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Körkép
csík

Csíkban használják a címül írt mondatot, mikor megta-
lálják a bajok forrását. S erre fel mit olvasok a hírekben? A 
kormánypalota felső szintjén dolgozó alkalmazottak esős idő-
ben fóliával védik számítógépeiket a tetőn becsepegő eső ellen. 
Én már rég tudom, hol ess bé! – mondaná a hírre minden-
tudó és mindenhez értő, a politikában is jártas ismerősöm, 
félreérthetetlenül rátapintva a lényegre: minden baj okozója 
a kormány. S hiába védeném azzal a derék kabinetet, hogy jó 
gazda módjára nem hagyja magára rohadni az épületet, ha-
nem az ínséges idők dacára is megerősíttette a falakat, s éppen 
a tető javításán dolgoztak, mikor bekövetkezett a májusi esős 
időszak. Ami, ugye, a már említett malőrt okozta, s szegény 
kormányhivatalnokok fóliával letakart számítógépeken kel-
lett dolgozzanak a haza javára. Azért, hogy az se rohadjon 
teljesen ránk, mentsék, ami még menthető ebben az álságos-
válságos világban. Mindentudó ismerősöm erre elmondaná, 
hogy „fejétől büdösödik a hal”, meg, hogy „eb ura kutya”, s 
azt sem felejtené el, hogy „aki másnak vermet ás...”. Csak azt 
nem tudom, hogy jönne ez ide, noha mindentudó ismerősöm 
gyakran és sokat sejtetően használja ezt a népi bölcsességet is.

Az igazság valahol középen van: a kormány nemcsak a 
nagy ügyek megoldásán dolgozik, hanem az olyan apróságo-

kon is, mint saját székházának karbantartása. Az említett 
hír szerint a hatásfok nagyjából ugyanaz, imitt-amott be-
esik, imitt-amott szivárog, imitt-amott bajok vannak. Meg 
hát szegény embert az ág is húzza, s éppen akkor ered el az 
eső, mikor a kormánypalotán tetőjavítás miatt felszedték a 
régi szigetelést és az új még nem került helyére.

Eléggé szemét ügy. Mint ahogy az is, amire egy má-
sik hír világít rá: Romániának további 1,8 milliárd euró-
ra lenne szüksége ahhoz, hogy felszámolja a szemétgyűjtés 
ma dívó módját – a városok lakónegyedeiből eltűnjenek a 

szemeteskonténerek, helyüket a szelektív hulladékgyűjtés-
re alkalmas kukák vegyék át. A környezetőrség – annyira 
szórakoztat a sajtóban elterjedt környezetvédelmi őrség: őr-
zik a védelmet, avagy védik az őrzőket? – országos vezetője 
szerint az országban termelt szemétnek csupán 1 százalékát 
gyűjtik szelektív módon, miközben az Európai Unió átlaga 
24 százalék. Az ország lakosságának mintegy negyede lakik 
a 60 000 tömbházban, s a panellakók ilyen magas aránya, 
no meg a szelektív gyűjtésre alkalmas infrastruktúra hiánya 
teszi szükségessé ezt a hatalmas pénzösszeget. Amit egyébként 
a Magyarországon e célra elköltött pénzösszegek alapján be-
csült fel a fő-környezetőr.

Csak azt nem tudom, mennyibe kerülne átszoktatni a 
poport arra, hogy minden kukába csak azt dobja, ami oda 
illik. S ezzel megint oda jutottunk, hogy: itt van a kutya 
elásva! Azaz, hogy stílusosak legyünk: immán tudjuk, hogy 
hol ess bé!

Immán tudjuk, 
hol ess bé!

            NézőpoNt n Sarány István

Még nincs működési engedélye a 
csíkszeredai buszpályaudvarnak, 
de a létesítmény új üzemeltetője, a 
Csíki Trans Kft. beengedte az immár 
egy éve az utcán parkoló buszokat 
az állomás peronjaira. Egyelőre díj-
talanul és ideiglenesen – mondta a 
működtető cég igazgatója.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro„Most csak azért engedtük 

be a buszokat, hogy ne 
álljanak tovább az út 

szélén, ráadásul nemsokára kezdő-

dik a Villanytelep utca felújítása, és a 
munkálatokat is akadályoznák az ott 
parkoló, onnan induló és oda érkező 
járatok” – magyarázta Veress János. 
A Csíki Trans igazgatója szerint ez 
egy ideiglenes állapot, hiszen a pálya-
udvarnak még nincs meg az Országos 
Közúti Hatóságtól a működési enge-
délye, tehát az állomás mint szolgálta-
tás, gyakorlatilag még nem működik. 
Ahhoz, hogy a működési engedélyt 
megkapják, korszerűsíteni kell a váró-
termet, fel kell újítani az illemhelyeket 
– tehát egy sor olyan munkálat szük-
séges, amely már zajlik, és elméletileg a 

hónap végéig be is fejeződik. A városi 
önkormányzat jóvoltából viszont a 
pályaudvaron tátongó gödröket ka-
viccsal, tört kővel betömték, lehenge-
relték, így a buszok beállása megold-
ható. Ennek ellenére csak a működési 
engedély megszerzése, illetve a hónap 
végén esedékes városi tanácsülés után 
kerülhet sor a szállító cégekkel való 
hivatalos szerződéskötésre – ezen az 
ülésen kell ugyanis elfogadja az önkor-
mányzat a perondíjakat, a működési 
szabályzatot, és ugyancsak ezután vár-
ható, hogy működésbe lép a jegypénz-
tár és az utastájékoztató is.
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Beengedték a buszokat a pályaudvarra

hirdetések

Autóbuszok várakoznak utasaikra a csíkszeredai állomás peronjain. Ingyenes, de ideiglenes állapot fotó: csíki zsolt

Tízéves kalákamozgalom. „Olyan a kalákamozgalom, 
mint az asszonyi munka: áldozatos, a háttérben zajlik, de se-
gít kiteljesíteni a család, a közösség életét” – mondta az idén 
tízéves székelyföldi fürdő- és közösségépítő kalákamozgalom 
vándorkiállításának megnyitóján Herczeg Ágnes tájépítész. A 
kalákaszervező Ars Topia Alapítvány kurátora és programfele-
lőse részletezte, egy évtized alatt a mozgalom a Székelyföldről 
Magyarországra is átterjedt, fiatalokat, építészeket ösztönözve 
önkéntes munkára falusi közösségekkel, a tíz év alatt pedig 14 
fürdőt újítottak fel és mintegy 10 ezer ember mozdult meg a Ka-
láka zászlaja alatt. A tárlatnak otthont adó Csíki Székely Múze-
um udvarán tegnap délután Lévai Anikó, Orbán Viktor magyar 
miniszterelnök felesége (képünkön) – aki egyébként két segély-
szervezet alapító tagja – megnyitóbeszédében azt mondta: „A 
magyar néplélekben mélyen benne van az önkéntesség, jót tesz 
az emberi léleknek a közösen végzett munka. Úgy gondolom, a 
kalákamozgalmat sokszor az orvosok felírhatnák receptre.” Az 
ünnepségen a kalákamozgalomban aktív részt vállaló Hargita 
Nemzeti Székely Népi Együttes táncosai is felléptek egy rövid 
műsorral.  fotó: mihály lászló


