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A Gyergyói Hírlapra előfizethet lapkihordóink-
nál és a szerkesztőségben. Ha a szerkesztőség 

telefonszámát, a 0266–361 201-et tárcsázza, és 
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közlésérõl dönt sön.
 Kéz ira to kat  nem õrzünk meg, 
és nem kül dünk vis  sza!
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Megkérdeztük olvasóinkat

Bocs, elfelejtettem az N betűt leüt-
ni a címben szereplő szó kezdőbetű-
jeként. Azaz nem is felejtettem el, ta-
lán szándékosan tévedtem. Mert a nyá-
ri nagyvakáció az iskolától, tanulástól 
(vagy annak mellőzésétől) elgyötört di-
ák-és tanáragyak nagy pihenője. Végre 
szabadon föllélegezhet a diák is: se óra, 
se lecke, se házi feladat nem árnyékol-
ja be szabadidejét. És vége a reggeli kín-
keserves fölkelésnek: se a mobil csen-
getése, sem az aggódó szülők költöge-
tő „kedveskedése” nem rontja el az utol-
só, legizgalmasabb álmot. Az ember-
fia és lánya addig alhat, ameddig jól-
esik. És természetesen az ifjú szervezet-
nek kell(ene) a pihenés. Közismert tény, 
hogy az idősek korán fekszenek le és ko-
rán is (legkésőbb hajnalban) ébrednek, 

a későn lefekvő – netán éjszakázó – fia-
talnak viszont kell és jólesik a reggeli al-
vás, bár déli harangszóig. Idősebb em-
ber nem bírja az éjszakázást, a soká-
ig alvást sem, míg a fiatal gondja jóval 
egyszerűbb: este nem tud idejében le-
feküdni, reggel pedig nehezen bír fölkel-
ni. A vakáció varázsszavára és gyakorla-
tára ezek a gondok automatikusan meg-
szűnnek.

Jóval egyszerűbb gondok várnak di-
ákra és tanárra egyaránt. Ilyen közös 
gond a nyaralás. Felnőtteknél a pénztár-
ca vastagsága határolja be a nyaralási 
lehetőségeket, fiataloknál is felmerül ez 
a szempont, de a jóakaratú szülő inkább 
lemond saját nyaralásáról gyermeke ér-
dekében, annak teszi félre a nyaralásra 
szánt pénzt. Fiataloknál azért is másod- 

harmadrangú az anyagi szempont, mert 
a baráti társaság és szervezői készség 
meg tudja oldani kisebb befektetésből is 
a nyári kirándulást. Fontosabb a pénznél 
az összefogás és összetartás, valamint 
a találékonyság. A hivatalos vakációs di-
ákkirándulások újabban kezdtek háttér-
be szorulni a közös, baráti társaságok 
által szervezett kikapcsolódások mel-
lett. Talán jobb is, hogy nem az anyagi 
háttér az elsődleges szempont a közös 
nyaralások megszervezésénél. Igazi ba-
rátságok alakulhatnak ki és erősödhet-
nek meg az összetartó baráti csapatok 
által átélt kalandok során, életre szóló 
szövetségek szerveződhetnek a közös 
kalandokban. Tehát kellemes, költség-
kímélő vakációzást minden diáknak, aki 
jól érzi magát barátai körében!

Agyvakáció

Egészségnek, szép időnek, 
unokának, ünnepnek örül-
tek olvasóink a kérdésfelve-

tésünket megelőző héten. Akad, 
aki fia kicsengetését, vagy éppen 
kortárstalálkozójának ünneplé-
sét jegyezte le.

Többen említik, az okozott örö-
met, hogy részt tudtak venni a 
csíksomlyói búcsún. 

Csupán kevesen írták azt, 
hogy nem volt, aminek örülniük. 
Egyvalaki pedig jókívánságait is 
megfogalmazta, a Jóisten segít-
ségét kérve a fiatalok számára.

Egészségnek, szép időnek 

Az erdőn, természetben töl-
tött szabadidőnek örültek töb-
ben is. „Annak, hogy az erdőn 
tölthettem egy napot, és szép 
idő volt”; „Annak, hogy kint min-

den zöld, és nem kell fűteni a 
házat”; „A jó időnek, az egész-
ségnek, és hogy el tudom vé-
gezni a munkámat, hála Isten-
nek és köszönet mindezekért” 
– olvasható. „Nekem minden 
nap megvan az itthoni köteles-
ség, és örvendek, ha el tudom 
végezni” – fogalmaz egy válasz-
adó. Viszonylag sokan említik 
azt, hogy az egészségnek örül-
nek leginkább: „Hogy javult az 
egészségi állapotom”; „Hogy 
még mindig egészségnek örven-
dek”; „Annak, hogy van aránylag 
egészségem”; „Hogy mindenki 
egészséges a családban” – írják. 
A családtagokkal való beszélge-
tést, együttlétet is jegyzik né-
hányan: „Beszélhettem telefo-
non a kislányommal”; „A csalá-
domnak, a gyermekemnek”; „Az 
unokáimnak”.

Zarándoklatnak, 
családi ünnepeknek

„A múlt héten leginkább a za-
rándokok érkezésének lehetett 
örülni, és a visszakísérésüknek, 
annak is, hogy találkozhattunk 
velük”; „A csíksomlyói búcsú-
nak, a sok szép imának, a bér-
málkozásnak. Az unokám bér-
málkozott”; „Hogy részt tudtam 
venni a csíksomlyói búcsús mi-
sén”; „Hogy ki tudtam menni a 
Nyeregbe, és ott hallgathattam 
végig a búcsús szentmisét” – ol-
vasható a válaszokban. Mások 
a családi ünnepeket jegyezték 
le: „Legjobban szombaton örül-
tem, akkor volt az iskolai talál-
kozó, vasárnap 50 éves házas-
sági évforduló, aranylakodalom, 
és a fiamnak volt a 30 éves kor-
társtalálkozója”; „Kicsengetett 

az unokám”; „Ballagott a fiam”; 
„Kicsengetés volt a nagyfiúnk-
nak, izgalom, készülés, sütés-
főzés előzte meg. Most meg ho-
gyan tovább, ez a kérdés. Min-
den végzős diáknak kívánom, 
találja meg a helyét a társada-
lomban, lehetőleg a szülőföld-
jén. A Jóisten segítsen minden-
kit, és a Szűzanya vegye védel-
mébe a fiatalokat!” – áll az egyik 
szelvényen.

Nem volt okuk az örömre

Akad néhány olvasónk, akik-
nek rossz hete volt. „Semminek 
– mindenhol csak a mérgelődés, 
a nemtörődömség”; „Nem volt jó 
hetem, inkább könnyeztem, mint 
örültem”; „Elég sok bosszúság-
ban volt részem, de a jövő hetem 
jobb lesz” – olvasható.

Több olvasónknak gyermeke, unokája ballagása hozott örömet

FOTÓ: PETHŐ MELÁNIA

Az elmúlt héten minek tudott a leginkább örvendeni?




