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Körkép
társadalom

Mintha nem lenne más téma, más nem csinálna semmit 
ebben az országban, csak Băsescu, Markó, Szász, Tőkés & Co., 
no meg a Boc-kabinet, ugye. Mennyi nyomdafestéket, mennyi 
papírt fecsérelünk naponta a „markáns”, „éjt nappallá tévő”, 
„megalkuvást nem ismerő” politikusokra. A korhadt román 
politikai színpad megdohosodott szereplőire. Nyissák csak ki 
a mai újságot. Vagy a tegnapit. Vagy a tegnapelőttit. Vagy a 
holnapit. Ezzel önmagában még nem is lenne semmi baj, 
csakhogy az eszeveszett hírgyártásban hajlamosak vagyunk 
elfeledkezni azokról a névtelen kiskatonákról, akik nap mint 
nap megvívják a tulajdonképpeni „háborút.” Hála Istennek, 
szép számmal vannak ilyenek, nézzenek csak körül kicsit.

Ilyen a huszonhat éves Barni is. Barni Bétából. Hogy 
hol van Béta? Hát ez az. Sok udvarhelyi se tudja, pedig itt 
van egy kőhajításnyira. Béta az a falu, ahová Barni min-
dig is visszavágyódott. Magyarországi munkát vállaló 
édesapjával, önakaratán kívül szorult éveken át a trianoni 
határok közé. A híres-neves pannonhalmi bencés fiúgim-
náziumban okult, tanult rendet, fegyelmet. „Akkor utál-
tam a szigorúságot, az ébresztő–mosakodás–imádkozás–
reggelizés–tanulás–ebéd–tanulás–imádkozás–lefekvés 
programot, viszont itthon, amikor saját magamnak kellett 
megszerveznem az életemet, akkor már nagy hasznát vet-
tem.” Merthogy Barni – sok-sok társával ellentétben – ha-

zajött. Lett volna ugyan kedve odakint a történelmet és a 
franciát elsajátítani, de inkább hazajött („olyan honvá-
gyam volt, hogy majdnem megbolondultam, a szívem is 
ezt diktálta”), vidékfejlesztést, szociológiát tanult. S közben 
megismert sok olyan embert, akire munkája és magánélete 
során is számíthat. „A legnagyobb fogás Kató, a menyasz-
szonyom volt.” S az, hogy a távollét során igazán megta-
nulta értékelni a szülőföldet. Immár fel sem tevődik benne, 
hogy boldogságát a könnyebb élettel kecsegtető külföldön 
próbálja elérni, ő itthon, a szülőföld rögösebb útján próbál 
boldogulni. Minden fiatalnak azt tanácsolja, a nehézségek 
ellenére tartsanak ki, s ha el is mennek idegen országba, 
térjenek haza, soha ne felejtsék, honnan indultak.

Barni honszeretete önmagában is megér egy újságcikket, 
s akkor még nem beszéltünk tevékenységéről. Állandóan szer-

vez valamit szülőfalujában. Újraindította a kistérségi társu-
lást és az ifjúsági egyesületet a községben, találkozót szervezett 
a hadifoglyoknak, parkot akarnak létrehozni a faluban, a 
hősöknek állítanának emlékművet, játékos történelmi ve-
télkedőkön, honismereti biciklitúrákon igyekszik megismer-
tetni, megszerettetni a szülőföldet az ifjakkal, vagy éppen 
focimeccsnézést szervez a magyar–finn apropóján. Legutóbb 
a vágási tölgyet „használta fel” arra, hogy közelebb hozza, 
megismertesse a Béta, Dobó és Vágás alkotta „Szentföldet.” 
„Rengeteg kincs vesz körül minket, s nincs amit csodálkoz-
zunk, ha a turista a Békás-szorosnál áll meg, hiszen még mi 
sem ismerjük hagyományainkat, értékeinket. Te már jártál a 
telekfalvi védbarlangnál?”

Most, hogy hosszabbak az esték, barátaival gyakran 
összeül beszélgetni, további terveket szőni. Kalákát szer-
veznének, táncházat indítanának. „Hogy pezseg jen az 
élet a faluban.”

Barni nem tartja magát „újságba valónak”, csak azt 
szeretné, ha mindenki szívvel-lélekkel végezné a dolgát 
ott, ahol van. Ő ugye, Bétában, szülőfalujában. Azt mon-
danom is felesleges, hogy ott is akar fészket rakni, s kicsi 
Katóval már abban is megegyeztek, legkevesebb három 
gyermeket szeretnének.

Hallunk még róluk.

Barni
       NézőpoNt n Jakab Árpád

hirdetés
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Jubileumi koncert csíkszeredÁban

Magyar Jazz Quartet
csíkszeredában koncertezik hol-
nap a szakcsi lakatos béla zon-
gorista által vezetett magyar Jazz 
Quartet. a zenekar fennállásának 
25. évét ünneplő jubileumi kon-
certsorozat keretében szombaton 
19 órától lépnek fel a csíki Játék-
szín nagytermében. A körútról 
szakcsi lakatos béla beszél.

– Hosszú és sikeres pályafutása 
alatt koncertezett már a világ szá-
mos szegletében, sőt zenéjét nagyra 
értékelték a dzsessz „őshazájában”, 
az Egyesült Államokban is. Ho-
gyan viszonyul a magyar közönség 
ehhez a műfajhoz?

– A magyar közönség bizo-
nyos rétege nagy dzsesszrajongó, 
a Művészetek Palotájának sok 
dzsesszprogramja például telt ház-
zal zajlik, de azért ez mégiscsak 
rétegzene. Remélem, Erdélyben is 
van rajongótábora a dzsessznek.

– Koncertezett-e már Erdély-
ben, a Székelyföldön?

– Legutóbb tavaly játszottam 
Gipsy Jazz nevű zenekarommal a 
Nagyszebeni Jazzfesztiválon, Ma-
rosvásárhelyen és Kolozsvárott.

– Évfordulós koncerttel lepi 
meg a csíkszeredai közönséget. 
Hogyan került kapcsolatba ven-
déglátóival?

– Igen, a Magyar Jazz Quartet 
25 évvel ezelőtt alakult a Magyar 
Rádió egyik dzsessz-szerkesz tő-
jé nek javaslatára. Mostani ven-
déglátóinkkal a zenekar szervező 
tagja, Vasvári Pál egyeztette ezt a 
koncertet. A későbbiekben ma-
gam is szeretnék egy nagyobb tur-
nét, mert szeretem Erdélyt és az 
erdélyi magyarokat.

– Látszik-e Magyarországon, 
s ha igen, milyennek látszik a szé-
kelyföldi dzsesszélet?

– Sajnos nem tudok semmit 
róla, de szeretném megismerni, 
kapcsolatba kerülni az itteni ze-
nészekkel.

– Székelyföldön a dzsessz a láza-
dás egyik formája volt a dik tatúra 
utolsó éveiben, dzsessz audíciónak 
nevezett összejöveteleken gyűltek 
össze a fiatalok. Ma minek köszön-
heti népszerűségét a műfaj?

– Mint említettem, a dzsessz 
periférikus műfaj, sosem lesz olyan 
népszerű, mint például a popzene. 
Manapság azonban már annyi stí-
lus jelenik meg a műfajon belül, 
hogy mindenki megtalálja a maga 
kedvencét.

sarány istván

Vannak még foltozatlan lyukak 
az országos egészségbiztosító 
Pénztár adatbázisában, ezek mi-
att előfordul, hogy a biztosítottak 
maguk kell státusukat igazoló ira-
tot kérjenek a pénztártól ahhoz, 
hogy ingyenes betegellátásban 
részesülhessenek, vagy éppen 
betegszabadságot kaphassanak.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Két nap utánajárást követően 
sikerült betegszabadságot 
kérnem a családorvosomtól 

– panaszolta egy neve elhallgatását 
kérő nő. A beteg elsőként a szokott 
helyen, az orvosi rendelőben próbál-

kozott a beteglap kiváltásával, de az 
orvos, miután közölte vele, hogy saj-
nos nem szerepel az egészségbiztosí-
tó pénztár adatbázisában, az illetőt a 
pénztárhoz irányította. 

Dr. Vargyas Lehel, a Hargita 
Megyei Egészségbiztosító Pénztár 
szerződéskötésekért felelős igazgató-
ja közölte, elég sok gond merült már 
fel ezzel kapcsolatosan, lévén, hogy 
a Hargita Megyei Egészségbiztosí-
tó Pénztár az országos informatikai 
rendszerben dolgozik, így a cégek 
már nem kell írásban nyilatkozzanak 
az egészségügyi hozzájárulás kifi-
zetéséről. Az adatbázisban szereplő 
egyének vagy maguk fizették be biz-
tosításukat, vagy a munkáltató által 

bejelentett, a pénzügyminisztérium-
hoz elküldött adatok szerint kerül-
nek fel a biztosítottak listájára.

– A jelenség a betegek és a család-
orvos számára is kellemetlen, illetve 
anyagi vonzatai is vannak, ilyen ese-
tekben ugyanis a beteg nem jogosult 
az ingyenes orvosi ellátásra – nyilat-
kozta az ügy kapcsán dr. Soós Szabó 
Klára, a Hargita Megyei Családor-
vosok Szövetségének elnöke.

Vargyas Lehel a gond egyik le-
hetséges orvoslására is felhívta a fi-
gyelmet:

– Jelen körülmények között csak 
a munkavállaló ellenőrizheti, hogy a 
munkáltató teljesítette-e járulékfize-
tési kötelezettségeit.

egészségbiztosítÁsi rendszer

Gondot okoz a nyilvántartás 


