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Pásztortalálkozó Csíkszentkirályon – 
odalátogató szemmel

A hegycsúcsról a mélybe 

Az AHA! Nagyhagymás élő-
hely projekt keretén belül a 
hétvégén került sor a máso-

dik csapatvezető képzésre, mely során 
a részt vevő diákok a Súgó-barlangot 
és annak környékét ismerhették meg. 
Habár ez a természetvédelmi terü-
let már nem része a Békás-szoros 
– Nagyhagymás Nemzeti Parknak, 
kiváló helyszínnek bizonyult a de-
nevérek egyik jellemző élőhelyének 
részletes megfigyelésére.

A kétnapos program során a 
szakemberek segítségével a diákok 
újabb denevérodúkat készítettek és 
helyeztek ki, illetve hosszabb túrák 
során a helyi növény- és állatvilággal 
ismerkedtek meg. Minden bizony-
nyal a hétvége legkiemelkedőbb 
mozzanata a Súgó-barlang kalan-
dos meglátogatása volt, amikor a 
Gyilkostó Adventure Egyesület 
szakembereinek vezetésével a diákok 
végigjárhatták a barlang fontosabb 
részeit. Különösen a „kúszoda” ara-
tott sikert, ahol hason kúszva – sár-
ban, vízben –, sokszor alig 40 cen-
timéteres réseken kellett átpréseljék 
magukat a résztvevők, hogy egyre 
csodálatosabb cseppkőképződmé-
nyeket tekinthessenek meg. 

Bár vidékünkön a természet-
védelem még gyerekcipőben jár, 

örömmel tapasztalhattuk, hogy 
vannak követendő példák is a ter-
mészetvédelmi területek kezelésé-
re. A megújult Súgó menedékház 
civilizált körülmények között vár-
ja a látogatókat, akik a Gyilkostó 
Adventure Egyesület felkészült 
szakmai csapatának vezetésével 
biztonságos körülmények között 
járhatják végig a barlangot. 

A Polgár-Társ Alapítvány és a Mol 
Románia által támogatott projekt kö-
vetkező lépéseként, a hét folyamán a 
csapatvezetők egy előadás keretében 
tájékoztatják osztálytársaikat a ter-
mészeti területek értékeiről és védel-
mük fontosságáról. Az elkövetkező 
képzéshétvége után a csapatvezetők 
által összeállított csapatokkal folyta-
tódik a képzés, mely során a diákok 
folyamatosan felkészülnek a projekt 
részét képező vetélkedő különböző 
szakaszaira. Ezek a próbatételek majd 
lehetőséget nyújtanak a terepen elsa-
játított tudásuk gyakorlati alkalma-
zására és az iskolatársaik természetvé-
delmi oktatására. A program szakmai 
partnerei a Békás-Szoros – Nagy-
hagymás Nemzeti Park Igazgatósága, 
valamint a Romániai Denevérvédel-
mi Egyesület. 

Antal Imola, 
Zöld SzékelyFöld Egyesület

Kellemes meglepetést szerzett 
a hallássérült gyerekeknek 
gyermeknap alkalmából a 

Siketek és Hallássérültek Egyesüle-
tének Hargita megyei fiókja. Június 
elseje, alkalom a mosolyra címmel 

szervezték meg a gyermeknapot a 
Siketek klubjában, ahol gyerekek és 
szüleik együtt ünnepeltek. Csíksze-
reda Polgármesteri Hivatala bizto-
sította az anyagi alapot arra, hogy 
édességekből és játékokból összeál-
lított csomagot adhatott át a Sike-
tek és Hallássérültek Egyesületének 
Hargita megyei fiókja elnöke, Erőss 
Tünde a 22 halláskárosult és beszéd-
hibás gyereknek vagy olyanoknak, 
akik ilyen családból származnak. 

A Siketek Egyesülete ezúton 
köszöni Csíkszereda Polgármeste-
ri Hivatalának a támogatást, hogy 
fényt és örömet tudtunk vinni azok 
életébe, akiket csend vesz körül. 
Reméljük, hogy egy nap leomlik az 
előítéletek fala a társadalom és a hal-
láskárosult emberek között, és meg-
szűnik az a korlát, amelyet valójában 
„kommunikációnak” nevezünk. 

Murariu Mariana
 szociális referens, 

Csíkszereda

Negyedikesek Udvarhely 
körzeti vetélkedője volt is-
kolánkban, a Bethlen Na-

pok rendezvényei keretében május 
27-én, pénteken. A verseny témája: 
a Rákóczi vezette szabadságharc és 
a köréje csoportosuló események: a 
törökök kiűzése Magyarországról, 
Magyarország a XVIII. században, 
a madéfalvi veszedelem. 

A játékosnak mondott vetélke-
dő komoly melléállást, alapos felké-
szülést igényelt a részt vevő gyere-
kek, illetve pedagógusaik részéről. 
A benevezett csapatok a megjelölt 
témakör és a Kis történelem kis gyer-
mekeknek című könyv alapján ké-
szültek. De nemcsak az adott tör-

ténelmi ismereteket sajátították el, 
hanem megismerkedtek a témához 
kapcsolódó irodalmi és képzőmű-
vészeti munkákkal is. Tíz háromfős 
csapat mérte össze tudását: város-
unk általános iskoláiból, a Benedek 
Elek Középiskolából, Zetelaka, 
Farkaslaka és Korond-Fenyőkút is 
elküldte negyedikes diákjait.

A nyelvi-logikai játékokba búj-
tatott kérdések próbára tették a kis 
versenyzőket, akik alapos tudásról, 
felkészültségről, hatalmas lelkesedés-
ről tettek bizonyságot. A küzdelem 
szoros volt, az elért pontszámok kis 
különbségekkel követték egymást.

Iskolánk negyedikesei remekel-
tek a versenyen! A IV. A csapata I. 

helyezést ért el, míg a IV. B csapata 
dicséretben részesült. Nem marad-
tak le a többi iskolák tanulói sem, 
hiszen az Orbán Balázs Általános 
Iskola II. helyezést, a Tompa László 
Általános Iskola pedig III. helyezést 
szerzett!

Köszönet a tanulóknak és fel-
készítő pedagógusaiknak nemzeti 
történelmünk iránti elkötelezett-
ségükért! Reméljük, jövőben is-
mét találkozhatunk és versenyez-
hetünk, megismertetve tanuló-
inkkal történelmi múltunk újabb 
fejezeteit!

Péterffy Lenke 
és Fekete Géza tanítók, 

Székelyudvarhely

Képzés Malomfalván

Termékfeldolgozói techni-
kák, saját termékek me-
nedzsmentje címmel kép-

zést szervezett Malomfalván a Gyu-
lafehérvári Caritas. Az érdeklődők 
tejtermékek készítése, gyümölcsfel-
dolgozás és gyógynövények gyűjté-
se, szárítása, valamint gyapjú-, len-, 
kenderfeldolgozás területén kaptak 
új információkat.

A gyakorlati oktatás résztvevői 
öt szomszédos községből – Pálfalva, 
Malomfalva, Székelyszentlélek, 
Farkaslaka, Fenyőkút – érkeztek. A 
tanfolyam márciustól május végéig 
tartott, ez idő alatt helyi termelő-
ket és gazdaságokat ismertek meg a 
résztvevők.

Fontosnak tartottuk olyan gaz-
dasági ismeretekről beszélni, mint 
egy vállalkozás erőforrás-szükség-
lete, üzleti terve, költségvetése. Si-
kertörténeteket bemutatva az volt 
a célunk, hogy motiváljuk a részt-
vevőket, lehet saját vállalkozást 
sikeresen vezetni. Két vállalkozót 
hívtunk meg, egy tejfeldolgozással 
és egy gyümölcsfeldolgozással fog-

lalkozót, hogy beszéljenek az in-
dulási nehézségekről és a kialakult 
vállalkozás célkitűzéseiről. 

A képzés tartalmazott egy ta-
nulmányutat is, amely során meg-
látogattuk Gáll Erzsébet szörp- 
és lekvárkészítőt, Macalik Ernő 
gyógy- és étkezési teakészítőt, meg-
néztünk egy fejőházat és egy sajtké-
szítő műhelyt.

A végeredmény nemcsak a 
résztvevőknek volt sikerélmény, de 
nekünk szervezőknek is, hiszen a 
jól strukturált és ötletes üzleti ter-
vek megírása, valamint a tanfolyam 
nyomán elkészített termékek, mint 
pl. a hamisméz, füstölt-fonott sajt 
ízléses és ötletes kiszerelésben dí-
szelegtek utolsó órán a bemutató-
asztalon. 

Köszönjük a résztvevőknek, 
hogy nyitottak voltak új ismeretek-
re és az előadóknak, termelőknek, 
hogy elmesélték évek alatt felhal-
mozott tapasztalataikat!

Moni Aliz képzésszervező, 
Sinka Arnold pojektmenedzser –

Gyulafehérvári Caritas

Csíkszentkirály Polgármeste-
ri Hivatala első alkalommal 
szervezte meg az Alcsíki 

pásztortalálkozót a helybeli iskola 
udvarán. Kíváncsivá tett, hogy tud-
ják szemléltetni az esztenán végzett 
munkájuk termékeit, hogyan hasz-
nosítják a juhtej minden cseppjét. 

A meghívó alapján tanulságos 
kikapcsolódásnak ígérkezett a prog-
ram. Az iskolához érkezve a szentki-
rályi zenekar magyar nótái fogadtak, 
belépve a csíkkarcfalvi varrottasok, 
kézimunkák, csergék standját el-
hagyva egymást érték a finom sajto-
kat, ordát, tésztát, friss házikenyeret, 
kürtőskalácsot kínáló standok. Nem 
hiányzott az üstben főtt puliszka 
sem, amiből az ügyes pásztorok és 
feleségeik hatalmas túróspuliszka-
rudakat formáltak, melegen szelték 
és kínálták az odalátogató vendégek-
nek. A csíkszentsimoni Gál Attila és 
Balog László az úgynevezett bócot is 
elkészítette és kínálta a kíváncsi né-

zőknek. A csíkszentimrei pásztorfe-
leségek az általuk oly sokszor készí-
tett tojásrántottával, házikenyérrel, 
friss hagymával, ordával is kedves-
kedtek. Csató László standjáról nem 
hiányzott az ordás tészta sem. Pál 
Ibolya sós ordával, házi pálinkával, 
túróspuliszkával, zsendicével kínált 
mindenkit.

Az összejövetel fénypontja Pál 
Jakab csíkszentkirályi esztenájának 
bemutatása volt, ahol katonás rend-
ben megtalálhatók voltak azok az 
eszközök, amelyeket nap mint nap 
használnak sajt, orda, vaj, túró ké-
szítésénél, és láthattuk mindezek 
elkészítését is. A szegen felakasztva 
lógott a suba. Hogy teljes legyen a 
látni-tanulnivaló, az akollá alakított 
helyről előkerültek a juhok, amelye-
ket Gábor Félix a hagyományos juh-
nyíró ollóval percek alatt nyírt meg. 

A színpadon megszólalt a pász-
torfurulya, majd kezdetét vette a le-
gényes és páros tánc. Szentlélekről 

Nagy Géza is csatlakozott az alcsíki 
pásztorokhoz, kínálva bárányto-
kányt, sajtot, túrót.

A rendezők engedélyt adtak a 
főzéshez, a báránypaprikást min-
den pásztor a maga receptje szerint 
készítette el. Az odalátogatók az is-
kola termeiben népművészeti alko-
tásokat, fotókat, a csíkszentkirályi 
fazekasok munkáit, Lakatos Mária 
varrottasait, szövőszéket, valamint 
más hagyományos munkaeszközö-
ket tekinthettek meg. 

Köszönjük a polgármesteri hiva-
tal kezdeményezését, támogatását, 
a rendezők körültekintő munkáját, 
a pásztorcsaládok vendégszeretetét, 
kedvességét, és reméljük, hogy ez 
a találkozó folytatódni fog, mivel 
egyformán hasznos volt pásztor-
nak, odalátogatóknak és a kezde-
ményezőknek is. Adja Isten, hogy 
úgy legyen! 

Molnár Erzsébet, 
Csíkszereda

Alkalom a mosolyra

Történelmi vetélkedő


