
Népzene 
és néptánc  
a Sóskúton

A Székelykeresztúrhoz tartozó 
Sóskúton június 5-én, vasár-
nap tartják a vidék tanulóinak 
részvételén alapuló, idén Sós-
kút-találkozó nevet viselő ren-
dezvényt.

P. Buzogány Árpád

A Cimbora Gyermekek Klub-
ja és a keresztúri Szitakötő 
Egyesület a Hargita Megyei 

Hagyományőrzési For rás központtal 
közösen szervezi az eseményt, ami 
vasárnap 10 órától a résztvevők ün-
nepélyes felvonulásával kezdődik: a 
fiatal népdalénekesek, kórusok, népi 
zenekarok, néptáncosok a keresztúri 
Gyermekek Klubjától vonulnak a 
városon végig, a Sóskútra – mond-
ta el Kiss István szervező. 11 óra-
kor kezdődik a műsor a szabadtéri 
színpadon, ahol idén többségében 
megyénkbeli iskolák tanulói lép-
nek fel, jelentős részük az egykori 
Keresztúr fiúszék területéről, a leg-
kisebbektől, óvodásoktól kezdve. 
A sóskúti szabadtéri műsor jelentős 
tömeget vonz minden évben, való-
ságos népünnepély, ennek oka egy-
részt, hogy a helyi népdalok, nép-
táncok előadóit kedveli a közönség. 
Délután öttől a népzene, néptánc 
jelene és jövője témával szakmai 
megbeszélést tartanak a csoportok 
vezetői részvételével, hét órától pe-
dig táncház következik. A kb. 400 
fellépő ellátását Szé kely keresztúr 
város önkormányzata és a Hargita 
Megyei Tanfelügyelőség támogatja 
anyagilag. Ebben az évben, a szűkö-
sebb anyagiak miatt csupán Duna-
kesziről két tanintézmény, a Kőrösi 
Csoma Sándorról és a Radnóti Mik-
lósról elnevezett iskolák képviselik a 
határainkon túliakat.

Horgászberkekben nem csi-
tulnak a kedélyek a múlt heti 
– mint mondják – zeteváralji 
halmészárlást követően, ami-
kor a Maros Vízgyűjtő Meden-
ce Ügykezelőségének emberei 
„halfaunisztikai felmérés” cím-
szó alatt hálózást végeztek a tó-
nál, vagyis vizsgálati célból kö-
zel száz kilogramm halat fogtak 
be. A horgászok egy része a tör-
ténéseket tehetetlenül szemlélő 
egyesületre mutogat, mások a 
törvénykezést szidják, és akad 
olyan is, aki összeesküvés-el-
méleteket sző: zavart valakiket, 
hogy nagy a tó halállománya, 
ezért kellett a „felmérés”. 

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

Gotthárd Ferenc Alpár 
horgász a helyszínen néz-
te végig a történéseket.  

„Elvileg nemcsak a halakat 
térképezték fel, hanem a vízben 
lévő összes élőlényt. Ennek elle-
nére, egy békát, sőt még egy rákot 
sem igyekeztek kifogni a szakem-
berek. A mikroorganizmusokról 
nem tudok nyilatkozni, azokat 
ugyanis nem láttam, de vízmintát 
nem vettek a jelenlétünk alatt, 
az biztos. Nem akarom szidni 
az embereket, akiket kiküldtek 
terepre, hisz csak a munkájukat 
végezték. Mint általában „a hal a 
fejétől büdösödik”, és szerintem 
ezúttal is ez történt. Eddig nem 
volt ilyen jellegű felmérés ezen a 
vízen, ez is furcsa kissé” – közli 
Gotthárd, majd arra is kitért, a 
probléma ott kezdődött, hogy 
nem értesítették a Nagy-Küküllő 
Vadász és Sporthorgász Egyesü-
letet a tevékenységről.

A biológusok megúsztak 
egy lincselést
„Szerencséjük volt a munkála-

tokat végző személyeknek, hogy 
nem egy nappal később végezték 
a felmérést (ugyanis ekkor volt 
a szemétszedési akció), mert így 
megúsztak egy lincselést” – foly-
tatja Gotthárd, aki szerint felhá-
borodást okoztak az adatgyűjtés 
eszközei is: „7 darab, egyenként 
30 méter hosszú és 1,5 méter ma-
gas hálót feszítettek ki, hogy be-

gyűjtsék a szükséges mennyiségű 
halat. Rengeteg hal elpusztult, és 
ezek többnyire nemes halak vol-
tak.” A horgászok szerint a legel-
szomorítóbb tény az volt, hogy a 
halak befogását az ívási időszak 
alatt végezték a biológusok. 

Azt is megtudtuk, hogy a ki-
fogott példányok mindegyikéről 
adatokat vettek, lemérték a hosz-
szukat, szélességüket, súlyukat. 
A kifogott mennyiség 99 kiló 
volt, és nagyjából 49 kilogramm-
nyi hal pusztult el. 

„A felháborodás jogos, 
ugyanis a kifogott halak 50 szá-
zaléka elpusztult, ezzel a horgá-
szokat károsították meg, ugyanis 
az általuk befizetett tagsági dí-
jakból történnek a telepítések” 
– panaszolják a horgászok, majd 
azt sorolják, hogy dévérkeszeg, 
kárász, süllő, paduc, domolykó, 
szivárványos pisztráng, szélhajtó 
küsz, bodorka és sügér került há-
lóba, sebes pisztráng viszont egy 
sem akadt fenn. 

A helyszínen a rendőrség 
mellett a környezetvédelem is 
jelen volt, de senki nem tehetett 
semmit, csak „dokumentálták” a 

történteket. Az egyetlen szabály-
szegés az volt, hogy az egyesüle-
tet nem értesítették. 

A társulat megpróbálja egy kis 
kárpótlás kieszközölését a veszte-
ség miatt, ám erre vélhetően nem 
sok esély fog mutatkozni. 

Falka István, az elemzések ve-
zetője a helyszínen lévő társulati 
tagokkal azt közölte,  sajnálja a 
károkat, ők csak a munkájukat 
végzik. Azt is mondta, hogy 
ilyen halállománnyal még nem 
találkozott egyetlen víztározón 
sem, és a víz adottságai igen jók, 
amit hűen tükröz a halak mérete 
és állapota. 

Az ornitológus lövi 
a madarat? 
A Nagy-Küküllő Horgász-

egyesület számos tagja továbbra 
is felháborodással gondol a múlt 
heti hivatalos felmérésre, begyűj-
tési akcióra. 

Internetes fórumukon és a tár-
sulati találkozókon röpködnek az 
ötletek: többségük azt mondja, 
tenni kell valamit, nem hagyhat-
ják annyiba a történetet. Az egyik 
székelyudvarhelyi horgász egy 

érdekes hasonlattal rukkolt elő: 
„Ez a fajta felmérés olyan, mint-
ha egy ornitológuscsoport el-
menne sörétessel madarakat lőni, 
hogy tudják felmérni a számukat, 
egészségügyi állapotukat! Ez Ro-
mánia, ebben az országban saj-
nos mindent lehet! Remélem, az 
egyesület nem fogja ezt annyiba 
hagyni, mert ilyent nem szabad 
megengedni senkinek, az lehet 
akár az ANPA is!” 

A horgászok egy összees-
küvés-elméletet is gyártottak, 
szerintük érdemes lenne utána-
nézni, ki akarja hosszabb időre 
bérbe venni a bözödi víztározót, 
hisz – mint mondják – akkor 
összeérhetnek a szálak. 

Egy másik horgász azt nehez-
ményezi, hogy autósralit nem le-
hetett szervezni a tavon, mészár-
lást viszont igen. Van, aki gyil-
kolásnak minősíti a gátnál tör-
ténteket, illetve egyikük felteszi 
a kérdést: a biológusok hogyan 
jutottak át a lezárt sorompón? 

Többjük szerint egy petíciót 
kellene a szakminisztériumhoz 
eljuttatni, és ily módon kérni 
kárpótlást. 
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Valakit zavart, hogy „nagy a tó halállománya”? A halfaunisztikai felmérés elégedetlenséget váltott ki a horgászok körében

udvarhely

Körkép

hírfolyam

> Gyermeknapi horgászverseny. Május 
28-án, szombaton gyermeknapi horgászver-
senyt rendeznek a rugonfalvi halastónál. A 
gyülekezőre délelőtt tíz órakor kerül sor a tó 
partján. A helyek száma korlátozott: 30 ifjú hor-
gász nevezhet be, a korhatár 14 év. Benevezési 
díj nincs! A nevezést személyesen a Profi Sport 
horgászüzletben vagy telefonon: 0744–891654 
(Bencze Árpád), 0744–222673 (Barabás Zol-
tán) is meg lehet ejteni. A verseny időtartama 
két óra, célja, hogy a mai elektronikus világból 

kissé kizökkentse a fiatal generációt és bevezesse 
a természet, a horgászat szépségeibe. A megmé-
rettetésre felszerelést (spiccbotokat és a hozzá 
való kellékeket), illetve csalit is biztosítanak a 
szervezők és a támogatók. A kapott horgász-
felszerelést a verseny végeztével megtarthatják 
a gyermekek, ezenkívül mindenki használhatja 
a saját felszerelését. A szülők segítsége megenge-
dett, ami csalizásban, szákolásban és a szerelék 
elkészítésében merül ki. A szabály értelmében 
egyszerre csak egy bot használata megengedett, 
ami úszós készséggel kell legyen szerelve, és csak 
egy horgot tartalmazhat. A megmérettetés 

végeztével minden résztvevő a horgászfelsze-
relések mellett kap egy-egy diplomát, érmét, 
valamint az első három helyezettet serlegekkel 
is jutalmazzák.

> Ivóvíz Kecsetnek. Elkészült a Farkaslaka 
községhez tartozó Kecsetkisfalud település ivó-
víz-szolgáltató rendszere. Az 1997. évi 577-es 
kormányhatározat értelmében kiutalt alapok-
ból kiépített hálózatot Borboly Csaba, Hargita 
Megye Tanácsának elnöke és Albert Mátyás 
farkaslaki polgármester avatja fel ma délelőtt a 
Kecsetkisfalud határában található víztározónál. 

Az átadási okiratokat ezt követően a Farkaslaki 
Polgármesteri Hivatalban írják alá.

> Hadifogoly- és veterántalálkozó. Ud-
var helyszék-szintű hadifogoly- és veterántalál-
kozót rendez a Szent László Kistérségi Társu-
lás május 28-án Kányádban. A Hargita Népe 
médiatámogatását élvező eseményt másodjára 
szervezik meg: a „nehéz idők tanúi” közül ta-
valy óta kilencen eltávoztak az élők sorából, 
ezért Gál Barna ötletgazda azt mondja, köte-
lességének érezte, hogy ismét megörvendeztes-
se a találkozóval a székely hősöket.

Halfaunisztikai adatgyűjtés a zeteVáralji gátnál

„Ez nem felmérés, mészárlás volt!”


