
Méhészmúzeum és apiterápia

Az apiterápiás ház belseje. Az itt zajló gyógyulások a méhek jótékony hatásának köszönhetők

Méhészeti kuriózumokat kínálnak egy szárhegyi birtokon

2017. augusztus 11–13., péntek–vasárnap  VIII. évfolyam, 153. szám  16 oldal  szabadeladásban: 1,50 lej

Családi méhészmúzeumot nyitott gyer gyó szár-

hegyi háztartásában Mezei Attila. A felmenőitől 

örökölt méhészszakmával együtt az ehhez szük-

séges eszközök is rámaradtak, ezeket gyűjtötte 

össze és állította ki a családi ház pincelakásában. 

A régiségeknek számító tárgyak kiállítása csak 

egyike azoknak a ritkaságoknak, amivel találkozik 

a látogató Mezeiéknél; nemrégiben apiterápiás 

kezelések folytatására „rendelőt” alakítottak ki; 

ez teljesen egyedi a környéken. 8.

Érződik a 
nacionalista hullám

Ha a románság betartja a ma-
gyarságnak 1918-ban tett ígé-
reteit, egészen más volna ma 
Romániában a két közösség, a 
magyarság és a románság viszo-
nya – jelentette ki Kelemen Hunor 
csütörtökön, a Kossuth Rádió 
180 perc című műsorában.

Háromnapos ünnep 
Szárhegyen
A legkisebbeknek szánt fog-
lalkozással kezdődnek el ma 
délelőtt a Gyergyószárhegyi 
Falunapok ez évi rendezvényei, 
amelyek vasárnap késő estig 
kínálnak színes és tartalmas 
szórakozási, kikapcsolódási 
lehetőséget az érdeklődőknek 
minden korosztály számára. 
A részletes program 
lapunkban olvasható.

Focitoborzó 
és emlékidézés

Két napon át ünnepel a gyergyó-
szentmiklósi labdarúgás. Immár 
hagyomány, hogy minden év 
augusztusában, még a bajnoksá-
gok megkezdése előtt, össze-
gyűlnek mindazok, akiknek 
fontos a város fociélete.
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Ma délben jönnek Szé-
kelyföld Kerékpáros 
Körversenye részt-
vevői Gyergyószékre. 
Székelyudvarhely felől 
érkeznek Alfalun át 
Szentmiklósra, hogy 
innen Tekerőpatakon 
és Újfalun át hajtva 
ismét nekivágjanak a 
Libán tetőnek.

Tíz éves a szárhegyi enduro 
terepmotorozás – hirdeti 
a felhívás – ennek tisz-
teletére szerveznek ver-
senyt vasárnap. A güdüci 
terepmotorpályán és a kör-
nyékbeli nehéz hegyi terepe-
ken a szervezők várakozása 
szerint 60-70 motoros méri 
össze majd tudását és járgá-
nyaik sebességét.

Gyergyóba érkezik a székely körversenyEnduro-jubileum Güdücön

A károsultaknak 
elkel a segítség

3.

Elszállították az elszenesedett 
gerendákat, a rengeteg cseréptör-
meléket, tető nélküli az ikresház. 
Az augusztus elsejei tűz, amelyet a 
tűzoltósági jelentés szerint rövid-
zárlat okozott, lakhatatlanná tette 
a Vita és Kercsó család otthonát.
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