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Nyílt levél Korodi Attilához
és Csíkszereda önkormányzatához
Annak tudatában, hogy a 

kampányígéret szerint az 
Új Lendület nyitottságot (is) 

hoz, a tényleges jövőnket szolgáló, 
a szónak a szoros értelmében vett 
önkormányzati, széles és sokrétű 
érdekképviselet évei következnek 
szülővárosom mentális térképén, 
valamint Fodor Sándorhoz fűződő 
egykori baráti szálak arra sarkallnak/
taszítanak, hogy a jeles írónkról 
alkotás alatt lévő szobor ügyéhez 
hozzászóljak. A jobbítás igényével, 
az igazságosztás beteges kényszere 
nélkül, szociológiai kutatások után 
bátorkodom azt állítani: ez a szobor-
csoport egyértelműen leszűkíti Fodor 
Sándor irodalmi életművét a csipikei, 
amúgy méltán világhírű meseszintre. 
Társadalomtudományi módszerta-
nilag a fókuszcsoportos kutatást 
alkalmaztam. Legfontosabb interjú-
alanyom a megbízott szobrászmű-
vész: Sárpátki Zoltán. Bűntelen. Azt 
nyilatkozta, hogy erre kérték fel. Lett 
volna, van véleménye arról, hogyan 
kell megmintázni egy óriást, egy 
törpét. Bizonyította szobrászi tehet-
ségét, alkotásai maguktól beszélnek. 
Értem azt, hogy a felújított, mese-
szép városi park éke lehet ez így. A 
gyerekek fényesre simogatják majd 
a mesehősöket, a bronz Fodor úrnak 
is jut utólagos fényezés (jómagam is 
melléülnék olvasni, de rá kell ülnöm 
Csipike fejére?). Turisztikai látványos-
ság a cél vagy eddigelé legnagyobb 
írónkhoz méltó emlékhely?

Jelentős a Bajor Andorral közös, 
korszakalkotó, ma is megjelenő 
katolikus sajtó lapalapítási munkás-
sága. Az irodalmi-közéleti lapokban 

fél évszázadnyi jelenléte, a Hazulról 
haza sorozata. Nem tisztem minő-
síteni munkásságát, de nem szorul 
bizonyításra: irodalma maradandó. 
Tudomásul vettem a múlt rendszer-
ben a központi, kommunista sajtót is 
megjárt, ma is író, városunkban élő 
tollforgató véleményét, miszerint túl-
zás a szobor, a Székelyföld szerkesz-
tősége falára állíttatott portrét sem 
érdemli meg. Szerény személyem 
szerint az illető többre tartja magát és 
befejezetlen „életművét”. Így jó lett 
volna hallani a néhai Farkas Árpád és 
a napjainkban elhunyt Zsehránszky 

István véleményét is, az élő elismert 
írókét, költőkét. Több szemléletet. 

A szakma szabályai szerint egy 
zsűriben, egy szoborbizottságban a 
szobrászok mondják ki a végső szót. 
Lehet, hogy kutatásom eredménye 
szembemegy az előző városvezetés 
által meghívott neves szobrász, Ma-
gyar Örökség-díjas jeles festőnk és 
a Kossuth-díjas, lapalapító írónk-köl-
tőnk véleményével, de Székelyföld 
egyik legnagyobb szobrásza szerint 
ez így mesevárosi szintre süllyeszti 
a magasztos témát... A hatalmi 
akarnokság, a művész befolyásolása 

a diktatúrák jellemzője. Tájainkon 
mindez leáldozott, városunkban ta-
valy szeptember 27-én. Ki lehet kérni 
a lakosság véleményét is anélkül, 
hogy megkötnénk a szobrász kezét! 
Szerencsénk, hogy itt még a szim-
bolikus térfoglalás terén nálunk van 
a „labda”. Kérem tisztelettel a cím-
zetteket, tűzzék napirendre a témát. 
Kutatásom eredményét ingyenesen 
rendelkezésre bocsátom.

Szekeres Adorján, szociológus
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Díjazták 
a Bagossy zenekart
A Magyar Hangfelvétel-kiadók 
Szövetsége (MAHASZ) közel 
három évtizede minden évben 
odaítéli a különböző zenei stí-
lusok hazai és nemzetközi leg-
jobbjainak a szakmai elismeré-
seket. Fonogram – Magyar Zenei 
Díj néven idén 18. alkalommal 
hirdettek győzteseket, köztük 
a Bagossy Brothers Companyt. 
A gyergyószentmiklósi zenekar 
Visszajövök című dala nyerte 
el az év hangfelvétele címet a 
közönségszavazásnak köszön-
hetően. „Többször elmondtuk 
már, hogy a jelölés lényegesen 
fontosabb számunkra, mint 
maga a győzelem, hiszen ez azt 
jelenti, hogy részei vagyunk a 
magyar zenei palettának, ezáltal 
értékeli a szakma a munkánkat. 
A díj csak hab a tortán. Ebben az 
évben rekordszámú díjat zsebel-
tünk már be, ezek előző évi mun-
kákhoz kapcsolódnak” – reagált 
az újabb elismerésre Tatár Atti-
la, a Bagossy Brothers Company 
gitárosa. Mint kifejtette, lassan 
nyolc hónapja nem álltak kö-
zönség előtt. „Olyankor kapjuk 
a díjakat, amikor alapvetően 
nem dolgozunk, és ezt ahhoz 
tudnám hasonlítani, mint amikor 
valaki elmegy a munkahelyéről 
szabadságra, és közben kapja 
az üzenetet, hogy többször is az 
év dolgozójának választották. 
Jobban szeretném, ha ezeket az 
elismeréseket ünnepélyesebben 
a zenekarral, stábbal közösen 
együtt tudnánk megélni. A 
díjnak természetesen ezúttal is 
örülünk, ez a helyzet nem veszi 
el az értékét az elismerésnek, 
de már nagyon szeretnénk, ha 
végre ismét zenélhetnénk a 
közönség előtt – fogalmazott a 
gitáros, hozzátéve, semmi bizto-
sat nem tudnak arról, hogy mi-
kor és milyen formában lehet az 
idei első élő koncertjük, hiszen 
sem a magyar, sem a román kor-
mány nem közölte még az ezzel 
kapcsolatos tudnivalókat. 
  
Közös táncra hívnak
A Csíki Játékszín a tánc világ-
napján, április 29-én, csütör-
tökön 20 órától közös táncra 
hívja a közönséget. A helyszín 
a színház előtti tér, a részvé-
tel ingyenes és korosztálytól 
független. Az esemény alkal-
mával egy ismert koreográfia 
megtanulására vállalkozhatnak 
az érdeklődők: Zaiba Anikó 
koreográfus vezetésével a Jeru-
salema című slágerre tanulható 
meg az az egyszerű lépés-
sorozat. Ezt közös táncolás 
követi a Just Dance nevezetű 
társasjáték modelljére. A játék 
egyszerű és roppant szóra-
koztató: vászonra kivetített 
figurák táncát kell utánozni, 
velük egy időben kell táncolni. 
A Csíki Játékszín és a TLT Art 
Life egyesület közös rendezvé-
nye a járványügyi előírásoknak 
megfelelően zajlik. 
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Véleményét elküldheti: 

A közelmúltban tájékoztatást 
olvashattunk az energiaszol-

gáltatók tevékenységét szabályozó 
országos hatóság (ANRE) által 
kiszabott több százmillió lejes 
büntetésekről. A tájékoztató rövidre 
sikerült, de valamennyi gáz- és 
villanyáram-fogyasztó hamarosan 
a saját bőrén fogja érezni, hogy 
valami nincs rendben. A múlt év 
decemberéhez viszonyított húsz-
százalékos áremelés megtörtént 
(az ANRE rábólintásával), jóllehet az 
energetikai miniszter több hónapon 
keresztül szajkózta, hogy ez nem 
fog megtörténni. A fogyasztásokat 
mérő órák leolvasásának mellőzése, 
becslések alapján történő, aláér-
tékelt több hónapos számlázások 
oda vezettek, hogy áprilisban sokan 
kétszeresét fogják fizetni a januári 
számlaértéknek. Az energiaszolgál-
tatók a büntetéseket szó nélkül kifi-
zették. Ez rendben is volna, de véle-
ményem szerint ez így nem kóser. A 
több százmilliós büntetés egy része 
bekerül az állam központi kasszájá-
ba, ahonnan majd fedezik például a 

kiváltságosok speciális nyugdíjait! 
A másik része a szabályozó hatóság 
számlájára utalódik, amiből aztán 
ki lehet pótolni az ügynökség elnö-
kének havi 11 000 eurós fizetését. 
Az sincs rendben, hogy az ügynök-
ség önfinanszírozó intézményként 
tetszeleg, az általuk ellenőrzött 
energiaszolgáltatók által befizetett 
illetékekből. Végeredményben az 
általunk fizetett gáz és villanyáram 
árából fizet büntetést nagylelkűen 
a szolgáltató a szabályozó hatóság 
számlájára. Ezt nevezik önfinanszí-
rozásnak! Íme egy jó példa, hogyan 
lehet rábízni kecskére a káposztát. 
Jogosan tevődik fel a kérdés: ezek a 
büntetések miért nem a több millió 
fogyasztó számlájára utalódnak 
vissza, a szabálytalanul, törvényte-
lenül beinkasszált szolgáltatások 
ellensúlyozására? Erre a kérdésre 
sokan egyet legyintenek, és Mik-
száth Kálmán egyik parlamenti kar-
colatában használt magyar közmon-
dással replikáznak: a kutya ugat, a 
karaván halad! Egy másik közügy, 
amire a székelyudvarhelyiek a fenti 

közmondással legyintgetnek, a 
város polgármestere által ecsetelt 
bűncselekmények elburjánzására 
vonatkozik. A társadalmi együttélési 
normák súlyos és ismételt megsér-
tése maholnap a kilencvenes évek 
Csíkszeredájában randalírozó Csibi 
Istvánok megjelenését generálják 
Székelyudvarhelyen. A törvények 
alkalmazásáért felelős állami intéz-
mények – rendőrség, ügyészség, 
törvényszék – mossák kezeiket, a 
büntetőeljárási törvény adta lehető-
séggel élve, amelynek értelmében 
ha a sértett személy nem tesz felje-
lentést vagy visszavonja előbbi fel-
jelentését, nem indítanak bűnügyi 
eljárást az elkövető ellen. A dolog 
egyértelmű: ha van jó sok pénzed 
vagy zsarolási eszközöd, védve 
vagy az igazságszolgáltatástól. 

Ha a fentebb említett dolgokat egy 
hétköznapi ember – nyugdíjas – bon-
colgatja, az olvasó egyből legyint, 
és rávágja: a kutya ugat, a karaván 
halad! De mi azért is küldtünk 
képviselőket a parlamentbe, hogy 
ott törvénytervezeteket nyújtsanak 
be a társadalmi élet minden olyan 
területéről, ahol a választópolgárok 
és helyi elöljárók a sajtó segítségével 
jelzik a rendellenességeket. Konkré-
tan az energiaszolgáltatók tevékeny-
ségét szabályozó hatóság működési 
törvényét időszerű volna optimizálni, 
és szükség lenne a büntetőeljárási 
törvény észszerű, társadalmi igazsá-
got szolgáltató megreformálására is. 
Egyebek közt ezeket sürgeti a román 
társadalom többsége is.

Iszlai József

A karaván halad...




