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Körkép
csík

Imádunk ujjal mutogatni, jobbra is, meg balra is. Hogy 
azok ott táposok, ezek itt meg balkániak – ugyanakkor mi 
ügyesek vagyunk, talpraesettek, mondhatni: szinte tökéle-
tesek. Legalábbis mi ezt így képzeljük – csakhogy a valóság 
egészen más. A legfrissebb példát épp az Év Fája verseny 
szolgáltatja. A leckét tavaly adták fel nekünk a bolgárok, 
hát könnyen elsajátítottuk.

Mint azt mindenki tudja, az Év Fája Európá-
ban versenyt 2010-ben a csíkszentléleki hárs nyerte 
el 23 298 szavazattal, megelőzve a bolgár platánt, 
amely 18 374 voksot gyűjtött össze. Igen ám, de ez 
az eredmény azt követően született, hogy a bírák el-
távolították a hamis szavazatokat. Kiderült ugyanis, 
hogy Csehországból, Szlovákiából és Magyarországról 
egyenként kevesebb mint tíz, gép által generált voks 
érkezett, Romániából 126-ot, Bulgáriából pedig közel 
4700-at számoltak össze. A balkáni mentalitás már 
csak ilyen, csak a győzelem számít, teljesen mellékes, 
ha az tisztességtelenül születik – mondhattuk büsz-
kén, egészen mostanáig.

A politika, sajnos már megmutatta, hogy a magyart 
leg jobban épp a magyar tudja marni, ezen belül pedig ha 
egy csontra esik két székely, akkor annak nem lesz jó vége. 
Ha elkészítenénk a nemzet dobogóját, valószínűleg a világ 

magyarjait tennénk a harmadik helyre, az erdélyi magya-
rokat ezüstérmes pozícióba, viszont úgy éreznénk, hogy 
nekünk székelyeknek külön kijár egy aranyérmes hely. A 
remek egyetértés viszont csak addig tartana, amíg fel nem 
merülne a kérdés, ki álljon fel a dobogó legmagasabb foká-
ra: egy háromszéki, egy udvarhelyszéki, netalán egy csíki? 
Azt hiszem, épp emiatt nem volt meg a mai napig sem a 
díjátadás...

Visszatérve az Év Fája megmérettetéshez, a csíkszere-
dai Polgár-Társ Alapítvány által szervezett verseny dön-
tőjébe, ugye tucatnyi fa került az ország minden részéből. 
Moldvából, Olténiából és persze Erdély több részéről, így 

Temes, Hunyad, Beszterce-Naszód, Kolozs és Brassó me-
gyéből is. De rövid kérdezz-felelek után kiderül, mi va-
gyunk a leg jobbak. Mert honnan érkezett a legtöbb neve-
zés? Hát persze, hogy Székelyföldről! Kik a legügyesebbek 
a versenyben? Hát persze, hogy a székelyek! És kik azok, 
akik akár a helyes útról is letérnek, csakhogy győzzenek? 
Sajnos erre is ugyanazt a választ kell adjuk: „Hát persze, 
hogy a székelyek!”

A verseny kiírói, mint ahogy a győzelemért harcoló 
köpeci és vágási fák nevezői is hiába hangsúlyozzák, hogy 
tiszta versenyt szeretnének, minden szavazó mögé azért 
mégsem állíthatnak rendőrt, így történhetett meg, hogy 
több mint 1500-an túl büszkének bizonyultak ahhoz, 
hogy fair play-üzemmódban cselekedjenek. A fantomcím-
ről érkező voksokat pedig nem a moldvai vagy olténiai fák 
kapták, hanem a székelyföldiek. Hatszázat a vágási, ki-
lencszázat pedig a köpeci.

Mert ha több nép együtt él, elkerülhetetlenek a köl-
csönhatások, sajnos ezek nem mindig pozitívak. Úgy 
tűnik, sikerült átvenni azt a hozzáállást, gondolko-
dásmódot, amelyre eddig nem is létezett magyar szó. 
Hát most már van, mert ezt is meghonosítottuk (még a 
helyesírás-ellenőrzőn sem akadt fenn). Úgy írják, hogy 
„deszkurköréc”.

Hát persze, 
hogy a székelyek!

       NézőpoNt n Szász Csaba

hargitanépe

Decemberre tervezi a kivitelező 
a felújított csíkzsögödi kultúr
otthon átadását. A művelődési 
és  közösségi célokat szolgáló 
épületet a csíkszeredai önkor
mányzat újíttatja fel a zsögödi 
közbirtokosság támogatásával.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Tavasszal kezdték el, várha
tóan decemberben fejező
dik be a zsögödi kultúr

otthon felújítása.
– A munkálatok az ütem

tervnek megfelelően haladnak, 
jelenleg a belső felújításon, a kü
lönböző rendszerek beszerelésén 
dolgoznak a kivitelezők – tudtuk 
meg Antal Attila csíkszeredai al
polgármestertől. – Úgy gondol
tuk, hogy a csíktaplocai kultúr
otthonhoz hasonlóan a zsögödit 
is fel kell újítani, hogy később ez 
az épület is a helyi közösséget tud
ja szolgálni.

Mint mondta, szeretnék, ha 
a helyi kulturális egyesületek is 
az épületben tudnának tevékeny
kedni, ugyanakkor a városrész 
lakosságának rendelkezésére állna 
keresztelők, esküvők, valamint 
szüreti és farsangi bálok szervezé
sére, de akár táncházat is rendez
hetnek a kultúrotthon felújított 
épületében. 

– A használaton kívüli és 
eléggé lerobbant közösségi épület 
teljes felújítására Csíkszereda ön
kormányzata 720 ezer lejt külö
nített el, emellett pedig a zsögödi 
közbirtokosság is támogatta a be
ruházást az építkezéshez szüksé
ges faanyag beszerzésével – fűzte 
hozzá az alpolgármester.

A külső munkálatok szinte 
teljes mértékben elkészültek, már 
csak a belső építések és szerelések 
vannak hátra, így a rossz időjárás 
sem befolyásolja a munkálatok 
végzését, az épület decemberre 
tervezett átadását.

Európa nagyvárosait érintő 
óév búcsúztató körutazásokat, 
lappföldi szentestét kínálnak 
a csíkszeredai utazási irodák. A 
síszezon csak január–február
ban kezdődik, de novembertől 
már lehet helyet foglalni auszt
riai, bulgáriai és szlovéniai uta
zásokra. 

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

A usztria és Bulgária sípa
radicsomai mellett az 
olasz és szlovéniai sípá

lyák iránt érdeklődnek a legtöb
ben a téli sportok kedvelői közül a 
csíkszeredai utazási irodáknál.

A Fenyő Travel utazási irodá
ban egy hétnapos bulgáriai út 120 
euróba, az ausztriai síparadicsom 
pedig szintén hét napra 200 eu
róba kerül, ha az utas az olcsóbb, 
ellátás nélküli apartmanok közül 
választ.

A wellnessszállodák ennél va
lamivel magasabb áron, 500 euró
ért fogadják a vendégeket. 

– Klienseink most a szilveszte
ri ajánlataink iránt érdeklődnek, 
többen foglaltak már le helyet 
Európa nagyvárosaiban – tájé
koztatott Miklós Csilla, a Fenyő 
Travel irodavezetője. – A legol
csóbb kínálatunk Budapest, de 
van ajánlatunk Barcelonába is, ez 
600 euróba kerül. 1298 euróért, 
no meg az illetékekért lappföldi 
karácsonyi utazást is tud ajánlani, 
Mikulásfaluba.

Az utasok mintegy 10 százalé
ka veszi igénybe az utazási irodák 
szolgáltatásait a külföldi sípályák 
felkeresése érdekében, többségük 
interneten foglal szállást. 

– Aki a mi ajánlataink közül 
választ, az általában november 
végén, december elején érdeklő
dik az idei árak iránt – mondta 
Miklós Csilla –, egyelőre csak az 
ünnepek környékére jegyeztünk 
előfoglalásokat, de azok mind eu
rópai körutazások.

Móra Szidónia, a Calibra uta
zási iroda vezetője szerint az utób
bi években a szlovéniai síterep 

iránt nőtt meg az érdeklődés, bár 
nagyon kisszámú kínálattal sze
repelnek a piacon, jelenleg Szlo
véniába félpanzióval, síbérlettel 
öt napra 214 euróért tud szállást 
ajánlani.

– A külföldi téli utazást ta
vasszal, a tavaszit télen érdemes 
lefoglalni, így akár 20 százalékkal 
olcsóbban is megúszhatjuk ugyan
azt az utat – hívja fel a figyelmet 
Pásztor Mihály, a Transair Agency 
utazási iroda vezetője. – Nekünk 
még mindig vannak utasaink Ku
bában, de akár Ciprusra is kíná
lunk kirándulást nagyon jó áron: 
800 euró/2 fő.

A kedvezményes csomagok
nak köszönhetően 2007 óta meg
nőtt a városban található utazási 
irodák forgalma, olyan családok
ról is tudnak, akik évente kétszer 
is elhagyják az országot, és vala
melyik európai vagy egzotikus vá
rosban töltik szabadságukat. Egy 
kéttagú család átlag 1000 euró
ból, gyerekekkel már 1200 euró
ból utazhat külföldre egy hétre. 

Év vÉgÉig átAdnák

Felújítják a zsögödi 
kultúrotthont

tÉli kínálAt turiStáknAk

Mikulásfalu és sípálya

hirdeTés

Megújul a kultúrház. A közbirtokosság is támogatta a munkálatokat fotó: csíki zsolt


