
Vitézek 
és mazsorettek 
a Nyergestetőn

Magyar katonai indulókat, népda-
lokat játszó fúvószenekar, parádé-
zó mazsorettek látványa fogadott 
szombaton a déli órákban Csík-
kozmás központjában. Előadók a 
szegedi mazsorettcsoport tagjai, 
akik a Vitézi Rend Kárpát-medencei 
Tartományának képviselői által a 
Nyergestetőn állított kopjafa ava-
tását tették ünnepélyesebbé. Az 
új emlékoszlop a kétszáznyolcvan-
egyedik a kopjafaparkban. 

Igencsak megszaporodtak a nyer
gestetői kopjafapark fái az el múlt 
években. Nem mindenki tartotta 

azonban fontosnak a helyiek áldá
sát kérni a kopjafaállításra. „Minden 
nemzettársunk állíthat kopjafát a 
Nyergestetőn. Az önkormányzat szí
vesen bocsát ki engedélyt erre, ám 
ragaszkodnánk ahhoz, hogy jelezzék 
a szándékot. Egyrészt, mert a megfe
lelő helyszín kijelölésével elkerülhető 
az összevisszaság, másrészt pedig így 
leltárba vehetjük az újabb kopjafát. 
Arra is hangsúlyt fektetnénk, hogy a 
felállítandó kopjafa stílusa megfeleljen 
a néprajzi elvárásoknak, a hely szel
lemének” – nyilatkozta Bodó Dávid 
polgármester.

12,2 százAléK Vette 
A Vizsgát A Megyében

Kevesen mentek 
át a pótérettségin

Hargita megyében 1100-an irat-
koztak be a pótérettségi valame-
lyik vizsgájára, ebből csak 113 
diák volt sikeres.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Országos szinten a vizsgára je
lentkezők húsz százaléka sem 
ment át. Hargita megyében 

1100an iratkoztak be a pótérettségi 
valamelyik vizsgájára. A beiratkozot
tak közül 168an nem jelentek meg a 
vizsgán. 113an mentek át, 813 diák
nak nem sikerült most sem az érett
ségije. Ez 12,20 százalékos átmenési 
százalékot jelent. Az óvásokat tegnap 
estig lehetett letenni, végleges eredmé
nyeket szerdán közölnek.

Körkép
csík

2. oldal |  2011. szeptember 5., hétfőhargitanépe

hírfolyam

> Megkezdődött a szüretibál-szezon. A 
csőszbálokat idén Csíksomlyó, Szentegyháza, 
valamint Csíkverebes fiataljai kezdik el. A tavaly 
decemberben nagykorúsított 1992es korosz
tály szervezte idén a szentegyházi szüreti bált. A 
15 pár csősz, valamint a meghívott helyi lányok 
a délelőtti szentmisét és az utána levő ebédet 
követően Kápolnásfaluban, valamint Szentegy
háza utcáin vonultak végig lóháton és szekéren, 
meghívva szüreti báljukra a helyi lakosságot. 
Az eseményt mulatság zárta. A csíksomlyói bál 

előtt is felvonulás volt (képünkön), a kíváncsis
kodókat a lóháton vonuló legények meghívták 
az esti mulatságra.

> Kalákával épül az új csűr. Az egyházta
nács és a tűzoltók kezdeményezésére gyűjte
nek Csatószegen, hogy a közösségi szolidaritás 
jegyében épülhessen fel a felsőtízi Bors Imréék 
csűre. Az augusztus 25én villám okozta tűzben 
ugyanis füstté vált a család gazdasági épületeinek 
nagy része és húsz tonna széna is. A közbirtokos
ság fával segítik az építkezést, a falubeliek pedig, 
ki mennyivel tud, 10–100 lejig adakozik.

Varázsképek 
székelyföld fotókiállítás

A Varázsképek, Székelyföld fotó
gyűjtemény volt látható szep tem
ber 3án a csíkszeredai Mi kóvár
ban szabadtéri fotókiállításként a 
sepsiszentgyörgyi Camera Club 
Siculorum szervezésében. A kiál
lítás, amelyre a Tüdérfest esemény 
kísérőprogramjaként került sor, 
42 székelyföldi fotóművész 74 
alkotását mutatta be. A program 
első alkalommal nyújtott lehető
séget arra, hogy a térség fotómű
vészei alkotásaikkal megmutassák, 
milyennek is látják ők Székelyföl
det, ugyanakkor egy Székelyföld 
fotóarchívum létrehozásának le
hetőségét is megteremti.

A legutóbbi támadás óta nem si-
került megtalálni a medvét Csík-
dánfalván, a vadászok azonban vál-
tásban keresik egészen addig, amíg 
puskacsőre nem kerül.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Kilövési engedély van a Nimród 
Vadásztársaság vadászterüle
tén garázdálkodó medvére, 

azonban eddig nem sikerült kilőni az 
állatot. Már három este is kinn voltak 
a vadásztársulat tagjai, azonban eddig 
nem jártak sikerrel – tudtuk meg Sü
ket Jenőtől, Csíkdánfalva polgármes
terétől. A vadásztársaság tagjai közül 
néhányan felváltva mennek ki az álla
tot levadászni, kinek mikor van ideje 
erre – mondta a polgármester. „Ter
mészetesen a Gödörpatakánál, an
nál a bokros helynél várják az állatot, 

ahol a legtöbbször találkoztak vele” – 
magyarázta az elöljáró. A polgármes
ter elmondása szerint a vadászok már 
látták ott a medvebocsokat, azonban 
az anyamedve nem mutatkozott ez 
idáig. Hozzátette: mindaddig, amíg 
ki nem lövik az emberekre támadó 
medvét, minden este kimennek a va
dásztársulat tagjai a helyszínre.

A vadászok által keresett medve 
múlt héten egy személyt megsebe

sített, egyre pedig rátámadt, szeren
csére ebben az esetben sérülés nem 
történt, az illetőnek sikerült elme
nekülni. Szakértők szerint a Hargi
ta megyei medveállomány nagyon 
megnőtt, a kárfelmérők nem győz
nek eleget helyszínelni a kárbeje
lentések nyomán, a mentőszolgálat
nál pedig azt állítják, idén a medve 
sokkal több személyt támadott meg 
megyeszerte, mint tavaly.   

leMezbeMutAtó és élMénypARti Volt A MiKó-VáR udVARán

Tündérek szállták meg a várat

A VAdászAt folytAtódiK

Nem sikerült még kilőni a medvét

Két legyet is ütöttek egy csa-
pásra a Tündérfest szervezői, 
egyrészt a Mikó-várban működő 
múzeummal tavaly egyeztetett 
elképzelésnek tehettek eleget, 
hogy fiatalok tömegét vonzzák 
be a vár udvarára, másodsor-
ban a csíkszeredai zenakar, a 
tündérground új lemezének be-
mutatóját is megtartották.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

A Tündérground csíkszeredai 
zenekar legújabb lemezé
nek, a Ballyho itthoni pre

mierje már önmagában is ütős 
programnak számított, már csak 
az együttes A. G. Weinbergerrel 
közösen rögzített zeneszáma mi
att is – a Pávatáncot a fesztiválon 
is közösen adták elő –, de a hét
végén zajló Tündérfest más rend
hagyó programponttal is szolgált. 
Ilyen újdonságként láthattak a 
résztvevők épületprojekciót (buil
ding projections), valamint silent 
afterpartyn vehettek részt, ahol egy 
időben három DJ közül választhat
tak. Az épületprojekció egy új kon
cepció, amely az épület grafikáját 
használja fel kis filmek megalkotá
sában, és a művész által választott 
zene kíséretében képzőművészeti 
töltetet kap. A silent afterparty szer
vezésével pedig egy olyan partifor
mát támogat a rendezvény, amely a 
zajszennyezés kiküszöbölésére jött 
létre, toleráns a rendezvényen részt 
nem vevőkkel szemben.

A két bulis éjszaka közé a szer
vezők egy sajtótájékoztatót is be
iktattak, ahol a rendezvény kon
cepciójáról, a Tündérground és 
Weinberger koprodukciójáról és a 
showbizniszről is szó volt.

Amint elhangzott, a csíkszere
dai zenekar és A. G. Weinberger 
világhírű gitáros közötti együtt
működés ötlete egy születésnapi 
bulin született meg. Weinberger 
az egyeztetés és a tulajdonképpeni 
munka közötti pár hónapot át
ugorva csak annyit mondott, azon 
kapta magát 2010 januárjának vé
gén, hogy a kolozsvári stúdióban 
próbál a fiúkkal. „Olyan érzelmi, 

szellemi áramlat közepébe csöp
pentem bele, ami engem megdöb
bentett” – mondta Weinberger, 
aki ezt az újszerű ragaszkodást a 
biznisz vállalta mellékhatás, az 
emberi minőség megromlásának 
összefüggésében emelte ki.

Az A. G. Weinbergerrel való kö
zös munka jó húzóerőnek számít a 
Tündérground zenekar szempontjá
ból, akik bevallásuk szerint külföld 
felé is nyitnának. Hogy milyen jó 
értelemben vett haszonra számít az 
együttműködéstől Weinberger Atti
la gitáros, énekes, producer, azt ő így 
fogalmazta meg: „Ebben az esetben 
nem beszélhetünk üzletről, mert 

nincs szó jegyeladásról. Itt arról van 
szó, hogy én kaptam valamit, amit 
rég elvesztettem: egy bizonyos fajta 
ártatlanságot, őszinteséget és barát
ságot, ami az életemből hiányzik, 
mióta benne vagyok ebben a mocs
kos, büdös bizniszben. És ez olyan 
érték, amit nem pénzért adnak. 
Köszönöm az együttesnek, hogy 
meghívtak és bíztak bennem.” Ez
zel a végszóval, a teremben született 
meghatódott csendben köszöntünk 
el az együttestől. Az esti koncerten, a 
lelkes csíkszeredai közönség ennek  
a kölcsönös bizalomnak és termé
keny együttműködésnek a gyümöl
csét élvezhette. 

Tündérground-koncert. Minőségi zenével vonzották a Mikó-vár udvarára a fiatalokat


