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Csíkszeredában jártam de-
cember 9-én, beadni hono-
sítási kérésemet a Lazarus 

Házban. Kerestem a fogyatékkal 
élők számára kijelölt parkolóhelyet, 
illetve táblát, de nem láttam sehol 
(később kiderült, hogy valahol 
mégis van, de foglalt a hely). Am-
putált lábbal 30-40 méter megtéte-
le gyalogosan, bottal járva fárasztó. 
A hivatal előtt levő parkoló szélén, 
a vonalazott – de szabad területen 
11 óra 45 perckor leparkoltam a 
minden szükséges (Romániában és 
Európában egyaránt elfogadott) és 
jól látható helyre kiragasztott, egyez-
ményes, tolókocsis jellel ellátott gép-
kocsimat. Kb. fél órát számítottam 
a hivatalban tartózkodni. Kijövet, 
háromnegyed kettőkor a kocsimat 
lebilincselve találtam.

Telefonos reklamálásom folya-
mán kaptam: 1. egy felszólítást, hogy 
Isten nevét hiába ne vegyem számra, 
így karácsony közeledtével…; 2. egy 
„menedzser úr” részéről pökhendi 
és bölcselkedő kioktatást a rokkant-
sági jelzések és parkolási jogok ér-
vényességének helyi (csíkszeredai), 
illetve európai uniós normatívájáról, 
amelyeket, úgy látszik, Marosvásár-
helyen nem ismernek; 3. továbbá, 
egy tömör kiselőadást a KRESZ-ről 
a tilosban parkolásról, annak követ-
kezményeiről. 

Hiába volt az érvelésem, hogy 
kényszerhelyzetben voltam 2 órával 
ezelőtt, és hogy megkülönböztető 
jelzésem megmagyarázza tettem 
„égbekiáltó” voltát... Hasztalan bi-
zonygattam, hogy nem elvetemült, 
notórius potyaparkoló vagyok, aki 
ezen a helyen akarja napokra lerak-
ni a kocsiját, ráadásul nem is fizet, 
megkárosítva a céget, közvetve a 
Csíkszeredai Polgármesteri Hivatalt 
(illetve Ráduly Róbert polgármes-
tert, mert papíron és szóban rájuk 
hivatkoztak!!).

Fáztunk, fizettünk „deb lokál-
tak” 62 lejért, hazaindultunk Vásár-
hely re. Elmúlt a honosítási kérelem 
beadása feletti büszkeséggel párosuló 
öröm érzése. Keserű szájízzel jöttem 
el Csíkszeredából.

Azért néhány kérdés felmerült 
bennem: miért nincsenek Csíksze-
redában, jól látható helyen, a speci-
ális járművek parkolásának, számuk-
ra kitett jelzőtáblák? Fokozottan 
érvényes ez egy olyan frekventált 
környékre, mint a Lazarus Ház. Egy-
általán van fogalma a Csíkszeredai 
Polgármesteri Hivatalnak és annak 
vezetőjének, hogy hány rokkant 
jelzésű helyi gépkocsi közlekedhet a 
városban, ergo akarna parkolni a kü-
lönböző hivataloknál?

És hol vannak még ettől a más-
honnan érkező kocsik, és azok mi-
ként parkolnak? Ha az ország bár-
melyik helységében megjelenik egy 
rokkant jelzésű idegen jármű, és az 
– akár a tilosban is!! – leparkol, nem 
feltételezhető, hogy az illető esetleg 
kényszerhelyzetben lévén követi el 
„égbekiáltó” bűnét? Nem tűnik fel 
senkinek ez a lehetetlen, pitiáner, 
egyenesen cinikus, kisszerű és pénz-
sóvár eljárás, ami jellemzi a csíksze-
redai parkolásokat markában tartó 
City Parking nevű vállalkozást?

A vaskalapos kapzsiság – amelyet 
a polgármesteri hivatalra hivatkoz-
va takarnak – nagyon a bunkóság 
fényét vetíti a városra (lásd: Csík-
szereda Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata 195/2008-as határozata, 
ill. 230/210 sz. /1. mell. 4. cikk).

Annak, hogy épp a Lazarus Ház 
környékén levadásszák 30-40 perces 
időközökkel a parkoló kocsikat, gya-

núm szerint oka, hogy a honosítási 
kérelmet stb. intézők általában ko-
csival érkeznek, és több időt töltenek 
el odabent, mint amire számítanak. 
No, ez hozza a konyhára a pénzt, 
mert biztosan lejár még a parkoló-
jegyük is ezalatt!!

A hozzám hasonlók ráadásul 
még a parkolás keresésével is nyűg-
lődnek, míg meg nem unják (pedig 
megérdeklődtük aznap reggel a rok-
kantak parkolási feltételeit).

Ha városgazda lennék Csík-
szeredában, külön hálás lennék 
annak a sok ezer idegennek, aki 
városomba érkezve/tartózkodva, a 
honosítási ügyes-bajos dolgai mel-
lett – ha egyebet nem, de egy kávét 
is megiszik. Ez is hozna annyi jöve-
delmet, mint ez a csiszlik parkolási 
eljárás. 

Ízelítőt kaptam a nagy mellényű, 
bunkó vendégfogadásból. Pedig az-
zal a céllal érkeztünk a városba, hogy 
a rokonságnál eltöltünk 1-2 napot, 
körbejárjuk azt a várost, amit én any-
nyira szerettem… valamikor.

Tanulságképpen: ígérem, hogy 
sem a közelebbi, sem a távolabbi 
jövőben nem megyek látogatóba 
Csíkszeredába, sőt, barátaimat, is-
merőseimet is lebeszélem az ottani 
rongyrázós, nagy garral reklámozott, 
de szűkkeblű „seclerlandi” vendéges-
kedésről.

Boros Csaba,
Marosvásárhely

(Folytatás) 

A tó fenekét vastag (2-3 m) 
barnás-fekete iszapréteg bo-
rítja. Ez az igazi feltöltődés! 

Ami viszont egy természeti kataszt-
rófának a következménye. 1946-ban, 
a „nagy szárazság évében” felgyúlt és 
porig égett a kráterfal nyugati olda-
lának erdeje. Évekig, amíg az új erdő 
kiújult, hordták be az esőzések a ha-
mut, az üszkös fadarabokat és a talajt 
a tóba, létrehozva a jól ismert, lassan 
bomló, büdös szerves iszapot. 1958-
ban még csak málnavész, de nem 
erdő volt az égés helyén! (Milyen jó-
kat málnásztunk!) Csodálom, hogy 
erre senki sem emlékszik, és csak 
kongatják a vészharangot, ha egy pi-
cike vízmosást felfedeznek a környé-
ken az „egyszer járatos szakemberek”. 
Aztán a múlt században sokkal keve-
sebb turista fordult meg itt, és mégis 
folyamatos volt a tó feltöltődése, 
zsugorodása. (Vö. az 1867 és 1907-
es mélységmérést !) Ezért vélem egy-
oldalú, rosszindulatú beállításnak 
minősíteni a turizmus mumusnak 

való kikiáltását. Egy ilyen természeti 
folyamatnak összetett okai vannak, s 
ezek közül a turizmus csak elenyésző 
tényező, annál is inkább, mert itt a 
rezervációban egyre jobban korlátok 
közé szorul. Tiltott a sátorozás, az éj-
szakai tartózkodás és a szemetelés a 
tó mellett. Tilos az esti tábortűz is, 
mint az „én időmben”!

A tó sekély parti övezetében vízi-
siklók, tarajos gőték, apró alacsony-
rendű rákocskák, vízipoloskák, 
szitakötők, rovarok élnek. Néhány 
vadrécecsalád is rendszeresen itt 
költ. Madárvonulás idején pár napig 
százával lepik el a vízimadarak. A 
múlt század elején törpeharcsát tele-
pítettek a tóba. Ragadozó hal lévén, 
felfalták egymást az élelem hiányá-
ban. Szent Anna-tavának kultúrtör-
téneti vonatkozásait vizsgálva arra a 
következtetésre jutunk, hogy nevé-
nek eredete a kora középkori kén-, 

homok-, kavics- és vasbányászat 
kezdeteire nyúlik vissza. Ekkor még 
a környék bányásznépe Szent Annát, 
Mária édesanyját tisztelte mint a vi-
dék védőszentjét, jóval megelőzve a 
bányászok védőszentjeinek, Szent 
Borbálának és Nepomuki Szent Já-
nosnak később elterjedt kultuszát. 
Ezáltal lett az Ividő-tava, mint régi, 
pogány kori kultikus hely az új vallás 
búcsújáró helye is. Dr. Bányai János 
geológus professzor így ír róla: „Már 
1349-ben említik oklevelek. Való-
sággal vonzotta a környék egyszerű 
népét, mely évente kétszer, Anna 
napján és Kisasszony napján kereste 
fel a természet e szent templomát. 
E búcsúkra 20 000-30 000 ember 
is összegyűlt régente. 1764-ben állí-
tott ide az addigi rozoga tákolmány 
helyett kőből csinosan megépített 
kápolnát Tusnádi Demeter v. Kecs-
kés Péter. Egy másikat a Bükszád 

felőli oldalon 1775-ben építettek, 
ahová a (Csík) somlyói kolostorból 
hoztak egy kis oltárt. (P. E. 1664 
volt felmetszve rá) A két kápolna 
romba dőlt, a mostanit a háború 
után építették újra. A búcsút azon-
ban 1768-ban gróf Batthyány Ignác 
püspök eltörölte, mert botrányos 
kihágásokká, verekedésekké fajult 
volt el! 1830-ban újra megengedték, 
amit 1944-ben szüntettek be, a szo-
kás azonban megmaradt, s a kirán-
dulóknak igen hálás téma ilyenkor 
ellátogatni ide.”

Az idő kikezdte a kápolnát. 
1948-ban kijavították, de az 1970-es 
évek elejére már megint csak a falai 
maradtak. 1976-ban Fazakas János 
(akkor művelődésügyi miniszter) 
bátorítására indult meg az újjáépí-
tése, de csak 1977-ben fejezték be. 
A harangláb kovácsoltvas ajtaját és 
ablakrácsát az akkor Csíkszeredában 

élő Károly Sándor kolozsvári kép-
zőművész tervezi, és a néhai, neves 
csíkkozmási kovácsmester, Máté 
Jenő készíti el. Ugyanakkor visszake-
rült helyére az 1924-ben öntött ha-
rang is. 1990 óta újból megünneplik 
a Szent Anna-búcsút minden év jú-
lius 26-hoz, Anna napjához legköze-
lebb eső vasárnapon. 

Habár a Szent Anna-tó minden 
évszakban elragadó, a legszebb ősszel, 
amikor a környező erdők színpompás 
őszi ruhát öltenek, így díszítve fel a 
tavat. Télen puha, fehér hódunna alá 
bújik. Ilyenkor is megéri ellátogatni 
a tündértóhoz. Igen víg élet folyik itt, 
a ki-be csúszkáló, sítalpakra szerelt 
szánkókon, amelyeket egymás után 
kötve a rezerváció egyik terepjárója 
vontat ki a menedékházig, hogy az-
tán újból kezdődjék a lesiklás. Mások 
a sízéssel próbálkozhatnak a Mohos-
puszta szélén, vagy korcsolyázhatnak 
a Szent Anna-tó strandján tisztára 
söpört tükörjégen.

Zsigmond Enikő,
Csíkszereda

2011. november 19–25. kö-
zött zajlott a csíkszeredai 
József Attila Általános Isko-

lában az Ady Endre Emléknapok 
határok nélkül... program. 

A rendezvény „Zenebona 
Manócska” módra kezdődött a 
Puzzle Központban tanuló diá-
kok és a sepsiszentgyörgyi Ma-
nócska Zeneovi csoport közös 
előadásával. Szavaló-, mesemon-
dó-, rajz-, ügyességi és sportver-
senyeket szerveztünk, történel-
mi- és kártyanaptár-pályázatot 

hirdettünk, a Puzzle Központ-
ba látogattak tanítványaink, és 
a múltról meséltek a volt Ady 
Endre Általános Iskola nyugdíjas 
pedagógusai. Megtisztelt fellépé-
sével a Role együttes.

Köszönetünket fejezzük ki  
Csíkszereda Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának, aki 
hozzájárult ahhoz, hogy elképze-
léseink megvalósuljanak!

Az iskola vezetőtanácsa  
nevében Lőrincz Juli  

igazgató

Valahol régebb olvastam 
egy tanmesét, de akár 
meg is történhetett. Arról 

szólt a történet, hogy egy gazdag 
kereskedő felfigyelt arra, hogy 
egyre többet kezdenek beszélni a 
háborúról. Akkor telt be a pohár, 
amikor az ajándékbolt kiraka-
taiban, a karácsonyi ajándékok 
között játékfegyverek is feltűn-
tek. Nekilátott, eladta minden 
vagyonát, és a pénzt Svájcba me-
nekítette, így könnyen megúsz-
ta a háborút. Megtehette, mert 
gyökértelen volt, amolyan világ-
polgár, akinek ott a hazája, ahol 
vastagabban folyik a pénz.

Abban az időben nagyapáink 
nem voltak ennyire könnyű hely-
zetben, mivel ezer szállal kötődtek 
e helyhez, tehát itt kellett marad-
ni, és tűrni, várni, hogy mi lesz.

Manapság is elég ingatag a 
helyzet, olyan, mintha gazdasági 
háború folyna, téma az eurózóna 
széthullása, de egyre többet lehet 
hallani egy esetleges Irán elleni 
katonai fellépésről is.

Most néhány napja – és én 
ettől vertem ki a biztosítékot – a 
kínai vezérkari főnök (egyen-
ruhában, a mondanivaló súlyát 
megadva) nyilatkozta azt, hogy 
Kína megvédi Irán érdekeit még 

annak árán is, hogy esetleg ennek 
következménye a harmadik világ-
háború kirobbanása lesz. 

Ezen most én gondolkoztam 
el. Tévedés ne essék, nem Svájcba 
akarok átpakolni, hanem az ju-
tott eszembe, hogy egy esetleges 
nagyobb méretű gazdasági-ka-
tonai konfliktus esetén, amikor 
minden állam csak a saját érde-
keit nézi, mennyire ki vagyunk 
szolgáltatva. Nagyapáink idején 
ott volt a gabona a padláson, az 
istállóban pedig állatállomány. 
Jelenlegi helyzetünkben pedig 
úgy állunk, hogy az általunk el-
fogyasztott élelmiszerek kb. 70%- 
át külföldről hozzuk be, az istálló 
meg a hombár üres. Mi lesz, ha 
valamilyen oknál fogva leállítják 
az élelmiszerimportot? Honnan 
lesz kitartás? Mit fogunk enni? 
Egy svájci ismerősöm mondta, 
hogy náluk állampolgári köteles-
sége minden családnak bizonyos 
mennyiségű alapélelmiszert rak-
táron tartani.

A napokban a német kancellár 
mondta (egy tévéadásban kom-
mentálták), hogy a lakosság jól 
tenné, ha alapélelmiszert tárolna. 

Ezen érdemes elgondolkodni.      
Kémenes László,

Gyergyószentmiklós

A Szent Anna-tó a Csomád ékessége (3.)

Keserű szájízzel jöttem el Ady-napok

Párhuzamok


