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Kerékpár-árkategóriákAsszonytalálkozó 
Csíksomlyón

alsó-középszint: 
1500–2500 lej között
A városi/trekking/túra kategóriá

ban az első minőségi kerékpárokat e 
körül az ár körül kapjuk, itt a mountain 
bikeoknál az intenzívebb hobbitúra
felhasználásra szánt darabok jöhetnek 
szóba, illetve megjelennek az első mo
dern fékváltókaros országútiak. Kap
hatók továbbá alapszintű dirtgépek, 
melyekkel már ugratókat is biztonság
gal kipróbálhatunk.

középszint: 
2500–3500 lej között
Itt már egyre kevesebb kompro

misszummal rendelkező, egyre ma
gasabb technikai szintű kerékpárt 
kapunk. Aszfaltra szánt kerékpá
rokból már minden igényt kielégítő, 
akár amatőr versenyzésre is alkalmas 
modellt választhatunk, vagy olyan 
túragépet, mellyel Föld körüli útra 
indulhatunk. Az MTBkategóriában 
maratonversenyzésre tervezett, fel
függesztéssel rendelkező modellek 
vásárolhatók, de extrém felhasználásra 
alkalmas gépet is vehetünk. Nyugaton 
mellesleg ez a legnépszerűbb árszint.

Felső-középszint: 
3500–5000 lej között
Akik komolyan gondolják a ke

rékpározást, életük szerves részévé 
vált, azok minden bizonnyal egy 
kompromisszumoktól többéke
vésbé mentes gépre vágynak. Eh
hez minimum 3500 lejt kell kiadni, 
de egyes kategóriákban – mint az 
összteleszkópos, könnyű MTBk 
vagy az extrém felhasználásra szánt, 
minden terepen helytálló masinák 
esetében – ez a határ 4000 lej fölött 
van. Ennyi pénzért már megbízható, 
több szezonon át kiválóan működő, 

könnyű kerékpárunk lehet, mellyel a 
legtöbbet hozhatjuk ki magunkból.

Felső szint: 5000 lej felett
Elsősorban versenyfelhaszná

lásra kihegyezett kerékpárokat ta
lálunk ebben a csoportban, mely
nek komolyabb darabjai bármely 
kategóriában átléphetik vagy jóval 
meghaladják a ötszámjegyű határt. 
Ezen a szinten milliméterekről, 
grammokról, vázanyagokról szól a 
kerékpár, amely minden elemében 
az adott felhasználási területre ki
hegyezett.

Körkép
???

Schmittné Makrai Katalin, a rendezvény fővédnöke levélben üdvözölte a résztvevőket

a Tanácsok gazdája:

t. é.

Egészséges nő, egészséges család, 
egészséges társadalom címmel 
tartották meg a hétvégén a 

csíksomlyói Jakab Antal Konferencia
központban a VII. Kárpátmedencei 
asszonytalálkozót. A Magyar Asszo
nyok Érdekszövetsége által szervezett 
találkozón előadások hangzottak el, 
műhelymunkák keretében ismerked
tek a résztvevők.

Dr. Gerberné Farkas Zsuzsanna, 
a Magyar Asszonyok Érdekszövet
ségének elnöke köszöntötte szomba
ton délelőtt a találkozó résztvevőit. 
„Amilyen a nő, olyan a család, amilyen 
a család, olyan a társadalom. – idézte 
Veress Pálnét az önkéntesség európai 
éve, a magyar püspöki kar által meg
hirdetett családok éve és az Európai 
Unió soros magyar elnöksége égisze 
alatt tartott találkozó megnyitóján. 
„Napjainkban csökken a házasságkö
tések száma, későbbre tolódik a gyer
mekvállalás időpontja, nő a válások, a 
házasságon kívül született gyermekek 
száma” – figyelmeztetett a szónok, 
aki arra is felhívta a figyelmet, hogy 
ma, amikor 10 millió alá csökkent 
Magyarország népességének száma, a 

gyermekvállalási kedv növekedését a 
rugalmas munkaidő és a részmunka
idő bevezetésével látná lehetségesnek. 

A megnyitó során felolvas
ták a rendezvény fővédnökének, 
Schmittné Makrai Katalinnak, a köz
társasági elnök feleségének köszön
tőjét, majd Ékes Ilona országgyű
lési képviselő, a Magyar Asszonyok 
Érdekszövetségének alapító elnöke 
köszöntötte a jelenlévőket. Nagy 
magyar asszonyok példáját állította 
asszonytársai elé, olyan asszonyokét, 
akik a keresztény és nemzeti Ma
gyarország feltámasztásán dolgoztak 
egész életük során: Tormay Cécile, 
Gulácsy Irén és Schlachta Margit.

A megnyitó keretében Györfy 
Erzsébet és Elekes Emőke idézte szép 
énekével és lantmuzsikájával Kájoni 
korát. 

A hétvégi asszonytalálkozó kere
tében szó volt a nőnek a nemzet jövő
jéért vállalt felelősségéről, valamint a 
női civil szervezetek fontosságáról. A 
szombat délután hat szekcióban vég
zett műhelymunka után a találkozó 
résztvevői jelen voltak a kegytemp
lomban tartott Máriaköszöntőn és 
gyertyás körmeneten. 


