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Megkezdődött a horgászszezon 
a homoródszentpáli tavaknál. A 
szabályzat nem változott az el-
múlt évhez képest, az árak azon-
ban kissé emelkedtek. Az általá-
nos, sík vizekre vonatkozó tilalom 
a halgazdaság horgásztavát nem 
érinti, így a működtetők folyama-
tosan fogadják a horgászokat.
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A környék horgászvizeinek hely
zete még mindig misztérium 
a horgászok számára. Arról 

elmélkedett néhány pecás az egyik 
szaküzletben, hogy vajon a megvál
tozott tilalmi időszak érintie a kü
lönböző halgazdaságokat, maszek 
horgásztavakat. A felvetett kérdés 
a homoródszentpáli horgásztóhoz 
kapcsolódott, az érintettek nem 
tudták pontosan, hódolhatnake a 
tilalmi időszak alatt szenvedélyük
nek az említett helyszínen. A válasz 
természetesen igen, a tavalyhoz ha
sonlóan a horgásztónál reggel 7 és 

este 19 óra között fogadják a hor
gászvendégeket. Minden horgász 6 
méternyi partszakaszt foglalhat el, 
személyenként négy horgászbottal, 
botonként 2 horoggal szabad hor
gászni. Kötelező a textil vagy mű
anyag alapú éltetőháló használata. 
Az 1 kilogramm alatti, illetve a négy 
kilogramm feletti halakat kötelező 
módon vissza kell engednie a hor
gásznak. A napijegy ára 21 lej, ezért 
1 kilogramm nemeshalat vihet el a 
horgász. Létezik a sporthorgászok 
számára élményhorgászat is, ennek 
ára mindössze napi 16 lej, ám ebben 
az esetben legfeljebb fotón viheti 
haza a zsákmányt a pecás. Fél napra, 
pontosabban délutánra is váltható 
11 lejért sportjegy, ennek értékébe 
sincs belefoglalva az elvihető hal
mennyiség. Az éves bérlet 500 lej, 
ezért 25 kilogramm pontyot vagy 
amúrt foghatnak ki a horgászok. A 
működtetők gondoltak a nyugdíja
sokra is, utóbbi társadalmi kategória 
tagjai 20 százalék kedvezményben 
részesülnek.

Csíksomlyón a nagyhétihús
véti szertartások és szentmi
sék programja a következő: 

április 21én, nagycsütörtökön reg
gel fél 8kor lamentáció ( Jeremiás 
siralmai), este 7 órakor szentmise 
az utolsó vacsora emlékére. Április 
22én, nagypénteken reggel 5kor 
keresztút a Jézushágón, gyüleke
ző a csíksomlyói borvízforrásnál (a 
résztvevőknek ajánlják, hogy hoz
zanak magukkal elemlámpát), a 
kegytemplomban fél 8kor lamen
táció lesz, 10 órakor egész napos 
gyóntatás kezdődik, este fél 7től 
keresztutat tartanak, 7 órakor kez
dődik a nagypénteki szertartás. Áp
rilis 23án, nagyszombaton reggel 
fél 8kor lamentáció, 10től egész 
napos gyóntatás lesz, a nagyszomba
ti szertartás este 8 órakor kezdődik. 
Április 24én, húsvétvasárnap reggel 
7kor és a 8 órától kezdődő szentmi
se után eledelszentelés lesz; szentmi
sék reggel 8kor, délelőtt fél 11kor 
és este 7 órakor lesznek. Április 25

én, húsvét másodnapján szentmisék 
reggel 8kor, délelőtt fél 11kor és 
este 7 órakor lesznek.

A székelyudvarhelyi ferences 
templomban nagycsütörtökön reg
gel fél 8kor zsolozsma lesz. A szent
mise az utolsó vacsora emlékére este 
6 órakor kezdődik, a ferencesek utána 
szentségimádást tartanak. Nagypén
teken reggel fél 8kor zsolozsma lesz. 
Jézus szenvedésének és halálának ün
neplése délután 4 órakor kezdődik. 
Nagyszombaton a reggel fél 8kor 
kezdődő zsolozsma után a ferencesek 
kiteszik az Oltáriszentséget imádásra, 
és egész napos szentségimádás veszi 
kezdetét. A húsvéti vigília megün
neplése a székelyudvarhelyi ferences 
templomban este 6 órakor kezdődik. 
Húsvétvasárnap a szentmisék ünnepi 
program szerint lesznek, vagyis reggel 
9 és este 6 órakor. Aki kéri, a reggeli 
szentmise után megáldják a húsvéti 
eledeleket.
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Az általános, sík vizekre vonatkozó tilalom nem érinti a homoródszenpáli halgazdaság tavát. Valamivel drágábban, de már rajtolt a szezon
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