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Körkép
társadalom

Elég kevés olyan ágazata van az iparnak, ami iga-
zán működik a Székelyföldön (lehet, hogy nem is kell 
ennél több). Említeni lehet a fafeldolgozást és a var-
rodákat, na meg az ásványvíz-palackozást. Azonban 
egyik ágazatot sem lehet egyértelműen sikertörténet-
ként leírni. Elsősorban azért, mert igaz, hogy meg-
élhetést biztosítanak nagyon sok családnak, de az is 
igaz, hogy sok esetben nagyon alacsony életszínvona-
lon. Ugyanakkor az erőforrások felhasználása utáni 
közösségi haszon sem jelentkezik. Az erdők kipusztulnak, a 
fát sokszor nagyon alacsony feldolgozási szinten viszik el, az 
ásványvizek utáni jövedéki adó Bukarestbe megy, az úgyne-
vezett nadrággyárak pedig az emberi erőforrást használják ki 
kegyetlenül. 

Rendszergondokról lehet szó – valamilyen okból kifolyó-
lag rosszul adminisztráltuk magunkat és lehetőségeinket. A 
fakitermelés nagyon sokáig (és egyes helyeken még most is) 
rendszertelenül, tolvaj módon történt. Annak ellenére, hogy 
mindenki kockáztatott, nagyon kevesen nyertek a dolgon. 
Az egyszerű ember csak annak örülhetett, hogy volt a betevő 
falatra való. Sok esetben a munkásokat feketén fizették, és a 
hosszú évek feketemunkája által okozott kárt csak később fog-
juk megérteni, és megfizetni. Ugyanígy a gondatlanul és ter-
vezés nélkül kitermelt erdők helyzetének rendezése, a táj visz-
szaállítása nem lesz egy egyszerű és költségmentes folyamat. 

A „nadrággyárak” esetében pedig valószínűleg egy köz-
ponti ipari és befektetés-szabályozási politika hiányának isz-
szuk meg a levét. Meg annak is, hogy sokszor nem a megfelelő 
kezekben és központokban összpontosult a székelyföldi cégek 
vezetése, amíg ezek állami tulajdonban voltak. Hisz vidé-
künkön nemcsak varrták a szövetet, hanem gyártották is, sok 
esetben helyi nyersanyagot felhasználva. 

A meglévő gépesítéssel és humánerőforrással nem tudtunk 
gazdálkodni megfelelően, így addig jutottunk, hogy sok eset-
ben ügyeskedők, ingatlanbárók játszották el a gyárakat, ad-
ták el ócskavasba a gépeket. A munkanélküliség nőtt, sokan 
elmentek, akik maradtak, azok bármilyen munkalehetőséget 
igyekeztek megragadni, és nagy részük éhbérért dolgozott, 
sok esetben dolgozik a mai napig külföldi cégeknek, akik úgy 
tekintenek Romániára, mint valami harmadik világbeli ál-
lamra, ahol a munkásnak is „vetnek valamit”, és az elég is 

neki. Hozzák a szövetet, hogy éhbérért dolgozó var-
rónők megvarrják.

Kritizálni könnyű, lehetne mondani a fent leír-
takra – és való igaz, megoldásjavaslatokkal nagyon 
nehéz szolgálni. De mindenképpen vissza kellene sze-
rezzük kezdeményező képességünket ezeken a terüle-
teken, ahogyan visszaszereztük a pályázatok terén, 
a kormányzati befektetések idevonzásának terén, a 
helyi hagyományos termékek terén. Van lehetőség rá, 

Csíkszeredában van egyetem, tanult emberek kerülnek ki on-
nan, akik képesek hozzáadott értéket termelni. Szükség lenne 
egy ipari stratégiára is, hiszen rendesen működő ipar nélkül 
nagyon nehéz lesz emelni az életszínvonalat. 

Ez csak egy eszmefuttatás: de székelyföldi embereknek a 
kizsákmányolás nap mint napi valóság. Napestig dolgoznak, 
és hazamenve mégis nélkülözni kell. A csíkszeredai készru-
hagyár esetét, az ottani dolgozók nehéz helyzetét nem egy 
magáncég belügyének kell tekinteni, hanem bizonyos fokig 
közügynek. Embertársainkat nem hagyhatjuk cserben éppen 
akkor, amikor szükségük van támogatásra. 

Kizsákmányolás
                 NézőpoNt n Isán István Csongor

Két újabb játszóteret vehetnek 
bir tokukba a napokban a kicsik 
Csík szeredában, a létesítménye
ket rá adásul a lakók kérték az ön
kormány zattól. A polgármesteri hi
vatal illetékese azonban azt mond
ja, ez még szerencsés eset: olyan is 
megtörtént, hogy a tömbházlakók 
aláírásgyűjtéssel próbálták meg
akadályozni egy közeli játszótér 
létesítését.

Mihály László
mihaly.laszlo@hargitanepe.ro

A hétvégétől teljesen birtok-
ba vehetik a ma végleg el-
készülő, faépítményekből 

álló játszóteret a Hunyadi János és 
Tető utcákban lakó gyerekek, a na-
pokban pedig egy további játszótér 
épül a csíktaplocai iskola udvarán. 
A kicsik a mászókának, a hintának, 

a libikókának vagy a homokozónak 
örülhetnek, miközben az új pado-
kon ülő szülők, nagyszülők nyugod-
tak lehetnek: a teret övező alacsony 
fakerítés megóvja csemetéiket attól, 
hogy az útra szaladjanak. A Kalász 
negyedi natúr játszótér egyébként 
még mindig kísérletezés arra, hogy 
mennyire válik be – a város több 
hasonló létesítményét ugyanis rö-
videbb-hosszabb idő alatt ismeret-
lenek megrongálták. „Kipróbáltuk 
a kötélelemes eszközöket is, de a 
legtöbb esetben a kötelet valakik 
ellopták, meggyújtották, így folya-
matosan pótolni kell azokat” – ma-
gyarázza lapunknak a polgármes-
teri hivatal játszóterekért is felelős 
projektfelelőse, Lázár Péter. Mint 
érvel, elsősorban esztétikai okok 
mentén döntött a városvezetés a 
fából készült elemek mellett, de az 

is szempont volt, hogy helyi mes-
terembereket foglalkoztassanak az 
elkészítéssel – többek között ezért 
sem látni Csíkszeredában a más 
városokban népszerű műanyag ele-
mekből álló játszótereket. „A má-
sik ok, hogy jóval drágábbak, mint 
a fából készültek: egy műanyagé 
50 ezer lej körüli, ezzel szemben a 
most átadásra kerülő két új játszó-
tér összesen mintegy 30 ezer lejbe 
kerül” – teszi hozzá Lázár Péter. 
Igaz, a fenntartása is költségesebb, 
mivel több törődést igényel.

A megfelelő elem kiválasztása 
azonban csak egy vetület, ami fej-
fájást okozhat a városvezetésnek. 
Amint ugyanis Lázár meséli, sok 
lakó vehemensen ellenzi egy-egy 
játszótér kialakítását, mert félnek 
a gyerekzsivajtól. „Olyan lakossal is 
volt dolgunk, aki azért kezdett alá-
írásgyűjtésbe, mert nyáron nyitott 
ablaknál szeretett volna pihenni, és 
attól tartott, a játszó gyerekek miatt 
nem fog tudni” – idéz fel egy esetet 
a városháza munkatársa. A tapasz-
talatok egyébként azt mutatják, 
általában azok a lakók tiltakoznak, 

akiknek unokája, gyereke évekkel 
ezelőtt szintén a közelben játszott 
– vagy éppen nem is adatott meg 
neki ez a lehetőség.

Csíkszeredában különben az 
utóbbi évek mindegyikében épült 
2-3 játszótér, melyek száma összesen 

mintegy 35-re rúg a városban. De 
hogy ezek meg is maradjanak, Lá-
zár azt szeretné, ha az emberekben 
felébredne a civil öntudat: ha kar-
bantartanák, vigyáznának rá, és az 
esetleges rongálóknak, tolvajoknak 
megálljt parancsolnának.

hirdetések

Az épülő Kalász negyedi játszótér. Natúr elemek, természetes környezet fotó: mihály lászló
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