
Ügyvéddel, színésszel, az egy-
házak képviselőivel, de akár 
női sofőrrel is beszélgethettek 
a csíkszeredai Élő Könyvtár ol-
vasói tegnap délután a Palermo 
Kávéházban. Holnap a Hargita 
megyei börtön egyik fegyencé-
vel is személyes kapcsolatot 
teremthetnek azok, akik elláto-
gatnak a rendezvényre.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Számos szakma képviselője je-
lent meg a csíkszeredai Élő 
Könyvtár rendezvényen, amely 

holnap délután 16 és 20 óra között 
még látogatható lesz. 

A társadalom által gyakran 
előítéletekkel megbélyegzett fog-
lalkozások képviselői személyes be-
szélgetések révén oszlathatták el a 
tévhiteket. A színészekkel szemben 
például gyakran felmerül az a lai-
kus vélemény, hogy túlságosan laza 
erkölcsű életet élnek, a színésznők 
cseppet sem szemérmesek, és általá-
ban sosem tudni, hogy éppen mikor 
valós önmaguk. 

Keresztes Szabolcs színész szerint 
viszont a színházi munka egy komoly 
folyamat, hosszú, kínlódásokkal teli 
próbafolyamat áll minden előadás 
mögött. – Azt pedig, hogy a színész-
világ esetleg az átlagosnál hangosabb 
társadalmi életet él, akár szakmai ár-
talomnak is nevezhetjük – valójában 
csak arról van szó, hogy könnyebben 
ellazulunk, feloldódunk – mondta 
Keresztes. 

A kedd délután felsorakozó 
könyvek között egy női sofőrt is „fel-
lapozhattak” az érdeklődők. 

– Én húsz éve szereztem meg a 
jogosítványomat, több mint tízezer 
kilométer van már a hátam mögött, 
és nem gondolom azt, hogy mi nők 
bizonytalanabbak vagy ügyetleneb-
bek lennénk a volán mögött. Vi-
szont úgy vélem, a férfiak élcelődő 
megjegyzései miatt egyre kevesebb 
nő vezet élvezettel – közölte Daday 
Zsuzsa. 

Az Élő Könyvtár szervezői har-
madik alkalommal adtak lehetősé-
get a csíkszeredaiaknak arra, hogy 
személyes beszélgetések útján is-
merjék meg a különböző szakmák-
ban dolgozó, vagy különböző társa-
dalmi szituációban élő embereket.  
Az előző alkalmakon is jelen vol-
tak az egyház képviselői, ez idén 
sem alakult másként. László Rezső 
római katolikus pap bármilyen 
személyes kérdésre szívesen vála-

szolt, akár arról is kérdezhették az 
olvasók, hogyan tud a családi élet 
nehézségeiről, a gyermeknevelés-
ről érdemben beszélni a híveknek 
személyes tapasztalat nélkül. 

– Nagy családból származom, 
és bár nincs feleségem, sem gyer-
mekem, az emberekkel folytatott 
hosszú lelki beszélgetések által mé-
lyen belelátok az életükbe, olyan 
összefüggéseket ismerek fel, ame-
lyeket ők maguk nem észlelnek – 
mondta. 

A csíkszeredai Élő Könyvtárra 
a VALORE – Aktív önkéntesek 
Romániában és Európában című 
program keretében kerül sor. A kez-
deményezés helyi partnerei: Hargita 
Megye Tanácsa, a Hargita Megyei 
Kulturális Központ, a Hargita Me-
gyei Ifjúsági Igazgatóság és Csík Te-
rület Ifjúsági Tanácsa.
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Körkép
csík

Az elmúlt napokban felforrósodott a politikai légkör a jövő 
esztendőben esedékes helyhatósági és parlamenti választások 
körül. A közigazgatási és belügyminisztérium nemrégiben egy 
jogszabálytervezetet hozott nyilvánosságra honlapján. Abban 
szerepel a már sokat hangoztatott, a helyhatósági és parla-
menti választások összevonásának a szándéka is, de nem az 
előzetesen az államfő, valamint a kormánypárt által kilátás-
ba helyezett honatyaszám-csökkentés. Ez a tervezet még a kor-
mánypárt egyes honatyáinak a tetszését sem nyerte el, mi több, 
annak egyes előírásait kifogásolták. Az elmúlt hét végétől fül-
tanúi lehettünk ilyen-olyan, sokszor egymásnak ellentmondó 
kormánypárti tisztségviselők nyilatkozatözönének. Volt, aki 
azt hangoztatta, hogy a parlamenti vitában majd azt módo-
sítani fogják, és igenis sor került(het) a „létszámcsökkentésre”. 
Más azt állította, hogy az ellenzéki parlamenti pártokkal 
is egyezkedni kellene, és volt olyan is, aki azt, hogy egyelőre 
jobb, ha minden marad a régiben. Szombaton megszólalt 
Emil Boc kormányfő is, aki elfogadhatónak találta ezt a jog-
szabálytervezetet, azt állítva, hogy a jelenlegi körülmények 
között másabb elfogadása nem lehetséges. Ez a kijelentése még 
a kormánypárt egyes képviselőit is meglepte. Cezar Preda, a 
kormánypárt egyik alelnöke szerint egyelőre konszenzus csak 
pártja és az UNPR, valamint a kisebbségiek között van, az 
RMDSZ esetében pedig bonyolultabb a helyzet. 

Apropó RMDSZ: fellelhetők annak jelei is, hogy az ér-
dekképviseleti szervezet berkeiben sem tökéletes az összhang, 
erre lehet következtetni többek között Frunda György szená-
tor azon a vitafórumon elhangzott kijelentéseiből, amelyet az 
egyik kereskedelmi hírtelevízió szervezett hétfőn este. Aznap, 

amikor állítólag elvi megállapodás született a jövő évi válasz-
tásokat illetően a kormánykoalíció szintjén. Ennek némileg 
ellentmond Gheorghe Fluturnak, a Demokrata Liberális 
Párt első alelnökének nyilatkozata, miszerint a végleges döntés 
meghozatala e hét végén várható. 

A választások kapcsán még egy dologra visszautalnánk: 
vitathatatlan, hogy az összevonás viszonylag jelentős költ-
ségmegtakarítást eredményezhet, de az csak egyszeri, és az 
sem mindegy, hogy mihez viszonyítunk. De ha már költ-
séget akarnak megspórolni és főleg hosszú távon, mégiscsak 
célirányosabb lehetne a honatyák számának a csökkentése, 
mert az valóban igen jelentős megtakarítást eredményez-
hetne, hisz maga után vonná azok apparátusának jelentős 
arányú csökkentését. A képviselőház és a szenátus appará-
tusáról van szó. És egy ilyen jellegű „karcsúsítás” szervesen 
beleilleszthető lenne abba az „erőlködésbe” is, amely mos-
tanság megmutatkozik a közszférai személyzetszám csök-
kentése tekintetében. 

És ezzel el is érkeztünk egy ugyancsak időszerű vitatémá-
hoz. Hetek óta újra hallani arról, hogy igenis szükséges a köz-
szférában a további létszámcsökkentés. Ezzel egyelőre nemigen 
számol a jövő esztendei állami költségvetés tervezete, lévén, 
hogy abból az olvasható ki: 805 személlyel fognak kevesebbet 
foglalkoztatni a szóban forgó intézményrendszerben, mint az 
idén. Mint ahogy már arról többször is beszámoltunk, a kor-
mányfő állítólag megelégedne a természetes apadással, ami 
éves viszonylatban mintegy 70 000 főt jelenthet. Az államel-
nök szerint újabb 110-120 ezer személlyel kellene csökkenteni 
a közszférai létszámot. Gelu Vişan demokrata-liberális par-
lamenti képviselő szerint a megoldást az intézményrendszer 
regionalizálása jelenti, s e vonatkozásban példaként hozta fel az 
Állami Építkezési Felügyelőség minapi átszervezését, aminek 
nyomán csökkent a vezető beosztásúak száma. A most alaku-
lófélben lévő közúti ellenőrzési felügyelőség esetében is ez történt, 
ugyanis annak nyolc regionális központja lesz. Újabban hallani 
arról is, hogy összevonnák a közúti hatóságot (ARR) és a Ro-
mán Jármű-törzskönyvi Hivatalt (RAR), s azzal egyidejűleg 
regionális intézménnyé alakítanák. Így pedig vezető tisztségek 
szabadulnak fel, illetve óhatatlanul csökkenni fog a logisztikai 
személyzet száma is. Szerinte ugyanakkor a közeljövőben az 
ország területi-közigazgatási átszervezésére is sor kerül, aminek 
nyomán a helyi közigazgatásban, illetve a prefektúrák felszámo-
lása nyomán több tízezer állás fog megszűnni. Hát mi erre mit 
mondhatunk? w

Ki hogy látja,
ki mit mond

        NézőpoNt n Hecser Zoltán

Élő Könyvtár CsíKsZeredában

Eloszlatják az előítéleteket

Az Élő Könyvtár résztvevői szakmájukhoz, életvitelükhöz kapcsolódó tévhiteket oszlatnak el

hargitanépe

JerZy buZeK eP-elnöKKel találKoZott borboly Csaba

Székely termékekről 
Brüsszelben

Jerzy buzekkel, az európai Par-
lament elnökével és Martin 
Kamppal, az európai néppárt fő-
titkárával találkozott brüsszelben 
borboly Csaba. Hargita Megye ta-
nácsának elnöke a székely termé-
keket és azok népszerűsítésének 
koncepcióját ismertette.

HN-információ

Jerzy Buzek, az EP elnöke Bor-
boly Csabától székely termé-
keket kapott karácsonyi aján-

dékként. A megyeitanács-elnök 
Székelyföld Brüsszeli Képviseleti 
Irodája ügyében utazott három-
napos brüsszeli látogatásra, és en-
nek során szakmai találkozókon 
vett részt, amelyeket Sógor Csaba 
európai parlamenti képviselő ké-
szített elő, és ezekre el is kísérte a 
tanácselnököt. Borboly bemutatta 
Jerzy Buzeknek a székely terméke-
ket, illetve azok népszerűsítésének 
koncepcióját.

Martin Kamp szintén ajándék-
csomagot kapott a tanácselnöktől, 
aki meghívta a főtitkárt a jövő évi 
csíksomlyói búcsúra. A találkozón 
ugyancsak a székely termékekről 
beszélgettek, azok népszerűsítési, 
értékesítési lehetőségeiről. Martin 
Kamp elmondta, jó kezdeményezés-
nek tartja a székelyföldi iroda meg-
nyitását Brüsszelben, hiszen az egy 
adott kultúrát, illetve történelmet 
ismertet meg az Európai Unió fővá-
rosában. A főtitkár megköszönte az 
ajándékot, mint mondta, ez volt idei 
első karácsonyi ajándéka.

Borboly találkozott Theodor 
Stolojan EP-képviselővel is, aki 
Hargita megyei személyes tapaszta-
latairól mesélt, méltatva a térségben 
megvalósult fejlesztéseket. A tanács-
elnök külön tárgyalt Sógor Csaba és 
Winkler Gyula képviselőkkel a Szé-
kelyföld kulturális értékeinek, illetve 
termékeinek népszerűsítéséről.

A látogatás során a Hargita me-
gyei tanácselnök találkozott Bauer 
Edit és Mészáros Alajos felvidéki 
EP-képviselőkkel, akiknek felvázol-
ta, hogy a székelyföldi iroda egyik 
feladatköre lehet annak előkészí-
tése, hogy a székelyföldi megyék 
szlovákiai megyékkel együtt pá-
lyázzanak direkt brüsszeli pénzfor-
rásokra, egyeztetett továbbá Simon 
Busuttillal, a máltai delegáció, vala-
mint Kellam Tunnével, az észt dele-
gáció vezetőjével is.

Sógor, Borboly és Buzek. Székely ajándék


