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Kászoni soKadalom

Több téren is felmérték a legjobbakat

Árvíz Csíkkozmáson

Gyakran hangoztatták az üdülő ven-
dégek, hogy Tusnádfürdő gyönyörű 
hely, de sajnos kevés a rendezvény, 
a pihenésen kívül más időtöltési 
lehetőségekkel is élnének. Ez az 
óhaj a polgármesteri hivatal és a 
Tusnádfürdői Turizmus Egyesület 
részéről megértésre talált, és egy 
egész éves projekttel állt elő a für-
dőváros népszerűsítésére – ennek 
a tervnek képezi részét a hétvégén 
zajlott városnapok is. 

 
Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro 

A visszajelzések alapján az 
utóbbi évek legtartalmasabb 
és legsikeresebb rendezvé-

nyének számított a hétvégén zajlott 
Tusnádfürdői Városnapok. A für-
dővárosnak ez volt a második ren-
dezvénye abban a projektben, amely 
Tusnádfürdő egységes turisztikai 
arculatának megalkotását és ennek 
célpiacokon való népszerűsítését 
tűzte ki célul. „Nem terveztünk és 
nem is szeretnénk eget rengető vá-
rosnapokat, csak annyit akartunk 
elérni, hogy aki itt van, az jól érezze 
magát, és ez a jelek szerint sikerült 
is” – mondta el Kalamár Andor, a 
Tusnádfürdői Turizmus Egyesület 
elnöke a hétvégi rendezvényekről.

Amint arról már beszámoltunk, 
a városnapi programok szervesen 
alkalmazkodnak a Tusnádfürdő 
népszerűsítését, felpezsdítését célzó 
projekt elképzeléseihez. A hétvégi 

rendezvények inkább a helyieket 
célozták meg, de gyakorlatilag min-
den szabadtéri programpont és főleg 
a koncertek az ott üdülő turistákat 
is vonzották. „Általunk nem várt 

népszerűségnek örvendett a Csukás 
Konferenciaközpontban berende-
zett fotókiállítás, a turisztikai vásár 
és a Zöld Sátor is. A gyermekprog-
ramok mellett a minifoci-bajnokság 

is sokakat megmozgatott, de talán a 
női focimérkőzés sikeresebbnek bi-
zonyult, főleg amikor a mezcserére is 
sor került” – sorolta a hétvégi siker-
élményeket a szervező, aki fontosnak 

tartotta megjegyezni, hogy a román 
lakosságot is igyekeztek bevonni 
a rendezvény programjaiba: olyan 
együtteseket hívtak meg, amelyek 
nemzetközi és mindenki által kedvelt 
slágereket játszanak. Így volt a pénte-
ki nap fellépője a Semnal M együttes, 
szombaton a Role és tegnap, záróak-
kordként a Party Cover Band.

Az év minden évszakára kiter-
jesztett fejlesztési projekt egyik célja, 
hogy a fürdőváros nyisson a fiatal, 
aktívabb életet élők felé is, a gyógy-
kezelések miatt az idősek körében 
ugyanis eddig is népszerű volt. „Nem 
szeretnénk egyik réteget sem elveszí-
teni, a már meglévő vendégeket meg-
tartanánk, és arról gondoskodnánk, 
hogy itt minél jobban érezzék magu-
kat. Nem titkolt szándékunk viszont 
az sem, hogy a fiatalokat, a fiatal csa-
ládokat is idecsábítsuk Csíkszeredá-
ból, Sepsiszentgyörgyről” – mondta 
el Kalamár. A további terveket is vá-
zolta: augusztus minden szombatján 
szabadtéri koncerteket tartanak, a 
július végi tusványosi táborban pedig 
egy hétig hasonló szórakozási lehető-
ségben lehet része a vendégeknek – 
vagyis Tusnádfürdő igazi bulis hely-
lyé változik ezen a nyáron. A progra-
mok viszont ezzel korántsem érnek 
véget – tartalommal teli műsort 
terveztek a téli szezonra is: a sípálya 
mellett három nagyobb rendezvény-
re is lehet majd számítani, valamint 
öt nagyobb szabadtéri koncertet is 
beütemeztek a szervezők.

Kézműves-foglalkozások gyerekeknek. A városnapok programjai valamennyi korosztályt megcéloznak fotó: pilbáth attila

Félszáz jószágot mutattak be a kászoni gazdák. Lépés a minőségi állomány felé  fotó: mihály lászló

Nyolc év után újra kiállításon 
mérték össze szarvasmarháik 
legjavát a kászoni gazdák, ám a 
falunapok keretében rendezett 
tartalmas programok – a jószág-
tartók mellett – a sokadalomhoz 
is szóltak.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Közel félszáz darab, a vidék 
legtetszetősebb jószágait 
mutatták be szombaton a 

falunapok keretében megrendezett 
szarvasmarha-kiállításon a kászoni 
gazdák. A nyolc év után újra meg-
tartott mustra – mint Márton 
Istvántól, a Hargita Megyei Szar-
vasmarhatartók Egyesületének el-
nökétől megtudtuk – jó alkalom 
volt arra, hogy újra fel lehessen 
mérni a térség közel 1200 fős ál-
latállományának húzóegyedeit, a 
kiterjedt kászoni legelők legszebb 
állatait. A rendezvényt szerencsére 
az időjárás is kegyeibe fogadta, így 
a kászonaltízi futballpályán rende-
zett bemutatón több kategóriában 
is szikrázó napsütésben mérhették 
össze jószágaikat a gazdák. A leg-
több állatot a többször ellett tehe-
nek közül pontozhatta a háromfős 
zsűri. A bemutató közben a népes 
hallgatóságot a gazdák által fel-
vonultatott állatokról, a vidékre 
jellemző román tarka fajtajellegé-
ről, a pontozás szempontjairól – a 
kászoni szarvasmarhatartás sajátos-
ságaira is kitérve – szakértői, ám 

könnyed, profi narrátori stílusban 
Sólyom Gizella, a Hargita Megyei 
Fajtanemesítő Intézet korábbi ve-
zetője tájékoztatta.

A többször ellett tehenek ka-
tegóriájában végül az első díjat a 
kászonfeltízi Máté István Piros 
nevű tehene kapta, aki aztán a zsűri 
megítélése alapján a legszebb össz-
képet mutató, úgynevezett „miss” 
díjat is kiérdemelte. Az először 
borjadzott tehenek között Nagy 
István Teri nevezetű állata, míg 
a vemhes üszők kategóriában a 
kászonjakabfalvi Jánosi István Piri 
nevű tehene vihette haza az első 
helyezettnek járó szalagot, gazdája 
pedig az elismeréssel járó diplomát 
és pénzjutalmat.

A Kászoni Sokadalom ugyan-
akkor a jószágmustra mellett egész 
hétvégén tartalmas programmal 
szolgált a helybéliek és vendégek 
számára, ám a Nagyszer és Kisszer 
közötti híd-, valamint a keresztava-
tó mellett közösen köszöntötték fel 
a község kilencven évet betöltött 
idős tagjait is. A legifjabbak sport-
vetélkedővel, míg a felnőtt korba 
lépettek sörivó versenyen és kötél-
húzásban is összemérhették erejü-
ket. Később András Ignác helytör-
ténész, a kászonaltízi Dr. Lukács 
Mihály Általános Iskola igazgatója 
Kászonszék hagyatékai című elő-
adásával, majd az Aprószentek című 
film bemutatójával folytatódott az 
ünnepi program.

Pincék, udvarok teltek meg a teg-
nap délutáni felhőszakadás követ-
keztében Csíkkozmáson. A hegyről 
lezúduló víz több pallót is elvitt.

D. B.

Négyzetméterenként több 
mint 45 liter csapadék hul-
lott tegnap délután Csík-

kozmáson, a környező hegyekből 
lezúduló víz pedig több háztartást 

árasztott el. 50 portán telt meg a 
pince vagy az udvar vízzel, mintegy 
tíz pallót elvitt az ár, 3,5 km közsé-
gi út megrongálódott – számolt be 
lapunknak Bodó Dávid polgármes-
ter, hozzátéve, a kár felmérése még 
zajlik, eddig 300 ha érintett gaz-
dasági területet jegyeztek. A vihar 
során szárazvillám csapott bele egy 
házba, de tüzet nem okozott, csu-
pán egyéb anyagi károkat.

A városNAPok is A NéPszErűsíTő ProjEkTNEk A részE

Tusnádfürdő – nem csak pihenésre 

szent jános-napi fogathajtó verseny. Lónak és lovasá-
nak versenyt és megmérettetést, míg a népes nézőseregnek izgalmas 
látnivalókat kínált a Homoródföldváron szombaton megrendezett, a 
Lobogó Sportklub és a megyei önkormányzat által szervezett Szent 
János-napi fogathajtó és díjugrató verseny. Az akadálypróbákat elő-
ször a kezdő és haladó kategóriában a Hargita megyei díjugrató 
lovasegyesületek versenyzői vették, majd az átépített pályán a látvá-
nyos, gyors mozgású fogatok következtek.  fotó: domján levente


