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Letűnt idők gépesített dicsősége

Egy nappal tovább örülhetnek 
a húsvéti szünetnek a diákok: 
Daniel Funeriu tanügymi-

niszter tegnap írta alá azt a rendele-
tet, amely április 26-ig hosszabbítja 
meg a vakációt. A tárcavezető azzal 
indokolta döntését, hogy „egybe-
estek a keresztény világban tartott 

húsvéti ünnepek és több tantárgy-
verseny, amelyeken nagy számban 
vettek részt diákok. A miniszteri 
rendelet értelmében az április 26-i 
tananyagot fokozatosan kell bepó-
tolni a félév végéig, annak biztosí-
tásáról az iskolaigazgatóknak kell 
gondoskodniuk.

Daciák minden mennyiségben, 
különféle állapotban, bizarr tér-
alakzatokba rendezve. Több autó 
még négy keréken várja a bontó-
munkásokat, mások már eleme-
ikre szedve, egymás tetejére ku-
pacolt kasztnival tornyosodnak a 
prés mellett. Így múlik el a szocia-
lista idők dicsősége – fordul meg 
fejemben a csíkszeredai Remat 
udvarán, ahová a környezetvédel-
mi minisztérium roncsprogramjá-
nak állását mentem tisztázni.

Kissé meghatottan nézeget-
tem az ócskavassá minősí-
tett járgányokat, felidézve 

a régi rendszer autóvásárlásos 
kálváriáját. A mai huszonévesek 
hitetlenkedve mosolyogják meg 
egy-egy Dacia megvásárlásának 
hosszú és fáradságos útját, hiszen 
a mai fogyasztócentrikus világban 
hogyan is érthetnék, milyen volt az, 
amikor hiába volt pénz, a szocialis-
ta autóipar csúcstermékére évekig 
kellett várakozni a befizetés után. 
Sőt az „élelmesebbje” tele kofferok 
meg vastag borítékok segítségével 

igyekezett kapcsolati tőkét (akkor 
„ismereccségnek” hívták) építeni a 
gyárban. Jó esetben ilyen módon 
néhány évet lefaraghatott a végte-
lennek tetsző várakozási időből, 
még jobb esetben más számára is 
sikerült idő előtt „elintézni” az au-
tót, a kapcsolatépítésbe fektetett 
kofferok meg a boríték tartalma 
többszörösen megtérült a hálás ve-
vők jóvoltából.

Az új autó érkezése óriási ünnep 
volt, ilyenkor összegyűlt az utcaszer 
vagy a tömbház lakóközössége, a 
szomszédság, az ismerősök irigy-
kedve mustrálgatták a zsírúj Daciát. 
Mindig volt az előző modellekhez 
viszonyítva egy kis extra, no nem 
légkondi vagy fedélzeti számítógép 
– hiszen a gyártás harmincegyné-
hány éve alatt a lényegi dolgok alig 
változtak –, hanem valami mini-
mális csicsa, az egylámpástól a két-
lámpásig, majd vissza, változott a 

műszerfal, megjelent egy-két króm-
nikkel díszléc a kasztnin, fejtámla az 
üléseken. A legtöbb járgány azonnal 
megbecsült családtaggá vált, s mint 
ilyen, nevet is kapott, majd közösen 
szorított a família, hogy jól eltalált 
modell legyen. Mert bizony a mi-
nőség és a megbízhatóság teljesen 
véletlenszerű volt: aki jól eltalálta, 
az mehetett borzasztó 70-80 ezer 
kilométert anélkül, hogy gyűrűzni, 
szettelni kelljen a motort, vagy más 
ehhez hasonló csúfságokat kövesse-
nek el szegény autón. Volt, aki rosz-
szabbul járt, az alig egyéves Dacián 
burjánzott a rozsda, folyamatosan 
„kimenő” féltengelyek, lengők, 
diók, buksák, egyebek gondos-
kodtak arról, hogy legyen, amire 
költeni a fizut. A hosszabb utak 
előtt, például, amikor egy tenger-
parti nyaralásra indult a család, 
apu gondterhelten konzultált a 
szerelővel, átnézték a fékeket, a 
gyújtást, mindent, majd a família 
a szerint racionalizálta a csomago-
kat, hogy elegendő hely maradjon 
a tartalék delkó-platina-önindító-
féltengely stb., meg egy félműhely-
nyi szerszám számára, mert „hátha 
valami megomlik az úton”. Csak 
zárójelben jegyezném meg, hogy 
isteni csoda volt, ha nem kellett 
szerszámhoz nyúlni az ezer kilomé-
ternyi utazás során. Legizgalmasabb 
mégis a Daciák kortalansága volt. 
A járgány akárhány éves korában, 
ha gyengélkedni kezdett, irány va-
lamelyik gyárudvar műhelye, ahol 
a melósok fusiban keresni akartak 
egy kis pénzt. Borogatták egyik 
oldaláról a másikra, járt a drótkefe, 
szikrázott a hegesztőkészülék, fém 
olvadt fémhez, majd kis antifon 
meg festék, és máris újjászületve ke-
rült ki az autó.

Most azonban más világot élünk, 
az öreg Daciáknak eszmei értékük 
gyakorlatilag nincsen, annyit érnek, 
mint a bennük levő fém, sőt a rend-
szer túlfizet, csak végre szabaduljunk 
tőlük. Találomra dobom be magam az 
egyik végérvényesen leállított járgány 
vezetőülésére. Jól ápolt autó, látszik, 
egykor törődött vele a tulajdonos. El-
képzelem, amint valaha falta a kilomé-
tereket. Kíváncsiságból, megszokásból 
pattintom ki a kesztyűtartót. Mi lenne 
benne más, mint tartalék platina?

Szóval igazi Dacia ez a javából, 
olyan, amilyennek egy ősszoci au-
tónak lennie kell: kicsit rozsdás, na-
gyon dácsia, de a miénk. Volt… 

hompoth Loránd

A környezetvédelmi minisztéri-
um roncsprogramja révén tavaly 
63 ezer új autót adtak el, ezzel 
nemcsak a környezetvédelmet 
szolgálva, hanem a nemzetgaz-
daságot is. Hargita megyében 
tavaly valamivel több mint 2 
ezer régi autót sikerült kivon-
ni forgalomból. Idén a Hargita 
megyei Remat munkatársai már 
több mint ötszáz öreg járgányt 
vettek át. A program zavartala-
nul folyik, darabonként 38 ezer 
lejért szabadulhatnak meg tulaj-
donosaik a kiöregedett autóktól 
– sokkal többért, mint amennyit 
a piacon kaphatnának az öreg 
járgányokért.

 fotó: mihály lászló

Hibaigazítás

A 2011. április 20-i lap-
számban a Nagyhéti és húsvéti 
szertartások című híranyagban 
tévesen jelent meg a csíksomlyói 
kegytemplom nagyszombati fel-
támadási szertartásának kezdési 
időpontja. A feltámadási szertar-
tás a csíksomlyói kegytemplom-
ban nem 8 órakor, hanem este 9 
órakor kezdődik. A tévedésért 
olvasóink elnézését kérjük!

KALAMÁR BÉLA
értesíti azérdekelteket, hogy a Csíkszere-
da, Kicsimező utca szám nélküli telekre 
tervezett RÉSZLETES RENDEZÉSI 
TERV (PUD)  bemutatott változatára 
környezetvédelmi véleményezést kérel-
mezett. 

Az érdekeltek az említett terv kör-
nyezeti és vízügyi hatásaival kapcsolatos 
észrevételeiket írásban, az észrevételező 
adatainak feltüntetésével megtehetik 
naponta 9–15 óra között Hargita Me-
gyei Környezetvédelmi Ügynökségnél, 
Csíkszereda, Márton Áron utca 43. 
szám alatt, 2011. május 13-ig.

TUSNÁD KÖZSÉG TANÁCSA
értesíti az érdekelteket, hogy az ÁL-
TALÁNOS TERÜLETRENDEZÉSI 
TERV bemutatott változatára környe-
zetvédelmi véleményezést kérelmezett. 

Az érdekeltek az említett terv kör-
nyezeti és vízügyi hatásaival kapcsolatos 
észrevételeiket írásban, az észrevételező 
adatainak feltüntetésével megtehetik 
naponta 9–15 óra között Hargita Me-
gyei Környezetvédelmi Ügynökségnél, 
Csíkszereda, Márton Áron utca 43. 
szám alatt, 2011. május 12-ig.

Az elmúlT évek legnAgyobb ásATásán DolgoznAk

Feltárás Csíksomlyón
botár István, a Csíki székely mú-
zeum régészének irányításával 
április elején kezdődött meg a ré-
gészeti ásatás azon a csíksomlyói 
telken, amelyen a jövőben a Csi-
bész Alapítvány lakó- és közösségi 
háza épül majd fel. A feltárás 420 
négyzetméteren folyik, s bár még 
a munka elején tartanak, már nagy 
mennyiségű leletanyag került elő.

darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Eddig közel 60 objektumot sike-
rült feltárnia Botár Istvánnak 
és annak az öt régészhallga-

tónak, akik a csíksomlyói ásatásnál 
segédkeznek. A régész szerint a le-
letanyagok több korszakhoz tartoz-
nak: előkerült többek között négy 
tárolóverem, amely a gótokhoz köt-
hető a bennük talált kerámiatöredé-
kek, az épségben megmaradt tároló-
edények, illetve egy malomkő révén. 
Az egyik ilyen verem majdnem eléri a 
három méter mélységet.

A gót leletek mellett egy 7–8. szá-
zadi, korai szláv házra is rábukkantak, 

amelynél számos sütőtálat, orsódara-
bokat, fibulákat (ruhakapcsokat) és 
kerámiatöredékeket találtak.

Idáig az egyik legjelentősebb lele-
tet azonban egy másik ház maradvá-
nyai jelentik – az egykori lakóépület 
Botár kora Árpád-korinak véli. A 
házban feltártak egy sütőkemencét, 
amelynek a tapasztásában található 
kerámiák értékes fogódzót jelentenek 
a régészeknek. Az Árpád-kori ház a 
régész szerint azért is „nagy szó”, mert 
a legutóbbi ilyen korú házat a Csí-
ki-medencében 1954-ben tárták fel 
Csíkszentkirályon.

Feltártak továbbá még egy, a töb-
bitől elütő gödröt, amely a 13. század-
hoz köthető, a későbbi korokból vi-
szont egyelőre nem került elő semmi.

Botár István azt mondta, ez a ré-
gészeti ásatás az egyik legnagyobb, 
amelyen az elmúlt években dol-
goztak, hiszen hatalmas az ásatási 
felület, „egyik lelet a másikat éri”. 
Érdekességképpen hozzáfűzte, hogy 
minden gödörben – kortól függetle-
nül –, van vassalak, ami intenzíven 
folytatott vasolvasztásra utal.

Csak jövő szerdán kell iskolába menni

Hosszabb a húsvéti vakáció


