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Augusztus 30-án nagy ün-
nepre ébredt az Úz-
völgye felső szakaszának 

tanyavilága, ugyanis Borboly 
Csaba elnök úr összehívására, 
Hargita Megye Tanácsa rend-
hagyó módon Egerszék szépen 
felújított művelődési házában 
tartotta havi ülését. 

A Csíkszentgyörgy község-
hez tartozó Csinód, Egerszék 
és Lesőd a megye legnehezeb-
ben megközelíthető települé-
sei közé tartoznak. Az áldatlan 
útviszonyok miatt itt évek óta 
bezárt a tejcsarnok, nem jár ki 
a postakocsi, a mentő és az or-
vos. Innen eljárni csak gyalog-
szerrel vagy szekérrel érdemes, 
mert az autók nem sokáig bír-
ják a kátyúkkal, vízfolyásokkal 
teli útszakaszt. Az útviszonyok 
miatt a Csíkszentmártonhoz 
tartozó Úzvölgye telepre is csak 
terepjáróval lehet eljutni. Ezen a 
mostoha helyzeten kívánnak vál-
toztatni a megye felelős vezetői. 
A havason megtartott tanácsülé-
sen egyhangú döntés született a 
123-as megyei út Rugát-tető és 
az egerszéki eltérő közötti útsza-
kasz idei felújításáról és folyama-
tos karbantartásáról, ugyanakkor 
felszabadítják ezt az útszakaszt és 
visszaadják a közforgalomnak. A 
megszavazott 600 000 lejből tar-
tós kövezett út építhető.

A tanácsülésen részt vett 
György József csíkszentgyörgyi 
és Gergely András csíkszent-
mártoni polgármester, valamint 
Bánkfalva és Csíkszentgyörgy 
közbirtokosságainak elnökei is. 
Megfogalmazódott, hogy ennek 
a felújítandó útnak a megőrzé-
se csak a megyei tanács, a helyi 

önkormányzatok és a közbirto-
kosságok együttműködése ré-
vén valósítható meg, s emellett 
a magán-erdőkitermelők faszál-
lítását is oly módon szükséges 
szabályozni, hogy ez az útban 
ne tegyen kárt. Szeptember fo-
lyamán írásos megállapodás is 
születik erről az együttműkö-
désről.

Csinódnak és Egerszéknek 
végre lesz járható főútja. Ez az itt 
élő csángómagyar közösség hosz-
szú távú megmaradását teszi lehe-
tővé, hiszen a járható út a kulcsa 
minden további fejlődésnek.

A tanácsülésnek a helyi kö-
zösség részére más hozadéka 
is van. Főként téli időszakban 
nagy gondot jelent az egerszéki 
V–VIII. osztályos tanulóknak 
a csinódi iskolába való eljutása. 
Ezen segít hamarosan az a 4x4-es 
kisbusz, aminek beszerzéséhez se-
gítséget ígértek a megyevezetők. 
A népviseletbe öltözött csinódi 
gyerektánccsoport műsorát lát-
va a Gyimes-völgyét képviselő 
Rácz Árpád tanácsos felajánlot-
ta, hogy az útjavítást követően 
félévente eljön ide a hidegségi 
folklórcsoporttal, és csángó bált 
meg táncoktatást szervez. 

Tamás Zoltán felsőboldogfalvi 
iskolaigazgató pedig évenkénti ki-
rándulási lehetőséget ajánlott a 
csinódi meg egerszéki gyerekek-
nek. 

Köszönet a döntéshozóknak, 
hogy eljöttek hozzánk, s hogy 
évtizedes adósságot törlesztve 
határozataikkal Székelyföld ke-
belére ölelték ezt a mesés havasi 
tanyavilágot.

Sepsiszéki  
Nagy Balázs

Tanácsülés a havason

Szeptember 1-jén a Gyulafe-
hérvári Caritas Családsegítő 
Szolgálata Hargita Megye 

Tanácsának támogatásával újra meg-
szervezte a Régiók találkozását, 
Udvarhely, Gyergyó és Csík ré gió 
hátrányos helyzetű gyerekeinek kö-
zös kirándulását.

A kirándulás úticélja Gyi-
mesbükk volt, a Rákóczi-vár, a 
kontumáci kápolna és kegyhely 
megtekintése. Első állomásunk a 
csíkszeredai Harmopan pékség 
volt, ahol a közel 140 gyermek és 
önkéntes kísérőik megtekinthet-
ték, hogyan készül a mindennap 
asztalra kerülő kenyér és a nápolyi 
szelet. Ez a látogatás nagy érdek-
lődésnek örvendett a gyerekek 
körében, főleg hogy megkóstol-
hatták a frissen készült pékárukat. 
A látogatás végén minden gyerek 
kapott kiflit meg nápolyit útrava-
lóként. 

Utunk a Gyimesi-szorosban, 
a Tatros-völgyében folytatódott, 
ahol a következő megállónk a 
Gyimesfelsőlokon található Ár-
pád-házi Szent Erzsébet Gim-
názium volt. Itt a nagy csapat 

elfogyasztotta a bentlakás sza-
kácsnői által elkészített ízletes 
krumpligulyást, majd szabadtéri 
játékok, ismerkedés, egymásra fi-
gyelés következett. 

Gyimesfelsőloki tartózkodá-
sunk legoldottabb pillanata egy 
fergeteges vizeslufi-bajnokság volt, 
amelyet senki sem úszott meg 
szárazon. A vizeslufi-bajnokság 
eredményét már a gyimesbükki 
kontumáci kápolna és emlékhely 
udvarában hirdettük ki, a továb-
biakban csapatokban mutathat-
ták meg a gyerekek ügyességüket, 
kreativitásukat, minden csapat el-
nyervén megérdemelt jutalmát. 

A három régió gyerekeinek 
a találkozása a csíkszépvízi vi-
ztározónál ért véget, ahol minden-
ki elbúcsúzott az újonnan megis-
mert barátoktól.

A kiránduláson részt vevő gye-
rekek közül többen is köszönték 
ezt a napot, hiszen legalább a va-
káció vége felé ők is elmondhatják, 
hogy voltak nyaralni. 

Török Emőke,
a Caritas Családsegítő 

Szolgálatának munkatársa

Gyerekzsivaj töltötte meg 
Tatros-völgyét

Egy neves erdélyi fürdőhelyre 
kaptam gyógykezelési jegyet. 
Mondanom sem kell, nagyon 

megörvendtem. Már előző este 
megérkeztem, hogy reggel az elsők 
között lehessek az orvosnál, még az 
aznapi kezeléseket is ki tudjam hasz-
nálni. Hogy ez nem jött össze, csak a 
zsúfoltságnak tudható be. 

Kedves hölgy fogadott a turista-
elosztónál, és miután átvette a neki 
szánt (de nem elvárt) figyelmességet, 
kiállította az elszállásolási, étkezési 
és kezelésre vonatkozó papírokat. 
Ugyanis a recepcióstól függ, és nem 
mindegy, hogy a szállodának az 
északkeleti vagy a délnyugati részén 
és hányadik emeleten kap szobát a 
kezelésre vágyó. S ami még ennél 
is fontosabb, hogy kivel kerül egy 
szobába, egy hegyen túli, fokhagy-
ma szagú vénséggel vagy pedig egy 
huszonéves erdélyi topmodellel. No, 
azért éppen ekkorát nem tévednek, 
mert a családosokon kívül a szobák 
lakóinak egyneműségét tiszteletben 
tartják, hogy azon kívül mi történik, 
az nem rájuk tartozik. 

Átvettem a szobakulcsot (kár-
tyát), a kezelési papírt, az étkezé-
si jegyet. A hölgy megkérdezte, 
nem akarok-e vacsorázni. Persze, 
kaptam az alkalmon, ha még nem 
késő. Este nyolc óra volt, gondol-
tam, már kimentem a vacsoraidő-
ből. Azt mondta, még beleférek, 
én meg örömmel elfogadtam. Lám, 
mit jelent egy kis figyelmesség, és 
mit jelent egy meleg vacsora. Erre 
fel a hölgy nekem leszakította az 
utolsó napi vacsorabonomat, lepe-
csételte, ahogy dukál és elküldött 
vacsorázni. A maradékot, a regge-
lit és az ebédet odakapcsolta a bo-
rítékhoz. 

A vacsora nagyon jó volt. Lám, 
mit jelent egy kis figyelmesség. Ak-
kor még nem gondoltam, hogy az 
utolsó keserű lesz, azaz semmilyen. 
Ugyanis az érkezési jegyek előre le 
voltak pecsételve, egy nappal ko-
rábbra, mint ahogyan a jegy szólt. 

Tehát nekem a nulladik napon az 
első napit kellett volna elfogyaszta-
nom, a reggelit-ebédet pedig hátul 
bekapcsozza. Ő pedig ezt a lapot 
leszakította, egyszerűen elcsente, 
és velem megetette a 18. vacsorát, 
ami nekem csak a 17. volt. Mi több, 
a kezelési papírt is úgy állította ki, 
hogy csak 17 napra szóljon. Gon-
dolta, az a bunkó székely úgysem 
veszi észre, mikor elfogy a kezelése 
úgyis megy haza kaszálni, mit ér-
dekli őt, hogy a 17. nem 18. És ez 
majdnem be is vált, csak a nyolca-
dik napon jöttem rá a turpisságra, 
amikor valaki rámkérdezett a keze-
lőben, hogy mikor megyek haza? 
Ránéztem a „fisámra”, és egyből 
felfutott a cukrom, ugyanis ott egy 
nappal rövidebbre volt szabva a ke-
zelési idő. Elkezdtem magamban 
szidni a rendszert, a parlamentet, 
a kormányt és az egészségügyi mi-
nisztert személyesen, hogy a 18-ból 

17-et csináltak. De rájöttem, kár 
volt. Nem mindig a nagykutyák 
ártanak, a kis piszlik is meg tudják 
marni az embert.

Elmentem a recepcióra és elő-
adtam a panaszom. A nő meghall-
gatott, és azt kérdezte, megszámol-
tam-e az étkezési jegyeimet. Beval-
lottam, hogy nem. Na, akkor vessen 
magára! – volt a válasz. Két napot 
kellett várjak, míg ugyanaz a nő lett 
a szolgálatos. Előadtam neki is a 
panaszom. Vette is a lapot. Úgy lát-
szott, a kolléganője értesítette, hogy 
van egy panaszos, s a számítógépben 
ki is jött, hogy egy nappal meg va-
gyok rövidítve. Próbálta helyreiga-
zítani, de nekem kellett a kálváriát 
eljárni, újraprogramáltatás, orvosi 
jóváhagyás, pecsét, de végül is révbe 
jött. Hanem a kajabon, az elveszett 
mindörökre. 

Még csak arra volnék kíváncsi, 
hogy a hölgyike az elcsent ételje-

gyet elfogyasztotta-e az étterem-
ben, vagy készpénzre váltotta, mert 
akkor egy egész rablószervezettel 
van dolgunk. Ami pedig a legbosz-
szantóbb, egy magyar nőről van 
szó, akinek a szülei a múlt század 
utolsó évtizedeiben olyan nevet 
adtak neki, hogy ne lehessen elro-
mánosítani. Talán magára ismer. 

Végül semmiféle kártérítést 
nem kaptam, nem is kértem. Utol-
só nap böjtöltem, de hát éppen 
péntekre esett. Csak nem mind-
egy, hogy valaki önként vállalja 
a böjtöt, vagy rákényszerítik. A 
kiharcolt utolsó kezeléseket úgyis 
elvégeztem, és elégtételt érzek, ha 
arra gondolok, hogy ezt az átveré-
si módszert egyhamar nem fogja 
alkalmazni kisnyugdíjas sorstár-
saimon. Remélem, nem néznek 
senkit bunkónak, aki nem tud 
elszámolni 18-ig. Felhívom tehát 
sorstársaim figyelmét, hogy min-
den apróságra figyeljenek, mert a 
kedveskedő-mosolygó arc mögött 
nem lehet tudni, mi rejlik. 

Incze József

Hátrányos helyzetű kiránduló gyerekek. Ők is voltak nyaralni

Egy üdülés margójára

Hagyományőrzés

Szép magyar anyanyelvünket 
művelni és őseink értékes ha-
gyományait megőrizni szent 

kötelességünk. Mostanában gyak-
ran hangzik el, hogy az őseink visele-
tét és szokásait meg kell őriznünk, de 
az a baj, hogy nem minden faluban 
tartják fontosnak. Nagyon könnyű 
dolog az idős, tettre kész nyugdíja-
sokat kritizálni, és talán egyesek ki is 
nevetnek minket, ám az olyan neve-
tős és leértékelő személyek saját ma-
gukról állítanak ki bizonyítványt. A 
legények egy része megmutatta, mit 
tud a dánfalvi falunapok alkalmá-
val. De hol vannak a táncos székely 
dánfalvi lányok és legények? Vagy 
talán szégyellik felvenni a szép ősi 
viseletünket? A nyugdíjas közössé-
günk véleménye szerint jól meg volt 
szervezve a falunapi ünnepség. Jól 
szervezetten zajlott le a Ki mit tud 
Csíkdánfalváról? elnevezésű, fiatal 
tanulók versenye Szabó Imre könyv-
tárosunk és feleségének köszönhető-
en. Jó volt a főzőverseny is, volt mit 
enni, inni bőven, és szórakozási lehe-
tőség is volt.

Mi, a Fehér nefelejcs nyugdíjas 
egyesület is igyekeztünk bekapcso-
lódni a falunapi versenybe főzéssel, 
lángos- és hígpalacsinta-sütéssel. 
Tehát jól szervezett ünnepség volt, 
csupán egy elmarasztaló, negatív 
vélemény hangzott el a közönség ré-
széről: Mi az oka annak, hogy nincs 
egy fiatalokból álló dal- és tánccso-
port, annak ellenére, hogy nálunk 
középiskola működik? Értékeljük 
azt, hogy vendégtáncosokat hívnak 
Madéfalváról, de mégiscsak szégye-
nünkre válik, hogy a jó dánfalvi tán-
cosok hiánya miatt az ünnepi szent-
mise után a madéfalvi tánccsoport 
kísérte ki a fürdőre a fúvószenekart. 
Véleményünk szerint nagyobb fe-
lelősséggel kellene a kulturális tevé-
kenységet fellendíteni és irányítani 
azok részéről, akik arra hivatottak. 

Ezúton is kérjük tehát, ne 
hagyjuk kihalni szép székely nép-
dalainkat és őseinktől ránk maradt 
hagyományainkat!

A nyugdíjasok nevében  
Albert Margit,

Csíkdánfalva

Levélbontás oldalunkon az írásokat, leveleket szerzőik előze-
tes hozzájárulása nélkül, mondanivalójuk tiszteletben tartásával, 
esetenként rövidítve jelentetjük meg. Az itt megjelent vélemények 
nem feltétlenül azonosak a szerkesztőségével.


