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Megölték Bolhát

A Levélbontás rovatban nagyon 
sok köszönő- vagy éppen el-
marasztaló írás jelenik meg a 

mindennapi történések kapcsán. 
Én nem megköszönni, csak ép-

pen méltányolni kívánom a városi 
közszállítás jobbításáért tett erőfe-
szítéseket. Nem naponta, de gyak-
ran utazom. Az irányítóközpont 
alkalmazottjai, a buszok vezetői, s 
egyáltalán a kiszolgálás megelége-
désre ad okot (ezt sokak nevében 
írom). A sofőrök készségesek, ked-
vesek. Az indulás ideje pontos, az 

ülések, illetve az autóbuszok felü-
letei tiszták. Ezt csak az tudja érté-
kelni, aki évtizedekig „navétázott” 
úgy és olyan körülmények között, 
ahogy akkor lehetett. 

Még az „egyenruha” használata 
is kellemes látvány. Az előre meg-
vett jegyek előnye sem lebecsülen-
dő (lejben kifejezve).

További jó munkát, kitartást és 
egészséget kívánunk a közszolgálat 
dolgozóinak!

Sokak nevében:  
Todor Klára, Csíkszereda

Még mielőtt valaki viccnek 
venné és elmosolyodna, 
elmondom, hogy Bolha 

az én csillogó fekete szőrű kisku-
tyám volt, két ököl nagyságú, és a 
világ legokosabb állata. 

E hónap tizenkettedikén, tizen-
négy és tizenöt óra között Szent-
egyházáról a fennsíkon keresztül a 
szelterszi völgy felé tartottam hétvégi 
házamhoz. Velem volt a már említett 
kiskutyám, és élvezte az istenadta gyö-
nyörű természetet. Én nem voltam 
valami nyugodt, mert jogos aggodal-
mak gyötörtek a parányi állat bizton-
ságáért. Tudni kell, hogy a szelterszi 
tetőn, hosszú kilométereken át juh-
nyájak legelésztek, ami egymagában 
nem volna nagyobb baj, még az sem, 
hogy a nyájakat kutyák őrzik, mert 
amióta a világ világ, ez így volt rend-
jén. Csakhogy mint minden részében 
a társadalomnak, ahogy a törvényeket 
nem tartják tiszteletben, úgy a juhá-
szatban is hanyagolják azokat, mert ők 
miért legyenek mások? Tehát az ebek-
re nem tesznek koloncot, a számukat 
sem korlátozzák, és köztudott, misze-
rint a juhász nem szidja meg a kutyáját 
még akkor sem, ha rosszat tesz, mert 
úgymond elbátortalanítja őket, és a 
vadakkal szemben hasznavehetetlen 
lesz. Nagy a gyanúm, hogy ennyi jó-
szágot táplálni sem tudnak normáli-
san. Ezért az állatok falkákba verőd-
nek, csak a falkavezérre hallgatnak, és 
nem a pásztorra, akiket gyakran vál-
toztatnak a vállalkozók. Nem vagyok 
szakember, még sok, számomra isme-
retlen tényező is közrejátszhat ahhoz, 
hogy emberre még vehemensebben 
támadjanak. Tapasztaltam, hogy nem 
a nyáj megvédése érdekében teszik, 
akkor is becserkésznek és rátámadnak, 
ha a birkanyáj kilométerekre tartózko-
dik. Tény az, hogy a kisebb-nagyobb 
incidensek mindennapossá váltak, 
és vagy huszonöt-harminc juhászku-
tya rettegésben tart egy egész várost. 
Házi kutyákat tépnek szét, a turista-
ösvények mentén gyerekeket, nőket 

és férfiakat támadnak és harapnak 
meg. Panaszt tettünk a szentegyházi 
néptanácson, az továbbította a lövétei 
néptanácsnak, de évek hosszú során 
nem változott semmi, ugyanazok a 
panaszok találnak süket fülekre. Néha 
az az érzésem, hogy nem tudatosan, de 
arra várnak, hogy valakit széttépjenek 
az elvadult állatok. 

Körülbelül egy kilométerre lehet-
tet tőlem a nyáj, és reménykedtem, 
hogy megússzuk. Még akkor is re-
ménykedtem, amikor egyetlen ko-
mondort elkergettem. Nyilván a fel-
derítő volt, és ne nevessenek ki, mert 
ezek az állatok falkában rendkívülien 
szervezettek. Gyorsan, lélegzetvissza-
fojtva ereszkedtünk le a fenyőkkel bo-
rított oldalon, de úgy öt perc elteltével 
ránk rontott egy tíztagú kutyafalka 
fülsiketítő ugatással. Ettől a pillanattól 
kezdve élet-halál harcot vívtam a bes-
tiákkal majdnem negyedórán át, de az 
is lehet, többet vagy kevesebbet, mert 
olyankor az időérzék pontatlanná vá-
lik. Elkapták a kiskutyámat, és húzták 
kétfelé, mint egy harmonikát, a töb-
biek meg őrjöngve harapdálták ahol 
érték, de nem sokáig. Egy ugrással ott 
teremtem a kutyagomolyag közepé-
ben, és fokosom nyelével addig csépel-
tem őket, amíg gyáván elvinnyogtak, 
de nem végleg, csak visszavonultak 
erőt és bátorságot gyűjteni. Akkor 
még nem vérzett az én Bolhám, neki-
hátráltam egy fenyőfa törzsének, meg-
fogtam kutyámat egyik kezemmel, és 
torkom szakadtából kiáltottam a pász-
tor után: 

– Pásztorember, vidd el a kutyái-
dat, mert megölnek! 

Hátrálásom újra felbátorította 
őket, és támadásba lendültek. A má-
sodik csata volt a legkegyetlenebb, fél 
kézzel harcoltam, fél kézzel tartottam 
a kutyámat. Lábaim között csattogott 
álkapcsuk, mert oda húzódott meg 
kutyám. A támadást újra visszavertem. 
Nem vagyok Rambo, de kettőnkért 
harcoltam, és ez bátorságot adott. 
Távolabb húzódtak, és úgy acsarog-

tak rám, hogy semmi kétség nem fért 
hozzá, ezek életünkre törnek. Közben 
segítségért kiáltoztam, a fenyők kö-
zött kiláttam a tisztásra, észrevettem, 
hogy egy-két birka már ott legelészik 
közömbösen, de pásztor nem volt se-
hol. Újra ránk rontottak, azt gondol-
tam már, soha nem lesz vége ennek a 
rémálomnak, végső elkeseredésemben 
elhatároztam, hogy véget vetek ennek 
a harcnak, elengedtem a kutyámat 
(és ezzel tévedtem), két kézre fog-
tam fokosomat, és csépelni kezdtem 
a megvadult falkát. Meghátráltak, 
én nyomultam utánuk, és püföltem, 
mikor őket, mikor a levegőt. Egyik 
pillanatról a másikra eltűntek előlem. 
Amikor megtudtam, miért, majdnem 
agyvérzést kaptam: Bolha kutyám fu-
tásnak eredt, vagy nem bírta szegény 
cérnával, vagy feláldozta magát értem, 
ki tudja, ki lát bele egy hűséges kutya-
lélekbe? 

– Ne menj el, Bolha, gyere visz-
sza, Bolha! – kiáltottam utána, de 
elrohant az erdő sűrűjébe, maga 
után csalva tíz bestiát és lelkemnek 
egyik darabkáját. 

Rohantam én is utánuk, de tud-
tam, hogy reménytelen. Amikor vala-
honnan messziről meghallottam ha-
lálsikolyát, akkor éreztem meg, hogy 
mennyire szerettem én ezt az állatot. 
Késő estig kerestem nedves szemekkel, 
és panaszos hangon szólítottam, majd 
másnap újra estig, de nem találtam meg 
egy darabkáját sem. Egy kétéves gyere-
ket vezettek szülei a történtek idején 
pár tíz méterre a helyszíntől, később 
tudtam meg, hogy mindent láttak, 
mindent hallottak, és mindannyian 
halálra rémültek. Akkor hálát adtam 
az Istennek, mert lehetett volna Bolha 
helyett egy kétéves kisgyerek is, miért 
ne lehetett volna? Most azért írtam le 
ezeket a sorokat, térjen észhez minden 
felelőtlen, saját törvényeit járó ember, 
hogy ilyen ne történhessen meg soha 
az életben! 

Sebők Mihály,
Szentegyháza

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.

Volt Keskeny Út
a VII. EMI-táborban

Az EMI-tábor és a Keskeny Út 
ökumenikus fesztiválmisszió 
annyira összetartoznak, hogy 

elképzelhetetlen EMI-tábor Keskeny 
Út sátor nélkül. Ebben az évben is ott 
voltunk Gyergyóban az egyik talán 
legfiatalabb résztvevőkből álló csapa-
tunkkal.

A sátrat szerdán 13 órakor nyi-
tottuk meg, majd rövidesen Bencze 
Zsuzsanna negyedéves unitárius te-
ológiai hallgató tartott bemutatót a 
Protestáns Teológiai Intézetben való 
tevékenységekről, illetve a teológusi 
életről. A napot élményszínházzal, 
gitárdélutánnal folytattuk, majd zsí-
ros kenyér és tea mellett beszélgetés-
sel zártuk.

Csütörtökön reggel a Csend be-
szél programunk után egy áhítaton 
vehettünk részt, melyet Bencze Zsu-
zsanna tartott. Ezt követte Imre Ist-
ván Zoltán előadása Értékes vagy?! 
címmel. A délutáni időszakot kéz-
műves-foglalkozással, agyagozással, 
bogozással, rajzolással és festéssel 
töltöttük. Ezt követően a Good 
Will Hunting című filmet néztük 
meg, majd a filmről és arról beszél-
gettünk, hogy értékesek vagyunk.

Pénteken az áhítatot Bardócz Csa-
ba ikafalvi lelkész, a Keskeny Út fesz-
tiválmissziós csapat vezetője tartotta, 
aki megemlékezett egyik társunkról, 
Nap Katiról, aki már az Úr országában 

szolgál, és onnan figyeli mindennapi 
tevékenykedésünket. Előadást hall-
gathattunk Teremtés és/vagy evolúció 
témában Bartos Károly interaktív 
előadásában. A délutáni időszakban 
gitáron csendültek fel ismertebb és ke-
vésbé ismert dalok, majd témába illő 
film következett. 

A szombati nap előadása Terhesség 
vagy áldás címet viselte, a témát Szabó 
Erdős Erzsébet gyergyószentmiklósi 
pszichológus fejtette ki számunk-
ra, egyrészt szakmai, másrészt női 
szemszögből. Délutáni programunk 
élményszínház volt, a heti témával, 
majd filmnézés következett Ikrek – 
Élet az anyaméhben címmel. Az ezt 
követő beszélgetés a testvérkapcsola-
tokról, a testvérek közötti viszonyról 
is szólt.

Vasárnap reggel szentmisén vet-
tünk részt, melyet Böjte Csaba feren-
ces szerzetes tartott a táborlakóknak. 
Egy kis pihenés után kézműves-fog-
lalkozás volt, újdonsággal a prog-
ramban, gipszmaszkok is készültek, 
amíg az időjárás meg nem zavarta a 
tevékenységet, majd élményszínház 
és egy energia-levezető sátorzáró kö-
vetkezett.

Köszönetet mondunk a Bethlen 
Gábor Alapnak, Nap Kati szerettei-
nek és az EMI-tábor szervezőinek, 
akik támogatták munkánkat.

Vas Zsuzsanna

Nagy halat akasztottam meg 
a múlt hét egyik napjának 
szürkületében. A part kö-

zelében vezettem, de egy láthatatlan 
víz alatti fa törzsébe csavarodott, és 
a szerelék beszakadt mindenestől. 
A mellettem horgászó kolléga azzal 
vigasztalt, hogy hát valamiből meg 
kell éljenek az öt horgászüzlet tulaj-
donosai Székelyudvarhelyen! Ezt én 
nem is vitatom, de felmerül néhány 
kérdés, amelyekre szeretném, ha az 
illetékesek válaszolnának:

Még egykori bankos korsza-
komból tudom, hogy a zeteváraljai 
víztározó árvízvédelmi célokkal 
épült. A beruházást megalapozó 
technikai gazdasági tanulmány 
(STE) világosan előírta, hogy az ár-
vízveszély esetén feltöltött tározót 
a veszély elmúltával le kell üríteni. 
Ilyen meggondolásból a vízgyűjtő 
körül elterülő lombhullató erdőből 
csak annyit vágtak ki, amennyit az 

aránylag alacsony vízszint huzamo-
sabb idő alatt megfullaszt. Az utób-
bi három évben azonban a tó vizé-
nek állandó magas szinten tartása 
tetemes mennyiségű fa pusztulását 
okozta. Kiszáradt bükk-, gyertyán- 
és tölgyfák sokasága rondítja a Szé-
kelyföldön egyedülálló természeti 
tájat. A kiváltó ok ismeretes: villa-
mos energiát, és minél több profitot 
termelni! Vajon melyik az illetékes 
felsőbb szerv, amelyik megállapítja 
a bukaresti, villamos energiát ter-
melő okos fiúk által okozott kárt, 
és elrendeli a kiszáradt fák kiterme-
lését, elszállítását? Hisz ezek a fiúk 
három év alatt annyit arattak, hogy 
kéthetenként saját helikopterrel 
röpködnek a víztározó felett! Ideje 
volna felébredni, Zetelaka község 
erdőtulajdonosai!

Felhőszakadások alkalmával a 
varsági és sikaszói ágról hatalmas 
mennyiségű fatörzset és ágat hoz 

a víz a tó medrébe. Mivel ezek 
igen nagy fajsúlyúak, a meder fe-
nekére süllyednek, és rothadnak. 
Vajon melyik az a felsőbb főnök-
ség, amelyik kimondja, hogy e 
helyzet rontja az ivóvíznek hasz-
nálandó tó vizének minőségét, 
és elrendeli a víztározó legalább 
kétévente történő leeresztését, 
és a meder kitakarítását? Biztos-
ra veszem, hogy minden horgász 
legalább öt napot közmunkázna, 
prefektus úr!  

A fenti morgolódásomra azt 
mondja a horgászkolléga, hogy 
nem érdemes sehova sem írogat-
ni, mert egyszerűen a szemetesbe 
dobják levelemet, vagy kitörlik a 
számítógépből. Hát lehetséges, 
igaza lesz, de legalább a Hargita 
Népe tizenötezer előfizetője elol-
vassa! 

Iszlai József,
Székelyudvarhely

Érdekek és hanyagság
a zeteváraljai víztározónál

Jó közszállítás


