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A börtönből az állatkertbe

Levélbontás

Valaki olyant mondott a 
botrány után, hogy ez az 
MPP-s Árus Zsolt be-

tyár legény. Igen, úgy látszik, 
hogy igaz, mert szeret vitatkoz-
ni, legénykedni, perelni, vádolni. 
Ami megbotránkoztató, hogy a 
székely zászló kitűzésének egyik 
legnagyobb magyar ellensége Er-
délyben. Ki hitte volna, hogy a 
tiltakozó román pártokat képvi-

selő urakat szavazatával támogat-
ja, Hargita megye tanácsülésén 
MPP-s színekben. Most jöttem 
rá csak, hogy ezek után őkelme 
nem is székely. Nem, mert ez a 
székely zászló, mely sok épületen 
lengedezik, hirdeti múltunkat, je-
lenünket, a székelyföldi székelység 
szimbóluma.

Nagy Mózes,  
Csíkszereda

Minden idők egyik legna-
gyobb jégkorongozói 
voltak az Almásy test-

vérek. Géza már több éve talán 
az örök vadászmezőkön kergeti a 
korongot, Szilvi pedig 80 éves ko-
rában a napokban költözött el az 
élők sorából.

Az 50-es, 60-as évek nagyjai 
voltak ők, durvaságtól mentes, 
intelligens játékukkal nagy elis-
merést vívtak ki maguknak 
a szurkolók körében. Nemcsak a 

gyergyóiak csodálhatták játéku-
kat, de Csíkszeredában, Bukarest-
ben és más helyen is megcsillog-
tatták tudásukat. Nagy szerepük 
volt a Gyergyói-medence hoki-
életének előmozdításában, akik a 
többi gyergyói „naggyal” együtt 
példaképei voltak az utánuk kö-
vetkező generációnak. 

Ezekben a napokban is tiszte-
lettel emlékezzünk rájuk.   

Németh Szilveszter,
Csíkkarcfalva

A Gyulafehérvári Caritas 
Családsegítő Szolgálat 
székelyudvarhelyi csapata 

a Székelyudvarhelyi Önkormány-
zat támogatásával májusban indí-
totta el több mint 50 serdülőnek 
az Esély az esélytelenségben elneve-
zésű programot. A kéthetente tar-
tott tevékenység célja a prevenció, 
az információátadás, nem utolsó-
sorban pedig megpróbálunk vá-
laszt adni a fiatalok kérdéseire. 

A foglalkozásokon a párkap-
csolatoktól kezdve, a biológiai 
változásokon keresztül, fogam-
zásgátlásról és nemi betegségek-
ről is esett már szó. Nemrég ma-
rosvásárhelyi kirándulásra vittük 
a fiatalokat. Ennek több célja 
volt: a csapatépítés, hogy köze-
lebb kerüljenek a fiatalok a szak-
emberekhez, így még bátrabban 
fel merik tenni a kérdéseiket. A 
csoport meglátogatta a marosvá-
sárhelyi fiatalok börtönét, ahol 
megízlelhették a tényleges „sittes 
világot”(egyesek úgy vélekedtek, 
hogy a börtön nem veszélyes, sőt 
„ingyen kaja, szállás és még gyúr-
ni is lehet”). Ezt a filmbéli képet 
akartuk rendbe rakni a gyerekek 
fejében, és úgy vélem, sikerült 
is. Először a börtönpszicholó-
gus mesélt a lehetőségekről és a 
nehézségekről, majd a fiatalok 
kérdésére igyekezett válaszolni. 

Később betekintést nyerhetett 
mindenki a cellákba, az edzőte-
rembe és az ijesztő sétálóudvarra, 
majd szóba is állhattak rabokkal. 
Nem sokan mertek élni ezzel a 
lehetőséggel. 

A börtönből kissé sokkolt ál-
lapotban az állatkertbe indult a 
csapat, hogy egy kis séta és szem-
lélődés mellett megbeszélhessék 
és feldolgozhassák a látottakat. 
Az állatkerti látogatást játszóte-
rezés zárta, majd következett a 
jól megérdemelt ebéd. Tele gyo-
morral és az idegenvezető segítsé-
gével feltérképezték Marosvásár-
hely templomait, várát és más ér-
dekességeit, majd buszra szálltak 
és meg sem álltak Gyulakutáig, 
ahol már várták a helyi serdülő 
fiatalok. Itt a fiatalok különbö-
ző vetélkedőkön mérték össze 
ügyességüket, leleményességü-
ket, majd verset írtak. Hazafelé 
néhányan „esti híradóban” mu-
tatta be a napi történéseket. Jó 
hangulatban érkeztek haza a fia-
talok, akik megtapasztalhatták, 
hogy mennyi szép és jó dolog van 
a világon, nem kell egész nap a 
számítógép és a televízió között 
ingázni, de még bódítószereket 
sem kell szedni, hogy jól érezzük 
magunkat.

Sándor István,
Székelyudvarhely

Jó nagymamám mesélte: az én 
időmben az asszonyok szom-
baton főztek vasárnapra, kiva-

salták az ünneplőt. Így vasárnap a 
szentmise után ebéd és táncmu-
latság következett, ha nem volt 
böjt. Üzletben vásárolni vasárnap 
szégyen volt. 

Mai világunkban?
A nagyáruházak gazdagon 

kínálják portékáikat vasárnap 
is. Jó ez így, hiszen gyógyszert is 
lehet kapni itt a Kauflandban, 
Gyergyószentmiklóson is. Ked-
ves a kiszolgálás, megnyugtató 
a dallamosan ismétlődő hang: 
Kaufland.

A jó hangulat ellenére vasár-
nap gyorsan vásároltunk gyógy-
szert, húst, vajat... – már indul-
tunk is kifelé, mert gyengén zár 

a Daciánk ajtaja, férjem nem is 
akarta otthagyni, de unszolá-
somra – ugyan, mi baja lehet, 
akad itt módosabb autó elég – 
velem tartott. Míg a kosár visz-
szatevésével bíbelődtem, hal-
lottam a bosszús hangot: Nem 
kellett volna itt hagyjam! Ott 
állt zárt ajtókkal a fekete Da-
cia a helyén, de behorpasztott, 
sárga csíkkal megjelölt jobb ol-
dallal. 

Ki tehette? Sehol senki. A leg-
közelebbi kocsikba rakodik egy 
úr, nem látott senkit. 

Az információnál?
Mitevők legyünk? A szabályo-

san parkoló autónkat megütötték, 
és nincs tettes. 

– Sajnáljuk, a kamera nem 
rögzítette. 

Maradtunk a sajnálattal. A 
rendőrnek nyilatkozatot írt a fér-
jem a történtekről, és kaptunk 
egy bizonylatot, mehetünk a sze-
relőhöz. Maradtunk a kárral. 

Takarékosan vásároltunk? Jól rá-
fizettünk! Ki a hibás? A nem bizton-
ságos parkolás? A sok reklám helyett 
biztonságosabb parkolást vagy eset-
leges kártérítést adhatnának? 

Nem tudom, milyen nyu-
godtan fogyasztotta el vasárnapi 
ebédjét az, aki elkövette a hibát 
és elhajtott. Egy háromgyerekes 
családot károsított. 

Mégiscsak jobb volt régen, 
mert vasárnap nem vásároltak még 
gyógyszert sem. Ott volt a há zi-
patika, a zöldségeskert...

Kosután Magdolna, 
Gyergyócsomafalva 

Cserei Mihály, Erdély his-
tóriájának írója 1668. 
október 21-én született 

Csíkrákoson. Iskolánk 1990-ben 
vette fel falunk nagy szülöttjének 
a nevét, így hivatalosan Cserei Mi-
hály Általános Iskola lett. Azóta 
minden évben a történetíró szü-
letésnapján, október 21-én tartjuk 
az Iskolanapot. Idén kétnaposra 
terveztük a programot. Október 
21-én, miután ünnepi szentmi-
sén vettünk részt, Csíkrákos köz-
ponti parkjában megkoszorúztuk 
Cserei Mihály újonnan felállított 
mellszobrát. A Cserei Mihály Ál-
talános Iskola, valamint Hargita 
Megye Tanfelügyelősége részéről 
Hodgyai László körzeti tanfel-
ügyelő helyezte el az emlékezés 
koszorúját. A méltó megemléke-
zést Császár Attila polgármester 
és Pálosi Veronika iskolaigazgató 
ünnepi beszéde tette szebbé. Az 
Iskolanap az V–VIII. osztályosok 
ünnepi műsorával folytatódott 
a kultúrotthonban. Az irodalmi 
összeállítás Cserei Mihály életét 
és munkásságát mutatta be. Örö-
münkre szolgált, hogy a szülők és a 
nyugdíjas pedagógusok is eljöttek 
a közös ünneplésre. A kultúrott-
honban szerveztük meg a Cserei 
Mihály és kora történelmi vetél-
kedőt, melyen hat felcsíki iskola 
egy-egy csapata mérte össze tudá-
sát. A nyertes csapatokat (Szent-
tamás, Csíkdánfalva, Csíkcsicsó) 
oklevéllel díjaztuk, tagjaik értékes 
könyvjutalmat kaptak, de senki 
sem távozott üres kézzel. Emlék-
lapot és jelképes kis ajándékot 
kapott minden részt vevő diák és 
felkészítő tanár. Az iskolaudvaron 
Both-Fodor Brigitta néni már kora 
reggel nekilátott a bográcsgulyás 
elkészítéséhez. A vetélkedő után 
minden gyermek, meghívott csil-
lapíthatta étvágyát. A szülők fris-
sen sütött fánkot, csörögét hoztak 
(a hozzávalókat a Csíkmadarasi 
Pékség adományozta). 

Az iskolában, az óvodákban 
színes tevékenységeket szerveztek 

a pedagógusok. Kézműves-foglal-
kozásokon, népi gyermekjátékok-
ban, sportvetélkedőkön vehettek 
részt a gyerekek. A legügyesebbe-
ket díjaztuk. 

Október 22-én Nagyajtán 
folytatódtak az Iskolanapok, aho-
vá egy szép, Both-Fodor Sándor 
által faragott kopjafát vittünk. Az 
adományozó Kovács Anna-Mária, 
a csíkrákosi Cserei-kúria tulajdo-
nosa, gondozója, a faragómester, 
Both-Fodor Sándor, Császár Attila 
polgármester, pedagóguskollégák, 
a Pacsirta dalegylet és az V–VIII. 
osztályos tanulók autóbusszal 
érkeztünk meg Nagyajtára. Ott 
szívélyes fogadtatásban volt ré-
szünk. Bihari Edömér polgár-
mester, Fábián Levente, a Kriza 
János Általános Iskola igazgató-
ja, valamint Nagyajta település 
lelkészei a polgármesteri hivatal 
üléstermében köszöntöttek. Elő-
reláthatóan szép kapcsolat fog ki-
fejlődni a két iskola, a két telepü-
lés között a továbbiak során, hisz 
összeköt minket Cserei Mihály 
emléke. A Cserei család a 18. szá-
zadtól előnévként viselte a nagy-
ajtai, miklósvárszéki nevet, ami 
származási helyükre utal. Cserei 
Mihály Nagyajtán halt meg késő 
öregkorában, 1756-ban. Hamvai a 
nagyajtai temetőben nyugszanak. 
Fekete Levente unitárius lelkész 
ismertette velünk a település tör-
ténelmét, nevezetességeit, mutatta 
meg a nevezetességeket. Nagy Ká-

roly református lelkész a nagyajtai 
református templom történetét is-
mertette. Ezt a templomot Cserei 
Mihály építtette a családja és a fa-
luban élő református hívek számá-
ra. A kopjafát ünnepélyes keretek 
között a református templomban 
helyeztük el. A Cserei Mihály is-
kola ünnepi műsora után a nagy-
ajtai Kriza János Általános Iskola 
Áfonya citeraegyüttese zárta az 
ünnepséget. 

Reméljük, mi is viszonozni 
tud juk a szívélyes fogadtatást. Ez-
úton szeretném megköszönni is-
kolánk minden pedagógusának 
lelkes munkáját, amelyet a közös 
ünneplés jó megszervezéséért, le-
bonyolításáért kifejtett. Köszö-
nöm a támogatást mindenkinek, 
aki hozzájárult a Cserei Mihály 
Iskolanapok jó lebonyolításához: 
a szülőknek, a csíkrákosi, és a 
göröcsfalvi üzlettulajdonosoknak, 
Császár Tibor nyugalmazott tanár 
úrnak, a göröcsfalvi Kokojzavész 
Közbirtokosságnak, a Csíkrákosi 
Polgármesteri Hivatalnak, a csík-
madarasi InComEuro Pékség tu-
lajdonosának, Bartó Józsefnek, 
Szávuly Ernő, valamint Barabás 
László volt tanítványok adomá-
nyát, a Csíkrákosi Gyermekekért 
Egyesületnek, Kovács Anna-Mári-
ának és végül, de nem utolsósorban 
fő támogatónknak, Hargita Megye 
Tanácsának. 

Pálosi Veronika iskolaigazgató,
Csíkrákos

Botrány után

Emlékezzünk 
az Almásy testvérekre

Jobb volt régen

Összefogás – közös ünnep – 
közös emlékezés

Levélbontás oldalunkon az írásokat, leveleket szerzőik előzetes hozzájáru-
lása nélkül, mondanivalójuk tiszteletben tartásával, esetenként rövidítve 
jelentetjük meg. Az itt megjelent vélemények nem feltétlenül azonosak a 
szerkesztőségével.


