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A Hargita Népe XVIII. év-
folyam 227-es számában 
olvasom, az egyik világ-

híresség kezének bársonyosan tar-
tott kültakarója miatt Amerikától 
Ausztráliáig számos rajongója, cso-
dálója van. Ő, mármint a tulajdonos 
felső végtagjainak (valószínű csak?!) 
kézfejeit a körmökkel együtt ötmil-
lió fontra biztosította. Ismeretes a 
rejtély magyarázata is. Ritka kincsét 
mandulaolaj rendszeres használatá-
nak lehet tulajdonítani. Pénzt is hoz 
a házhoz a biztosított „kincs”, mert 
„rendszeresen kölcsönzi kezét fotó-
kampányoknál”.

Nagy összeg ötmillió font, biz-
tos vagyok benne, hogy nekem 
sohasem lesz ennyi pénzem, még-
is – vagy éppen ezért – támadtak 
furcsa gondolataim. Ha egy ilyen 
felső végtagpár ilyen értékes, 
mennyit érhetnek egy csíkkarcfalvi 

vagy máshol honos falusi székely 
asszony kezei, egykori nagy- és 
édesanyáink csak éppen a biológi-
ai hivatást szolgáló körmei? Azok 
a mindennapos dolgos kezek, 
melyektől emberek élete függött, 
melyeknek nem mandulaolaj, ha-
nem a heti dagasztás, a napi fejés, a 
kapa-, gereblye-, sarló- és más szer-
számnyelek voltak a karbantartó 
kenőcsei. Szerencsénkre azokkal az 
áldott kezekkel lehetett pelenkáz-
ni, pityókát hántani, mosogatni. 
Kellett is, mert az ember (a férfi, a 
férj) éppen mással volt elfoglalva. 

És még valami! Mert bár kérges, 
kissé repedezett bőrűek voltak néha-
napján ezek a kezek, a hála csókját is 
megérdemelték (volna) ugyanúgy, 
mint most az (esetleges kései) emlé-
kezését. 

Id. Borsodi László ny. tanár,
Csíksomlyó

Értem én, már hogy a macská-
ba ne érteném! Aktív résztve-
vője voltam a sokoldalúan fej-

lett szocialista társadalomnak elejé-
től a végéig. Már akkor is emlegették, 
hogy ami a múltban jó volt, meg kell 
tartani. A rohadt kapitalizmusban 
persze kevés ilyen akadt, annál több 
a jó kommunizmusban. Íme: „kell 
egy kis áramszünet”. Most, hogy kor-
mányunk egy gatyára maradt, újból 
aktuálissá vált az áramspórlás. Újfent 
„lefektetjük, alátámasztjuk, rávilágí-
tunk (csak átvitt értelemben), és úgy 
merítjük ki a kérdést”. Ehhez az elv-
társakban garanciát látunk. 

Olvasom az újságban, hogy 
szerdán, f. év november 9-én javí-
tási munkálatok miatt szünetel az 
áramszolgáltatás 8–17 óra között 

Csíkszeredában, a Nicolae Bălcescu 
utca 1–19. szám alatt.  Bámulatos a 
szolgáltató precizitása a tervezést 
illetően, reggel 8-kor elvették, 
17 órakor a villanyszerelő kartárs 
megtörölte a csavarhúzóját, és 17 
óra 1 perckor visszaadták a vil-
lanyt. Ez igen!

Ja, hogy közben  9 óra alatt kiol-
vadt a hűtőgép, hogy nem tudtunk 
fűteni a lakásban, hogy megannyi 
elektromos háztartási gépet, rádiót, 
tévét nem tudtunk használni, hát 
kérem, ez mindenkinek legyen a 
saját problémája. „Hé, hé, hé, öreg 
harcos, ne feszítsd túl az újadat!” 
(Hofi Géza). Továbbra is csak bát-
ran előre, elvtársak!

Kopacz Zoltán,
Csíkszereda

Október 30-án a templom-
ban a szentmise alkalmá-
val a plébános úr köszön-

tötte az időseket. Kiemelte, hogy a 
mostani idősek a sok nehézségben 
is kitartottak a család mellett, most 
is az unokák és dédunokák nevelé-
sét végzik, mert a fiatal szülőknek 
a megélhetésért, a mindennapi ke-
nyérért dolgozni kell. 

Tehát az idős nagymamák és 
nagytaták megérdemlik, hogy tisz-
teletben tartsák őket. A szentmise 
végén az iskolás gyermekek ideillő 
versekkel, énekekkel, az iskola ze-
nekara szép zenével tette szebbé 
az idősek köszöntését. A szentmi-
se után a plébános úr megkínált 

pálinkával, üdítővel, kaláccsal. Ez 
mind arra kötelez, hogy mi is tart-
suk tiszteletben vezetőinket. 

Mi, idősek, köszönetet mon-
dunk mindazoknak, akik meg-
szervezték ezen szép ünnepséget. 
A magam és az idősek nevében 
köszönetet mondok a plébános 
úrnak, kántor úrnak, az egyház-
tanácsos uraknak és a tanároknak, 
akik a gyermekeknek a műsort 
betanították. A jó Isten fizesse 
meg nekik fáradozásukat. Erőt, 
egészséget, jó munkabírást kívá-
nok mindenkinek, és végül csen-
des békességet.

Gergely Áron, 
Székelyszentkirály

Testvérkráterek a Csomád-
hegy kalderájában. Nem il-
lik szétválasztani őket, vagy 

csak az egyikről beszélni, elhanya-
golva a másikat. 

Európa természeti kincseinek 
tárházában a legismertebbek közé 
tartoznak. Szépségük egyedülálló, 
tudományos értékük felbecsül-
hetetlen, turisztikai jelentőségük 
meghatározza a Székelyföld idegen-
forgalmát.

Születésük az Erdélyi-meden-
ce belső peremén kialakult vulkáni 
hegylánc létrejöttéhez kapcsolódik, 
amely az Avastól a Hargitával be-
zárólag, mintegy 250 km hosszú-
ságban keretezi szűkebb hazánkat, 
Erdélyt. Európa leghosszabb vul-
káni övezetének kialakulása a Pan-
non-kislemez és a Moldvai-Permi 
kéreglemez ütközésével függ össze, 
részeként az egész Kárpát-koszorút 
kiemelő hegyképződési folyamat-
nak, amely már a felső krétakorban 
elkezdődött, jóval megelőzve a kár-
páti vulkánosság kezdetét. A félkör-
íves hegyvonulat legfiatalabb részét a 
Csomád-Büdös hegycsoport képezi, 
amely egy, a Dél-Hargitára merőle-
ges, Ny–K-irányú törésvonal men-
tén képződött, átlépve az Olt fő 
választóvonalán, mintegy betörve 
a krétakori homokkőövezet (flis) 
felségterületére. A Keleti-Kárpátok 
belső, vulkáni íve nem egyik napról 
a másikra alakult ki. Hosszú, idő-
szakos, meg-megismétlődő kitöré-
sek eredménye, a közép miocéntől a 
holocénig, időben kb. 45 milló évtől 
29 ezer évig.

Szerkezetüket tekintve az iker-
kráterek – a Mohos és a Szent An-
na-tó, rétegvulkánok – nem egyszeri 
kitörés eredményei. Talapzatuk kré-
takori meszes márgákon nyugszik 
(sinaiai rétegek). Robbanásos, heves 
kitörések jellemezték őket, rengeteg 
piroklasztitot (vulkáni hamu és ka-
vics, horzsakő, üveges bomba) rakva 
le rétegesen a környező tengeri la-
gúnákban. Az utolsó, nyugodtabb 
kitörési fázisokban kevés folyékony 
láva is a felszínre ömlött, melynek 
változatai a zöld amfibolos andezi-
tek, a biotitandezitek és dacitok. Ők 
alkotják a kráterperem legkiemelke-
dőbb csúcsait. A legújabb kutatások 
arra engednek következtetni, hogy a 
Csomád alatti, igen hosszú és mély 

magmakamrákból a vulkáni termé-
kek 8-12 nap alatt jutottak el a fel-
színig.

„A Csomádot már az ősember 
is látta füstölögni” – vált szállóigévé 
Bányai János geológus professzor sej-
tése, annál is inkább, mert ez az állí-
tás napjainkban bizonyítást nyert.

A kistérséget mind a geológia, 
mind a földrajztudomány magáénak 
követeli. Paradox módon, minden-
kinek igaza van. Földtani szempont-
ból a Hargitához tartozik, földrajzi 
helyzetét vizsgálva a Bodoki-havasok 
északi részének tekinthető.

Különleges táj ez, a legendák, 
mesék színtere. Legszebb köztük a 
Szent Anna-tó legendája, amely a 
tengerszem helynéveredetét magya-
rázza a hegységképződés misztériu-
mába burkolva. Nemcsak a pogány 
kori táltosok, tündérek, boszorká-
nyok hazája ez a vidék, hanem a ke-
reszténnyé kényszerített székelység 
egyik csodatevő, szent helye is, ahová 
az emberfia és -lánya még ma is áhí-
tattal közeledik. Miért is ne lehetne 
az, amikor évszázadok óta zarándo-
kolnak ide – a Csomád környékére 
– a testi-lelki felüdülést keresők? A 
hely varázslatos szépsége, tiszta leve-
gője, gyógyító forrásai és mofettái 
mindig csodákat műveltek. Ezért 
nem lehet róluk csak száraz tudomá-
nyossággal beszélni.

Aki nem látta a Szent Anna-ta-
vat holdfényes nyári estén, a fölötte 
lebegő ködfoszlányokkal; aki nem 
hallgatta a csendet a hófehéren csil-
logó téli tájban, vagy az arany nap-
fényben úszó Mohos madarainak 
alkonyi énekét kora tavasszal, az 
nem tudja, mi a varázslat! Az em-
ber felismerte a természet e párat-
lan szentélyét, és védeni, óvni kezd-
te. Ma már a két krátertó Románia 
legrangosabb védett területe, ahol 
nagy erőfeszítések árán igyekeznek 
megőrizni a természet érintetlen-
ségét, megtiltva több mint 15 éve 
a tó partján való sátorozást, a Mo-
hos ritka növényeinek kipusztítá-
sát, a vulkáni katlan szeméttel való 
elárasztását, hogy csak legfontosabb 
intézkedéseket említsem!

A rezervációt legkönnyeb-
ben a Tusnádi-szoroson áthaladó 
400-as vasútvonalon közelíthet-
jük meg, leszállva Sepsibükszádon, 
Tusnádfürdőn vagy Újtusnádon, 

az Olt völgyéből induló turistautak 
kezdeténél. Tusnádfürdőn minden 
rendű és rangú vonat megáll. A 
Szent Anna-tóhoz haladó legjártabb 
út az Apor-forrástól induló piros ke-
resztes turistaösvény, mely egyben 
a legmeredekebb is, 38 szerpentin-
nel. Feleennyire sem erőpróbáló a 
város csíki kijáratánál, a transzfor-
mátor-állomással átellenben indu-
ló erdőkitermelő út. Jelzése sárga 
háromszög, a Mohoshoz vezet. A 
gépkocsival közlekedők a tóig gu-
rulhatnak, belépti díj ellenében, 
először a Sepsibükszádon kiágazó 
113-as megyei úton, majd 10 km 
után a Szent Anna-tó felé kitérő 7 
km hosszú, 2010-ben felújított asz-
faltozott úton. 

Akik a gyalogtúrákat választ-
ják, Bükszád községből találnak 2 
könnyű, jelzett útvonalat a Szent 
Anna-tóhoz: egyik a Határ Motel-
től induló kék keresztes, a másik a 
falu központjából induló kék sávos 
turistaút. Mindkettő közvetlen a tó 
partjára vezet. Tusnádújfaluból a 
piros pontos út indul a vasútállo-
mástól Nádasfürdő (természetvé-
delmi terület) érintésével, majd a 
Mohos megkerülésével a rezervá-
ció őrségének ellenőrző pontjáig. 
Bálványosfürdőt és a Szent An-
na-tavat sárga kereszttel jelzett út 
köti össze, fele az országúton ha-
lad. Ugyanakkor a Csíki-havasok 
végpontjával, a Cecele-csúccsal a 
kék keresztes út képezi a kapcsola-
tot, melyből leágazás van Bálványos 
várához.

Az utak jelzése nem megbízha-
tó, 1996 óta nem voltak felújítva, 
a garázda erdőkitermelés helyen-
ként megtizedelte a jeleket. Ezért a 
gyalogösvényeket csak a térségről 
készült turistatérkép segítségével 
ajánlatos végigjárni. Ezek néhány 
tusnádfürdői butikban vagy a Szent 
Anna-tó rezerváció őrségénél kap-
hatók. Külön felhívom a figyelmet 
a megnőtt medveállományra! Gya-
korlatilag a Csomád-térségében még 
nappal is mindenhol lehet velük 
találkozni. Ezért lehetőleg csak a 
rezervációban kijelölt kempingben 
táborozzanak, és ne induljon senki 
egyedül túrázni, gombászni, erdei 
gyümölcsöt gyűjteni. 

Zsigmond Enikő,
Csíkszereda

A Szent Anna-tó és a Mohos-tőzegláp (I.)Áldott kezek

Kell egy kis áramszünet

Idősek napját  
köszöntötték
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A Szent Anna-tó, ahogy a madarak és a siklóernyősök látják


