap az Erdélyben rit-
kán tapasztalható magyar pár-
tok fölötti összefogásról ír, amely 
több nagyméretű tiltakozó meg-
mozdulásban is megmutatko-
zik, de a politikusok nemzetkö-
zi lobbitevékenységben is bíz-

nak annak érdekében, hogy a 
székely terroristaper bebörtön-
zött áldozatainak ügyében igaz-
ság szülessen. A témához kap-
csolódik a lap Kirakatperek a 
centenárium évében című ve-
zércikke is, amelyben a szerző 
többek között így fogalmaz: „Ha 
mindezeket a bírósági ítéleteket 
fűzérbe szedjük, nehezen érthe-
tő, hogy miért tüntetnek ország-
szerte a „független” bíróság mel-
lett. Van független igazságszol-
gáltatás Romániában? Vajon mi-
től független? A szakmai hozzá-
értéstől, a tisztességtől, a tények 
reális feltárásától? Vajon a sztá-
linista időkhöz hasonlóan forró 
dróton rángatják egy központból 
a bírákat? Ha ma is létezik ilyen 
központ, akkor nem tudni ponto-
san, hol és kinek a hatáskörébe 
tartozik, de egy dolog bizonyos: 
függetlenül a gazda kilététől, az 
ostor legtöbbször az erdélyi ma-
gyarságon csattan”.

A Gyergyószentmiklósi EKE 
és a Málnási család tizedik al-
kalommal szervezi meg a Mál-
nás Csaba emléktúrát július 
15-én, vasárnap. Úti cél a Kecs-
ke-kő. Indulás vasárnap reg-
gel 8-kor a gyergyószentmiklósi 

művelődési háztól. Jelentkezé-
si határidő csütörtök 20 óra. Je-
lentkezni és bővebb információ-
kat szerezni a túrával kapcso-
latban Vadász Szatmári István-
nál lehet a 0741-086 701-es tele-
fonszámon.

Utcazenét játszanak ma dél-
ben egy órakor a Csíki Játék-
szín előtti téren a Csíkszeredai 
Régizene Fesztivál keretében 
zajló X. Régizene Nyári Egye-
tem hallgatói, így a járókelők-
nek is ízelítőt adnak az időtál-
ló dallamokból és a nyári egye-
tem mesterkurzusain tanultak-
ból. A Régizene Fesztivál kere-
tében szintén ma, délután hat 
órakor a Hargita Megyei Kultu-
rális Központ Pinceklubjában a 
Dúdolj verset. Kobzos Kis Ta-
más emlékezete című könyvet 
mutatják be. A rendezvény mo-
derátora Boér Károly, meghívott 
Csörsz Rumen István. Ma este 

a Csíki Moziban lesz koncert, 
nyolc órától a magyarországi 
Capella Esterházy együttes Las 
Amazonas de espana – Spanyol 
amazonok című műsora látható.

Szintén ma mutatja be Bu-
karestben, az Atheneum épü-
letében a Barokk Fesztiválze-
nekar és a Barokk Fesztiválkó-
rus Johann Sebastian Bach Má-
té-passióját. A zenetörténelem 
eme jelentős darabjával ünnep-
li idén fennállásának tizedik 
évfordulóját a régizene feszti-
válra romániai, magyarorszá-
gi és más országbeli zenészek-
ből összeálló Barokk Fesztivál-
zenekar.




