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2011. december 4-én dél-
után Mikulás-járásra ke-
rült sor Csíkszentgyörgy-

Bánkfalván a CSIBISZ szerve-
zésében. A községben működő 
ifjúsági szervezet első alkalommal 
szervezte meg, saját erőből, a Mi-
kulás-járást, amely nagy sikernek 
örvendett. A szervezet tagjai va-
sárnap délután járták be a község 
utcáit édességeket osztogatva. 
Nagyon sok gyermek várta izga-
tottan a Mikulást, akinek verseket 
mondtak, énekeltek.

A szervezet szeretné jövőben 
is megszervezni a Mikulás-járást, 
és az idei tervei között szerepel a 
karácsonyi bál megszervezése is.

Füstös Elõd-László,  
a Csíkszentgyörgy-Bánkfalva 

Ifjúsági Szervezet elnöke

„Nem messze Bálványosvártól 
magas bércek között van egy kerek 
tó. A tuhudunok Ividő tavának 
hívták azt, az új vallás követői 
Szent Anna-tavának nevezik”.

( Jókai Mór: Bálványosvár) 

Nem csak Jókait bűvölte el, 
hanem mindenkit, aki vet-
te magának a fáradságot 

és eljött ide megismerkedni vele. 
Magam is egy életre beleszerettem. 
14 éves koromtól kezdve 53 éven át, 
évi átlag 4 túrával számolva lassan a 
250. találkozás felé kocogok. Azóta 
a hajdani csodálóból (most már 20 
éve) egyik őrző-védőjévé lettem. 
Nevét csupa nagybetűvel kéne írni, 
így: A TÓ! Mint Lamartine ver-
sének címét, hiszen nekünk széke-
lyeknek és magyaroknak határokon 
innen és túl, a tavak mintapéldányát 
szimbolizálja. Láttam más kráterta-
vakat is Európa arcán, de egyik sincs 
ilyen magasztos, lírai és bájos, mint 
a mi Szent Anna-tavunk.

Az ikerkráterek közül a Szent 
Anna-tó tölcsére a fiatalabb. Közép-
Európa egyetlen épen maradt vul-
káni építménye. Már az alakja sem 
hétköznapi. Óriási festőpalettához, 
vagy egy hatalmas körtéhez hasonlít. 
Szelvénye aszimmetrikus tölcsér. 

A legújabb kutatások szerint 
(Harangi Sz. és Kiss B.), amelyeket 

a kráter külső, még részben meglé-
vő iszapáradattal borított részein 
begyűjtött, leiszapolt rönk- és fa-
maradványok C-14-es vizsgálata 
igazol, a Szent Anna-tó krátere 
29 000 évvel ezelőtt „dolgozott” 
utoljára. A tavaly nyáron végzett 
víz alatti radar (Single Beam típus, 
SIMRAD CX 33-as ökoszonda) 
kutatások meglepő újdonsággal 
szolgáltak. Lépésről lépésre leta-
pogatták a tó fenekét, ahol a méré-
sek az eddig ismert egyetlen kürtő 
helyett kettőt mutattak egymás 
mellett a vulkáni tölcsér délkeleti 
részén. Ezek hát a Szent Anna-tó 
„furulyái”, amelyekkel félelmetes 
szimfóniáját hallatta, elriasztva 
a környékről állatot és ősembert 
egyaránt, hiszen 29 000 éve élhe-
tett már a környéken emberféle is!

Tengerszint feletti magassága 
már nem 950 m, mint ahogy a régi 
turistakalauzok írják. Az újabb mé-
rések eredménye 946 m, bár ez az 
adat sem tekinthető állandónak, a 
csapadék mennyisége szerint vál-
tozik. Minden oldalról meredek 
kráterfalak veszik körül, amelyek-
nek kiemelkedő csúcsai: a Nagy-
Csomád (1301 m), Kis-Csomád 
(1238 m), Taca (1174 m) és a Tó-
Bérce (1125 m) csendesen figyelik 
tiszta tükrében a múló időt, és őr-
ködnek fölötte születése óta.

A tónak nincs forrása. A légköri 
csapadék gyűl össze a jókora tölcsér 
alján, hogy aztán apró források 
alakjában övszerűen bukkanjon 
elő a déli kráterfal (Döngő) olda-
lán. Vize még mindig vetekszik a 
desztillált víz tisztaságával, ami nem 
csoda, hiszen fertőzött források, 
piszkos szennyvízcsatornák nem 
ömlenek bele. Ásványisó-tartalma 
csupán 0,0032 g/liter, bár az eltelt 
100 évben mértek kevesebbet is! 
Területe: 19,5 ha, kerülete: 1,73 
km, átlagos víztartalma: 786 000 
m3 víz, hosszabbik tengelye: 620 m, 
kisebbik tengelye: 465 m. Mélysége 
1867-ben 12 m, 1907-ben 8,5 m, 
1972-ben 7,2 m, 1999-ben és 2010-
ben: 6,1 m. Mélységének változása 
a tó lassú feltöltődésére utal, ami 
természetes folyamat, nem fogható 
rá egyoldalúan a turistaforgalomra, 
amint azt egyes „hozzáértők” csö-
könyösen állítják. Sokkal inkább 
ludas a dologban a szüntelenül ro-
hamozó tőzegmoha és káka. Aki a 
tó partján körülsétál, láthatja, hogy 
a környező erdő minden bemosó-
dást felfog (szerencsére!), hiszen 
nincs egyetlen törmelékkúp sem a 
tó körül. Az egyetlen turistaösvény, 
a kék keresztes bükszádi, átszeli a 
krátert és levágja az autósút nagy 
kanyarjait, úgy kapaszkodik ki a 
menedékházig, helyenként árok-

ká mélyülve a gyakori használattól 
és az esőzésektől. Ez viszont nem 
újdonság! Mindig így volt, 1958-
ban is, amikor először jártam itt, 
még mielőtt az aszfaltutat megépí-
tették volna, hiszen mindenki ezt 
az ösvényt használta. Habár nincs 

nyoma annak, hogy egyetlen marék 
kavics is bemosódna a tóba, a rezer-
váció őrsége évenként tömíti kővel 
ezeket a vízmosásokat.

(Folytatjuk)
Zsigmond Enikő,

Csíkszereda

Olvasom a 2011. október 
30-i lapszámban, „öt szá-
zalékkal nőhetnének a 

nyugdíjak”. A tanultak, valamit a 
gyakorlati tapasztalatok alapján, 
ha valami új intézkedést vezetnek 
be, sok szempontot kell figyelem-
be venni, nem beszélve a törvé-
nyekről. Milyen gazdasági hatása 
lesz hosszú távon országosan, mi-
lyen negatív hatás érheti az érin-
tetteket, és csak akkor hozzák meg 
a törvényt, ha az ország anyagi, 
erkölcsi, politikai érdekeinek meg-
felel. Sajnos, a 2004/11-es törvény 
meghozatalánál honatyáink nem 
voltak elég körültekintők, aminek 
a következménye az állami nyug-
díjasok helyzete. Már a törvény 
megjelenésekor voltak, akik meg-
jósolták, hogy nem éri meg a ti-
zedik évfordulót, és bekövetkezik 
a katasztrófa. Hogy lehetett ilyen 
törvényt hozni, amikor az üzemek, 
bányák bezárása után a munkanél-
küliek száma nőtt, a fiatalok elván-
dorolnak?! Nem tudom, kiknek 
volt érdekük az állami nyugdíj-
alapok magánkézbe juttatása. A 
törvény meghozásakor honatyá-
ink gondoltak-e arra, hogy a 45 
éves kor után munkanélkülivé vál-
takat az újgazdag kapitalisták nem 

alkalmazzák? Az állami egységek 
leépítés esetén az idősebb generá-
ciót küldik el, akik gyakorlatilag 
az állami nyugdíjalapot hivatottak 
anyagilag fenntartani. Ha sürgősen 
nem hatálytalanítják a 411-es tör-
vényt, bekövetkezhet a fizetéskép-
telenség az állami nyugdíjalapnál. 

Nem tudom, miért kell a szlová-
kiai, magyarországi példa, amikor a 
411-es törvény ellehetetlenítette az 
állami nyugdíjalapot. Jó volna, ha a 
törvényhozó testület mielőbb sür-
gősségi rendelettel a magánnyug-
díjalapok aktíváinak államosítását 
végrehajtaná, amíg nem késő, hogy 
elkerüljék a fizetésképtelenséget.

Egy másik igen furcsa törvényt 
is elemezni kellene, hogy a románi-
ai nyugdíjas a társadalombiztosítás-
ból kapott nyugdíjából ne fizessen 
társadalombiztosítást. Tudomásom 
szerint egy európai országban sem 
létezik ilyen törvény.

Rendelkezni, politizálni lehet, 
de ne felejtsük el, hogy a legna-
gyobb tőke a munka, ami a gazda-
sági élet alapja. Példáért pedig nem 
kell messze menni, csak Németor-
szágig. Felismeréssel, sopánkodással 
nem oldódik meg semmi. 

Molnár Erzsébet,
Csíkszereda 

Egy újabb egyházi év első 
napjait, heteit éljük. Ad-
venti koszorúk, roráték, a 

hajnali misék keretében ismétlő-
dő néhány perces elmélkedések 
segítenek a lelki élmények meg- 
és átélésére, mely a szentestén 
teljesedhet ki. Bűnbánatra, vára-
kozásra és a szeretet gyakorlására 
emlékeztet minden. Természete-
sen mindebben az Úr irántunk 
való gondviselésének átgondolá-
sa, megélése az ünnep lényege, a 
lelki gazdagodás forrása.

A lelki élet bizonyos értelem-

ben sajátos időszaka, az esztendő 
különleges periódusa az advent. Ér-
dekes módon, szinte kézzelfogható 
formában jelentkezik az Isten utá-
ni vágy, jelenlétének megtapaszta-
lása iránti belső igény: örvendete-
sen megnövekszik a hétközna pok 
korai szentmiséi résztvevőinek 
száma, valahogy szebben hangzik 
az Isten-hívogató ének dallama. A 
rorátékról, ezek hangulatáról van 
szó, mely lehet azért is kedvesebb 
a Megszületettnek, mert benne 
foglaltatik az a jó néhány perc is, 
melyet a pihenéstől szakítunk el 

és viszünk magunkkal. Oda, ahová 
őseink is vitték, azon az úton, me-
lyet évszázadokkal előbb nekünk 
kitapostak, mai követőiknek hát-
rahagytak. Nemcsak a belső lelki 
kényszer, az ők követése is kötelez 
a karácsony megszentelésére. Az 
advent tartalmas megélése záloga 
lehet, lesz a szeretet családjainkba 
való érkezésének. Így rákészülve 
válhat még élőbbé és nem csupán 
rutin szólammá a békés, boldog 
karácsonyt jókívánság. 

Borsodi László ny. tanár,
Csíksomlyó

A Szent Anna-tó, a Csomád ékessége (2.)

Mikulás-járás Csíkszentgyörgy-Bánkfalván Az ötszázalékos 
nyugdíjemelésről

Advent

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.


