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Körkép
csík

Nem igazából akarják megszorítani a nadrágszíjat a 
jó görögök. Tüntetnek azért, ami szerintük jár nekik. Mert 
hogyan is képzeli el a nagyvilág, hogy megvonják egy tisztes-
séges görög közalkalmazottól a tiszta kézért kapott pótlékot 
(nem poén, tényleg létezik a rendszeres kézmosásért folyósított 
fizetéskiegészítő), vagy a pontos munkába járásért járó néhány 
százaléknyi ösztönzőt? Talán hihetetlen, de a görög aktaku-
kacok külön pótlékot kapnak a cipekedésért is, egész pontosan 
a nehéz dossziék ide-oda hurcolásáért. Ja, és még valami: nem 
évi 12, hanem 13 fizut kapnak, míg a nyugdíjasoknak éven-
te 14 alkalommal hoz pénzt a postás. Rögtönözzünk egy kis 
közgazdasági matematikaórát: a görög minimálbér összegét 
a legtöbb forrás úgy 860 euróra teszi, míg az átlagfizetés 1090 
euró. A közalkalmazottak valamivel átlag felett keresnek, a 
jövedelmüket pedig csodálatos módon egészítették ki a külön-
böző ösztönzők. Mielőtt elkezdenénk sajnálkozni az állam-
csőd felé tartó görögökön, vegyük figyelembe, hogy a hellén 
félszigeten az adózási kedv nulla, burjánzik a korrupció, a 
valós gazdasági adatok meghamisításával próbáltak külföldi 
tőkét vonzani vagy újabb hitel után nézni. A nagy utcára 
vonulások a nagyrészt az állam által felvett hitelből folyósí-
tott, másfél ezer eurós fizetések megnyirbálása ellen folynak. 
Magyarabbul a görögök eddig igen jól éltek a más pénzén, és 
ezt annyira megszokták, hogy egyáltalán nem szándékozzák 
abbahagyni. A tömegek tüntetnek, a politikai vezetés pedig 
Európa felé tekintget, várják az újabb pénzügyi mentőövet 
annak tudatában, hogy senkinek sem lenne jó egy államcsőd 

az eurózónában. Kicsit megrendítené a közös valutát, egyes 
elemzők szerint akár az EU széteséséhez vezetne. Így ismé-
telten muszáj kisegíteni a vásott kölköt, aki mindig nagyság-
rendekkel többet költ, mint amennyit keres. Nem csoda, ha a 
fegyelmezett Hans Brémában prüszköl, hogy a tékozló görög 
tizennegyedik nyugdíját neki kell fizetnie. Nincs már hitelin-
tézet a világon, amelyik hinne a görög csodában, hogy tényleg 
hatékony szigorító intézkedések nyomán életképes gazdaságot 
hozna tető alá az ottani politikai vezetés. Kölcsön tehát nuku, 
marad az EU mentőöve. Alternatív megoldásként pedig az 
államcsőd. Ezzel riogatják fél Európát, ám senki sem magya-
rázta el, mit is jelent. Miért is fejtegetnék, hiszen mindenki 
tudja, mi az, hetente kétszer eszünk olyant vacsorára… Elv-
ben annyit, hogy az államcsőd az a mélypont, ahonnan csak 
felfelé mozdulhat a gazdaság. Gyakorlatilag az állami szek-

torban dolgozók nem kapnak fizetést, a nyugdíjasoknak nem 
visz pénzt a postás, teljesen lebénul az ország. Az aktuális po-
litikai vezetés összeomlik, az új pedig feltehetően nem kesztyűs 
kézzel ragadja magához a hatalmat. Tömeges zavargások 
várhatók, esetleg polgárháború, egészen addig, amíg olyan 
tényezők kerülnek hatalomra, amelyek a semmiből elkezdik 
újraépíteni az ország gazdaságát, kihasználva, hogy mégis-
csak ott ringatták a kultúra bölcsőjét, a nap pedig éppen olyan 
szépen süti a kék tengerpartot, mint az államcsőd előtt. Persze 
simábban is elsülhet a dolog, szakértői kormány veszi át a pál-
cát, és összeszorított foggal hamarabb és vértelenül átvészelik a 
hellének a helyzetet. A legrosszabb, hogy az elszabadult szekér 
útja kiszámíthatatlan, és azok, akik a világgazdaság gyep-
lőit igazgatják, semmitől sem félnek jobban, mint egy olyan 
robbanástól, amelyről nem lehet tudni, kit és hogyan repít a 
levegőbe. Részemről aligha sajnálnám a „szegény” görögöket. 
Egyrészt mert velünk szemben húsz évig úri módon éltek, 
másrészt pedig, ha évente tizenháromszor megkapnám a gö-
rögök nyolcszáz-akárhány eurós minimálbérét, feltehetően sok 
kortársamhoz hasonlóan nem lehetne letörölni a mosolyt az 
arcomról. Szerencsére minket már nem fenyeget az államcsőd. 
Elvben. Gyakorlatban már évek óta abban élünk. Legalábbis 
a „szegény” görögökhöz viszonyítva. 

Hellén ballada, 
államcsődre

NézőpoNt n Hompoth Loránd
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Mióta beálltak a hideg éjsza
kák, nő a csíkszeredai hajlék
ta lanszállóban meghúzódó ott
hon talanok száma. A szálló ve
zetője szerint újabb lakókra is 
lehet számítani, befogadásukat 
az intézmény kapacitása lehe
tővé teszi.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Hétfőn újabb hajlékta-
lan érkezett a csíksze-
redai szállóra, alig pár 

nappal azután, hogy befogad-
tak egy másik visszatérő sze-
mélyt is. Visszatérők mindket-
ten azért, mert az elmúlt telet is 
itt töltötték, nyárára húzódtak 
el valamerre, és most a hideg 
éjszakák elől ismét a szállóba 
menekültek. 

Becze Tibor, az intézmény 
vezetője szerint ez minden év-
ben így történik: a hajléktalanok 
egy része a nyári hónapokat az 
utcákon vagy a városhoz közeli 
erdőkben összeeszkábált kalyi-
bákban tölti, télire pedig ismét 
behúzódik a biztonságos mele-
get nyújtó szállóba. Az új lakók-
kal együtt most 28-an alszanak 
éjszakánként a szállón, a nappali 
melegedőben viszont – annak el-
lenére, hogy egész nap nyitva van 
– kevesen vannak: többségük el-
jár napszámba dolgozni, például 
krumplit válogatni.

Becze a 28-as létszám to-
vábbi növekedésre számít. Azt 
mondja, ő maga is találkozott 
a városban hajléktalan szemé-
lyekkel, akik a távolsági busz-
pályaudvar környékén, a közeli 
temető kerítése mellett vagy a 
gázszolgáltató vállalat székhe-
lyével szemben lévő bozótos, 
üres területen húzzák meg ma-
gukat. „Ismerem is őket. Ott 
isszák a kékszeszt, és bár mond-
tam nekik, hogy induljanak el, 
szerezzék be a szükséges papí-

rokat, és jöjjenek be éjszakázni 
a szállóba, még nem jelentkez-
tek” – mondja Becze.

A csíkszeredai hajléktalan-
szállón egyébként 44 személyt 
tudnak lefektetni, szükség esetén 
a földre helyezett matracokkal a 
férőhelyek száma növelhető. A nappali melegedő vendégei a csíkszeredai hajléktalanszállón. Szobahőmérsékletű biztonság fotó: csíki zsolt

nő a hajléktalanszálló lakóinak száma

A hideg elől menekülnek
télies hőmérséklet

Már napok óta fagyosak a haj-
nalok Hargita megyében, kedd 
reggel viszont kis híján megdőlt 
az 1988-ban mért mínusz 13,5 
Celsius-fokos októberi hidegre-
kord: Csíkszeredában, a város 
szélén lévő meteorológiai állo-
máson már éjjel egy órakor mí-
nusz 11 Celsius-fokot mutattak 
a hőmérők, és ez a hőmérséklet 
tartotta is magát egészen reggelig. 
A megye többi részében is rend-
kívül hideg volt. Maroshévízen 
például mínusz 12 Celsius-fo-
kot mértek reggel nyolc órakor, 
Gyergyóalfaluban is mínusz 
11 Celsius-fok volt, Szé kely ud-
varhelyen pedig mínusz 6.


