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Csak a rend kedvéért, tisztázzuk a legelején: Romániában nincs válság. Ezt azért tartottam tanácsosnak rögvest leszögezni, mert egyrészt a kettőspont
után föntebb leírt állítás Traian Băsescu államfő nézőpontja, másrészt pedig, mert a román állam első
embere – írd és mond – a politikusok mellett személy
szerint nekem is, azaz romániai sajtómunkásnak is
kategórikusan megtiltotta, hogy a válságról beszéljek
és írjak. Kollégáim nevében is mondva: beszéljünk
és (s)írjunk. Sőt mi több – a köztudat további mérgezését megelőzendő –, kötelezőnek tekintett elnöki
ajánlása nyomán, azt a szót, hogy válság, ne is használjuk, lehetőleg a szótárból is töröljük.
Jelentem – ha már kötelező –, tiszteletben tartom az elnök
úr akaratát, ennek megfelelően, mivel szabad országban élünk
– és köztudottan, szabad országban szabad ember azt csinál,
amit szabad –, a valamelyik holdvilágos éjszakán értem küldött, lesötétített ablakú elnöki limuzinok ingyen-fuvarját kerülendő, jobbnak látom engedni a szónak. Az elnöki szépszónak.
Ezért azt is kijelentem, hogy a válságot én e mai naptól kezdve
ünnepélyesen rozmaringnak, a gazdaságot pedig – a praktikusabb rövidítés kedvéért – ágnak fogom nevezni.
Innen nézve pedig már sokkal barátságosabb megvilágításba kerül az államfői tiltás is – pontosabban aggodalom –,
sőt a fölöttünk hömpölygő fekete – kötvényhozam-felárakkal,
államadósság-kockázatokkal, fizetőképességi aggodalmakkal
és hullámvasútszerűen ingázó tőzsdeárfolyamokkal átjárt –

Nézőpont n Domján Levente

Szagos a rozmaring,
földre hajlik az ága...
pénzügyi felleg árnyékában is vígan fújhatjuk a nótát: Szagos
a rozmaring, földre hajlik az ága...
De oda se a baljós népdaloknak, hisz az államfő által
kedden sebtében összehívott rozmaring-tanácskozás végső
konklúzióiban tagadta a jelenleginél szigorúbb rozmaringellenes intézkedések szükségességét. Pártunk és kormányunk
szerint tehát nem lesz nálunk sem ág-hajlás, sem ág-törés,
a nyugatról fenyegető rozmaring-veszélyt pedig majd a borsi
és a gyulai határátkelőnél kísérlik meg újra feltartóztatni.
Igaz, ettől függetlenül – az államfő bölcs és körültekintő, de
főleg populizmusmentes felhívása szerint – nem árt a rozmaring szagáról és az ágak teherbírásáról a jövő évi választási időszak ígéretlázában sem megfeledkezni. Hát igen, a
válogatott rozmaring-csokrok gyűrűjében, úgy látszik, már

a populizmus sem a régi: az új nevét önmaga tagadásából kapta.
A figyelmeztetés persze attól még azért sem árt,
mert máris mutatkoznak a szelektív amnéziára utaló
hajlandóság jelei: ilyen és ehhez hasonló az újra vis�szatérő, de valójában el se tűnt rozmagring-veszély
idején a közalkalmazotti bérek hogyanjának és mikéntjének lehetőségeit osztani-szorozni. De a béreken
túl az se kevésbé veszélytelen játék, ha a gazdaság
teherbírását könnyítések helyett adózási pluszsúlyok
rátételével tesztelik, illetve hogy az ágak 2009–2010es rozmaring-esztendje után várt 1,5 százalékos növekedés talpra állító hatásait túlbecsülik. Pedig lesz
még sírás-rívás, csak hulljon le az első hó. Attól félek, a felsőbb
utasításra érkezett rozmaring-tagadás közben belénk fagy a
nótakedv. Lesz még aggódás az exportpiacok beszűkülése és a
megrendelések helyett egyelőre csak adósságban úszó vállalkozók miatt is, de lehetnek még kellemetlen meglepetések a
lej–euró, vagy épp az euró–svájci frank árfolyama kapcsán,
és végső soron, a földre hajló ágak nyomán a költségvetési bevételek terén is.
De nincs baj, hisz már megszokhattuk. Szegény embert az
ág is húzza. Kalapra aggatott rozmaring nélkül is...

Körkép
társadalom
Közel 1400 csíkszeredai polgár
írta alá azt a beadványt, amelyet
zsögödi lakosok kezdeményezésére civil szervezetek juttattak el
a városi és megyei önkormányzathoz, a rendőrséghez, a vasúti
társasághoz, illetve az országutak
felügyelőségéhez, azt kérve, hogy
tegyék biztonságossá a zsögödi
vasúti átjárót, illetve az annak
szomszédságában lévő, nemrégiben újabb halálos gázolás színhelyévé vált gyalogátjárót.
Forró-Erős Gyöngyi
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aguk a kezdeményezők sem
számítottak arra, hogy en�nyi csíkszeredai polgár csatlakozik az akciójukhoz. A múlt hétvégi városnapok során a kezdeményezőket támogató Csíki Anyák Egyesülete,
a Csíkszéki Erdélyi Kárpát-Egyesület
(CSEKE), valamint az S.O.S. Telefonos Lelkisegélyszolgálat is felvállalta
az aláírásgyűjtést, önkéntesek jártak

Összefogás a biztonságos vasúti és gyalogátjáróért

Több mint ezren írták alá a beadványt
Zsögödben házról házra, így összesen
1360 aláírás nyomatékosítja az illetékesekhez intézett kérést: tegyék biztonságossá a zsögödi vasúti átjárót, illetve
a mellette lévő, a Brassói úton átvezető
gyalogátjárót. A Csíkszeredai Nagycsaládosok Egyesülete, illetve a Segítő
Mária Római Katolikus Gimnázium
szervezésében, a CSEKE támogatásával ugyanezért kerekezett több mint
ötven kerékpáros is a múlt szombaton,
karjukon fekete karszalaggal, a szóban
forgó gyalogátjárón nemrég elütött 13
éves kislány emlékére.
Negyvenéves kérés
A helyzet furcsa paradonxonja,
hogy éppen 40 évvel ezelőtt
ugyanez a vasúti átjáró, illetve an-

nak biztonságossága volt a téma
a városban. A Hargita napilap
1971 májusában hozta Ferencz
S. Istvánnak egy cikkét, melyből
kiderül, hogy az írás megjelenése előtt egy évvel geológusok teherautóját ütötte el ott a vonat,
abban az évben pedig, „éppen a
zsögödi fesztivál napján újabb elgázolt személygépkocsi és szerencsétlenül járt utasai bizonyítottak
egy tényt: A ZSÖGÖDFÜRDŐI
VASÚTI ÁTJÁRÓHOZ SOROMPÓ KELL.”(Hargita, 1971.
május 19.)
Sorompó azóta sincs, a vasúti
átjáró időről időre újabb balesetek
helyszíne, sőt azóta már több baleset során az is bebizonyosodott,

hogy a vasúti átjáró szomszédságában lévő gyalogátjárónak a biztonságossá tételére is valamilyen módszert kell találni.
Az aláírásgyűjtést kezdeményező és lebonyolító civil szervezetek képviselői – Tőke Magdolna, a CSEKE tagja, az aláírásgyűjtés zsögödi kezdeményezője;
Tiboldi Beáta, a Csíki Anyák
Egyesületének elnöke és Dánél
Sándor, a Csíkszeredai Egyesület
a Nagycsaládokért elnöke tegnap
elindultak a beadványukkal, valamint az összegyűjtött aláírásokat tartalmazó ívekkel, és leadták
azokat a megyei és városi önkormányzathoz, a rendőrségre, az országutak felügyelőségéhez, illetve
a vasúthoz.
„A Zsögödfürdőn történt beruházások, a hétvégi és lakóházak
számának megnövekedése nyomán

a térségbe egyre több család kirándul, fellendülőben van a gyalogos-,
kerékpáros forgalom, a szabadidős
tevékenység, ezért nagyon fontos
tenni a biztonságosabb közlekedési körülményekért” – írják a beadványukban. Azt remélik, hogy
a most zajló útfelújítás során már
szem előtt tartják az illetékesek
a Brassói úton lévő gyalogátjáró
biztonságossá tételét, és a vasút,
illetve a város is lesz majd a vasúti
átjáró sorompóval, fényjelzővel
való felszerelésének érdekében.
Dánél Sándor, a nagycsaládosok
egyesületének elnöke szerint azt
fontolgatják, hogy ha a hatóságok
nem tesznek semmit, akkor akár
naponta fognak kerékpáros felvonulásokat szervezni.
Mert igencsak találóak a
mostani helyzetre is, álljanak itt
a már említett 40 éves cikkből
Ferencz S. István sorai: „Mert
minden emberért felelősek vagyunk. Felelős a vasút is, felelős a
közlekedésrendészet is, a törvény
is... Mindannyian felelősek vagyunk, a tétlenkedő és a cselekvő
emberek egyaránt.”
hirdetések

A megyeháza iktatójában az aláírásgyűjtő civilek. Negyvenéves problémára keresik a megoldást 
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