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Vádolom magam…

Véget ért a Mária úti zarándoklat

Vádolom, amiért 31 évig, ami-
óta Csíkszeredában dolgo-
zom orvosként, soha sem ve-

temedtem rá egy, a „világvégen levő” 
egerszéki kirándulásra!

Vádolom, amiért nem vittem 
el oda a megyei tanács, valamint a 
csíkszentgyörgyi községközpont 
döntéshozó szerveit, hogy megta-
pasztalhassák annak a közel 400 
(azaz: négyesszáz!!!) embernek az 
életesélytelenségét, akiket ott felejtet-
tek, elzárva a legelemibb sürgősségi 
ellátástól!

Vádolom, amiért nem győztem 
meg parlamenti és szenátusi kép-
viselőinket, hogy oda költöztessék 
családjaikat, szüleiket, hogy oda épít-
senek maguknak családi házat. Úgy 
talán rávetemedtek volna e szégyen-
teljes, embertelen, megalázó helyzet 
orvoslására.

Vádolom, amiért nem léptem po-
litikusi pályára, hogy felelős helyen 
emelhessek szót a rönkszállítók ellen. 
Azért, hogy az általuk (is) lepusztí-
tott 123-as megyei jogú utat helyre-
állítsák.

Vádolom, amiért nem kam pá-
nyoltam Egerszéken és Csinódon, 
hogy választások alkalmával a szavazó-
cédulákra írják csak bátran oda: „Ele-
günk volt a kampányígéretekből! Út 
nélkül polgári ellenállásra szavazunk!”

Vádolom, amiért közlekedésügyi 
minisztereinket nem sétáltattam meg 
azon az úton, amelyiken annak a 400 
embernek araszolnia kell.

Vádolom, amiért nem hívtam fel 
a községi bíró figyelmét arra, hogy 
Csíkszentmártonban, az Úz-völgyébe 
vezető út elején tetetne ki egy figyel-
meztető táblát mindazok részére, 
akik rövidíteni akarnának a térképen 
megyeinek jelölt úton Dărmăneşti 
felé, e felirattal: „Figyelem, életve-
szélyes út! Csak saját felelősségre és 
CSAK kamionnal vagy terepjáróval 
közlekedjenek!”

Vádolom, amiért a pionírtábor 
visszaigénylésére és felújítására szánt 
energiát (nem mintha arra nem len-
ne szükség!) nem fordíttattam az út 
kiépítésére. Ilyen úton busszal amúgy 
sem lehetne gyerekeket szállítani a 
táborba!

Vádolom, amiért nem győztem 
meg megyei és parlamenti jelöltjein-
ket, hogy kampánypénzeiket ajánlják 
fel az úz-völgyi út hargitai szakaszá-
nak kiépítésére. Maradandóbbat al-
kottak volna!

Vádolom, amiért nem győztem 
meg felelős személyeket arról, hogy 

az út megépítésére fordított összeg 
többszörösen megtérülne a turiszti-
kai bevételekből. 400 ember alkotó-
ereje bekerülhetne a megye vérkerin-
gésébe!

A tények, amelyek e sorok meg-
írására késztettek?

2011. augusztus 12-én csíkszere-
dai ismerősöm, franciaországi baráta-
inkkal együtt, vitt négykerék-meghaj-
tású kocsiján Csinódra, hamisítatlan 
csángóföldi portyára. Szentmárton 
külhatára után az aszfaltozott út kö-
vezetté változott. Később, a kosárnyi 
gödrök láttán nyugtatott: „Semmi 
ez, ezután jön a neheze!” 

Előttünk bukaresti rendszámú 
Renault araszolgatott. Rokonlá-
togatókat véltünk abban! Bom-
batölcséreknek tűnő, vízzel telt, 
kocsimarasztaló szakadékos gödrök 
követték egymást szaporán, amelye-
ken a négykerék-meghajtású is csak 
nehezen kecmergett át. 

A kiskocsi vezetője megállított 
minket, érdeklődött, javul-e további 
szakaszán az út? „Továbbmegy 35 
km-t ilyen úton, vagy visszafelé tesz 
meg 15 km-t a már megtetten” – volt 
a válaszunk. „De hát a térképen me-

gyei útnak van bejelölve” –  tamás-
kodott az illető, és morogva fordult 
vissza.

Célállomásunkig még 5 km-t jaj-
gattunk behemót Nissanunkban. A 
megye határáig hátralevőkből!

Térerő hiánya miatt telefonál-
ni nem lehetett, még a 112-est sem 
hívhattuk mentőért. Visszajövet 
mértem az időt: 80 percet jöttünk 
Szentmártonig.

Utánaszámoltam: ha kimegyek a 
hegy gerincére, ahonnan mentőt hív-
hatok, az kb. 20 perc. Csíkszereda–
Szentmárton között a SMURD kb. 
15 percet, onnan, hegyre fel nem 80, 
hanem kb. 90 percet, a beteg beülte-
tése a mentőbe kb. 10 percet, vissza az 
út 80+15 percet igényelne Szeredáig. 
Feltételes módban írom, mert a men-
tő sem juthatna át azokon az akadá-
lyokon!

Ez összesen 230 perc, azaz majd-
nem 4 óra!

Orvosi protokollumaink előírásai: 
– agyvérzés esetén, ha a beteg 

nem hal meg azonnal, az első 30 perc 
az életmentő időköz, amíg a betegen 
komolyabb szövődmények nélkül 
még segíteni lehet;

– szívinfarktus után, ha a beteg 
nem hal meg azonnal, ugyanennyi az 
időköz;

– kifakadt vakbélgyulladást a kés-
leltetett percek töredéke is halálossá 
tehet;

– koraszülés vagy problémás szü-
lés esetében szintén perceken múlhat 
az anya élete;

– vérzéssel járó baleset vagy testi 
sértés esetén a másodpercek is számí-
tanak;

– 400 lakos gyalogközlekedésével 
naponta elpocsékolt idő kiszámításá-
ra ezúttal nem vállalkozom.

Annak taglalására, amit más-
nap, a szintén „világ végén” fekvő 
Lóvészen kirándulva láttunk az ot-
tani, hadiútnak is beillő útépítésen, 
szintén nem vállalkozom. Nemze-
tiségi részrehajlással vádolhatnám 
esetleg magam!

Csak úgy elgondolkozom a két 
településen látottakon. A vásárhelyi 
rádió riporterét parafrazálom: „Csak 
mondom a magamét, nem verek be 
koponyákat bunkósbottal!”

Ügyészévé váltam önmagam-
nak. Kampányév előtti lehetséges 
védőügyvédeim véd-(vád-)beszédei 
sorjázhatnának a további lapszám-
okban! 

dr. Veress Albert
osztályvezető főorvos, Csíkszereda

Korábbi híradásokban is 
szerepelt, hogy augusztus 
5–15. között közel 30 sze-

mély kíséretében a Mária úton gya-
logosan zarándokolt Szamosújvárról 
Csíksomlyóra nagyméltóságú és fő-
tisztelendő Székely János esztergom-
budapesti segédpüspök. Ez volt az 
első alkalom, hogy püspök zarándo-
kolt Erdélyben a Mária úton.

Mivel a püspök cigány pasz-
torációval is foglalkozik, fontosnak 
tartotta a romákkal való zarándok-
lást, amelynek céljai között az ed-
dig alig használt Mária út feltárása 
is szerepelt. Két nagycsalád mellett 
az egyházi méltósággal gyalogolt a 
Mária út megálmodója, az egyesü-
let elnöke, dr. Szabó Tamás, vala-
mint az egyesület két tagja is.

A nagy áldozatot vállaló zarán-
dokok átlagosan napi 25 kilométert 

tettek meg. Az útvonal a következő 
volt: Szamosújvár–Szék–Feketelak–
Nagysármás–Mezőmadaras–Nyá-
rádszentbenedek–Erdőszentgyörgy–
Énlaka–Oroszhegy–Szentegyháza–
Csíksomlyó.

Túl azon, hogy a résztvevők önma-
gukért és családjukért ajánlották fel az 
utat, a Magyarországról érkezőknek jó 
alkalom volt arra is, hogy találkozza-
nak Erdély magyarjaival, és nemcsak. 
Amint Székely János püspök augusz-
tus 15-én, Nagyboldogasszony nap-
ján a csíksomlyói kegytemplomban 
tartott, a zarándoklatot záró szent-
beszédében fogalmazott, a Mária út a 
hit és a szeretet útja, amely a megér-
tést, egymás elfogadását, a térségben 
együtt élő románok, magyarok és 
cigányok kézfogásának szükségességét 
szorgalmazza a szeretet szelíd hangján. 
Prédikációjában a püspök több pél-

dával is bizonyította, hogy miként 
valósult meg útjuk során a különbö-
ző nemzetiségű és vallású testvérek 
szeretetteljes találkozása, egymásra 
találása.

Azért, hogy a Mária út magyar-
országi zarándokainak útja zavarta-
lanul folyhasson, több helyi szerve-
zet és személy is bekapcsolódott a 
szervezésbe, többek között Küsmődi 
Attila szamosújvári plébános, Péterfi 
Attila Csongor, a Gyulafehérvári 
Caritas csíkszeredai kirendeltségének 
igazgatója, a Romániai Magyar Cser-
készszövetség tagjai, számos család és 
segítőkész ember.

A csíksomlyói kegytemplomban 
tartott szentmise végén Székely Já-
nos a zarándoklatot igazoló oklevelet 
adott át a résztvevőknek.

Borsodi L. László
ferences sajtóreferens

Levélbontás oldalunkon az írásokat, leveleket szerzőik előzetes hozzá-
járulása nélkül, mondanivalójuk tiszteletben tartásával, esetenként rö-
vidítve jelentetjük meg. Az itt megjelent vélemények nem feltétlenül 
azonosak a szerkesztőségével.

A fArkAslAki készülő krisztus-jelvénnyel 
kApcsolAtosAn

Kissé lassabban a giccsel

A giccs a szótár szerint az iro-
dalomban és a művészet-
ben olcsó hatásvadászó, 

hazugon érzelgős módon készített 
tárgy vagy mű.

A készülő fémalak egy szelíd, 
vonzó arcú, tárt karú férfit ábrá-
zol, mely egy jottányival se tú-
lozza el annak a szavainak értel-
mét, akit ábrázol, és aki mondta: 
„Jöjjetek hozzám, kik fáradtak 
és terhelve vagytok, és Én meg-
vigasztallak titeket.” Hol túlozza 
el hazugon az alig széttárt kar e 
mondanivalónak értelmét? Kü-
lönben sem az Ermitage vagy 
London, Párizs gyűjteményei 
számára készült a porfogó. A 
mai megszomorodott emberiség 
Istenbe vetett bizalmának a fel-
keltésére való. Hogy 22 méteres 
nagyságú? Nagy volt mindig e 
népnek hite!

Különben is Krisztus egyházá-
nak a kétezredik évfordulójához 
közeledünk, melyet giccs volna 
semmiségekkel köszönteni. Az 
Egyház kétezredik jubileumi év-
fordulója annak alapítása pillana-
tától számít, mely Jézus Krisztus 
életének 33. évében Nissan hónap 
15. napján délután 3 órakor tör-
tént, amikor fennszóval jelenti az 
Atyának, hogy: „Véghez vittem!” 
és lehajtá fejét és kiadá lelkét a ke-
resztfán. Ez sem giccs. Egyébként 
a jelvény arca meglepően hasonít 

a turini lepel halott Krisztus-arcá-
ra, mely a tudomány napjainkban 
kiadott nyilatkozatai értelmé-
ben egyedülálló, utánozhatatlan, 
megmagyarázhatatlan különleges 
jelenség, melynek méltó közzé-
tételéhez a tudománynak 10-20 
évet kell fejlődnie! Felötlik ben-
nem a gondolat, hogy ez 2033-ig 
meglesz. (A naptárcsinálók által 
vitatott plusz-mínusz hét év.) Ad-
dig ha valaki giccset akar látni, 
nézze meg a Leonardo da Vinci 
által festett Utolsó vacsora címen 
bámult freskót. Már hatodikos 
gimnazista koromban, az akko-
riban divatos művészettörténeti 
tankönyvben kétes elragadtatással 
hatott rám e mű, melyet jó pén-
zért festett a mester, amit letett 
Mona Lisa lábaihoz. Olvasó, ne 
nevess, ha a tömött pénzeszsákot 
látod Iskarioti Judás könyökénél. 
Ha az utolsó vacsoráról igazi re-
mekművet akarsz látni, nézd meg 
a gelencei (szomszédos megye) 
freskótöredéket, melyet a Gond-
viselés a maga különleges eszköze-
ivel őrzött meg a nagy jubileumra. 
Ha még akarsz gigantikus giccset 
látni, megnézheted az ameri-
kai Szabadság-szobrot, melynek 
utolérhetetlen népe most olyan 
boldog, hogy nem kívánnám az 
ellenségemnek sem, ha volna.

dr. Airizer László,
Csíkszereda

Szórványban élő fiatalokat hív-
tunk meg táborunkba, akik az 
András Alapítvány lázárfalvi 

táborhelyén találkozhattak székely-
földi fiatalokkal.

Úgy döntöttünk, hogy olyan 
fiatalokat hívunk meg, akik vala-
miképpen kapcsolódnak a hagyo-
mányőrzéshez, adta magát tehát, 
hogy elsősorban a néptánccso-
portokra gondoljunk. Így érkezett 
hozzánk Kolozs megyéből, Désről 
az Aranyeső néptánccsoport, velük 
érkezett három kiváló 17-18 éves 
fiatalember, akik magas szinten 
muzsikálnak. Ők zenéltek az esti 
táncházakban. Beszterce-Naszód 
megyéből, Besztercéről a Vadrózsa 
együttes jött el. Maros megyeiek 

is érkeztek: Erdőszentgyörgyről 
a 100 fonat együttes, Harasztke-
rékről a Tűzkerék néptánccsoport, 
Kendről a Kendi csillagok együttes. 
A 14–18 éves fiatalok találkoztak a 
lázárfalvi Rügyecske és Harmatfű 
csoportokkal. Meglátogatták a tá-
borozókat még néhányan a tusná-
di Gyöngyvirág és a szentkirályi – 
minő véletlen – ugyancsak Vadró-
zsa együttesekből. Célunk az volt, 
hogy találkozzanak a hasonló ér-
deklődésű fiatalok, ismerkedjenek, 
táncoljanak, kiránduljanak együtt, 
létrejöhessenek olyan találkozások, 
amelyek a későbbiekben kapcsolati 
tőkéjüket erősítik.

Programjukban délelőtt kéz-
műves-foglalkozások, délután tánc-

tanítás, este táncház volt. Kirán-
dultak Jánosi Csaba geológussal, a 
Csíki Természetjáró és Természet-
védő Egyesület elnöke vezetésével 
Sószékfürdőre, Nyírfürdőre.

Előadásokat hallgathattak az 
alábbi témakörökben: Balázs Lász-
ló: Honfoglalás kori építészet és 
életmód; Halász Péter néprajzku-
tató, Honismereti Szövetség tisz-
teletbeli elnöke: Csángók a ma-
gyar népművészetben; Balla Ede 
Zsolt: Szakrális földrajz. Ember 
és táj eg yüttléte; Székely Gab-
riella kertészmérnök: Gyóg y-
növények a díszítőművészetben. 
A program támogatója Hargita 
Megye Tanácsa.

György Katalin

Barangoló tábor fiataloknak


