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Delnei portán kaszált az angol trónörökös

Hercegi falatok székelyföldi csűrben
Hiába próbálták a látogató kéré-
sére titokban tartani a vendéglá-
tók, tegnap futótűzként terjedt el 
Delnén a hír, hogy károly herceg, 
a brit királyi korona várományo-
sa a településre látogat. a ma-
gas rangú vendég megtekintette 
a település 13. századi templo-
mát, a torda-völgy lápvilágát, 
helyi termékeket kóstolt, majd 
egyet kaszált.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Nem mindennap fordul elő, 
hogy a világ legismertebb 
koronás főinek egyike, a 

brit trón várományosa, Károly herceg 
benéz egy székelyföldi falu kis temp-
lomába, körsétát tesz a réten, majd a 
csűr közepén fehér abrosszal terített 
kecskelábú asztalról parasztsajtot fa-
latozik, később pedig a kertben ismer-
kedik az egyik legkegyetlenebb falusi 
szerszámmal, a kaszával. Pedig ezt 
láthatták azok, akik tegnap délelőtt 
Csíkdelnén tartózkodtak. A látoga-
tás ideje alatt a herceg mindvégig re-
mekül érezte magát, búcsúzóul pedig 
jó kedéllyel parolázott a Rodics porta 
kerítése felett kukucskáló kíváncsis-
kodókkal, akik között gyerek és öreg-
ember egyaránt volt. „Egyetlen hazai 
helyszínen sem töltött még két órát” 
– suttogták a jól informáltak.

kék békák nyomában
A hercegi látogatás a delnei mező 

közepén álló Szent János-templom 
mellett kezdődött: a terepet meg a 
helyszín élővilágát jól ismerő Demeter 
László biológus vezetésével elsőként a 
Torda-völgyét tekintette meg. „Nagy 
élmény volt, egyrészt mert még soha 
nem vezettem ilyen rangos vendéget 
a terepen, másrészt mert nagyon köz-
vetlen és érdeklődő volt a herceg. Oko-
san kérdezett, látszott, sok mindennel 
tisztában van az erdélyi állat- és nö-
vényvilágot illetően, de nemcsak azzal, 
hanem a környezetvédelemhez kap-
csolódó jogszabályokkal, történések-
kel is. Többek között például az iránt 
érdeklődött, hogy a Natura 2000 terü-
letek kijelölésénél értesítették-e, illetve 

kikérték-e a területtulajdonosok véle-
ményét – számolt be később Demeter 
a „királyi” élményről. „Köztudott a 
brit trón várományosának természet 
iránti rajongása, szakmai hozzáértése, 
így mondhatnám, hogy egy szakértőt 
kalauzoltam. Sok növényt felismert a 
területen, szerencsénkre a kíséretének 
egyik tagja egy ritka mocsári békába is 
belebotlott, de mutattam neki rovar-
evő növényt, kérészlárvákat is.”

Vigyázat, fejet le!
A tanösvényen tett séta után a 

Szent János-templomot látogatta meg 
Károly herceg. Az épületet körülölelő 
ódon falba vágott ajtó felett kis felirat 
díszeleg: „Vigyázat, alacsony a kijá-
rat!”  Természetesen azonnal lefor-
dították számára, figyelmeztették a 
veszélyre, igyekezve megelőzni, hogy 
az angol koronára váró fő nehogy 
koppanva találkozzék az öreg ajtó-
félfával. Arról, hogy mi ragadta meg 
legjobban a figyelmét, a házigazda, 
Csíkdelne és Csíkpálfalva plébánosa, 
Csintalan László mesélt: „A temp-

lom gyöngyszemei, illetve a templom 
maga, hisz az egész épület a Torda-
völgyének, sőt egész Felcsíknak egy 
igazi gyöngyszeme. Feljárt a kórusba 
is, megcsodálta az orgonát, biztat-
tuk, próbálja ki, de derűsen hárította 
el, mondva, hogy csak a Für Elise-t 
tudja játszani, az meg nem való egy 
ilyen szent helyre. Legjobban mégis a 
szárnyas oltár kötötte le a figyelmét, 
de tetszettek az 1847-ből származó 
masszív templomi padok is.”

Falatozó a csűrben
A magas rangú vendég újabb 

delnei stációja Rodics Gergely és az 
angol származású Barbara Knowles 
portája volt, ahol a háziak szó szerint 
szélesre tárták a csűrkaput: az egykori 
szekérszínben patyolatfehér abrosszal 
leterített kecskelábú asztalokon terí-
tettek a herceg és tizenegy fős kísérete 
számára. A terítéken kifejezetten az 
erdélyi paraszti konyha hagyományos, 
jó minőségű helyi alapanyagokból ké-
szített termékei sorakoztak: kolbász, 
szalonna, házikenyér, valamint sajt, 

illetve szilvapálinka. A kóstoló előtt 
a Pogány-havas Kistérségi Fejlesztési 
Társulás szakemberei számoltak be 
tevékenységükről, a hagyományos 
pa rasztgazdaságok fennmaradásáért 
indított projektjeikről, a biológusok 
bemutatták  kutatásaikat, illetve a 
tervezett helyi tejfeldolgozó kisüzem 
terveit ismertették. A vendég kérésére 
hivatalosságok alig voltak jelen, mind-
össze a település polgármesterének 
meg a kistérségi társulás elnökének 
jelenlétét engedélyezte az angol udvari 
protokoll. Károly hercegnek szemébe 
ötlött egy kasza a portán, amely any-
nyira megtetszett, hogy mindjárt ki 
is próbálta az udvar gyepén. Kijelen-
tette, hogy nagyon szeretne egy ilyen 

szerszámot magával vinni, az egyik 
szomszéd készséggel felajánlotta a sa-
játját a királyi felségnek. Sajnos ezúttal 
nem tudták magukkal vinni, ezért az 
egyezség szerint a székely kasza majd 
később, küldeményként érkezik az an-
gol hercegi rezidenciára.

Miért pont ide?
Hogy miért éppen Rodicsék 

delnei portájára látogatott a brit 
trónörökös, „arra a válasz meglepő-
en egyszerű”, nyilatkozta a házigazda. 
Károly hercegről köztudott, hogy a 
hagyományos parasztgazdaságok, 
az ökotermelés egyik zászlóvivője 
világszerte. Az sem titok, hogy Ro-
mániában több helyszínen birtokot 
vásárolt, ahol igyekszik megőrizni az 
illető kistérség hagyományos gazdál-
kodási gyakorlatait. A Pogány-havas 
Kistérségi Társulás éppen ezen a terü-
leten tevékenykedik, így Szászkézden, 
a herceghez közeli körök által, egy 
ottani csűrből kialakított kisüzemi 
tejfeldolgozó avatására hívták meg a 
csíkszéki kollégákat. „Ott találkoztam 
a trónörökössel, aki tudomást szerzett 
erről, és akit láthatóan érdekelte az, 
amit igyekszünk csinálni a kistérségi 
társulásnál” – mesélte Rodics. Barbara 
Knowles, a Pogány-havas Kistérségi 
Társulás Delnén megtelepedett angol 
származású biológusa szintén a termé-
szetvédelem területén dolgozik, ő is a 
szakmán keresztül, de más úton talál-
kozott Károly herceggel. Ehhez hoz-
záadódott a tavaly a Gyimesekben, a 
hegyi kaszálók védelméért megrende-
zett nemzetközi szakmai konferencián 
részt vevő brit szakemberek hazavitt 
véleménye, amely a tények szerint elég 
volt ahhoz, hogy annyira felkeltse az 
angol trónörökös érdeklődését, hogy 
romániai vakációja alatt meglátogassa 
a delnei portát. 

Károly herceg a csíkdelnei Szent János-templom kijáratánál. Királyi főhajtás fotó: mihály lászló

A magas rangú vendéget Demeter László és Rodics Gergely kalauzolta a tanösvényen fotó: mihály lászló
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