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Tanulságos történetet mesé-
lek el. Okulásul mások szá-
mára is. Magunkról. 

A csíkszeredai Lázár-házban ün-
nepélyes, lélekmelegítő és felemelő 
ünnepség keretében, a szokásos 
rendben került sor a honosítási/visz-
szahonosítási igazolványok átadásá-
ra az azon napra beosztott mintegy 
félszáz személy részére. Feleségem-
mel és három kiskorú leányunkkal 
vettünk részt testi-lelki díszbe öltö-
zötten, miközben nagykorú fiain-
kat más időpontra programálták. 
Magyarságunk eksztázisát megélve, 
egykor magyar állampolgár néhai 
őseinkre emlékezve léptünk ki az 
épület elé az ünnepséget záró koc-
cintást és fényképezést követően. 
Annál nagyobb megdöbbenéssel 
és érzelemváltással kellett tapasz-
talnunk, hogy az épülettel szinte 
szemben, szabályos helyen parkoló 
autónkat kerékbilincsbe verve talál-

tuk. A City Parking Kft. szélvédőre 
ragasztott felszólításában az sze-
repelt, hogy a parkolójegy hiánya 
miatt Csíkszereda Város Helyi Ta-
nácsa 195/2008 és 230/2010 hatá-
rozatainak a megfelelő paragrafusai 
szerint jártak el a cég alkalmazott-
jai. Valóban, nem rendelkeztünk 
érvényes parkolójeggyel, de azért 
mélyen megdöbbentett ez a „szí-
vélyes fogadtatás”. Többszörösen is. 
Egyrészt, eddigi tapasztalataim sze-
rint – legalábbis az általam ismert 
más helységekben – kerékbilincset 
az az autó kap, amelyik tilosban 
parkol, míg az érvényes jegy hiánya 
bilincs nélküli büntetést von maga 
után. A kisebb kihágások, akárcsak 
a – hasonlattal élve – kisebb emberi 
tévedések nem vonnak maguk után 

bilincsbe verést. A bilincsbe vert 
vádlottal súlyos bűnöket asszociá-
lunk. Talán a kerékbilincset kapó 
autóval is. Gazdájának nagyon kel-
lemetlen az ilyen látvány. Másrészt, 
amennyiben a városi tanács ennyire 
szigorú, az odalátogató idegenekkel 
szemben teljes mértékben barát-
ságtalan határozatot hozott, akkor 
legalább gondoskodjon a parkoló-
órák felszereléséről és működéséről. 
Segítse a Marosvásárhelyről vagy 
bárhonnan odalátogató, nem min-
dig ráérős autóvezetőt abban, hogy 
elvárásait betarthassa. Márpedig 
történetünk idején a több tucatnyi 
autót ellátó parkolóhoz tartozó 
egyetlen jegyautomata nem mű-
ködött. Ráadásul, a kerékbilincset 
kioldó fiúk érkezéséig tartó várako-

zásban a megmaradt cigarettacsik-
ket is zsebre kellett vágni elvárható 
közelségben elhelyezett szemetes-
kuka hiányában.

Harmadrészt. Feltételezem, 
hogy a City Parking Kft. ügyveze-
tői és alkalmazottjai nem annyira 
bunkók és tájékozatlanok, hogy 
ne tudnák: a csíkszeredai főkon-
zulátuson is megnyílt a magyar 
közösség számára a magyar állam-
polgárság igénylésének a lehetősé-
ge, ezért városukba naponta több 
tucatnyian jönnek más vidékről az 
iratok benyújtása, valamint a késő 
délelőtti órákban sorra kerülő 
ünnepélyes eskütétel végett. Szó-
val, vajon tájékozatlan bunkó-e 
az, aki pontosan az állampolgári 
eskütétel helyszínével szemben 

pontosan az esemény idején kere-
si a kerékbilincs áldozatait, vagy 
pénzsóvár érdek is felsejthető 
immár?  És ha igen: a pénz szaga 
ennyire nem válogat, és mindenek 
felett is ennyire jólesik?

Mert ugye, mi magyarok irigy-
lésre méltó tartással tudunk ün-
nepelni, elérzékenyülve énekeljük 
himnuszainkat és beszélünk szülő-
földről, miközben siránkozunk má-
sok tettei felett. De ha minket, ha 
egyeseket mérlegre tesznek, vajon 
nem találtatnak-e túl könnyűnek?

Székelyföld szívéből, Csíksze-
redából vegyes érzésekkel utaztunk 
haza Marosvásárhelyre, egykori 
Székelyvásárhelyre. A történtek 
mellett hiszem és vallom, hogy 
Csíkszereda és az ott lakó székely 
ember olyan példát is tud nyújtani, 
ami tagadhatatlan.

Dr. Ábrám Zoltán,
Marosvásárhely

Mikor az őszi szelek száll-
nak bozontos erdők, 
tar hegyek felett: jaj, de 

csodaszépen muzsikálnak! – írja 
Wass Albert egyik őszi versében. 
A muzsikaszó mellett a látvány is 
gyönyörködtet, így október táján a 
barna, vörös és sárga színek ezernyi 
árnyalata teszi széppé a fákat, a tá-
jat. Október hozza magával a fagyos 
reggeleket, de hozza/hozta magával 
a III. Csíkszentdomokosi Őszi Al-
kotótábort is. Idén október 14–16. 
között rendeztük meg a tábort, me-
lyen tizenhárom művész vett részt 
szerte az országból.

A hideg nem szegte kedvüket, al-
kottak, dolgoztak e három nap alatt. 
Szombaton nyílt napot szerveztünk, 
bárki betekintést nyerhetett az al-
kotói munkába, gyerekek, felnőttek 
követhették egy mű létrejöttének 

fokozatait. Vasárnap, október 16-án 
nyitottuk meg a közös munkákból 
létrehozott kiállítást a helyi Orchi-
dea panzióban.

Idén a részt vevő művészek mun-
káikat felajánlva Böjte Csaba atya 
tevékenységét kívánták segíteni. A 
táborban készült képek egy részével 
egy állandó kiállítás alapkövét is le-
rakták, melynek helyszíne a polgár-
mesteri hivatal díszterme.

A tábor sikeres lebonyolításához 
elengedhetetelen volt a polgármes-
teri hivatal és a közösség, vállalkozók 
segítsége, amit hálásan köszönünk. 
Bízom abban, hogy mind a művé-
szek, mind a művészetet pártoló és 
szerető emberek jól érezték magukat 
velünk, körünkben, és a hagyományt 
éltetni tudjuk.

Oláh Katalin,
Csíkszentdomokos

Életkoromnak, az emelkedő 
meredekségének, az évszak-
nak és a járási viszonyoknak 

megfelelő sebességre kapcsolva lépe-
getek a csíksomlyói Hármashalom-
oltár irányába. A Szent Antal-gödré-
nek is nevezett árok mentén kapasz-
kodom felfelé. Ha úgy nézné is valaki, 
hogy éppen kószálok – tévedne. Ez 
a sétám jól meghatározott tartalmú, 
célú, és csak részben egészségistápo-
ló. Gondolataim – mint már annyi-
szor, úgy most is – a távoli múltba 
kalandoznak, azt idézik. Emlék- és 
emlékező sétámat csíki székely őseim 
500 esztendős, történelmünk egyik 
legkegyetlenebb napjának, szenve-
dései (szenvedéseink) idézésének 
szentelem. Lelki szemeim előtt ott 
lángolnak az 1661. október 21-én a 
tatár betörők által felgyújtott falva-
ink, a 26 békés település összefogdo-
sott székely atyánkfiai. Lelkemben 
visszhangzik az akkori édesanyák és 
a gyermekek szívszaggató sikolya, 
sírása. Lángokban állanak templo-
maink, a csíksomlyói is. Álomnál 
elevenebb képekben kelnek élet-
re bennem vértanúink, hőseink. 

Elnémított, késsel, dorongokkal 
megszentségtelenített ajkaik jó fél-
ezer éve biztatnak a Szülőföld sze-
retetére, tettekkel való szolgálatára, 
maradásra.

Van, amin, amiért elgondolkod-
nom (esetleg elgondolkodnunk): az 
évszázadok óta tartó, ma sem szűnő, 
bennünket sújtó ostorozásokon, 
még a fizikai létünket, magyar törté-
nelmünket, mivoltunkat is kétségbe 
vonók ostoba agyrémein, ellenünk 
eszközökben nem válogató próbál-
kozásain...

Csakhogy a múltidézés nem 
ölbe tett kezekkel való tétlen keser-
gés. A múlt kemény és keserves har-
cai a jelenben kell megerősítsenek a 
megmaradás összes nehézségének 
vállalására, vagyis jövőnk további 
küzdelmeinek győzedelmes megví-
vására. A múltból való erőmerítés, 
pozitív lelki táplálkozás a jelen kész-
tetője a jövendő építésére. És amikor 
ezt mondjuk, arra gondolunk, az is 
erősségünk, hogy Szent István nem-
zeteként Mária népe vagyunk!

Borsodi László ny. tanár,
Csíksomlyó

Amostoha körülmények és 
nehéz anyagi helyzet elle-
nére 11. alkalommal szer-

vezte meg a hagyományossá vált 
ünnepet a balánbányai Nepomuki 
Szent János Humanitárius Egyesü-
let és a Római Katolikus Plébánia. 
A 65. (és idősebb) életévüket be-
töltött balánbányaiak várakozással, 
sőt vágyakozással várják a napot, 
amikor őket ünnepli a családdal 
együtt az egész egyházközség. A 
rendezvény hagyományai közé tar-
tozik az ünnepi szentmise, az ezt 
követő felvonulás, majd egy közös 

ünnepi ebéd. A zord idő ellenére 
a több mint 200 meghívott közül 
150 résztvevőt köszönthettek a 
szervezők. 

Rudics Irén, a Nepomuki 
Szent János Humanitárius Egye-
sület elnöke Sütő András szavaival 
köszöntötte az időseket: „Önmagát 
becsüli meg minden nemzedék az-
által, hogy tudomásul veszi: a világ 
nem vele kezdődött”. A rendezők 
jósága és az idős generáció iránti 
tisztelete nem elégséges egy ilyen 
jellegű rendezvény megszervezésé-
re, így segítségért folyamodtak, és 

ezúton is külön köszönetet monda-
nak támogatóiknak: a Communitas 
Alapítványnak, az angliai Szent 
Vincés testvér egyesületnek, vál-
lalkozóknak és magánszemélyek-
nek. Az Úr gondviselésében bízva 
reméljük, hogy még sok ilyen ren-
dezvénnyel örvendeztethetjük meg 
városunk időseit. Köszönetet mon-
dunk a rendezőknek, kívánunk ál-
dást munkájukra és kitartást. Isten 
áldása legyen rajtuk, családjaikon és 
munkálkodásukon.

Ifj. Kristály Tibor,
Balánbánya

2011. október 21-én a Gyu-
lafehérvári Caritas két 
programjának – az Otthoni 

Gondozás és Családsegítő Szol-
gálat – munkatársai újra megszer-
vezték a hagyományos alcsíki idő-
sek találkozóját, amelynek ebben 
az évben Csíkszentimre község 
adott otthont. Alcsík 11 telepü-
léséről 180-an vettek részt ezen a 
rendezvényen. 

Az ünnepséget Csíkszent imre 
polgármestere, Kencse Előd nyi-
totta meg, kiemelve azokat az 
értékeket, amelyekért a fiata-
labb generációk hálásak lehet-
nek az időseknek, majd Fábián 
Zoltán plébános bátorította az 
időskorral járó nehézségek fel-
vállalására az egybegyűlteket, 
illetve dr. Márton András Caritas-
igazgató a szeretetteljes, egymást 
megajándékozni akaró találkozá-
sok fontosságára mutatott rá. Ezt 
követően színvonalas programmal 
kedveskedtek a résztvevőknek, 
fellépett a csíkszentimrei Roz-
maring gyereknéptánccsoport és 
a Fehér Liliom ifjúsági néptánc-
csoport, a csíkszentkirályi ifjúsági 
néptánccsoport, a csíkszentimrei 
Zöld Fák fúvószenekar, Tamás Jú-
lia Roxána pusztinai származású 

önkéntesünk gyönyörű moldvai 
népdalokat énekelt, Geréd Ni-
koletta és Richárd szép versekkel 
kedveskedett. De voltak a részt-
vevők közül is, akik versekkel, 
dalokkal köszöntötték az egybe-
gyűlteket. 

A tánc is elmaradhatatlan ré-
sze ezeknek a találkozóknak, min-
dig megható, ahogyan a „hölgy-
válaszra” a görnyedt férfihátak 
kiegyenesednek, a támaszkodó 
botok a székek mellett maradnak. 
Egy 80 év körüli lázárfalvi bácsi a 
tánclépéseket cifrázva, tömören, 

férfiasan így fogalmazott: „Tudja, 
drága, egy szép keringő elfelejteti, 
hogy bottal járok. Már ma estétől 
a jövő évi találkozót várom, hogy 
hátha még egy szép keringőt meg-
engednének ezek a fájós lábak. És 
a Jó Isten...”

Bízunk benne, hogy jövőre is 
sikerül megszervezni ezt a szép 
ünnepélyt, ami az idősek ügyét 
szívügyüknek tekintő támogatók 
nélkül szinte elképzelhetetlen. 
Ezúton is köszönjük segítségüket. 

Bíró Katalin,
Csíkszereda

Bilincsbe vert honosítás

Őszi Alkotótábor

Emlékezés

Idősek napja Balánbányán

Egy szép keringő elfelejteti, 
hogy bottal járok…


