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Kedvenc újságunk lelken
dezve ír a témáról: „Csík
szereda az élvonalban, 

csak három város kapott nagyobb 
keretet, Csíkszereda a negyedik 
helyen áll, az országban számos 
olyan település van, ahol jelenlegi 
tempóban 50 év múlva sem feje
zik be a hőszigetelést” (cikk, cikk, 
cikk).

Első helyen Kolozsvár 8,6 
millió, második Târgovişte 6,9, 
harmadik Sepsiszentgyörgy 6,2, 
negyedikötödik Csíkszereda és 
Ploieşti 55 millió lejjel. Vajon 
mi ebben a pláne? Csíkszereda 
az ország leghidegebb városa. 
Az első három szóba sem jöhet. 
Itt fizetünk legtöbbet a fűtésért, 
mindamellett, hogy itt a legala
csonyabb az átlagbér. Ugyan ki 
csodálkozna el azon, ha Csíksze
reda állna az első helyen?

Mindazonáltal szemet gyö
nyörködtető, ahogy végzik a 
szigeteléseket kis szülővárosunk
ban, és milyen csinosak, szépek 
a házak, ahol már eltávolították 
az állványokat! Mondják a lakók, 
érezhetően kevesebbet kell fűteni. 
Nem ez volt a cél? Persze vannak 
nem kívánt, sőt sérelmezett ügyek 
is! A mi blokkunk (Bălcescu 19., 
szemben a Postabankkal) lakói két 
évvel ezelőtt lefizették az előleget, 
láttuk a költségvetési dossziét is, és 
úgy néz ki, hogy még a kalapban 
sem vagyunk. Valaki szándékosan 
keresztbe tesz. A ház 44 éve épült, 
az állaga tükrözi életkorát. Itt, a 
város közepén díszeleg, és elég sok 
fűtést fizetünk. A tetőzet nem biz
tos, hogy kibír még egy telet, ha 
ránk szakad, jöne majd a hivatal?

Kopacz Zoltán,
Csíkszereda

A legjobban annak örülök, 
hogy lett egy szép szo
bánk szép bútorral, amit 

nagyon megszerettünk, ezt min
denki megcsodálja, aki idejön – 
lelkendezett Mihály Sarolta IV. 
osztályos tanuló, egyike annak 
a mintegy 70 gyereknek, aki az 
Artera Alapítvány által szerve
zett, szeptemberben lezajlott 
oroszhegyi Mesefalu ügyes kezű 
résztvevője volt.

A kézműveskedni vágyó orosz
hegyi és szentkirályi gyerekek a 
táborban több oktató segítségé
vel kóstolhattak bele különböző 
mesterségek rejtelmeibe. A Dévai 
Szent Ferenc Alapítvány által mű
ködtetett napközi otthonban bú
torfestést Szász Judittól, Kovács 
Mónikától és Jónás Gyöngyvirág
tól, bogozást Bartók Piroskától, 
csipkeverést Berze Katalintól, 
fafaragást ifj. Berze Katalintól, 

nemezelést Miklós Zsuzsánnától 
tanultak. Nem hiányoztak a népi 
gyermekjátékok és a népdalok 
sem.

A Bethlen Gábor Alap támo
gatásával megvalósult Mesefalu 
végére a gyerekek segítségével el
készült egy hagyományosan fes
tett szobabútor is, amelyet a helyi 
plébános, Sebestyén Domokos 
áldott meg, ezt követően a tá
borlakók szívhez szóló előadással 
örvendeztették meg az odalátoga
tókat.

Szabó Klementina IV. osztá
lyos tanuló élménybeszámolójá
ban így fogalmazott: „Leginkább 
a bogozás, a fafaragás és a játékok 
tetszettek. Nagyon szeretném, ha 
még lenne ilyen tábor, mert itt 
olyan dolgokat tanulhatunk, ami
ket az iskolában nem.”

Miklós Zsuzsánna 
táborvezetõ

Hetedik alkalommal ün
nepeltük meg a zsögödi 
Providentia idősek klubja 

megalakulásának évfordulóját. Szor
goskodva készülődtünk az ünnep
lésre, hiszen ez a kis klub számunkra 
biztonságot, megoldást jelent a ma
gányunkra. Jó ellátást, kellő szórako
zást, kikapcsolódást biztosít. 

Az ünneplés a klub tornatermé
ben volt, amelyet fel is díszítettek a 
szorgosabb kezű klubtagok Keresz
tes Borbála irányításával. Az ünnep
lés tizenegy órakor kezdődött. Az 
ünnepi beszédet Borbáth Erzsébet 

nyugdíjas tanárnő, a Riehen Egye
sület tiszteletbeli elnöke tartotta. 
Köszöntötte a közönséget, méltatta 
az évfordulót és megemlékezett az 
idősek napjáról is. Ezt követően Mé
száros Zsófia, a klub irányítója ékes, 
szívhez szóló szavai következtek. 
Meghívott vendégeink, Antal Imre 
és felesége voltak, akik külföldről ha
zatelepedve ápoljánk kultúránkat. A 
művészpár magyar, székely és csángó 
népdalokkal, citerakísérettel szóra
koztatta a közönséget.

Ezután következett az ün
nep másik kiemelkedő része, az 

óriástorta, mely szépen fel volt 
díszítve gyertyával és felirat
tal. Mindenkinek jutott bőven 
belőle. Ezt követően Kenyeres 
Magdolna vezetésével elénekel
tük klubunk himnuszát és indu
lóját.

Az ünnepség végén Borbáth 
Erzsébet megköszönte a művész
házaspár szereplését, a klub tag
jainak kellemes időtöltést és jó 
egészséget kívánt a továbbiakban.

Igazán szép ünnepély volt.
Barta Árpád klubtag,

Csíkszereda

Hőszigetelés

Lett egy szép szobánk

2011. október 2án került sor 
az első, Csíkszentgyörgy
Bánkfalva Ifjúsági Szervezete 

által rendezett idősek napjára. Az 
esemény szentmisével kezdődött 
a községi templomban, majd ezt 
követően a bánkfalvi kultúrott
honban a CSIBISZ tagjai fogad
ták az időseket. A bánkfalvi kicsik 
tánccsoportja moldvai tánccal szó
rakoztatta az jelenlévőket, majd a 
fiatalok táncegyüttese bemutatta 
a széki táncokból összeállított elő
adást. A táncbemutatók után a kö
zönség szavalatokat hallgathatott a 
CSIBISZ tagjainak előadásában. 
A továbbiakban köszöntőbeszédek 

következtek. Elsőként Füstös Előd, 
a CSIBISZ elnöke szólt az egybe
gyűltekhez. Elmondta, hogy na
gyon fontos odafigyelni az idősek
re, tisztelni őket, hiszen ők nevelték 
a szüleinket, kitartóan dolgoztak, 
fáradtságot nem ismerve. Nemcsak 
az idősek világnapján, hanem min
dennap oda kell figyelni rájuk. 

Csíkszentgyörgy község polgár
mestere, György József is üdvözölte 
az időseket, kifejezve tiszteletét irán
tuk, és beismerve, hogy most is szíve
sen megfogadja az idősek tanácsát. 

A köszöntőbeszédeket a 
CSIBISZ ifjúsági szervezet tag
jainak színielőadása követte. A 

rendezvény zárómozzanataként 
az időseket egyegy szál virág
gal is meglepték a fiatalok, majd 
ezután közös ebédre került sor a 
Mini Zoo vendéglőben.

A kezdeményezés nagy sikernek 
örvendett, hiszen szinte másfélszáz 
személy volt jelen a programon. 
A részt vevő időskorúak megható
dottságukat és hálájukat fejezték ki 
a szervezőknek. A program meg
valósulásában Csíkszentgyörgy 
község önkormányzata, illetve a 
csíkszentgyörgyi és csíkbánkfalvi 
közbirtokosság nyújtott segítséget. 

André Zsuzsanna,
Csíkszereda

Idősek világnapja Csíkbánkfalván

Hétéves a zsögödi idősek klubja

Levélbontás oldalunkon az írásokat, leveleket szerzőik előzetes 
hozzájárulása nélkül, mondanivalójuk tiszteletben tartásával, ese
tenként rövidítve jelentetjük meg. Az itt megjelent vélemények 
nem feltétlenül azonosak a szerkesztőségével.

A bánkfalvi fiatalok moldvai táncot járnak
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