
• Rendkívül zsúfolt két 
nap elé néznek az Ákovita 
Nemzetközi Párlat- és Pá-
linkaverseny bírái: pénte-
ken és szombaton rekord-
számú, mintegy ezerszáz 
mintát kell megkóstolniuk, 
hogy vasárnapra kide-
rüljön a győztesek és a 
bajnokok bajnokainak a 
kiléte.  

K O Z Á N  I S T V Á N

H abár csak pénteken kezdő-
dik az Ákovita Nemzetközi 

Párlat- és Pálinkaverseny, a zsűri 
már csütörtök este egyfajta kósto-
lót tartott a csíkszeredai Hunguest 
Hotel Fenyőben, ahol a megnyitót 
követően néhány tételt (almát, kör-

tét, meggyet, kajszibarackot, szil-
vát és kökényt) kóstoltatott meg a 
meghívottakkal, mindenképp azt 
javasolván, hogy a „tételek között 
igyanak sok vizet”.  

Kulturált párlat- 
és pálinkafogyasztás

A nemzetközi párlat- és pálinkaver-
senyt a Székely Gazdaszervezetek 
Egyesülete szervezi, ennek vezető-
je, Becze István köszöntőjében azt 
mondta, különösen örült annak, 
hogy az első megmérettetésre gya-
korlatilag lázba jött Székelyföld, 
hiszen ezernél több párlatot nevez-
tek be a versenyre. „A vetélkedő el-
sődleges célja a kulturált párlat- és 
pálinkafogyasztás népszerűsítése 
Erdélyben, különös fi gyelemmel az 
évszázados hagyományokra és a 
jelenkor minőségi követelményeire. 
Épp ezért kiemelt feladatunk, hogy 
ne csak a termelőket fejlesszük, ha-
nem a fogyasztókat is” – fogalma-

zott házigazdai minőségében Becze 
István.

Magyarország Csíkszereda Fő-
konzulátusának részéről Farkas 
Balázs vezető konzul köszöntötte 
a rendezvényt, egyúttal kiemelve, 
érezhetően egyre több és jobb a pá-
linkafelhozatal Székelyföl-
dön. Borboly Csaba, Har-
gita Megye Tanácsának 
elnöke Semjén Zsoltnak, 
Magyarország miniszter-
elnök-helyettesének kö-
szönte meg, hogy évekkel 
ezelőtt engedélyezte a szé-
kelyeknek a Magyarországon le-
védett pálinka fogalmának erdélyi 
használatát.  

Béli Géza, a Pálinka Nemzeti Ta-
nács és a Pálinka Lovagrend tagja, 
egyúttal az Ákovita verseny zsűrijé-
nek elnöke az ákovita név eredetére 
tért ki. Mint fogalmazott, az ákovita 
egy régi magyar pálinka megneve-
zése, amely a latin aqua vitae kifeje-
zésből, azaz az élet vizéből ered.

#esővíz  #áradás  #pálinka
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• Nemcsak Székely-
udvarhely régi, 
hanem az új város-
részeiben is gondot 
okoz az esővíz elve-
zetése, akárcsak a 
hét eleji heves eső-
zés után: a mélyeb-
ben fekvő utcákban 
gyakran megáll a víz. 
A probléma egyrészt 
abból fakad, hogy a 
meglévő vízelvezető 
árkokat sem hagyják 
szabadon a lakók.

K O V Á C S  E S Z T E R

Az áradásokkor legérintet-
tebb terület Szombatfalva, 
főként a Lejtő, a Farcádi, a 

Gyerkes Mihály, a Hunyadi János, 
a Nyirő József, a Cseresznye, 

a Mihai Eminescu, a Dózsa 
György, a Tamási Áron, a 
Szombatfalvi és a Rét utca. 
Bár ezúttal nem volt gond, 
a Csalóka lakónegyed kör-
nyéke is problémás, fogal-
mazott a Székelyudvarhe-

lyi Polgármesteri Hivatal 
sajtószóvivője. Itt az okozza a 

problémát, hogy a telkekre több 
helyen nem megfelelően alakítot-
ták ki a rájárást. „Szintén kriti-
kus terület a Berde Mózes utca is, 

amely a Nagy-Küküllő árterületén 
húzódik, alacsony fekvése miatt 
rendszerint gond szokott itt lenni. 
A Széldomb szintén kritikus hely, 
tavaly például nem volt gond, ked-
den azonban károk keletkeztek” – 
sorolta Zörgő Noémi.

Fontos az emberi tényező

A szélsőséges időjárás mellett „em-
beri tényezők” is közrejátszanak ab-
ban, hogy gyakorta nem az árokban, 
hanem az úttesten folyik el az esővíz. 
Az utóbbi időszakban ugrásszerűen 

megnövekedett az építkezések száma, 
ellenben több utcában nem ennek a 
terhelésnek volt kiépítve a vízelvezető 
rendszer. „Fontos tényező az is, hogy 
több érintett utca modernizálásakor 

már az akkori terhelésnek sem meg-
felelő átmérőjű csöveket fektettek az 
aszfalt alá. Több helyen ugyanakkor 
korábban meglévő patakok medrét 
is beépítették, illetve köztudottan 
árterületre is építettek. Új vízelvezető 
rendszereket kell tervezni, illetve a 
folyóvizeket még a lakott terület előtt 
kell elterelni” – tudtuk meg az illeté-
kestől.

Fejlesztéseket terveznek

Egyébként idén tervben van a Farcádi 
utca tetején lévő áteresz kiszélesítése: 
erre a város idei költségvetéséből már 
különítettek el forrásokat. A munkálat 
során a hatszázas átmérőjű csövet ez-
resre cserélik, így az esővíz természe-
tes árkon keresztül a közeli patakba 
folyik majd. „Emellett megnöveljük 
az ülepítő medencék térfogatát is. A 
nem megfelelő módon behelyezett 
átereszeket is felszámoljuk, hiszen 
ezek egy-egy ilyen felhőszakadáskor 
gátolják a rendszer vízelvezető kapa-
citását, és hozzájárulnak a szabadon 
futó vizek mennyiségének és sebessé-
gének megnövekedéséhez” – avatott 
be a sajtószóvivő. Mindezek mellett 
azonban nem elhanyagolható a lakók 
felelőssége sem: fontos lenne, hogy a 
lakóházak környékén a természetes 
vízelvezető árkokat szabadon hagy-
ják, illetve a magánszemélyek a tulaj-
donukban lévő ingatlan körül a sán-
cokat tisztán tartsák, biztosítva ilyen 
esetben a víz megfelelő lefolyását.

Egyébként a legproblémásabb 
szombatfalvi utcák új, megnövelt ka-
pacitású esővíz-elvezető rendszerének 
modernizálási terve elkészült, ezt kül-
ső forrásokból valósítaná meg a város, 
így idén tavasszal benyújtották az erre 
vonatkozó terveket a kormányhoz.

Már a koronavírus-járványt meg-
előzően akut kérdés volt Románi-

ában, Erdélyben a szenvedélybetegség, 
a pandémia azonban rátett egy lapát-
tal, ebben a helyzetben fokozódtak a 
függők megpróbáltatásai. Bár legtöb-
ben elsősorban cigarettára, alkoholra, 
drogokra gondolnak, ha szenvedélybe-

tegségről van szó, függeni sok 
minden mástól lehet, például 
a játéktól, televíziótól, szá-
mítógéptől, munkától, sőt 
az internettől. Hogy miként 
juthat el az ember az addik-
cióig, a kóros függőségig, és 
hogyan lehet kigyógyulni a 
szenvedélybetegségből, ar-

ról Kalóz János György kolozsvári 
pszichológus, addiktológus beszél a 
Székelyhon TV-ben. A szakember – 
akinek szójátékra épített mottója úgy 
hangzik: „Ne szúrd el a kari-ered” – a 
Nézőpontban kifejti, milyen tényezők 
játszanak jelentős szerepet a függőség 
kialakulásában, mi a határ, ami elvá-
lasztja egymástól a szokást, illetve a 

függőséget, és mi mindentől függhet 
az ember, ami már káros, kóros. Kalóz 
János György arról is vall a műsorban, 
hogy miként sikerült neki legyőznie a 
függőségét, mi volt az a pont, amikor 
nemet tudott mondani a kábítószer-
nek. Ama pszichológusok közé tartozik 
ugyanis, akik nemcsak szakmai szem-
pontból gyógyítják ki pácienseiket a 
szenvedélybetegségből, hanem saját 
élettapasztalatuk alapján.

A fi atalok internetfüggőségéről, 
továbbá ennek ellenszeréről is érte-
kező Kalóz János György addiktoló-
gussal készült interjút pénteken 12 
órától tekinthetik meg a Székelyhon 
TV YouTube-csatornáján.

Függőségről a Nézőpontban

Kedden délután több utcában is 
térdig érő vízben gázoltak 
az autók

▴  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

Emberi tényezők is közrejátszanak
A hét eleji heves esőzések megmutatták: gondok vannak az esővíz-elvezetéssel

Az élet vizét kóstolgatván – napokon át




