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Székelyföld történelmünk része

In memoriam dr. Éltető Csaba Levente

Június 30-án érkezett a szomorú 
hír. Ismét kevesebben marad-
tunk. Szegényebbek lettünk 

egy kedves baráttal, egy volt iskola-
társsal – mi, a Csíkszeredában élő, 
egykori „bolyaisok”.

És milyen is az élet? Ilyenkor 
mindig a fájdalom, szomorúság pil-
lanatait követően, emlékek, meg-
szépült emlékek sorjáznak elő szür-
keállományunk rejtett sarkaiból.

Most sincs másképpen, ami-
kor kedves barátunk, volt iskola-
társunk, dr. Éltető Csaba Levente 
járványtanász főorvos (jó ideig a 
Hargita Megyei Járványtani Igaz-
gatóság vezetője) elhunytáról érte-
sültünk.

Emlékek, az 1960-as évek kép-
sorai peregnek. A feledhetetlen 

alma mater, a marosvásárhelyi Bo-
lyai Farkas Gimnáziumban eltöl-
tött csodálatos évek filmkockái. 
A bentlakási konviktus (diákmen-
za) terme tűnik elő, ahol szomba-
tonként táncos összejövetelekre 
(sulibulikra) került sor, s ahol az 
iskola közkedvelt és népszerű ze-
nekara játszott (ahol megtanul-
hattuk – nekik köszönhetően – a 
divatos táncok abécéjét, lépése-
it). Csaba (a mindenki által csak 
„Csuriként” ismert) is a zenekar 
tagja volt (Bába Pista, Adorjáni 
Karcsi és Jenikovszki Tiba társa-
ságában). Emlékek, megszépült, 
örökre felejthetetlen emlékek.

Útjaink aztán elváltak. Újra 
1968-ban (a megyésítést köve-
tően) találkoztunk itt, a Hargita 

alatti városban, Csíkszeredában 
nagyon sok egykori iskolatárssal 
egyetemben.

1985-től, amióta életre hív-
tuk a Csíkszeredában élő, egykori 
bolyaisok találkozóját, ha tehette, 
mindig jelennel válaszolt évi össze-
jöveteleinkre. És mindig magával 
hozta a szintetizátort (soha sem tu-
dott a zenétől elszakadni) is, hogy 
jó kedvre, hangulatra derítse a tár-
saságot.

Emlékek, megszépült emlékek. 
Örökre bennünk maradnak, kitö-
rülni semmi sem tudja.

Igen, Csaba, Te is örökké élni 
fogsz a szívünkben, lelkünkben.

Pihenjél csendesen, békében!
Forró Miklós, 

Csíkszereda

A tévé- és rádióadókat, va-
lamint más médiákat is 
igénybe véve már hónapok 

óta riogatják Románia lakóit a 
munkahelyek tömeges megszünte-
tése mellett a lakások biztosításával 
is. A napokban pedig a rádión ke-
resztül figyelmeztették a lakástulaj-
donosokat a július 15-i határidőre, 
valamint a birságokra, amennyiben 
valaki elmulasztaná biztosítani in-
gatlanját. Elindultam utánanézni, 
hol mennyiért mit ajánlanak a biz-
tosítók. 

Meglepő értesülésekkel lettem 
gazdagabb és egyben felháborodot-
tabb. Hogy információm még bő-
vebb skálán mozogjon, meghallgat-
tam Bíró Albin tájékoztatását júni-
us 29-én a  Marosvásárhelyi Rádió 
adásában, ami végleg meggyőzött a 
törvényhozó testület munkájának 
felületességéről. 

 Hogy miről van szó? A vitat-

ható, nem egészen világos törvény 
még 2008-ban megjelent, ami ki-
látásba helyezte a lakások 2011-
es biztosítását, de mivel a hozott 
törvényt 2010-ben módosítani 
kellett, így a határidő is eltolódott 
2012 augusztusára, amit Bíró Al-
bin úr is közölt a rádió szerkesztő-
ségébe betelefonálókkal (a törvény 
a módosítás után egy évvel lép ér-
vénybe).

A birságolással és annak bevételé-
vel is felmerült némi értelmezési za-
var, ugyanis ezt a feladatot az önkor-
mányzatok hatáskörébe tették át. 

 Nem tiszta, hogy az ügyfél mire 
fizeti a kötelező biztosítást és meny-
nyit. A gombamód létesült biztosító-
társaságok más-más összeget kérnek 
és olyan biztosításokat ajánlanak, 
amelyek sok esetben nem felelnek 
meg az ügyfélnek, mert  az a bizonyos 
kár nem következhet be, ellenben az 
esetleges más kárra felárat kérnek. 

Összegezve: jó volna, ha a tör-
vényhozó testület egységes, félre-
érthetetlen törvényt alkotna, amit 
miden biztosítótársaság egységesen 
alkalmazhatna, figyelembe véve a la-
kástulajdonosok érdekeit is. Ne csak 
fizessünk, hanem a pénzünkért – ha 
szükség – megfelelő kártérítésben 
részesüljünk. A biztosított formát 
ne fentről diktálják (árvíz, tűz stb. 
esetére), hanem az ügyfél választhas-
sa meg, mire fizeti ki a kevés pénzét. 

 Reméljük, hogy a törvényho-
zó testület a nyári szabadság után 
frissen, kipihenve, érthető, minden 
biztosítótársaság által egységesen 
alkalmazható, a lakástulajdonosok 
érdekeit képviselő törvényt hoz. 
Addig is tartjuk magunkat a 2012. 
augusztusi határidőhöz. Kis pén-
zünkből nem tudjuk támogatni 
Románia anyagi bevételét. 

Molnár Erzsébet, 
Csíkszereda

Mire fizetjük a biztosítást?

Programálható fertőzések

Sikeres ifjúsági nap

Aranyosszéken jártunk

Kárfelmérés árvíz után. A biztosítás nem mindig biztos

Tudták, hogy a fertőzésve-
szély elnapolható? A fiam 
bőrén már kétszer is tapasz-

taltuk. Mert most ilyen a Rendszer. 
Konkrétan:

Egy nap alatt eldagadt az ujja a 
körme mellett beszakadt bőr miatt. 
Gyulladás keletkezett, tehát gyor-
san családorvoshoz fordultunk, oda 
viszont iratkozni kell. A rendelő 
általában zsúfolásig telve, biztosan 
ezért nem jelentkezhettek a 8-10 
percenként berregő hívásra. Az egy-
kori poliklinikán kerestük a sebészeti 
ügyeletet, de abban az órában nem 
volt. Végül a bőrgyógyászati osztály-
hoz fordultunk. Küldőpapír nélkül 
nem fogadhatnak beteget (mármint 
a Rendszer). De a Rendszeren Em-
berek is vannak, akik papír híján is 
gyorsan megműtötték a fiam ujját, 
így csak a körmét veszítette el, ami 
azóta szépen visszanőtt. Hála Nekik!

Egyre gyakrabban olvashatunk a 
fertőzött kullancsok veszélyességéről. 
A fiam is szerzett egy kullancsot. Nem 

voltam elég bátor megszabadítani tőle. 
Vasárnap lévén sürgősségi osztályra 
mentünk, és örültem, mert itt is Em-
berek alkotják a Rendszert. Nekik is 
köszönjük! Másnap a családorvosnál 
kellett jelentkeznünk. Itt megtudtuk, 
hogy az esetleges fertőzésveszély meg-
előzésére antibiotikumkúrát szoktak 
előírni. Ezért kedden délben menjünk 
vissza receptet íratni. És ez az, ami el-
gondolkodtatott. Tehát: ha a kullancs 
fertőzött lehetett, ő is elvárhat még egy 
napig, amíg az „áldozat” sorra kerül a 
betegek listáján? Vagy: van-e értelme 
egy nappal később antibiotikumkúrát 
kezdeni?

Szeretek magamtól rájönni dol-
gokra. De ebben az esetben nem a 
kullancs vezetett rá. A fiam jól van, 
de úgy érzem, ezt sem a Rendszernek 
köszönhetjük. Lehet, hogy inkább 
a helyettesítő doktor néninek, aki 
mégis felírta már hétfőn a gyógyszert. 
Tisztelet, Emberek!

Laczkó Kinga, 
Csíkszereda

Itt a nyár, a kirándulások és tá-
borok ideje, minden gyerek 
álma... A tusnádi Imets Fülöp 

Jákó Általános Iskola diákjai is 
várva várták a június végét, ugyan-
is 22-én és 23-án került sor a jól 
megérdemelt iskolai kirándulásra, 
Aranyosszék tájainak bebarango-
lására. Hosszú, gondosan előkészí-
tett, projektmódszerrel megvaló-
sított kirándulás volt, amely során 
tanáraik vezetésével a gyerekek ír-
ták meg az idegenvezetés anyagát, 
és önmaguk turistakalauzaiként 
fedezték fel ennek a történelmi 
Székelyföldhöz tartozó régiónak 
kulturális kincseit. Útjuk során 
meglátogatták Torockót, megnéz-
ték múzeumait és megcsodálták 
építészeti emlékeit, amelyek a Vi-
lágörökség védett objektumai közé 
tartoznak. Torockószentgyörgy vára 
sem maradt ki a látnivalók közül. El-
látogattak Felvincre, a szék hajdani 
központjába és a miriszlói csata szín-

helyére. S ha már Aranyosszék vidé-
kén jártunk, nem lehetett kihagyni 
a tordai sóbányát, hasadékot, sem az 
ótordai református templomot, mely 
gótikus építészeti kincseink egyik leg-
szebb gyöngyszeme. A nagyenyedi 
kollégium, ahol annyi erdélyi géniusz 
tanult és tanított, szintén az útvonal 
egyik fontos pontja volt. A kirándu-
lás vidám hangulatban folyt, a gyere-
kek élményekben gazdagon tértek 
haza szülőhelyükre.

A kirándulás nem jöhetett volna 
létre a Hargita Megye Tanácsának 
ifjúsági alapjából kapott támogatás 
nélkül, amely a Tantusz Egyesület 
által pályázati úton megnyert összeg-
gel finanszírozta a költségek mint-
egy harmadát. A tusnádi gyerekek és 
tanárok ezen az úton is szeretnék ki-
fejezni köszönetüket a lehetőségért 
a Hargita Megyei Tanács Ifjúsági és 
Vidékfejlesztési Osztályának.

Nemes István, 
Tusnád

2011. július 3-án Csíkszent-
györgyön került sor az első 
ifjúsági napra, amelyet a 

CSIBISZ, azaz Csíkszentgyörgy-
Bánkfalva Ifjúsági Szervezete ren-
dezett. 

Az esemény sikeresnek mondha-
tó, hiszen nagyszámú résztvevő volt 
jelen, ezzel is kifejezve a CSIBISZ és 
a program iránti érdeklődésüket. A 
délelőtt folyamán különféle sport-
vetélkedőkre került sor. Pingpong- 
mérkőzésekre, csocsóversenyekre is 
sor került, valamint fellépett a helyi 
néptánccsoport és modern tánccso-
port is. A próbatételek után a szelle-
mi foglalkozás vette át a főszerepet, 
ugyanis helytörténeti bemutatóra 
került sor. Visky Attila történészhall-
gató Csíkszentgyörgy község törté-

nelmi múltját ismertette az érdeklő-
dőkkel, ezt követően képkiállításra 
került sor Községünk címmel. 

Az ünnepi megnyitón Füstös Előd-
László, a CSIBISZ elnöke köszöntöt-
te a résztvevőket, majd György József, 
Csíkszentgyörgy község polgármes-
tere üdvözölte az új ifjúsági szerveze-
tet. Borboly Csaba, Hargita Megye 
Tanácsának elnöke és Becze István, 
a Communitas Alapítvány elbíráló 
bizottságának tagja is köszöntötte a 
jelenlevőket.

Az ifjúsági nap utolsó mozzanata 
az esti humorshow volt, ahol Zsók 
Levente humorista lépett színpadra, 
biztosítva az est vidám hangulatát.

Füstös Előd-László, 
Csíkszentgyörgy-Bánkfalva 

Ifjúsági Szervezete elnöke


