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Színes programokkal várja 
az érdeklődőket a hétvégén a 
Maros megyei Nagykenden a 
lila virágú növények ünnepe, a 
Lavenderland Feszt. A levendu-
lavirágzással egy időben szerve-
zett fesztiválról, az Erdély-szerte 
egyre nagyobb népszerűségnek 
örvendő levendulaünnepek 
divatjáról Rózsa Csaba vállalko-
zó, a rendezvény ötletgazdája 
beszélt a Krónikának.

 » D. SZ.

E rdély-szerte elterjedt és népsze-
rűségnek örvend a levendula, 
egyre több rendezvényt szervez-

nek a virágzása idején, június végén, 
július elején. Levendulaillat lengi 
körül a Maros megyei Nagykenden 
immár negyedszer megszervezett 
fesztivált is, amelyre hétvégén vár-
ják a lila virágú növény szerelmese-
it. A Lavenderland Feszt két napja 
a virágzó levendulamező pazar lát-
ványa mellett színes programokat 
kínál: bábelőadásokkal, gyerekkon-
certekkel, kézműves-foglalkozások-
kal, állatsimogatóval, személyiségfej-
lesztő játékokkal várják a gyerekeket, 
este pedig a sepsiszentgyörgyi Evilá-
gi zenekar tart Cseh Tamás-emlék-
koncertet, és a szászrégeni Titán 
együttes koncertezik – mondta el a 
Krónikának Rózsa Csaba, a leven-
dulaültetvény tulajdonosa, a feszti-
vál főszervezője.

Nehézségekbe ütközik 
a levendula termesztése
A vállalkozó 2015 óta közel fél hek-
táron termeszt levendulát. A nö-

vény termesztése és feldolgozása 
számos nehézségbe ütközik – tud-
tuk meg Rózsa Csabától. Mivel az 
ültetvényen bio módon termesztik 
a levendulát, és nem használnak 
vegyszereket, a gyomokkal folya-
matosan harcolniuk kell. Az évek 
folyamán számos gyomirtási mód-
szerrel próbálkoztak, végül a sorok 
közötti kaszálás bizonyult járható 
útnak. A levendula meleg- és fény-
igényes növény, virágzása az idő-
járás függvényében június–július-
ra várható. Szüret után a virágo-
kat csokorba gyűjtve, padlásokon 
szárítják, később asztali díszként 
vagy párnácskákba, zsákocskákba 
téve illatosítóként használják. A 
friss virágból illóolajat készítenek, 

amelyet gyakran használnak csí-
pések enyhítésére, nyugtató hatása 
van, csillapítja a fejfájást, vala-
mint gyógyítja az ekcémás, gombás 
megbetegedéseket is – sorolta a 
növény egészségre gyakorolt jóté-
kony hatását a fi atalember. Illóola-
jat használnak alapul a kézműves 
szappanok, parfümök gyártásánál 
is, ezeket leginkább vásárokban 
értékesítik. A levendulából szörp 
is készülhet, a nedű sima ivóvízzel 
vagy ásványvízzel kiváló természe-
tes üdítő, egy-két kanálnyi belőle 
csillapíthatja a köhögést, viszont 
Rózsáék nem készítenek szörpö-
ket, ennek forgalmazásához élel-
miszer-biztonsági engedély szük-
séges. „Öt-hat termékkel járunk ki 
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Színek, illatok kavalkádja a levendulafesztivál

Sokakat vonz a lila mező látványa, a hétvégén fesztivál várja a Maros megyei Nagykendre látogatókat 
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vásárokba, mert a biotermesztés 
olyan mértékben időigényes, 
hogy termékfejlesztésre nincs 
lehetőségünk” – sorolta a nehéz-
ségeket a vállalkozó. Hozzátette, 
megnehezíti az értékesítést, hogy 
Maros megyében közel 70 hektár-
nyi levendulaültetvény található, 
a vásárokban mindenki ugyan-
azokat a termékeket forgalmazza.

Lecsenghet 
a levendula divatja 
A levendula népszerűségének 
okát Rózsa abban látja, hogy nap-
jainkban divat lett a levendula, a 
virágzó lila mezők látványa na-
gyon sok embert vonz. „Viszont 
úgy gondolom, lecsengőben lehet 
ez a divat, még 1–2 évig biztosí-
tanak megélhetést a levendula-
földek a kistermelőknek, hiszen 
hosszú távon nem tarthatnak 
számot nagy érdeklődésre a le-
vendulából készített termékek, 
tekintve, hogy minden termelő 
ugyanazokkal az árukkal rukkol 
elő” – osztotta meg véleményét 
a vállalkozó. Hozzátette, a divat 
lecsengésére, a népszerűség mú-
lására gondoltak, amikor 2017-
ben eldöntötték, nem hagyomá-
nyos értelemben vett levendu-
laünnepet szerveznek, hanem 
családi fesztiválként hirdetik meg. 
Az eseményen a kulturális prog-
ramokra, szórakozásra fektetik a 
hangsúlyt, a lila mező látványa 
csupán „plusz programpont”. Az 
idei fesztivál programját is e köré 
az elképzelés köré építik, ezért 
kínálnak változatos programokat. 
A rendezvény részletes műsora, a 
jegyvásárlással kapcsolatos infor-
mációk a Lavenderland Feszt Fa-
cebook-oldalán olvashatók.

 » „Lecsengő-
ben lehet ez a 
divat, még 1-2 
évig biztosítanak 
megélhetést a 
levendulaföldek a 
kistermelőknek, 
hiszen hosz-
szú távon nem 
tarthatnak számot 
nagy érdeklődésre 
a növényből ké-
szített termékek” 
– osztotta meg 
véleményét Rózsa 
Csaba nagyken-
di vállalkozó.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Egy hónap elteltével sincs gyanúsí-
tottja az aradi üzletember halálát 

okozó május végi robbantásos me-
rényletnek, Ioan Crișan halála ügyé-
ben még senkit nem vettek őrizetbe 
a hatóságok. Ezzel szemben az Arad 
megyei rendőr-főkapitányság irányí-
tását – akárcsak sok más megyében 
országszerte – politikai kritériumok 
alapján, rövid időre, versenyvizsga 
nélkül kinevezett ideiglenes vezetők 
látják el. Az aradi gyilkosság egy ve-
zetőségi válság kellős közepén érte 
a megyei rendőr-főkapitányságot a 
– számolt be a G4Media hírportál. A 
robbanás idején az Arad megyei rend-
őrség ideiglenes parancsnoka Adrian 
Șimon volt, akit 2021 márciusában 
neveztek ki. Ő egy másik ideiglenes 
vezetőt, Alin Petecelt váltotta, aki vi-
szont csak hat hónapig volt hivatalá-
ban. Alin Petecelt ideiglenesen 2020 
augusztusában nevezték ki, aki Ioan 
Tamaș helyére került. Utóbbit a román 
rendőrség vezetése Vaslui-ba „szám-
űzte”, mert a helyi média szerint nem 
volt hajlandó nyugdíjba menni vagy 
lemondani az aradi rendőrség vezetői 

posztjáról. A megoldatlan gyilkosság 
után az Arad megyei rendőr-főkapi-
tányság vezetőségét leváltották, de 
maradtak a régi emberek. Így június 
4-én, alig egy héttel a robbanás után 
Ioan Tamaș visszakapta az aradi ren-
dőrség vezetői pozícióját – derült ki a 
helyi sajtóból. A volt belügyminiszter, 
Marcel Vela és a jelenlegi tárcavezető, 
Lucian Bode (PNL) is többször megí-
gérte, hogy versenyvizsgát hirdet a 
rendőrség kötelékein belüli végleges 
vezetői pozíciók elfoglalására. Ám 
több mint másfél évvel azután, hogy 
a PNL átvette a belügyminisztérium 
irányítását, a versenyvizsgákat még 
nem hirdették ki. Mint arról koráb-
ban lapunk is beszámolt, május 29-én 
Ioan Crișan 66 éves üzletember életét 
vesztette, miután autója felrobbant 
egy aradi szupermarket parkolójá-
ban. Crişan egy afrikaiharcsa-telep 
tulajdonosa volt, amelyet több éven 
keresztül Arad városától néhány kilo-
méterre, egy volt kendergyár területén 
hoztak létre. Lucian Bode belügymi-
niszter a merénylet kapcsán többször 
kijelentette, hogy a nyomozók több 
szálon is vizsgálják az esetet, és hogy 
„Románia biztonságos ország”.

Még nincs gyanúsítottja az aradi üzletember halálát okozó merényletnek

Ioan Crișan üzletember életét vesztette, miután autója felrobbant egy aradi szupermarket parkolójában 




