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A Gyergyói Hírlapra előfizethet lapkihordóinknál 
és a szerkesztőségben. Ha a szerkesztőség tele-
fonszámát, a 0266–361 201-et tárcsázza, és be-
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közlésérõl dönt sön.
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és nem kül dünk vis  sza!
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Lapunk eladási sta-
tisztikáit a  Romániai 
Példányszám-auditáló 
 Hivatal (BRAT) hitelesíti. 
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Megkérdeztük olvasóinkat

Igaza van Kelemen Hunornak, való-
ban „a magyarokat szájba verték.” Nem 
is egyszer, sőt, mondhatni folyamato-
san ezt teszi velünk a hatalom. Az elnöki 
kijelentés körül inkább csak az a gond, 
hogy ez több mint negyed századdal a 
hatalomváltás után hangzik el.

A kisebbségek anyanyelvhasználatá-
nak érdekében az RMDSZ által benyúj-
tott törvényjavaslat a lehető legrosz-
szabb időpontban került a képviselők 
asztalára. Néhány hónappal a román-
ság nagy egyesülésének centenáriuma 
előtt várható volt: a pártok nemhogy 
szóra, de pillantásra sem méltatják a ja-
vaslatot. Jelenleg egyetlen román politi-
kus sem kockáztatja meg – függetlenül 
attól, hogy ideológiai síkon minek tartja 
magát –, hogy baráti gesztust tegyen 
felénk. Ellenkező esetben saját társai ül-
döznék ki a parlamentből, a pártból – a 
világból. A politikai korrektség szem-
pontjából még nem tartunk ott, hogy 

a többséggel bármilyen körülmények 
között képesek legyünk józan és építő 
párbeszédet folytatni. Főleg kisebbség-
ügyben.

Naivság arra gondolni, hogy a román 
politikusok eltöprengenének, netán 
meghatódnának egy olyan érvelésen, 
miszerint a többségnek „a centenáriu-
mi év után is együtt kell élnie a magyar 
közösséggel”, valamint „a kisebbségek 
identitásának megőrzését szolgáló tör-
vény semmivel sem rövidíti meg a több-
ségi nemzetet”. Hogy csak kettőt említ-
sünk a sok-sok igazságtalanság közül: 
a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógysze-
részeti Egyetem és a marosvásárhelyi 
római katolikus líceum ügye már rég 
előrevetítette mindazt, ami várható e 
centenáriumi készülődésben.

Sajnos kisebbségi sorban sínylődő 
polgártársainkra sem számíthatunk. 
A romániai németek képviselői siettek 
kijelenteni: sikeres a Romániában 1989 

után alkalmazott kisebbségvédelmi mo-
dell. Örök titok marad számomra, mitől 
sikeres, de akinek sok a gazdag külföldi 
rokona, annak lehet, hogy könnyebb 
elviselni a kisebbségi létet, a nem létező 
jogokat pedig modellértékűnek nevezni.

Az aradi vértanúk között a magyaro-
kon kívül találunk németet, osztrákot, 
horvátot és szerbet is. Volt köztük kis-
nemes, polgár és főnemes, dúsgazdag 
és vagyontalan. De egyben azonosak 
voltak: hősiesen harcoltak a magyar 
szabadságért, nemzeti függetlenségün-
kért, s ezért életüket áldozták. Ma már 
senkitől nem várja el nemzete, hogy 
életét áldozza a szabadságharc oltárán. 
Azon a történelmi korszakon túlléptünk. 
De azért jó lenne néha összefogni, hogy 
ne úgy tűnjön, mindig csak a magyarok 
az elégedetlenek. Léphetnék együtt 
és főleg nagyobbat. Ne érezze úgy a 
hatalom, hogy mindig csak minket kell 
szájba verni.

Szájba verés magas szinten

Sz á m o s  b e t ö r é s ,  l o -
pás és rablás borzolta a 
gyergyószékiek kedélye-

it az elmúlt időszakban. So-
kan érezték úgy, hadilábon áll 
a közbiztonság, mindenkinek 
gondoskodnia kell saját testi ép-
ségéről. Ha erre képtelen, ak-
kor pedig marad a félelem még 
a négy fal között is. Erre kér-
deztünk rá nemrég: mennyire 
érzi magát biztonságban saját 
otthonában?

Biztonsághiány, félelem

Sokakra jellemző az az álla-
pot, ami a biztonság ellentettjét 
fejezi ki. „Sem a lakásomban, 
sem az úton nem érzem magam 
biztonságban”; „Ahogy elrom-
lott a világ, nem tudom biz-
tonságban érezni magamat. A 
bezárkózás sem segít. Sajnos, 
így van ez”; „Sajnos, és szo-
morú is, hogy az ember még 

saját lakásában sincs bizton-
ságban”; „A természeti csapá-
soktól egyáltalán nem félek, 
amúgy kilencven százalékban 
igen”; „Habár tömbházban la-
kunk, itt sem érzem magam 
teljes biztonságban”; „Bizton-
ságban sehol nem vagyunk”; 
„Félelemben élek, a hatóságok 
többet tehetnének” – olvasható 
a szelvényeken.

Személyes történetek

„Bevallom őszintén, hogy én 
nagyon félek. Pár évvel ezelőtt 
nálunk is történt lopás, és még 
ma sem tudjuk, hogy kik voltak 
a tettesek”; „A város szélén la-
kunk, és ha történik valami, a 
hatóságok nem sokat tesznek”; 
„Mostanában zárom az ajtót, 
ha egyedül vagyok itthon”; „A 
lépcsőház csendes és nyugodt, 
az utcán jobban aggasztanak 
a nagyobb, durvább csopor-

tok”; „Olyan időket élünk, hogy 
nincs biztonságban az em-
ber. Igaz, mindent zárunk, van 
két kutyánk is, de azért bár-
mi megtörténhet. A kicsi mé-
hészházunkba már háromszor 
betörtek, és amit értek, azt vit-
tek magukkal. El is fogták a tet-
teseket, de nem értünk el vele 
semmit” – fejti ki egy olvasónk, 
a többi történet folytatásaként.

Másokat is féltve

Van, aki saját épségét csak 
részben, vagy egyáltalán nem 
félti, viszont szeretteiért ag-
gódik. Közülük ketten így fo-
galmaznak: „Én biztonságban 
érzem maga, de édesapámat fél-
tem, mert 78 éves és az a rossz 
szokása, hogy minden idegen-
nek helyet ad a lakásában”; 
„Amik történtek és történnek, 
azok miatt nagyon félünk a 85 
éves édesanyámmal.”

Félelem nélkül élve – egyelőre

Szerencsére nem egyoldalú az 
olvasóink álláspontja a bizton-
ságérzet tekintetében. Van, aki 
nem retteg, igaz, ennek feltételei 
is vannak, mint megtudtuk. „Ha a 
kaput és az ajtót bezárom, akkor 
biztonságban érzem magam”; 
„Zárt udvar, kapu, telefon és ösz-
szeforrt lakóközösség van. De 
bármi történhet a mai világban. 
Figyelni kell egymásra is”; „Jól 
érzem magam, és a feleségem 
is. Bezárjuk az ajtót, idegeneket 
nem engedünk be”; „Először is Is-
ten gondviselésére hagyatkozom, 
és hiszem, hogy ő megvéd min-
den bajtól. És ha esetleg az anya-
gi javaim kárt is szenvednek, de 
aki én vagyok valójában, azon 
nem eshet csorba”; „Még bizton-
ságban érzem magam, de sosem 
lehet tudni, mert a mai világban 
minden megbízhatatlan”; „Biz-
tonságban vagyunk – egyelőre.”

Nem ritkák a betörések. Hadilábon áll a biztonságérzet Gyergyószéken
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Mennyire érzi magát biztonságban saját otthonában?




