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Áfonya, boróka, fenyő, or-
báncfű, nagyezerjófű – többek 
közt ezeket a gyógynövényeket 
mutatják be, népszerűsítik a 
dévai Szent Ferenc Alapítvány 
által működtetett csíksomlyói 
Szent István-gyerekotthonban. 
A gyerekek által gondozott fü-
veskeret működtető intézmény 
gyógynövénynapot szervezett. 
A gyógyfüvek népszerűsítésé-
ről Balázs Zsókát, a gyerekott-
hon vezetőjét kérdeztük.

 » DEÁK SZIDÓNIA

T öbb mint félezren érdeklődtek 
a gyógynövények ezerarcú jó-
tékony hatását népszerűsítő 

csíksomlyói rendezvény iránt – ösz-
szegzett Balázs Zsóka, a székelyföl-
di gyógynövénynap házigazdája, a 
dévai Szent Ferenc Alapítvány által 
működtetett Szent István-gyerekott-
hon vezetője. Az intézmény udvarán 
szervezték a rendezvényt, itt már 
évek óta herbáriumot létesítettek, 
hogy a gyerekek megismerhessék, 
megtanulják termeszteni, felhasz-
nálni a gyógyító hatású füveket.

Nagyezerjófű, vad majoranna
A gyógynövények gyűjtése és ter-
mesz tése reneszánszát éli Erdély-szer-
te. Ennek egyik lehetséges oka, hogy 
az emberek egyre jobban törekednek 
az egészséges életmód kialakítására, 
de a környezetszennyezettség és a 
televízióban, rádióban népszerűsí-
tett gyógyszerek reklámözöne is arra 
sarkall sokakat, hogy visszatérjenek 
az alapokhoz, a természetközeli élet-
módhoz – fogalmazott az esemény 
házigazdája. A gyógynövénynapot 
hatodik alkalommal tartották meg, 
a családi eseményként meghirdetett 
esemény népszerűségnek örven-

dett. Bemu tatkoztak termékeikkel a 
régió gyógynövénytermesztői, előa-
dás hangzott el a Székelyföldön és 
Erdélyben fellelhető gyógyfüvekről, 
azok jótékony hatásáról. Magyaror-
szági szakorvos beszélt a daganatos 
betegségek lelki és fi zikai okairól, a 
gyógynövényeknek a betegség meg-
előzésében játszott szerepéről. A ren-
dezvény célja, hogy megismertessék 
az érdeklődőkkel az Erdélyben és 
a Székelyföldön őshonos gyógynö-
vényeket, mint az áfonyát, borókát, 
fenyőt, az orbáncfüvet, mentát vagy 
a régióban nagyezerjófűnek nevezett 
szurokfüvet, ami a gasztronómiában 
vad majorannaként vagy oregánó-
ként ismert – sorolta a szervező.

A 17. századi „nyavalyaindex”
„Fontos, hogy a herbárium egy 
gye rek otthon udvarán kap helyet. 

A gyógynövénytermesztéssel és 
-gyűjtéssel a fi atal lakóknak sze-
rettünk volna olyan lehetőséget 
felmutatni, amely megélhetést biz-
tosít a számukra. Nem kell ezért 
messze menni, hatalmas munkát 
végezni, mert Székelyföld természeti 
adottságai lehetővé teszik a gyógy-
növénytermesztést” – indokolta 
Balázs Zsóka, hogy miért kezdemé-
nyezték a rendezvényt. Elmondta, 
a térségben régóta foglalkoznak a 
gyógynövényekkel: Kájoni János 
ferences szerzetes, énekszerző, his-
tóriás a 17. században füvesköny vet 
is fordított. A könyv végén található 
egy úgynevezett „nyavalyaindex”, 
amely részletesen kitér az egyes 
betegségek gyógyítására használt 
növényekre is. Ezt a hagyományt 
próbálták továbbvinni, feléleszte-
ni a gyerekotthon működtetői is, 

AZ ERDÉLYBEN ÉS A SZÉKELYFÖLDÖN ŐSHONOS GYÓGYFÜVEKET NÉPSZERŰSÍTI A CSÍKSOMLYÓI GYEREKOTTHON

Reneszánszát éli Erdélyben a gyógynövénygyűjtés

A  gyógynövények jótékony hatásaival ismerkedhettek meg a székelyföldi eseményre látogatók

Az Anna and the Barbies dalai is felcsendülnek a Double Rise-on
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ezért a csíksomlyói füveskertben 
húszféle gyógynövényt termesz-
tenek. Ezek között van többek kö-
zött a menta, a zsálya, az izsóp, a 
bíborkas virág, a kerti kakukkfű, 
a boldogasszony tenyere. A gye-
rekotthon lakói ezekből teake-
verékeket készítenek, amelyeket 
„mélabúűző”, „kedvmelengető”, 
„kedélycsitító”, „gondolatserken-
tő” fantázianévvel forgalmaz az 
intézmény. „Az esemény nem tit-
kolt célja, hogy népszerűsítse a 
gyerekotthon lakóinak munkáját” 
– tette hozzá a szervező. Kérdé-
sünkre elmondta, a jövőben sze-
retnék kibővíteni rendezvényüket, 
a közösségteremtésen kívül nem 
csak a gyógynövényekre összpon-
tosítanának, hanem fontosnak 
tartják más kézművestermékek 
népszerűsítését is.

 » A gyerek-
otthon lakói 
teakeverékeket 
készítenek, 
ezeket „méla-
búűző”, „kedv-
melengető”, 
„kedélycsitító”, 
„gondolatser-
kentő” fantázia-
névvel látnak el.

 » KRÓNIKA

Nem tudta megdönteni a Bala-
tonban úszás rekordját Avram 

Iancu (portrénkon), a kedvezőtlen 
időjárási viszonyok miatt a hosszú-
távúszó vasárnap arra kényszerült, 
hogy feladja tervét – adta hírül Face-
book-oldalán a civilben Petrozsény-
ben könyvtárosként dolgozó férfi . 
Iancu videót is közzétett, amelyben 
a nagy hullámok között megpróbál 
úszni, a háttérben egy hang pedig 
arról beszél, hogy nem maradhat 
tovább a vízben, mert az előrejelzé-
sek szerint 70 km/órás széllökések 
várhatóak, ami életveszélyes lehet. 
Mint korábban a budapesti Román 
Kulturális Intézet is beszámolt róla, 
az extrémsportoló ezúttal a magyar 
tengernek is nevezett Balatonban 
úszás rekordját szerette volna meg-
dönteni, amit 2017-ben 67 óra és 16 
perccel az amerikai Sara Thomas 
állított fel. Iancu a tervek szerint 72 
órát töltött volna a Balatonban. Az 

1848–49-es forradalom és szabad-
ságharc ellen Erdélyben szervezett 
császárhű román felkelés vezetőjével 
azonos nevű extrémsportoló kiemel-
kedő teljesítményeivel került a fi gye-
lem középpontjába: Romániában ő 
tartja a hosszútávúszás rekordját: 
2020-ban 36 órán és 29 percen ke-
resztül úszott a Dunában, 2019-ben 
pedig harmadik helyet szerzett az 
Északi-sarkkörön megrendezett 6633 
Arctic Ultra maratonon, ahol 617 ki-
lométert futott le.

 » KRÓNIKA

Az Anna and the Barbies, a Vad 
Fruttik, valamint több helyi, te-

hetségkutatókból ismert zenekar is 
fellép a Double Rise fesztiválon – 
jelentették be a szervezők a rendez-
vény Facebook-oldalán. Az augusz-
tus 12–14. között a festői szépségű 
Torockón ötödik alkalommal meg-
szervezendő összművészeti fesztivál 
idén is ötvözi a pop, a rock, a folk, 
az elektronikus és a népzene egyve-
legét, de felvonultat számos kulturá-
lis eseményt is. Mint arról korábban 
beszámoltunk, a Székelykő lábánál 
koncertezik idén a korábbi években 
nagy népszerűségnek örvendő Pé-
terfy Bori & Love Band, a Bohemi-
an Betyars és a Parno Graszt, de a 
„napfelkelők” a fesztiválon először 
fellépő LUNDA magyarországi punk-
rock zenekar dalaira is bulizhatnak. 
Részletek a fesztiválról a Double Rise 
honlapján és Facebook-oldalán ta-
lálhatóak.

Neves magyar együttesek TorockónIancun kifogott a Balaton szele




