
Sült malac almával a szájában, 
ahogyan illik, ropogós házike-
nyér, erdei gyümölcsből készült 
lekvárok, áfonyapálinka, házi 
sajt, bográcsokban rotyogó 
gasztronómiai költemények, és 
természetesen hagyma korlátlan 
mennyiségben. Ilyesmik fogad-
ták azokat, akik nem sajnálták 
feláldozni a vasárnap délelőttöt 
és tettek egy kört az idei hagy-
mafesztiválon Madéfalván. 

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Nagy tömeget vonzott Ma
défalvára a hagymafeszti
vál. A rendezvény lavina

szerűen nő évről évre, és nemcsak 
a látogatók szaporodnak, hanem a 
helyiek közül is egyre többen kap
csolódnak be, ráérezve a nem min
dennapi értékesítési lehetőségre. A 
szabályok viszonylag egyszerűek: 
minden madéfalvi atyafi kirakod
hatja a standokra a helyben meg
termelt portékáját, idegen árunak, 
árusnak nincs helye a hagymafeszti

válon. „Arra gondoltunk, hogy egy 
ilyen, a település hagyományos me
zőgazdasági termékére épített fesz
tivállal egyrészt segítünk az értéke
sítési gondokkal küszködő terme
lőknek, másrészt kiváló lehetőség 
a falu turisztikai népszerűsítésére. 
Örömmel vettük tudomásul, hogy 
a rendezvény évről évre ismertebbé 
válik, idén például nagyjából 140 
személy érkezett külföldről, akiket 
kifejezetten a hagymafesztivál von
zott ide. Nem átutazókról van szó, 
akik bekukkantottak a vásárba, ha
nem olyan vendégekről, akik több 
napot itt töltöttek, bekapcsolódtak 
az egyes rendezvényekbe” – újsá
golta Szentes Csaba, a település 
polgármestere. 

Szabó Julianna már az első, há
rom évvel ezelőtt rendezett hagy
mafesztivál szervezésébelebonyo
lításába bekapcsolódott. Népvise
letbe öltözötten ült a szekérkóber 
alá, a településen végigvonulva 
erős hangon hirdette, hogy a jófé
le madéfalvi hagymánál nincsen 
jobb a világon. Akkor még egyesek 

megszólták a faluban, amiért tisz
tes korú asszony létére a fiatalok 
közé ült bolondozni. Feltehetően 
azért, mert kezdetben sokan azt 
gondolták, valamiféle szüretibál
féleség lesz majd a hagymaünnep 
Madéfalván.

Szerencsére Juci néni nem hagy
ta magát. Ráérzett, hogy a rendez
vény több egy mulatságnál. Tavaly 
már több mint négyszáz kiló hagy
mát termesztett, és kissé aggódva, 
de reményteljesen várta a fesztivált. 
Jól számított, az üzlet bejött. Ha 
nem is vitték el a tavaly a standról 
az egész termést, de a szétosztott 
névjegyek megtették a magukét, 
mind a négyszáz kiló hagymának 
igen hamar megkerült a gazdája, jó 
árban kelt el az áru. Idénre annyira 
felbátorodott, hogy megkettőzte a 
termést, több mint nyolcszázötven 
kilogramm hagymát termesztett a 
madéfalvi határban, de nem csak ő, 
hanem egyre több falubeli igyekszik 
kihasználni a fesztivál vonzerejét. 
A környékről odasereglők ugyanis 
nemcsak bámészkodtak, hanem vá
sároltak is bátran, sokan szavaztak 
bizalmat a termelői zöldségeknek, 
tej és hentestermékeknek. Az idei 
rendezvény fő támogatója Hargita 
Megye Tanácsa volt. „Igyekszünk 
minden lehetőséget megragadni 
a helyi és hagyományos termékek 
népszerűsítésére, így örömmel zár
kózunk fel a helyi önkormányzat 
kiváló kezdeményezése mellé” – 
nyilatkozta Borboly Csaba megyei
tanácselnök. 

Közel 60 vállalkozó kedvű szent-
egyházi és homoródmenti fiatal, 
felnőtt vett részt a Szentegyházi 
Ifjúsági Fórum (SZIF) által szer-
vezett biciklitúrán szombaton. 

Tamás Attila
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Nem egyszerű feladatra vál
lalkozott az a közel hatvan 
fiatal, néhány felnőtt részt

vevővel együtt, aki szombat délelőtt 
drótszamárra pattant: be akarta járni 
Kirulyfürdő és Szeltersz környékét a 
borvízforrások, és egyéb látványos 
természeti adottságok megtekinté
sével egybekötve. A túra a kalibáskői 
letérő után igazi kihívásnak bizo
nyult: végigtekerni a 30 kilométeres 
útvonalat a köves mezei úton, néhol 
lefelé száguldva, máshol pedig emel
kedős területeken karikázva.

A szervező nonprofit ifjúsági 
szervezet ezzel a túrával a környék
beli kerékpározni szerető fiatalo
kat szerette volna megmozgatni 
egy szervezett amatőr biciklitúrán, 
ahol tizenhárom éves kortól felfelé 
mindenki megtapasztalhatta a te
repbringázás élményeit. Természe

tesen nem felkészületlenül indultak 
útnak, hiszen komoly szervezés állt 
a háttérben: szerszámosládával és 
elsősegélydobozzal felszerelt szak
emberek is végigkísérték útjukon 
a vállalkozó szellemű bringásokat, 
valamint a csomagok és a lerob
bant kerékpárok szállítását az egyik 
partnerszervező, a Szent Gellért 
Alapítvány felajánlott mikrobuszá
val oldották meg a szervezők.

A különböző pihenőhelyeken, 
megállókon a szentegyházi dr. Máthé 
István, a Sapientia – EMTE mikro
biológiával foglalkozó tanársegédje 
rövid előadásokat tartott az útba 
eső borvizekről és a hely jellegzetes
ségeiről, Kalibáskőtől kezdődően 
a Kirulyfürdőn keresztül, egészen 
Szelterszvölgyének fontosabb helye
iről, nevüknek eredetéről, valamint 
ezeknek a helyeknek a változatos 
borvízkínálatáról. 

A túra utolsó szakaszán, a Szent 
Gellért Alapítvány szelterszi tá
boránál a bringásokat pityókato
kánnyal várták a szervezők, így az 
út hátralevő részét teli gyomorral 
tekerték le a vállalkozó szellemű ke
rékpárosok.
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Több mint nyolcszázöt-
ven kilogramm hagymát 
termesztett a madéfalvi 
határban, de nem csak ő, 
hanem egyre több falu-
beli igyekszik kihasznál-
ni a fesztivál vonzerejét.

Kinőtte magát a hagymafeSztivál 

Madéfalvi hagymát tessék! 

Áldás hagymatermesztőkre, termésre. Népszerűsödő fesztivál fotó: hompoth loránd

A terepbringázás élményét 13 éves kortól felfelé mindenki megtapasztalhatta fotó: tamás attila

HirdeTések

felhÍváS
Épített örökségünk fotópályázat-sorozat

IPARI KINCSEINK
A Kulturális Örökség Napjai (2011. szeptember 17–19.) alkalmából Hargita 

Megye Tanácsának Műemlékvédelmi Közszolgálata meghirdeti negyedik fotópá
lyázatát Ipari Kincseink témában.

A kiállításra közlekedési eszközök (mozdony, traktor), még fellelhető egykori 
vasöntödék, vashámorok, valamint más ipari létesítmények, sörgyárak, gabonarak
tárak, malomépületek stb. hangulatképein túl az ott hasznosított gépek és az ott 
elkészült tárgyak, termékek fotóit is várjuk.

A benevezés határideje: 2011. szeptember 14., szerda 16 óra (a pályázatok be
érkezésének időpontja!)

Három korcsoport versenyezhet: 5–8. osztályosok, 9–12. osztályosok, felnőttek.
Egy pályázó maximum 10 alkotással  nevezhet be.  A pályamunkákat  A4es 

formátumban, előhívva kell benyújtani Hargita Megye Tanácsa Műemlékvédelmi 
Közszolgálatának székhelyén, a megyeháza épületének 325/A számú irodájába 
vagy postán a következő címre küldhetik: Csíkszereda, Szabadság tér 5. A pálya
munkához csatolják a pályázó nevét, életkorát, lakcímét, email címét és telefon
számát.  Ugyanakkor tüntessék fel a fotók készítésének helyét is. 

Kizárólag olyan alkotásokkal lehet pályázni, melyek mentesek mindenféle utó
lagos módosítástól! 

A versenyfotókat digitális formátumban (300 dpi, legalább 4 megapixel) is 
kérjük elküldeni az office@epitettorokseg.ro címre. 

Az Ádám Gyula fotóművész és Tövissi Zsolt építész által elbírált legjobb al
kotásokból kiállítás nyílik a megyeháza galériájában. A díjazással egybekötött 
kiállításmegnyitó időpontja szeptember 19., hétfő, 18 óra.   

Részleteket hamarosan olvashatnak a www.epitettorokseg.ro honlapon, 
ugyanakkor érdeklődhetnek a 0747–115337es telefonszámon.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kiruly- éS SzelterSz-völgyét jártáK be

Bringatúra előadásokkal


