
Olyan fiatal is volt, aki már az első 
adandó önkéntes munkára jelent-
kezett tegnap a csíkszeredai Me-
gyeházán tartott önkéntesbörzén. 
Mások csak a kínálatot kóstol-
gatták, feliratkoztak az adatbá-
zisba, de mint kiderült, egy ilyen 
munka jó kitörési lehetőségnek 
bizonyulhat majd egy esetleges 
állás betöltésekor.
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Az önkéntes munka lehet kivá-
ló szakmaitapasztalat-gyűj-
tés, segítség a pályaválasz-

tásban, kapcsolatteremtés és jó dob-
bantó is egy esetleges állás betöltésére 
– hangoztatták többen is a tegnapi 
önkéntestoborzón Csíkszeredában. 
A Megyeháza épületében tartott ren-
dezvényen képviseltette magát a Zöld 
SzékelyFöld Egyesület, az AutHelp 
Egyesület, a Megyei Statisztikai Igaz-
gatóság, a Közegészségügyi Igazgató-

ság, a Hargita Megyei Drogmegelőző 
és Tanácsadó Központ, a Hargita Me-
gyei Sport- és Ifjúsági Igazgatóság, va-
lamint Csík Területi Ifjúsági Tanácsa.

Az önkéntes munkák és tevé-
kenységek iránt érdeklődők „végig-
kóstolhatták” a kínálatot, amely idén 
is nagyon szerteágazó, sok érdekes és 
hasznos tevékenységi lehetőséget vo-
nultatott fel, majd a végén kitölthet-
ték a jelentkezési űrlapot is, így tulaj-
donképpen bekerülve az önkéntesek 
adatbázisába. Arra is volt példa, hogy 
már az első ajánlatnál kapott kedvére 
valót az érdeklődő, és helyben fel is 
iratkozott.

A Zöld SzékelyFöld Egyesület 
máris nyolc jelentkezőt nyert meg az 
ügyének, de mint megtudtuk, ten-
nivaló is akad bőven: weboldal-fej-
lesztéstől kezdve az előkönyvelésen, 
túraszervezésen keresztül az olaj-
gyűjtésig minden volt a kínálatban. 
A nyári táborokban való részvétel is 
vonzotta a fiatalokat, ilyen önkéntes 

munkák adódnak a Hargita Megyei 
Sport- és Ifjúsági Igazgatóságnál, ahol 
a homoródfürdői és marosfői táborok 
szórakoztató programjainak szervezé-
séhez keresnek segítséget. 

A szabadidős programjainak 
szervezésében szüksége van ön-
kéntes jelentkezőkre a CSTIT-nek 
is az EU-táborban, de az ifjúsági 
üzleti program és a csíki pedagógu-
sok fórumának megvalósításában 
is elkel a segítség. Az információs 
standok felügyelete, szórólapok, 
kérdőívek kiosztása az Egészség-
ügyi Világszervezet által meghatá-
rozott időpontokban, illetve más, 
országos jellegű egészségügyi felvi-
lágosító vagy figyelemfelkeltő helyi 
rendezvények alkalmával tudnák 
foglalkoztatni az önkénteseket a 
közegészségügyi igazgatóság mun-
katársai, de lehetőség van szakmai 
gyakorlatra is megfelelő végzettség-
gel laboratóriumaikban és az egész-
ségnevelési irodában. 
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Körkép
csík

Gáz? Nagyon gáz! – mondaná pesti ismerősöm a 
szentmihályi gázvezeték építése körüli hercehurca kapcsán. 
Szerencsére őt kevésbé érdekli a dolog, így véleményt sem nyil-
vánít. Holott valóban gáz van...

Ha visszaemlékszünk még a parlamenti harcoktól és küz-
delmektől hangos kilencvenes évekre, arra is emlékezhetünk, 
hogy városaink, falvaink jelentős hányada nem részesült a 
kényelmes, s ráadásul akkor még olcsó földgázból, a gázfűtés 
előnyeiből. Ugye, akkoriban az a mondás járta, hogy a gáznál 
csak a lopott fa olcsóbb... A hálózatbővítés előbb a politikai 
csatatéren kellett eldőljön, utána ejtették meg a terepen is. S 
aki akkoriban csatlakozott a hálózathoz, ideig-óráig élvez-
hette annak áldásait: a gáztűzhelyen hamarabb főtt az étel, s 
nyáron ráadásul nem kellett fűteni főzéskor, télen pedig nem 
kellett kora hajnalban felkelni, fát hasogatni, behordani, be-
gyújtani, de mire kimelegedett egy kicsit a ház, máris mun-
kába, iskolába kellett indulni.

S aztán jött az infláció, a privatizáció, az európai(?)–
orosz gázháború, a sorozatos áremelkedés, s a gázkazánokba 
beruházók új, alternatív fűtési lehetőség után kellett nézze-
nek. A gázkazánok mellé fáskazán került nagyon sok helyen: 

ha otthon a gazda, inkább azt használja, a gázkazánt csak 
arra használják, hogy éjjel ne kelljen felkelni tüzelni, hajnal-
ban legyen meleg, s míg munkában, iskolában a család, ne 
hűljön ki a ház. Úgy jóval kevesebb pénzbe kerül a havi fűtés, 
a meleget a fa, a kényelmet a gáz szolgáltatja.

Akár azt is mondhatnánk mellveregetve, hogy lelemé-
nyes, csavaros eszű a székely, netán ezermester – holott csak 
a jól bevált népi bölcsesség érvényesül: a szükség nagy taní-
tómester. S a Székelyföldön nagy a szükség. Azaz szűkében 
vagyunk sok mindennek, ami másutt természetes. Például 
a vezetékes gáznak. Vagy a jó utaknak és a járható járdák-
nak, a csatornahálózatnak. Vagy még mindig arról írunk 

vívmányriportot, hogy hamarosan befejeződik valamennyi 
Hargita megyei település villamosítása. Azaz: nagyon hiá-
nyos az infrastruktúra vidékünkön.

Hosszú évtizedek lemaradását kell behozni, s bár kétség-
telenül nagyon sok infrastrukturális beruházásra szánt kor-
mányzati vagy nem konvencionális forrásból származó pénzt 
sikerült a megyébe irányítani, tennivaló még bőven akad. 
Sokáig elkerülte a térséget mindennemű fejlődés-fejlesztés, 
igazi áttörés talán a XX. század elején, a negyvenes években 
és a rendszerváltás után történt – hacsak nem soroljuk ide a 
szocialista ipartelepítést, amely nem állta ki a piacgazdaság 
próbáját.

Tehát mindenképp gáz van – hogy pesti szlengben szól-
jak. S az is lesz mindaddig, amíg a keveset kell beosztani, s 
amíg a piac változása gyorsabb, mint társadalmunk cselek-
vőképessége.

Gáz van!
        NézőpoNt n Sarány István
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