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Nyugdíjasok 
találkoztak

Csíkszenttamáson járt a sep-
siszentgyörgyi Reménység 
nyugdíjasklub küldöttsége. 

Ott találkoztunk a Heves megyei, 
szűcsi nyugdíjasokkal, akikkel cse-
rekirándulások révén régi barátság 
köt össze minket. Mivel a két tele-
pülés testvérkapcsolatot hozott lét-
re, így ott találkoztunk velük, és mi 
is újabb baráti kapcsolatra tettünk 
szert. A vendégfogadók nagyobb 
határkerülésre vitték a hevesi ven-
dégeket, a falu érdekességeinek és 
a közeli borvízkutak bemutatására. 
A kirándulásról traktor vontatta 
fapados remorkán érkeztek nóta-
szóval. Márk Tibor polgármestert 
és a tanácsosokat mint kedves ven-
dégfogadókat ismertük meg. A 
vendégekkel együtt fenséges ebé-
det fogyasztottunk, megcsodáltuk 
a községházát, a kultúrotthont, és 
megtudtuk, hogy kultúrcsoportjuk 
sikereket ér el. E nap öröm volt szá-
munkra, a kapcsolatok tovább erő-
sítése gazdag vacsora mellett a késő 
esti órákban ért véget. 

Pakucsné Bors Etelka, 
Nagyborosnyó

Postaládáink közvetítésével 
rendszeresen bekopog por-
táinkra az önkormányzat 

és a város havi kiadványa. A gon-
dosan, hozzáértéssel szerkesztett 
Csíkszereda igen hasznos informá-
ciókat, adatokat, ismereteket juttat 
hozzánk, és segíti az azokat elolva-
só lakosságot még tudatosabban 
csíkszeredainak lenni, illetve a 
település gondjaival azonosulni, a 
városvezetők törekvéseiben velük 
osztozni, a város fejlesztésének 
célkitűzéseit megismerni, átélni, 
az eredményeket észrevenni, azok-
nak örvendeni. Szóvá tehetjük azt 
is, hogy javunkra lehetnek/vannak 
az alkalmi terjedelmesebb, a figye-
lemre méltó múltbéli vagy a jelen 
eseményeivel kapcsolatos írások is. 
Egy szóval az immár XVIII. évfo-
lyamát élő lap küldetése célirányos, 
szerepe jól meghatározott, indítása 
és életben tartása a felelősségválla-

lásnak dicséretes megnyilvánulása.  
A fentiekben megfogalmazottak 
értelmében és okán teszem szóvá 
azonban a terjesztéssel kapcsolatos 
(nem egyedi) esetet, a felületessé-
get, felelőtlenséget. Nevezetesen: 
olykor egy falusi ház (mint pl. az 
enyém is) postaládájába három 
példányt is beprésel a kézbesítő. 
Fölöslegesnek és pazarlásnak tar-
tom ezt a bőkezűséget. A szüksé-
ges egyetlen példányon túliak sor-
sa a küldetésük betöltése nélküli 
megsemmisülés. Erre pedig nincs 
szükség ugyanúgy, mint egyes 
reklámlapok, kiadvá nyok eseté-
ben sem. Ugyanis, mint tudjuk, a 
nyomdai termékek megjelentetése  
meglehetősen költséges. Csíksze-
reda polgárai pedig a Csíkszereda 
című lapot térítésmentesen vehe-
tik kézbe, olvashatják. 

Borsodi László ny. tanár,
Csíksomlyó 

A történeti Magyarország 
keleti határvidékén, a 
Csíki-havasokból Mold-

va felé utat törő Úz folyó felső 
völgyszakasza mentén különle-
ges hegyi tanyavilág alakult ki. 
Csinód, Egerszék és Lesőd lakói 
gyimesi csángók, akik a 19. szá-
zad végétől vették birtokba ezt 
a fenyőerdők által uralt vidéket. 
Bennünket városról vonzott 
életmódváltoztatásra ez a titok-
zatos világ. 

A most 76 esztendős Fodor 
István egy havasi pásztorcsalád 
sarjaként látta meg a napvilágot, 
szülei az Üstös nevű részen őriz-
ték a csíkszentmártoni kintháló 
csordát május 10-től október 25-
ig. Ekkoriban a saját állatállomá-
nyuk egy tehénből, egy üszőből, 
egy kancalóból, 5 juhból és egy 
kutyából állott.  Gyerekkorát egy 

olyan világban töltötte, ahol az 
emberek együtt éltek a természet-
tel. Belenevelődött az állattartás-
ba, a rétgazdálkodásba, az erdei 
munkákba, a famegmunkálásba. 
Évtizedeken át kenyérkereseti le-
hetőséget az erdőkitermelés bizto-
sított neki, fadöntőként dolgozott 
az állami erdészetnél. Ösztönsze-
rűen sajátította el édesapjától és 
a tanyavilág kiváló mesterembe-
reitől a famegmunkálás tudomá-
nyát, majd saját udvarán faragó-
műhelyt épített. Az ácsmestersé-
get Baconi Jakabtól tanulta, aki-
vel sok házat, csűrt, nyári házat és 
szénatartót épített. Ritka az olyan 
tanya, ahol ne dolgozott volna. 
Jól felszerelt műhelyéből szer-
számnyelek, gereblyék, sulykolók, 
sulykolópadok, itatóvályúk, lét-
rák és mogyoróvesszőből kötött 
kasok kerültek ki.  

Pista bácsi úgy emlékszik, 
hogy mindig volt kemencéjük. Az 
övékét az édesapja, Fodor Károly  
rakta és zsindelytető óvta az eső-
től, hótól. Itt mindegyik tanyán 
van kemence. Olyan tartozéka ez 
az udvaroknak, amely nélkül el-
képzelhetetlen az élet. 

Az általunk megvásárolt el-
hagyatott tanya újjáélesztése nem 
lett volna teljes új kemence nélkül. 
Erre a munkára Pista bácsit kértük 
meg, akit kiváló kemencerakóként 
tart számon a havasi közösség. Ele-
inte életkorára és látása megrom-
lására való hivatkozással kibúvót 
keresett e nagy szaktudást igénylő 
munka elől, de végül többszöri ké-
résemnek eleget téve beadta a dere-
kát és elvállalta. Kérése annyi volt, 
hogy fogadjam meg a patakon 
ezermesterkedő Bilibók Andrást 
segítségnek, akinek egyúttal át is 
adhatná a kemencerakás fortélya-
it, hiszen több ilyen munkát már 
nem vállal.

Épül a kemence 
Az első kemencét 1956-ban sa-

ját maguknak rakta. Ekkor már az 
édesapja nem élt, de tudását hátra-
hagyta a fiának. Először Berszán 
Jánosékhoz hívták új kemencét 
rakni az 1970-es évek elején, s 
ezt követően ő vált a tanyavilág 
kemencés emberévé. Összesen 
tizenöt kemencét rakott, és ezek 
többségében ma is hetente sütnek 
kenyeret.  Szerinte a jó kemen-
ce titka, hogy legyen jó az alapja. 
Ezen a tájon cserefa csutakokra 
fenyőfából rakják az alapot, és erre 
hordják fel a jól meggyúrt agya-
got. Az alsó agyagrétegre összetört 
üveg kerül az egerek ellen meg a 
jobb hőtárolás céljából. Az üveget 
takaró felső agyagrétegre rakják a 
tégla alapot és a kemence hólyag-

ját. Ennek felrakása az igazi művé-
szet! A kemence száda legkevesebb 
35 cm kell legyen, és a negyedik 
kerülésnél hátul kell hagyni egy 
féltéglányi lyukat huzatnak. Ezen 
keresztül távozik a füst, és hevítés 
után ennek bedugásával marad so-
káig meleg a kemece.

Pista bácsi és segédje egy nap 
alatt megrakták a kemencénket. 
Az utolsó tégla beillesztése után 
az öreg fiatalos mozdulattal fel-
állt a tetejére és nem szakadt be 
alatta. Ez volt az első bizonyítéka 
annak, hogy jó munkát végzett. 
Ott állott gumicsizmában, elé-
gedett mosollyal az arcán a ke-
mence tetején, és végigtekintett a 
völgyön. Valamennyi kemencéje 
közül erre az utolsóra a legbüsz-
kébb, mert ennek a legjobb az 
alapja, ennek a legtágabb a száda. 

Leszállva róla sokáig szemlélte 
munkáját, majd agyagot markolt, 
és tenyerével még egy utolsót si-
mított az oldalán. 

Oly gyöngéden simogatta, mint 
fiatalabb korában az asszonyát. 
Érezni lehetett, hogy szeretettel 
rakta ezt a kemencét. Az utolsót, a 
remekművét. Segédje, a mesterséget 
magába szívó fiatalember is elége-
dett volt. Érezte, hogy ezt követően 
ő lesz a havasi kemencerakó. 

Nekünk, alig pár hónapos hava-
si lakosoknak a kemence és a benne 
sülő házi kenyér az élet, a szabad-
ság jelképe. Sokszori újratapasztás, 
majd meszelés után a feleségem 
által díszített új kemencénkben 
megsült az első pityókás kenyér 
és a diós-mazsolás kalács. Ilyen jól 
még sohasem esett a kenyér!

Sepsiszéki Nagy Balázs 

Kemencerakók

PicikeOktalan pazarlás

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.

Évek hosszú során át regge-
lente első utam a dollár-
piaci (a Szentlélek utcai 

temetővel szemközti kis piac – ez 
a megnevezés forgott közszájon!) 
újságárudához vezetett. Így lett 
úgymond teljes a reggel, hiszen a 
munkahelyemre beérve, egy gő-
zölgő feketekávé s egy „aranyvégű 
cigaretta” meghitt társaságában 
első kézből értesülhettem a leg-
frissebb hírekről a Hargita Népe 
napilap jóvoltából.

Az újságáruda szomszédságá-
ban lévő kis kávézóba csak nagyon 
ritkán léptem be, de így is mindig 
táblás házat találtam. Vidám tere-
ferétől volt hangos a kis helyiség. 
Nyáron a kávézó előtti asztalok-
nál is sokan csupán csak állóhely-
re pályázhattak, így fogyasztották 
el reggeli kávéjukat.

Immár két esztendeje minden 
nap már a kávézóban vásárolom 
meg a napilapot, és nyugodtan 
elmondhatom, hogy elnyertem a 
törzsvendégi státuszt.

A délelőtti avagy déli órákban 
már nincs táblás ház, de mindig 
akad így is egy-két ismerős, aki-

vel jó egy keveset elbeszélgetni a 
mindennapi életről, a városban 
történt eseményekről.

Mindig meghitt, családias a 
hangulat a vendégek létszámától 
függetlenül. Ez elsősorban a ki-
szolgáló hölgyeknek – Erzsikének 
és Melindának –, és nem utol-
sósorban a főnöknőnek, Évának 
köszönhető. Hiszen mindig van 
pár kedves és keresetlen szavuk 
a vendégekhez. Jól ismerjük már 
egymást, így van miről érdeklőd-
ni, elbeszélgetni.

Színes a vendégtársaság, mind 
a kort, mind a foglalkozást illető-
en. Ezért is van az, hogy sokszor 
hasznos információkhoz juthat 
még az éppen véletlenül betévedt 
vendég is.

Kellemes, jó kis hely ez a kávé-
zó, a Picike. Mindannyiunknak. 
Az évek során összeverődött tár-
saságnak, ennek a kis, meghitt 
„családnak”.

Őszinte köszönet érte, és adja 
a Fennvaló, hogy még sokáig így 
legyen!

Forró Miklós,
Csíkszereda


