
Terasz
szabadidő

16. oldal |  2011. október 18., keddhargitanépe

Hargita Megye Tanácsának Műemlékvédelmi Közszolgálata által meghirdetett Épített örökségünk – Tér és Hely 
elnevezésű fotópályázatára beérkezett fotót Mărtinaş Cristian készítette. A kép címe: Mézárusok, Gyimesi-hágó
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Divatba jött a pásztorkodás 
Olaszországban

Reneszánszát éli Olaszországban a pász-
torkodás. Egyre több fiatal választja az 
ősi szakmát modern eszközökkel újítva 

meg. A mai olasz pásztorok Twitteren követik 
a nyájat. Október első felében zajlik a nyájak 
melegebb legelőkre való terelése még a tél be-
állta előtt. Tíz nap alatt 250 kilométert tettek 
meg a közép-olaszországi Abruzzo hegyeiből 
a déli Pugliáig bárányok és pásztorok.

Az egykor Itáliában is természetesnek tar-
tott állatmigrációt az utóbbi évtizedekben a 
pásztorhiány nehezítette meg, az idén azon-
ban az Abruzzóban nevelt több mint 300 
ezer bárány nagy része elindult délre az Ap-
penninek ösvényein. Fiatal pásztorok terelik 
őket, közöttük a 27 éves Ovidio Damiani, aki 
kőműves szakmáját cserélte le a pásztoréra. 
„Egész nap a friss levegőn vagyok, és a hétvé-
geket feleségem és gyerekeim is velem töltik, 
olyan, mintha kirándulni mennénk” – szá-
molt be Damiani az Il Centro abruzzói online 
újságnak. „Nem csak fizikai munkások, egyre 
több diplomás is a pásztor mesterséget vá-
lasztja, jönnek kereskedők, mérnökök. Nem 
folklórról, hanem átgondolt választásról van 

szó. Pásztorként nem lehet meggazdagodni, 
de a mai válságban ez a szakma tisztességes 
megélhetést ad” – kommentálta a sajtóban 
a pásztorkodás reneszánszát David Falcinelli 
a Coldiretti, az olasz kistermelők szövetségé-
nek részéről. A modern pásztorok meg is újí-
tották az ősi mesterséget: a mai olasz pászto-
rok mobiltelefonnal, számítógéppel felszerel-
ve dolgoznak, közös internetes honlapjukon 
követik egymás mozgását és Twitteren kom-
munikálnak egymással. Az Il Centro oldala 
valós időben mutatja a Dél-Itália felé haladó 
abruzzói pásztorok útvonalát.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

„Jó, hogy ment az ótómata, így nem száll-
tam le feleslegesen a motorról” – dörzsölgette 
minap elégedetten kezeit Lövéte központjá-
ban egy, mint utólag kiderült, almási atyafi. 
„Tudják, nem mindig működik” – elemezte 
a helyi bankautomata bonyolult viselkedési 
szokásait. Nem kértük, de mégis megmutat-
ta a féltett kincsét, amely segítségével havonta 
rá tudja venni azt a fránya „ótómatát”, hogy 
az kitolja a résen a nyugdíját. Illemtudóan 
megcsodáltuk a műanyag lapocskát, bólogat-
tunk, hogy az egy jó dolog, és nekünk is van 
ilyen. „Ez nem lop” – simogatta emberünk 
vissza szeretetteljesen a pénztárcába a bank-
kártyát. Értetlenül nézhettünk az atyafira, 
mert azonnal elmesélte, hogy néhány évvel 
ezelőtt a bőséges karácsonyra vágyó helyi 
postás a szétosztás céljából rábízott nyugdí-
jakból váltotta valóra álmát. „Biza, pénz 

nélkül hagyott mindenkit” – emlékezett új 
ismerősünk. Akkor vette nyakába a világot, 
és bankkártyát „intézett”, kiiktatva a postai 
szolgáltatás gyengének bizonyult láncszem-
ét, hogy soha többé ne eshessen meg rajta az 
a csúfság, hogy a kicsinyke nyugdíján más 
karácsonyozik. Igaz, nem annyira kényel-
mes, mert el kell jönni Lövétére a géphez, s 
ha az nem működik, akkor egy futamodással 
tovább egészen Szentegyházáig. „Na de ott 
osztán biztos kijön a pénz, eccer se vót olyan, 
hogy tizenötödike után ne adta vóna ki a 
nyugdíjat az ótómata” – tört lándzsát a „fi-
nom” találmány mellett emberünk. Ráha-
gyóan bólogattunk, közben arra gondoltam, 
igencsak furcsa széljegyzet lehet majd a törté-
nelemkönyvekben: Almásra egy tolvaj postás 
„hatékony” közreműködésével gyűrűzött be a 
kor nagy vívmánya, a bankkártya.

Lövétei etűd, bankkártyával
          villanás n Hompoth Loránd

Túlnyomóan derült, száraz lesz az idő, legfel-
jebb holnap északon lehet némi fátyol- és gomoly-
felhőzet. Front nincs.
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?

– Mondja, maga mit 
szokott csinálni, ha este 
nem tud elaludni?

– Elszámolok háromig, 
és már alszom is.

– Tényleg? Csak 
háromig?

– ... (poén a rejtvény-
ben)!


