
Veres róka, veres ló, veres ember egy se’ jó! – gyakran 
hallottam ezt a mondókát fiatalabb koromban hajszínem 
kapcsán, s mindig azon tűnődtem, hogy miért nem jó a veres 
ember? Meg hogy mit vétett a szegény veres ló? (Amúgy mi-
lyen a veres ló? Gesztenyepej? Netán sárga? Olyan ez, mint az 
egyszeri legényke kérdése: ez a kék szilva miért veres? Azért, 
mert az még zöld!) Csupán a rókával, azaz annak negatív 
szerepével voltam tisztában, ezeket az előítéleteket sulykolták 
belém a kiskoromban hallott mesék, állatmesék, történetek, s 
ezt a képet erősítették a felnőttkorban hallott beszámolók a 
veszett rókákról, megdézsmált baromfiudvarokról. A képet 
némileg a Vuk kedves sztorija árnyalta, bizonyítva, hogy a 
világ nemcsak fehér vagy fekete, lehet akár... vörös is.

S bár a mesékben mindig a vörös bundásra vadásznak – 
emberek és kopók egyaránt –, május elejétől június végéig a 
rókák javát szolgáló kampány zajlik: veszettség elleni oltást 
helyeznek el csaliban vagy helikopterből szórják a vakcinával 
átitatott táplálékot. Hasonló oltási kampányt már évekkel 
ezelőtt terveztek az országban, annak is része lett volna Har-
gita megye, de aztán nem lett belőle semmi. Elvitte a róka – 
mondhatnánk Kányádi Sándor Róka-mondókáját idézve.

Alanya pedig volna bőven az oltási kampánynak, ugyan-
is a szakemberek felmérése szerint Hargita megyében 1400 

róka él, tavaly pedig 9, rókával kapcsolatos veszettségi esetet 
regisztráltak.

Tehát a jó rókákat védik a szakemberek, beoltják őket, 
hogy ne legyenek rosszak, azaz gyógyíthatatlan kórt terjesztő 
fenevadak.

Tehát ennyit a rókák gonoszságáról: nem is a ravasznak 
mondott erdei vadak, hanem az ember a gonosz.

A ló – mint már említettem – nem tudom miként kerül a 
képbe, a negatív felsorolásba. Holott, mikor a szólás született, 
nem volt még ideológiai töltete a veres színnek, így nem lehet 
az ártatlan négylábúra kenni a bajt. Hacsak azt nem róják 
fel neki, hogy a rendszer lóvá tette azokat, akik hittek a vörös 
eszmében, s lóvá tette azokat is, akik fikarcnyit sem bíztak 
benne. De ez nem a lovakon múlott, hanem az embereken.

Azokon az embereken, akik a rókák meg a lovak, no meg 
egymás javát akarják.

Mesélte nagyanyám, hogy náluk a faluban élt egy félke-
gyelmű – akkor még így nevezték a megszokottól merőben el-
ütő viselkedésűeket, nem illették mindenféle német vagy angol 
úriemberek nevével állapotukat – ember, aki időnként hátsó 
szándéktól fűtve kergette a kecskét az udvarán, mondván: 
Állj meg, te, csak a javadat akarom! Bizonyára ezt mond-
hatta, gondolhatta a Nemzetközi Valutaalap őrizetbe vett 
igazgatója is – ha hinni lehet az elegáns New York-i szálló 
szobalányának, aki azt állította, hogy a meztelen vénember 
molesztálni akarta. Ha kipirult a vágytól a virilis IMF-ve-
zér, akkor állja helyét a veres emberre vonatkozó mondás. 
Most már a leleplezés szégyene miatt pironkodhat.

Quod erat demonstrandum – mindig ezt íratta matekta-
nárunk egy-egy sikeres bizonyítás végére. Lám-lám, a veres 
nem feltétlenül rossz sem rókában, sem lóban, sem emberben. 
A gonoszság nem a szőrzet színének függvénye.
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Hat település igényli vissza a tulajdonjogot

Erdei utak modernizálására 
pályáznának

Két hét alatt elkészült és tegnap 
postán küldték Bukarestbe a bel-
ügyminisztériumhoz azt a levelet 
és listát, amely hat Hargita me-
gyei településnek az erdei utak 
tulajdonjogának visszaszolgálta-
tására megfogalmazott igényét 
tartalmazza.

HN-információ

Gyergyócsomafalva, Csíkdán
falva, Csíkmadaras, Csík
szent mihály, Madéfalva és 

Tusnád erdeiútigénylését összesítet
te és továbbították a belügyminisz
tériumba tegnap Hargita Megye Ta
nácsának munkatársai. A települések 
által összeállított listát a Hargita Me
gyei Prefektusi Hivatal is jóváhagyta.

A megyei önkormányzat április 
28án karolta fel az ügyet, miután 
a hat település elöljárói egy, Bor
boly Csaba megyeitanácselnökkel 
folytatott egyeztetés alkalmával  
jelezték, hogy a tulajdonjog átru
házása nélkül nem tudnak pályá
zati dokumentációt benyújtani az 
Országos Vidékfejlesztési Prog
ram erdei utak modernizálását 

célzó 125b kiírására, illetve egyéb 
uniós pályázatok esetében.

– Hargita Megye Tanácsa 
ugyan közvetítő szerepet vállal az 
ügyben, a pályázatok benyújtása 
és lebonyolítása továbbra is a helyi 
tanácsok feladata és érdeme lesz, 
de a prefektusi hivatallal együtt
működve gyorsítani tudtuk az 
ügyintézést, így településeink idő
ben tudnak fejlesztési kormányala
pokért folyamodni – nyilatkozta 
Borboly Csaba a két héttel ezelőtt 
felkarolt kezdeményezés megoldá
sa kapcsán.

Az erdei utak tulajdonjogának 
visszaszolgáltatásának egyszerűsí
tett módját a képviselőház által 
tavaly október 5én elfogadott 
192es számú törvény szabályozza, 
amely alapján az erdei utak ügyke
zelése díjmentesen és egyszerűsített 
formában átruházható az illetékes 
helyi tanács kérésére. Az erdei utak 
tulajdonjogának átruházását 35 
Hargita megyei település esetében 
a 2006. évi 1473. számú kormány
határozat is előírta, mégsem történt 
meg az átadás.

Körkép
csík

Veres róka, ló, ember
         NézőpoNt n sarány istván

Hirdetés

négy gazdasági épület égett le

Villám okozott tüzet
Csíkszentgyörgyön

Feltehetően villámcsapás mi-
att ütött ki tűz tegnap délután 
Csíkszentgyörgyön, négy egymás 
melletti porta gazdasági épületei 
váltak a lángok martalékává. a 
környék önkéntes tűzoltó-alaku-
latai együtt dolgoztak a hivatáso-
sokkal, illetve az összesereglett 
helyi lakosokkal a lángok megfé-
kezésén.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Több portán tombolt a tűz 
tegnap délután Csíkszent
györgyön, az alcsíki telepü

lés fölött gomolygó fehér füstöt 
kilométerekről lehetett látni. A tűz 
kitörését követően példás módon 

hamar összeszaladt a falu, min
denki igyekezett segíteni a bajba 
jutott porta lakóin. A szomszédos 
kutak mindegyikét befogták a he
lyiek, hosszú élőláncokon keresz
tül adogatták kézről kézre a vízzel 
telt vödröket. A füstölgő gazdasági 
épületek kormos maradványai kö
zött helyiek dolgoztak vállvetve a 
tűzoltókkal, szétszedték az üszkös 
romokat, szétdobálták a meggyul
ladt szénát.

Sikerült visszaszorítani a lángo
kat, így szerencsére a lakóépületek
re nem terjedt át a tűz, ám – mint a 
helybéliek mesélték – az oltást meg
nehezítette, hogy a meggyulladt 
épületek tele voltak takarmánnyal, 
tűzifával meg egyéb holmival.

Hasonlóképpen nyilatkozott a 
tűzoltóalakulatok munkáját irá
nyító ezredes is: négy istállócsűr 
kapott lángra, a tűzvész feltehető 
oka villámcsapás. „A csíkszeredai 
Olt tűzoltóalakulat négy saját 
tűzoltóautóval vonult a helyszínre, 
az oltásban részt vettek a környék 
két önkéntes alakulatának autói is, 
valamint egy motoros szivattyút is 
hoztak az önkéntesek” – nyilatkoz
ta Cornel Dudu Ovidiu tűzoltópa
rancsnok. A tűzoltásba a természet 
is besegített: jókora futó záport 
kaptak nyakukba a lángok megfé
kezésével foglalatoskodók. Szemé
lyi sérülés szerencsére nem történt, 
a jószágállomány is megmenekült, 
az anyagi kár azonban tetemes.   

A lángok megfékezésén közösen dolgoztak hivatásos és önkéntes tűzoltók, valamint az összesereglett falubeliek  fotó: hompoth loránd


