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Köszönetet szeretnék nyilvá-
nítani magam és családom 
nevében mindazoknak, 

akik anyagiakkal, kétkezi munká-
val, nyersanyaggal hozzájárultak/
nak a villám okozta tűzben leégett 
csűrünk újjáépítéséhez.

Felsorolni is nehéz azt a sok 
jót, amit irányunkban a rokonok, 
szomszédok, falustársak, az egyház-
tanács, a tűzoltóság, a polgármeste-
ri hivatal, a helyi vállalkozók és kör-
nyékbeli cégvezetők tanúsítottak. 
Megvolt a helye a konyhára szánt 
adományoknak is, hiszen olyan na-
pok is voltak/vannak, hogy 20-30 

segítőkész embert kellett leültetni 
az asztalhoz. A mesteremberek 
hozzáállásának, a kalákának kö-
szönhetően sikerült megönteni az 
új csűr alapját, és az istálló is fel van 
húzva derékig, már csak a csűrrész 
és a tető van hátra. Azoknak is há-
lával tartozunk, akik sarjút, szénát, 
szalmát hoztak, az tölt el jó érzéssel, 
hogy van, akire számítani. Kérem, 
ne vegye senki sértésnek, ha a fel-
sorolásból kifelejtettem. Köszön-
jük minden jóakaratú embernek a 
hozzánkvalót.

Bors Imre,
Csatószeg

Szép, tartalmas hetet töltöt-
tem el az alfalvi Faludyfeszt 
rendezvénysorozatán. Jól 

megszervezett, színvonalas mű-
sorok fogadtak naponta a Faludy 
Caféban. A tea, kávé mellett ott 
voltak Nemes Nagy Ágnes és Pi-
linszky János versei. Egy percig 
sem unatkoztunk. Jó volt hallani a 
tanulók sok szép szavalatát, látni az 
ötletes irodalmi vetélkedőt és hal-
lani a számos meghívott előadását. 
Külön dicséret illeti a szervezők és 
a teremben ülő tanulók fegyelme-
zett, udvarias magatartását. Jó volt 

a kötetlenség, mert ez fokozta a 
hangulatot. 

Ha fiatal lennék, azt mon-
danám: Szép volt, fiúk!, de így 
csak megköszönni tudom Farkas 
Wellmann Endre tanár úrnak, a 
szervezésben részt vállaló tanulók-
nak és felnőtteknek a felejthetetlen 
napokat. Kívánok nekik lelki és fi-
zikai erőt, hogy jövőre is megszer-
vezhessék ezt az irodalmi fesztivált. 
Sajnálhatja, aki nem volt ott, mert 
nem tudja, miről maradt le.

Csata Ildikó,
Gyergyóalfalu 

Lelkesen énekeljük a dalt: 
„Ott, ahol zúg a négy folyó”, 
de bennem felmerül a kérdés, 

ki melyik négy folyó? A Maros és 
az Olt nyerő folyók, hiszen Erdély 
két legfontosabb folyói. A másik 
kettőre vidékenként lehet szavazni, 
attól függően, hol éneklik a dalt. Ná-
lunk előnyt élvezhet a Kis- és Nagy-
Küküllő. Kányádi Sándor írja, hogy 
nagy hiányossága a földrajzosoknak, 
hogy ezt a két nagy folyót nem raj-
zolják fel a világ térképére. 

Ezeknek a folyóknak nagyrészt 
ismerjük a forrását, a Marosnak és 
az Oltnak tábla jelzi, bár a Maros és 
Olt forrását a hazai és magyarorszá-
gi tankönyvek hibásan írják, hogy 
mindkettő a Nagy-Hagymásból 
ered. A valóságban mindkettő for-
rásvidéke a Gyergyói-havasokban 
van. A Bucsin-tetőn is tábla jelzi 
a Kis-Küküllő forrását, a Nagy-
Küküllő forrását viszont Varságon 
kellene keresnünk.

De megyénkben ered az ötö-
dik nagy folyó is, a Tatros. Neve 
a Tatárosból származik, mert a 
völgyében törtek be évszázadokon 
keresztül Csíkba a tatárok. Forrá-
sát még nem jelölte meg senki hi-
vatalosan. Tévedésre ad okot, hogy 
Gyimesfelsőlokon az egyik patak-
utcát Tatros forrásának nevezték.

A valódi forrást Bükklokán 
kell keresni. Ennek felderítésére 
indult el baráti csapatunk a szép-
vízi közbirtokosság támogatásával. 
Bükkloka Szépvíz felől indulva 
a Gyimesi-hágó utáni első völgy 

jobbra. Elhagyjuk a település há-
zait, a Piposz panzió együttesét, s a 
panzió tulajdonosának tanyájánál 
megbeszélést tartunk. Itt egyesül 
két forrásból eredő patak, ezek for-
rását kell felderítenünk. A bemérést 
Gálfi Péter, a Trekkingklub tulajdo-
nosa végezte GPS-szel.

Elindulunk a rövidebb ág irá-
nyában, lemért hossza 1562 m. 
Megjelöljük cölöppel azt a forrást, 
ami állandó vízhozammal rendel-
kezik, melynek tengerszint feletti 
magassága 1344 m. Tatrosforrás 
II-nek jelöljük.

A forrás megjelölése után felka-
paszkodunk a gerincen levő szekér-
útra, ahol találunk egy állandó víz-
hozamú forrást, melynek vize elvész 
a gyepes hegyoldalon. Lejjebb vi-
szont találunk egy másik állandó víz-
hozamú forrást, amit a Tatrosforrás 
I-nek jelölünk. Lefelé haladunk, alig 
észlelhető ösvényen. De ez az ág tű-
nik hosszabbnak, 1799 m és 1351 m 
magasságban ered.

Visszaérkezünk az elágazás-
hoz, melynek tengerszint feletti 
magassága 1229 m, s ezzel befe-
jeztük küldetésünket. Következne 
a két forrás hitelesítése, jelölése, 
jó lenne jelzéssel ellátni a források 
felé vezető utakat, ezzel újabb tu-
risztikai látványosság kialakítása 
valósulhatna meg. Mivel a for-
rások Szépvíz község határában 
vannak, szükséges egyeztetni a 
szépvízi polgármesteri hivatallal. 

Pomjánek Béla,
Csíkszereda

Isten fizesse a jó szándékot!

Tartalmas Faludyfeszt
A Caritas Családsegítő 

Szolgálat szeptember 20-
án kirándulást szervezett 

a gyimesfelsőloki idősek klub-
jának. Reménykedve indultunk 
útnak, a napsütötte, ám hűvös 
reggelen Gyimesfelsőlokról, majd 
csatlakoztak hozzánk páran Szép-
vízen, Madéfalván és Jenőfalván 
is. Első állomásunk a festői szép-
ségű Gyilkostó volt, ahol megebé-
deltünk és még egy kis csónaká-
zás is belefért az időbe. Bár nem 
volt könnyű a kiálló facsonkok 
között manőverezni, azért nem 
vallottunk szégyent. Ezek után a 

Békás-szoros felé vettük az irányt, 
ahol szájtátva gyönyörködtünk 
a tájban. Délután visszaindul-
tunk Gyergyószentmiklós felé, 
ahol meglátogattuk az ortodox, 
az örmény, valamint a katolikus 
templomot, majd lazításképpen 
betértünk a Marcipán Cukrászdá-
ba, ahol megkóstoltuk a híres ör-
mény mézes tortát, és fagyiztunk 
is egyet. Ekkorra már 18 óra felé 
járt az idő, így indulnunk kellett 
haza, mivel Csíkszentdomokoson 
még meg kellett állni a Márton 
Áron Múzeumnál. Itt részletes 
bepillantást nyertünk a püspök úr 

életének fontosabb állomásaiba a 
képek, a fennmaradt iratok, ma-
kettek és a technika különböző 
vívmányai által. Utunk végéhez 
közeledve elégedetten vettük tu-
domásul, hogy szép, élménydús 
és felejthetetlen napot hagytunk 
a hátunk mögött, amiért az idő-
sek nevében külön köszönetet 
mondunk mindazoknak, akik 
hozzájárultak ennek a megvaló-
sításához, főként Hargita Megye 
Tanácsának.

Bartos Angyalka, a Caritas 
Családsegítő munkatársa, 

Csíkszereda

Kirándultak az idősek

Becsületbeli kötelességemnek 
tartom, hogy mindenkivel, 
aki értesült a Bolha kisku-

tyámmal történt tragédiáról, kö-
zöljem a következő hihetetlen epi-
lógust Bolháról, Balázskáról, a két 
Angyalról és a jóságos Óriásról: 

Bolha elvesztése után csalá-
dunkra nehezedett a gyász. Sírt 
Balázska négy és fél éves unokám,  
sírt nagymama, nekem nem volt 
olyan éjszakám, hogy ne álmod-
tam volna vele. Egy este Balázska 
imádkozott. Van egy régimódi 
varrott falvédőnk hétvégi házunk-
ban, két imádkozó angyal között 
asztali áldás. Balázska a jobb ol-
dali angyalhoz imádkozott, de 
szerintem a bal oldali is hallotta, 
és amilyen jóságosak az angyalok, 
nem neheztelt meg Balázskára: 

–  Angyalka, kérlek, hozd visz-
sza nekünk Bolhát, akit megöltek 
a gonosz kutyák, és Mama azt 
mondja, hogy most a mennyor-
szágban van és a pillangókkal ját-
szik a felhők között. Ha visszaho-
zod, én mindig jó gyermek leszek, 
megeszem a leveskémet, beveszem 
a gyógyszeremet, és minden este 
imádkozni fogok hozzád! 

Reggel korán, amikor a ká-
vét főztem, mezítláb kitipegett 
hozzám a terasz hűvös köveire, és 
suttogó hangon, nehogy mamáját 
felriassza, azt mondta:

– Tata, menj és hozd haza Bol-
hát, ő egy olyan óriásnál van, aki jó 
és szereti őt, de akkor is hozd haza, 
mert mi még jobban szeretjük! 

Nem lepődtem meg, mivel Ba-
lázska sok zöldséget összehord, és 
én ehhez szokva vagyok, inkább 
megígértem, hogy hazahozom. 
Amúgy is élelem-utánpótlásért kel-
lett mennem, belefért az utamba és 
időmbe. Így hát korán elindultam, 
és újra becserkésztem a történtek 
színhelyét nem sok reménnyel, 
mert akkor már egy hete hiány-
zott Bolha. Útközben találkoztam 
egyik kőfejtő ismerősömmel, egy 
két méternél magasabb tagbasza-
kadt fiatalemberrel, akinek elpa-
naszoltam kutyám tragédiáját. A 
kőfejtő eltűnődött, majd megkér-
dezte:

– Látta maga, hogy széttépték? 
– Nem, csak hallottam sikolyát. 
– Talált valami halálára utaló 

jelt?
– Nem találtam. 
– Csak azért kérdezem, mert 

egy ehhez hasonló kis fekete kutya 
már egy hete a telep udvarán van, 
és én viselem gondját, amennyire 
lehet, szép, okos és kedves kutya, 
már arra gondoltam, megtartom 
magamnak. 

Bevillant hirtelen Balázska 
jóslata a jó óriásról, akkor már 
tudtam, hogy megtaláltuk Bolhát. 
Milyen csodálatos és titokzatos 

egy gyermek lelkivilága, és milyen 
magabiztosan mozog a megma-
gyarázhatatlanság világában! 

Azután az óriással, aki szintén 
kutyabarát, rekonstruáltuk az ese-
tet: amikor tőlem elrohant kutya-
falkával a nyomában, olyan közel 
szaladt a sziklákhoz, hogy mene-
külés közben lezuhant, vagy félel-
mében leugrott a szikláról, legalább 
húsz métert zuhanva, ekkor jutott 
el hozzám a halálsikolya. Valahogy 
átvonszolta magát az úton, be a 
legelső kőbánya területére, még ide-
jében sikerült bebújnia a raklapok 
alá, mielőtt a két őrzővédő eb szét-
téphette volna, ki sem bújt onnan 
három napig. 

A találkozás pillanata megha-
tó volt. Szegény állat nem hitt a 
szemének, körbesántikált, majd 
elszaladt, újra és újra addig, amíg 
meg nem simogattam, és meg nem 
érezte a fizikai valóságot. Ekkor 
fájdalmasan vinnyogott, mert tele 
volt nyílt sebbel és zúzódásokkal, 
még a farkát is sántán csóválta, 
szegény állat, mintha egy kőtörő-
gépbe esett volna, de boldog volt, 
mert élt, velem lehetett, és legyőz-
te a halált! 

Sebők Mihály,
Szentegyháza

Bolha legyőzte a halált

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.

A gyimesfelsőloki idősek és barátaik a Gyilkos-tónál

A Tatros két forrása


