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Körkép
csík

Nem kell különösebb jóstehetségnek lenni ahhoz, hogy be-
hunyt szemmel is lássuk és tudjuk, Hargita megye – de álta-
lában Székelyföld egésze – ipari szempontból bizony nem a 
román gazdaság húzómotorja. Sem mérete, sem potenciálja, 
sem pedig a kommunizmus időszaka alatt ráerőltetett fejlő-
dési pálya maradékai nem igazán teszik lehetővé, de se alkal-
massá arra, hogy Hargita megyéről valaha is ipari nagyhata-
lomként beszéljünk. Igazából lehet nem is nagy baj ez.

Élelmiszer-ipari, mezőgazdasági szempontból persze 
már jóval biztatóbb a helyzet, a megye vidéki berendezkedé-
se mindig is a hagyományos agrárgazdálkodási modellekre 
épült. Az idő viszont időközben ezen is túllépett, így – akar-
juk, nem akarjuk – a gazdaságossági méret, a piac igényeit 
szem előtt tartó termelés és a gazda hasznának a megszoká-
sok helyett nyereségréseken keresztüli szemlélete a székelyföl-
di, Hargita megyei gazdákat is váltásra, minőségi fejlődésre 
kényszeríti. Az pedig meggyőződésem, megyénkben is sokan 
érzik és tapasztalják, hogy a mai modern élelmiszer-termelés 
nem csupán a vetőmagválasztással kezdődik, és az ügyesen 
megtermelt, földből kiforgatott pityóka felszedésével végző-
dik, hanem egy sor – a legtöbb település esetében többé-ke-
vésbé máig hiányzó – lepéssorral folytatódik: a csomagoláson, 
a megfelelő körülményű raktározáson keresztül, a termés 

kilónkénti helyett tonnás nagyságrendű, megfelelő időzítésű, 
jól szervezett értékesítésével – hogy csak a magától értetődőbb 
dolgokat említsem. Ez utóbbiak pedig még – egy-két kivétel-
től eltekintve – a legtöbb székelyföldi településen, a legtöbb 
kisgazdálkodó tudatában egyáltalán nem természetesek.

Az ipari feldolgozóegységek és a megfelelő méretű feldol-
gozó-kapacitások hiánya viszont addig is a térség mezőgaz-
dasági fejlődésének legfőbb fékező tényezője marad: a nagy 
üzletláncok képviselői például hiába bólogatnak elismerően 
a Hargita megyei burgonyát szemlélve, ha az általuk kért 
5 kilós kiszerelés helyett mi csak a pityókaföldekről bekerült 
zsákokat tudjuk ajánlani. Egy szó mint száz, a mezőgazda-
sági termelés – legyen abban akármilyen potenciál – célirá-
nyos könnyűipari feldolgozóegységek nélkül, ma is és holnap 
is csak zsákos krumplit, nyers tejet és élősúlyban eladó juho-

kat és szarvasmarhákat fog tudni kínálni. A Hargita megyei 
vidéknek, mint egy falat kenyér, úgy kellenek a beruházási 
források. Szerencsére van már néhány elindult folyamat, ami 
talán – ha megvalósul – könnyen adhat a dolgozó gazda-
ember számára a bizakodáson túl pénzben mérhető egzisz-
tencianövekedésre is jogot. A Hargita megyei településeket 
átgondoltan átszövő, hatékony tejértékesítési és tejfeldolgozá-
si csatornák, a jószágtartást erősítő helyi húsfeldolgozók, az 
értékesítést összehangoló gazdaszövetkezetek, a zavartalan 
működést elősegítő agrárlogisztika őszintén hiszem nemcsak 
a tervek szintjén maradnak, és megvalósulás esetén sem csak 
egy szűk kört szolgálnak. A hiányzó „falat kenyér” megálla-
pítás persze az agrárium és az azt kiszolgáló feldolgozóipari 
mellett ugyanúgy igaz azokra a beruházásokra is, amelyek 
térségünkbe eurót hozva munkahelyeket és jövedelmeket, a 
helyi önkormányzatoknak adóbevételeket teremtenek. Ke-
resni kell ezeket a forrásokat, és megbecsülni az eurókat hozó 
embereket, hisz mint a darab kenyér, úgy hiányoznak.

Mint egy falat kenyér
     NézőpoNt n Domján Levente

Reneszánszát éLi a babahoRDozás

Kendőbe kötött édes teher
ezeR székeLy Leány napja

A tánc, dal, zene legnagyobb 
székelyföldi ünnepe

A kendőkötés, elöl, hátul, illetve 
csípőn hordozás praktikáit sajá-
títhatják el azok az anyukák, akik 
részt vesznek a tegnap újraindult 
tanfolyamon. Csíkszeredában a 
Szakszervezetek Művelődési Házá-
ban öt-hat anyuka, sőt egy apuka is 
igyekezett a mosolygósan együtt-
működő kisdedével elsajátítani a 
kendőkötés minden fortélyát, amit 
esetenként más- és másfélekép-
pen alkalmazhatnak a szülők. 

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Gügyögés, panaszos sírás, ön-
elégülten mosolygó babák, 
totyogó „világjárók”, ken-

dőkkel viaskodó anyukák és apukák 
látványa fogadott tegnap a csíksze-
redai Szakszervezetek Művelődési 
Házának egy világos termében. A 
bababarát környezetben, élethű gya-
korlóbaba segítségével tanulhatják 
az elöl, hátul, illetve csípőn hordozás 
praktikáit azok a szülők, akik részt 
vesznek Tarczali Mónika tanfolya-
mán. A baba- és gyermekhordozási 
tanácsadó meglátása szerint igazá-
ból most kezdi reneszánszát élni ez 
a módszer. „Rengeteg olyan kultúra 
van a világon, ahol életmódszerű-
en hordoznak az emberek. Azok a 
szülők, akiknek nem adatik meg ez 
a luxus, hogy egy-két évig otthon 
üljenek és babázzanak, hanem pár 
hét után vissza kell menniük dol-
gozni. Akik mezőre járnak és fizi-
kai munkát végeznek – afrikai nők 
például –, ők ezt csak úgy tudják 
kivitelezni, hogy egy ilyen mindenes 
ronggyal a hátukra kötik a gyereke-
iket és mennek, végzik a dolgukat. 
Gyakorlatilag minden szabadságuk 
megvan hozzá, a két kezük, karjaik 
szabadok, bármit tudnak csinálni a 
gyerekkel a hátukon, csípőjükön” – 
meséli a baba- és gyermekhordozási 
tanácsadó.

Tarczali Mónika észrevételei alap-
ján elmondta, Csíkszeredában sok 
hordozó anyukával lehet találkozni, 
de Marosvásárhelyen, ahol él, sokkal 
kevesebben élnek ezzel a módszerrel. 
„Bárhol járunk, erre szoktam figyelni. 
Budapesten például egy fél óra lefor-
gása alatt három hordozott babával 
találkoztam. Egyre inkább nyitnak az 
anyukák a hordozókendő használata 
felé” – jegyezte meg.

A mostani képzést megelőző-
en Csíkszeredában március végén, 
április elején volt egy tanfolyam, 
ugyancsak az elöl és hátul hordo-
zás technikáiról, a csípőn hordo-
zásra eddig nem nagyon jelentkez-
tek anyukák.

A kisgyermekes anyukák elmon-
dása szerint az ok, amiért a babahor-
dozás mellett döntenek, hogy nagy-
ságrendekkel könnyebb hordozott 
babával eljutni bizonyos helyekre, 
bevásárolni, buszon közlekedni, 
akár bemenni egy postahivatalba 
vagy a sarki boltba. Hogy ez meny-
nyire megterhelő az anya számára, 
Tarczali Mónika szavaival válaszol: 
a babának a háton való hordozá-
sa egészséges gerincnek egészséges 
megterhelést jelent. „Ha az anyuka 
első pillanattól hordozza a babáját, 
aki kb. három kilóval kezdi idekinti 
pályafutását, észrevétlenül edződik 
hozzá a gyerek súlyához, úgyhogy 
előfordul, hogy a két és fél éves jó 
eséllyel 12-13 kilogrammos gye-
reket az anyuka órákon keresztül 
képes vinni úgy, hogy fel sem tűnik 
neki. Viszont az apuka, aki nagyobb 
és keményebb, jobb erőnlétnek ör-
vend, de nincs hozzászokva a hordo-
záshoz, lehet, hogy ő egy fél óra alatt 
beleszakad. Nem gondolom, hogy 
ez különösen megterhelő lenne az 
anyukának. Annak biztosan nem, 
aki életmódszerűen hordoz” – véli a 
szakember. 

Az idén 80 éves Ezer Székely 
Leány Napja tiszteletére 
több kiegészítő és új prog-

ramelem kapott helyet a forgató-
könyvben. Az ünnepség a környező 
településekről érkező, székely ruhába 
öltözött hagyományőrző csoportok 
felvonulásával veszi kezdetét, majd a 
társszervező három megye, Hargita, 
Kovászna és Maros megye önkor-
mányzatainak elnökei, képviselői 
köszöntik a jelenlevőket a Szabadság 
téren. A rövid közös tánc után a fo-
gatos, lovas, gyalogos seregszemle a 
csíksomlyói kegytemplomhoz tart 
majd, ahol 11 órától részt vesznek 
a Sarlós Boldogasszony-napi búcsús 
szentmisén.  

A csíksomlyói Nyeregben 13 órá-
tól folytatódik az ünnepség. 28 cso-
port előadását tekinthetik meg az ér-
deklődők, a nap zárómomentumaként 
pedig a Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttes gálaműsorára kerül sor.

A 80 éves Ezer Székely Leány 
Napja alatt a jelenlevők Kallós Zol-
tán néprajzkutatóval és Berecz And-
rás ének- és mesemondóval is talál-
kozhatnak, akik az idei rendezvény 
kiemelt meghívottjai.  

A rendezvény ideje alatt kéz-
műves-kiállítás és -vásár is zajlik a 
csíksomlyói Nyeregben, de a gyere-
kek – és nem csak – régi, hagyomá-
nyos mesterségekkel is megismer-
kedhetnek, láthatják majd munka 
közben többek között a fafaragót, a 
patkókészítőt, a kosárfonót, a kőfa-
ragót, a zsindelykészítőt is.

Nem marad el a közös játék és 
tánc, sem pedig az esemény külö-
nös színfoltja, az összesereglett szé-
kely leányok megörökítése a közös 
fotón. 

Ebben az évben is díjazásra kerül 
az Ezer Székely Leány Napján nép-
viseletben részt vevő legnépesebb 

település, amelyet a szervezők a Sán-
dor Attila székelyudvarhelyi faszob-
rász által készített eskető székpárral 
jutalmaznak. Az aranykaput idén 
a csíkszentlélekiek készítik, hiszen 
tavaly ők nyerték el a legnépesebb 
település „díját”.

CsAkEgy-sátor
A Csíki Anyák Egyesülete szom-

baton délelőtt fél 10 órakor saját 
táblával lesz jelen a Szabadság té-
ren, ahonnan a megnyitó tánc után 
a többi résztvevővel közösen vo-
nul a Nyeregbe. Az ott található 
CsAkEgy-sátorban lehetőség lesz a 
csecsemők szoptatására, tisztába te-
vésére, kisgyerekekkel való pihenés-
re, beszélgetésre. 

Autóbuszok
A rendezvény napján „Különjá-

rat” feliratú autóbuszok állnak azok 
rendelkezésére, akik részt kívánnak 
venni az Ezer Székely Leány Napján 
a csíksomlyói Nyeregben.

A Csíki Trans Kft. által rendel-
kezésre bocsátott három autóbusz 
az alábbi periódusokban és útvona-
lakon közlekedik: 10 és 13 óra kö-
zött – Szabadság tér – csíksomlyói 
Szent István-ház (volt gyermekott-
hon). Az autóbuszok a Szabadság 
tér Raiffeisen Bank felőli oldalá-
tól indulnak. 16 és 20 óra között: 
csíksomlyói Szent István-ház – Sza-
badság tér. Az autóbu szok az utasok 
számának függvényében indulnak.

Forgalomkorlátozások
Szombaton 8.30 és 11.00 óra kö-

zött a városbejáratoknál, a Szabadság 
tér környékén és a Szabadság tértől a 
csíksomlyói kegytemplomig (Kos-
suth Lajos utca, Márton Áron utca, 
Szék útja) vezető útszakaszokon for-
galomkorlátozásra lehet számítani. 

Tarczali Mónika (jobbra) oktatás közben. Egészséges hordozás fotó: mihály lászló

Hogy ez mennyire meg-
terhelő az anya számára, 
Tarczali Mónika okta-
tója szavaival válaszol: 
a babának a háton való 
hordozása egészséges ge-
rincnek egészséges meg-
terhelést jelent.


