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• F Ó R U M  

Sütő András az erdélyi magyar-
ság emblematikus alakja. Június 

17- én volt az író születésének 94. 
évfordulója. Sajnos Sütő András 
sikaszói hétvégi házánál csak egy 
idegenből jött busz népe emlé-
kezett meg az íróról és munkás-
ságáról. Tekintettel arra, hogy a 
Zetelaka községhez tartozó Sikaszó 
Alsó Bakó patak szomszédságában 
fekszik az író hétvégi háza, talán jó 
lenne, ha a polgármesteri hivatal 
jobban odafigyelne és bár egy in-
formációs táblával jelezné e hétvégi 
ház helyét, és ilyen alkalmakra 
rendbe tenné az ide bevezető utat. 
Nem tudom, hogy valaki a polgár-
mesteri hivataltól nézte-e meg, 
hová helyezték a Sütő András és 
az Alsó Bakó utcákat jelző táblát, 
meggyalázva az író nevét és szel-
lemiségét. Szégyen! Az író nevét 
viselő jelzőtábla a szeméttároló 
közvetlen közelébe van elhelyezve. 
Több odafigyelést érdemelne!

Szalai Dénes

Sütő András nevének meggyalázása

Minap egy székelyföldi település 
polgármesteri hivatalában 

jártam. Magánügyben, de nyitott 
szemmel. Ott volt szerencsém 
rátalálni arra a 80 oldalas kiad-
ványra, könyvre, amelyet Vincze 
Loránt európai parlamenti képviselő 
jóvoltából kaphatunk kézhez. Az 
igencsak minőségi és esztétikailag 
színes, tetszetős képekkel ellátott 
kiadvány címe Startoljunk rá! EU-s 
pályázatok erdélyieknek. A szóban 
forgó útmutatóban a szerző letett 
a választópolgárok asztalára egy 
olyan munkát, amelyben mind a 
bevezetőben, mind az utószóban 
világosan kifejti, mire számíthatunk 
mi Romániában az elkövetkező 7 
évben (2021–2027), ami a pénzügyi 
kereteinkre vonatkozik, amelyik az 
Európai Bizottság javaslatára az Eu-
rópai Tanáccsal közösen meghozott 

döntés alapján illeti meg Romániát. 
A többéves pénzügyi keretet, amely 
a 2021–2027 időszakra terjed ki, 
a Bizottság 2018. május végén 
tette közzé. Magába foglalva egy 
750 milliárdos nagyságrendű ún. 
Next Generation EU-s csomagot is, 
amely így minden idők legnagyobb 
költségvetését jelenti a  koronaví-
rus-járvány okozta károk felszá-
molásáért, a gazdasági fellendülés 
elősegítéséért, a 27 tagállam 
részéről. Ennek a 7 éves költségve-
tési keretnek van egy 7 fejezetből 
álló, több mint 40 típusú programja, 
amelyet finanszíroz a tervezett 
1824,3 milliárd euróból (1074,3 mil-
liárd euró többéves költségkeret + 

750 milliárd a koronavírus-járvány 
okozta károk csökkentésére nyújtott 
Next Generation-támogatásból). 
A hét fejezet mindenikére kitérni 

nem lehetséges (helyszűke miatt). 
Egy bizonyos: minden egyes fejezet 
nagy erejű és nagyon fontos kérdé-
seket foglal magában. A tartalom-
jegyzékből kiviláglik, hogy a szerző 
a 11 pontba foglaltak alapján kitűnő 
és érthető, aktuális és jövőt megha-
tározó alapokról tájékoztat minket, 
erdélyieket. Az előszóban megfogal-
mazott aggodalma engem mélysé-
gesen megérintett, utalván arra, 
hogy az esélyeket maradéktalanul 
ki kell használni a jövőben, és nem 
szabad ismét eurómilliárdokat vesz-
ni hagyni, mint ahogy a korábbiak 
folyamán történt. Magyarán arra 
mutat rá Vincze Loránt, hogy jó költ-
ségvetést, jó lehetőségeket sikerült 
kitárgyalni, Románia és benne 
Erdély hatalmas esélyt kapott, hogy 
az uniós pénzalapok segítségével 
számos területen beruházások va-

lósuljanak meg. Javuljon a szociális 
ellátás, fejlődjön az egészségügy, 
védelmet kapjon a kulturális hagya-
ték, kitörési pontokat hasznosítson 
a turizmus, tisztább legyen környe-
zetünk, új lehetőségekre leljenek a 
vállalkozások. Nagy szerepe lesz a 
végrehajtásban a PNRR nevű prog-
ramcsomagnak. Papíron álom 7 év 
vár ránk, de én szkeptikus vagyok. 
Őszintén bevallom, a háromnegyed 
évszázad alatt átéltek alapján én 
már csak reményvesztettként nyi-
latkozom a fentiekkel kapcsolatban. 
Bárcsak ne nekem lenne igazam! A 
nagy kérdés, hogy vajon megérem-e 
ezeknek a terveknek a be- vagy be 
nem teljesülését. Ember tervez, 
Isten végez! Befejezésképpen: az 
érett gyümölcsöt könnyebb lerázni 
a fáról, ha beérik?!

Tamás Lajos

A csíkszeredai Zsögödi Nagy 
Imre utca udvaraira való beál-

lásról nagyobb lélegzetű, szak-
szerűen megfogalmazott cikkben 
véleményeket olvashattunk az 
út  korszerűsítési munkálatairól, 
az ott lakó Péter István úrtól. 
Nem szeretnék vitába keveredni 
a szerzővel, sem pedig a kivitele-
zést felügyelő alpolgármesterrel. 
Ez utóbbi, ha kijárt terepre és 
időnként ellenőrizte, észrevé-
telezte a hibákat az építkezés 
során, ez normális volt, hiszen a 
városvezetés részéről neki jutott/
osztódott ez a (szolgálati) feladat. 
Ugyanakkor – bizonyára – még 
volt egy szakemberekből (is) álló 
bizottság, amelyik szintén követte 
a kivitelezést, és utólag – annak 
befejezése után – elvégezte a 
munkálatok ellenőrzését – mennyi-

ségileg, minőségileg és a tervnek 
megfelelően. Továbbá a vonatkozó 
rendelkezések értelmében az épít-
kezési munkálatok jó kivitelezése 
érdekében a megrendelő visz-
szatart a munkálat értékéből egy 
úgynevezett garanciapénzt. Ennek 
a rendeltetése, hogy átvételkor és/
vagy a garanciaidő alatt észlelt 
vagy keletkezett rongálódásokat, 
rendellenességeket fedezzék. 
Jelen esetben – úgy tudom – még 
tart a garanciaidő, hát bármilyen 
kivitelezési problémát meg lehet 
olda(t)ni, melyek szerepeltek a 
tervben, és ki lehet fizetni ebből 
az alapból. Mert – sajnos – van-
nak ilyen problémák. Például a 
kerékpársávon, az utcákkal való 
kereszteződéseken kerékpár-, ne-
tán nyaktörő mutatvány áthaladni 
az ottani kiálló, nem szinten lévő 

útszegélykövek következtében. 
Ugyanakkor legkevesebb furára 
sikerült az utca végi forgalombe-
sorolás a Brassói útba. Az ott lévő 
jelzőtáblák szerint  balra és jobbra 
is lehet menni, fölötte – zsákutca 
jelzés (melyik irányba, hiszen jobb-
ra be lehet hajtani a Brassói útba). 
Aztán néhány méter (kb. 10) után 
balra kötelező hajtani, mert mind-
járt következik a behajtani tilos 
tábla. Sőt ezen a kis útszakaszon 
még járművek is állomásoznak (vá-
rakoznak, parkolnak). Hát kitűnő 
gépkocsivezető, aki menet közben 
eligazodik, hogy most már merre 
is haladjon szabályosan mond-
juk Sepsiszentgyörgy felé. Még 

tudnák folytatni észrevételeiket az 
ott lakók. Aztán még itt vannak a 
Zsögöd végi utcarész lakói. A Nagy 
Imre-emlékháztól kezdve leszűkül 
az utca, hát itt nem alakíthattak ki 
parkolóhelyeket. Erre fel a lakók 
az út szélén tartják járműveiket. A 
kapun, kerítésen kívüli rész köz-
terület, vagyis bárki használhatja, 
igénybe veheti. Ha sikerült végre 
korszerűsíteni ezt az utat, akkor 
elvárható annak szabályos/törvé-
nyes használata. Hát intézkedje-
nek, és utána vigyék be, tartsák 
kapun belül (ők is) járműveiket 
a jó és biztonságos közlekedés 
érdekében. 

Köz-ügyes

Ígéretes, szép jövő előtt állunk...

A zsögödi főutcáról

Szimfonikus 
hangverseny
Rendkívüli, tangóra épülő 
szimfonikus hangverseny lesz 
június 24-én, csütörtökön 
19 órától a marosvásárhelyi 
Kultúrpalota nagytermében, 
Astor Piazzola-centenári-
um címmel. A filharmónia 
vonószenekarát Remus Grama 
vezényli, fellép Analia Selis 
(ének) és Mariano Castro (zon-
gora). A koncertet a Marosvá-
sárhelyi Állami Filharmónia 
szervezi.

Képes vagy! – 
filmkészítő maraton 
A Marosvásárhelyi Művészeti 
Egyetem fennállásának 75. 
évét ünneplő eseménysorozat 
keretében június 28-a és 30-a 
között 48 órás filmkészítő 
maratont szerveznek, amelyre 
a filmkészítés iránt érdeklő-
dő csapatokat vagy egyéni 
alkotókat várnak. A maratont 
hétfőn, június 28-án Monory- 
Mész András filmrendező 
rövid workshopjával kezdik. 
A felkészítő után a résztve-
vőknek két teljes napjuk lesz 
versenyfilmjük elkészítésére, 
ezeket 30-án este közönség 
előtt le is vetítik. A szakmai 
zsűri által kiválasztott legjobb 
három, valamint a közönség 
által legkedveltebb rövidfilm 
pénzjutalomban részesül. A 
díjazás közvetlenül a vetíté-
sek után lesz. Jelentkezni az 
egyetem közösségi oldalán 
lévő kérdőív kitöltésével lehet.

Falunapok Zetelakán
A járványügyi előírások miatt 
a megszokottnál visszafogot-
tabb falunapokra készülnek 
Zetelakán, ahol szombaton 
reggel hat órától kezdődik 
a program a dalárda és a 
hagyományőrző huszárok 
ébresztőjével. Reggel kilenc 
órától sportnap kezdődik, 
majd másfél óra múlva lehet 
nevezni a főzőversenyre. 
A nap folyamán lesz még 
teqball bemutató és -bajnok-
ság, minifocibajnokság, majd 
este nyolc órától Music Ca-
fé-koncert. Vasárnap is várják 
az érdeklődőket, délelőtt fél 
tizenegykor kezdődik a szent-
mise, utána pedig megkoszo-
rúzzák a hősök emlékművét. 
Táncelőadásokkal is készülnek, 
valamint este hét órától bemu-
tatják a Légy jó mindhalálig 
című musicalt Lőrincz József 
rendezésében. Utóbbira korlá-
tozott a jegyek száma.

Áramszünet
Betervezett munkálatok 
miatt június 25-én 8 és 16 óra 
között szünetel az áramszol-
gáltatás a Csíkszeredához 
tartozó Szécsenyben, vala-
mint a Fürdő utcában a 71–96. 
házszámok között.

• RÖVIDEN 

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött leveleket rövidítve, szerkesztve, 
illetve illusztrálva közölje. A közölt levelek tartalmával nem feltétlenül értünk egyet.

Az író utcanévtáblája 
a szeméttároló mellett. 
Méltatlan társítás

▴  FORRÁS: OLVASÓI FELVÉTEL




