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Megyésítés és/vagy megyecsinálók. Filmet forgatnak az 1968-as 
csíkszeredai spontán tüntetésről – olvashattuk a lap Liget mellékletében. 
A most 6-ik X-en túli, nyugdíjas akkori diákokkal és az azoknál időseb-
bekkel beszélgetek az ezelőtt 50 évvel történtekről. Mint közismert, 
1965-ben elhunyt Gheorghiu-Dej halála után Nicolae Ceaușescu került 
a kommunista párt és ezzel Románia élére, aki 3 év után, 1968-ban új 
közigazgatási felosztás bevezetését tervezte. Ekkor jött szóba – többek 
között – Hargita megye létrehozása Székelyudvarhely vagy Csíkszereda 
(megye)központtal. Mint ahogy arról is sokan tudnak vagy hallottak, hogy 
kortársaink, eleink hogyan és mit követtek el annak érdekében, hogy 
a jelenlegi – azóta sem változott – Csíkszereda legyen Hargita megye 
székhelye, ha már felszámolják a Maros Magyar Autonóm Tartományt. 
Most, amikor filmet forgatnak, és szóba került megemlékezni az 1968-
as események – tüntetés, küldöttség, döntés és értekezés Bukarestben 
stb. – résztvevőiről, ma, szinte akaratlanul is, felmerül a kérdés: érdemes 
vagy hiábavaló volt mindez? Mi volt a hozadéka a megye, Csíkszereda, 
annak és környéke lakóinak? Míg 1968-ban a város lakossága 15 329 fő 
volt (1966-os statisztikai adat, Wikipédia), ebből magyar 14 132 (92,19 
%), román 1120 (7,30%), addig 1992-re 46 228 fő lett, ebből magyar 38 
359 (82,97%) és román(16,21%). A város területe különösebben nem vál-
tozott, csupán akkor még hozzácsatolták Hargitafürdőt, Csibát és Zsögöd-
fürdőt. Azonban a megyésítés rendkívüli átalakításokkal járt. Régi, új és 
félkész házakat sajátítottak ki – területükkel együtt –, ha beleegyeztek 
tulajdonosaik, ha nem, mindegy volt, elvették, valamennyit fizettek érte 
és kész. Majd esetleg adtak nekik egy-egy lakrészt abból a tömbházból, 
amelyeket a lakások helyére építettek. Ugyanakkor utcák, parkövezetek 
(pl. Testvériség sugárút közepén) szűntek meg, alakultak át. Hasonlóan 
történt a gyárakkal, vállalatokkal – mintegy 15-öt hoztak létre a város 
keleti és nyugati övezetében, illetve központjában – intézményekkel is. 
Ezek szintén a megyésítéskor jöttek létre. Mindez maga után vonta azt, 
hogy a város lakossága megtriplázódott, annak nemzetiségi összetétele 
pedig eléggé megváltozott, mint azt fent láthattuk, olvashattuk. Majd 
jött a rendszerváltás. Az ipari termelés összeomlott, romokban hevernek 
az egykor jól menő, jövedelmező, ezreknek munkalehetőséget biztosító 
egységek (pl. fonoda, kötöttárugyár, UMTCF, Hamerock, vágóhíd). Ezen 
termelőegységeket látva ma, Tompa Mihály sorai jutnak eszembe: ,,... 
Minden úgy elvadult, úgy elhagyatva van,/ Csak a vad természet munkál 
szabálytalan”. (Levél egy kibujdosott barátom után). A visszaemlékezők 
szerint nagyjából ez a valóság. A fiataloknak lassan nem marad más, 
mint az el- és kivándorlás. Még azt sem kellene elrejteni, eltitkolni, hogy 
az akkori tüntetők vezetőiből és a küldöttség tagjaiból hányan kerültek 
vezető pozícióba, beosztásba – jó fizetés mellett. Lebontották a régi 
központ sok, szép épületét, helyébe új épülteket emeltek (megye- és 
szakszervezetek háza stb.), illetve a tapsteret. Most, amikor hozzá lehet 
férni, szabad tanulmányozni az egykor titkos iratokat, jó lenne, ha valaki – 
hozzáértő – átnézné azokat, és egy – történelmileg és történetileg – hite-
les(ebb) helyzetet ismertetne, kordokumentumokkal, levéltári anyagokkal 
alátámasztva. A fentiek tudatában, bizonyára jobban meg tudná ítélni az 
utókor azt, hogy érdemes volt-e ez az egész hercehurca vagy nem. Hogyan 
emlékezzünk az 1968-as megyésítés csinálóira, kiharcolóira? Hősök-e a 
résztvevők vagy áldozatok? 
Köz-ügyes 

Azo kat az üzeneteket je len tet jük meg, esetenként rövidítve, ame lyek 
kö zöl he tõ nyel ven íród tak, sze mé lyi sé gi jo go kat nem sér te nek, a köz 
fi gyel mé re ér de me sek. Szer kesz tõ sé günk nem vál lal fe le lõs sé get az 
üzenetek tar tal má ért, a kül dõk te le fon szá ma it nem je gyez zük.

Az olvasó véleménye

Ma nappal
Holnap

hajnalban

3° -7°

IdőjárásValutaváltó

Euró       4,6571
Dollár      4,0846 
100 forint 1,4438

Miklós Réka 
könyvbemutatója
A gyergyószentmiklósi Városi 
Könyvtárban ma  18 órától várják 
az érdeklődőket Miklós Réka 
Miss Screwy csavaros árvái 
című kötetének bemutatójára. A 
jótékonysági könyvvásárral egy-
bekötött programon a szerzővel 
Ferencz-Mátéfi Kriszta könyv-
tárigazgató beszélget.

No Sugar akusztikus 
koncert Remetén
Jótékonysági koncertre várja a 
közönséget a No Sugar zenekar. 
Pénteken 19 órától a gyergyóre-
metei Balás Gábor Művelődési 
Házban hangzanak fel az együt-
tes legnépszerűbb számai. Az 
akusztikus koncert bevételét a 
súlyos betegségben szenvedő 
fiatal, Varga Szilárd gyógykeze-
lésére ajánlják fel.

Karácsonyi vásár
Karácsonyi hagyományos és 
helyi termékek kiállítására és 
vásárára kerül sor 2018. decem-
ber 22-én, szombaton, a gyer-

gyószentmiklósi zöldségpiacon. 
Megvásárolhatók lesznek az 
ünnepi asztal elmaradhatatlan 
hagyományos kellékei, ugyanak-
kor kisebb, kézműves ajándék-
tárgyakat is lehet majd kapni. 

Karácsonyi koncert
A Szent István-templom ifjúsági 
zenekara Glory Karácsonyi kon-
certet tart a gyergyószentmik-
lósi Szent István-templomban 
december 25-én 19 órától. Egy 
szívmelengető, meghitt előadás-
ra lehet számítani, ahol várják 
a közösséget, együtt ünnepelni 
Jézus Krisztus születését.

Mix Fm retró buli
Mezei Levente és Horváth Gábor, 
a Gyergyószentmiklósi MixFm 
rádió műsorvezetői lesznek a 
házigazdái annak a retró buli-
nak, amelyre december 26-án, 
szerdán, este 9-től kerül sor az 
újonnan nyíló Pálya Bisztróban 
(a jégpálya mellett). A résztvevők 
a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es 
évek zenéire bulizhatnak majd. 
A helyek száma korlátozott.

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy kell beírnunk  a hiányzó számokat, hogy mind a 9 
sorban és 9 oszlopban megtalálható legyen 1-től 9-ig minden egyes szám, illetve a 9 
kis négyzetben (blokkban) is szerepeljen az összes szám 1-től 9-ig.

Sudoku

Viccek

Két sofőr pálinkázik a kocsmában, kint meg járó motorral pöfögnek a kocsik.
Az ablakon keresztül lesi a rendőr, ahogy a sofőrök koccintanak.
– Hé! – kiált oda – maguk mit isznak?
– Pertut.
– Az más! Mert ha pálinka lenne, most rögtön elvenném a jogosítványukat!

*
– Tetszik az új szobalány, Pistike?
– Ki nem állhatom. Legszívesebben belemarkolnék a hajába, és a nyakába 
harapnék, ahogyan apukám szokta.

0726-720418
e-mailben: uzenet@szekelyhon.ro

Véleményét elküldheti

• RÖVIDEN

HANGOLÓDÁS KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvény megfejtése: 
ÉRDEKLŐDÉS
– Nem, édesem, csak számolok.

EREK!

SOHA NEM
ÁLL MEG!

FÁBA VÉS

TORTA-
SZELET!

ÉNEK

ROST-
NÖVÉNY

... GROS

SUGÁR

VESZEKEDŐ

KÖZKATONA

MAGYAR
FILMRENDEZŐ

(MÁRTON)

KÉZI
FÚRÓ

RELATÍV

KERÜLET
(RÖV.)

CSENDBEN
OSON!

RAGADOZÓ-
MADÁR

RAKÉTÁT
KILŐ

KIS ...,
CSECSEMŐ

BEC.
OTÍLIA

SZAGLÓ-
SZERV

AMERIKAI
EGYÜTTES

CHIP
TÁRSA

DEHOGY!

ZOKOG

Ő

KOTRÓDIK

NÉMET
NÉVELŐ

RÓMAI 6

RUHÁT
KÉSZÍT

KELVIN

POÉN

Határszemlét tart a téeszelnök.
– Mondja, bátyám, melyik brigád volt 
olyan szorgalmas, hogy egyetlen éjsza-
ka letörte ezt a hatalmas tábla kuko-
ricát? – kérdi a csősztől.
– Tudja, elnök úr, ugyanezt kérdezték ... 
(poén a rejtvényben)

Szemlén

Előfizetésért házhoz 
megyünk
Felhívjuk olvasóink figyelmét, 
hogy továbbra is megvan a lehe-
tőség az előfizetésre a Székely-
hon napilapra utánajárás nélkül, 
otthonról is. Az előfizetésért 
hívja a 0726720271-es telefon-
számot naponta 8 és 16 óra 
között. Munkatársunk házhoz 
megy és felveszi az előfizetést. 
Az előfizetés utolsó határideje 
minden hónap 21-e. 
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