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> Felszentelték a székelyvarsági kápolnát. A Székelyvarságtól hét kilométerre lévő
Sólyomkőn gyűlt össze a falu apraja-nagyja,
a település második templomának felszentelési ünnepségére. Tamás Ernő polgármester
köszöntőbeszédében háláját fejezte ki a támogatásokért, amelyek nélkül nem valósulhatott
volna meg az elképzelés. Példás összefogásról
beszélt, amikor a helyi közösség, az önkormányzat, az egyház, a közbirtokosság és más
adományozók segítségének köszönhetően

megépült a templom. Beszédében külön kiemelte a tanyabokor közösségének hozzáállását, ugyanis minden 16 év fölötti lakos 450
lejjel támogatta a munkálatokat. Az ünnepi
szentmisén Jakubinyi György gyulafehérvári
érsek szentelte fel az új templomot.

ki hét zenekarosra – magyarázta lapunknak
Szőcs Endre. A Forrásközpont igazgatójától
azt is megtudtuk, a városi park filagóriájánál szombaton az udvarhelyszéki, a korondi

> Fúvósok találkozója. A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont szervezésében második alkalommal szerveztek
Székelyudvarhelyen fúvóstalálkozót. Az elsőre
tavaly az Udvarhelyszéki Fúvószenekar ötödik
évfordulóján került sor, idén azt bővítették

községi, a kápolnásfalvi, a homoródalmási,
zeteváraljai és zetelaki fúvószenekar játszott a
városlakóknak, távolabbi meghívottként pedig
a rétyi Kovács András fúvószenekar volt jelen
a találkozón. A megyei és városi önkormányzat támogatását élvező rendezvény reggel kezdődött: egy-egy csapat a Bethlen, Tábor, Kórház negyedben tartott minikoncertet, illetve
a Csereháton és a Patkóban is játszottak, majd
a hét csapat a filagóriánál is bemutatkozott. A
fúvósok igazi hétvégi, majálisos színfoltot vittek a gyümölcsfesztivál és Mihály-napi vásár
között ingázók életébe.
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Sikeres gyümölcsfesztivál

Egy híján száz kutyát
vittek a vásárra

A lilahagymalekvár titka
A szervezők várakozását is felülmúlta az érdeklődés a III. Udvar
helyszéki Gyümölcsfesztiválon,
amelyen a kecsetiek somlekvárja
bizonyult a legfinomabbnak.
Berkeczi Zsolt
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A legérdekesebbnek bizonyuló kutyabemutatóra a környékről is érkeztek ebek

A városi strand melletti salakpályán tartották a Szent Mihály-napi
hagyományőrző vásárt a hétvégén, amelynek egyik fő pillanata
a helyi Póráz Klub által szervezett
kutyabemutató és -verseny volt.
Egy híján száz kutyát neveztek be,
a győztes egy kuvasz lett.
Máthé László Ferenc
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árom napon keresztül egymást váltották a különböző néptáncegyüttesek a
székelyudvarhelyi salakpályán felállított színpadon. Ott volt a Boróka,
az abásfalviak, a Rozmaring, a Gereben, a Kékiringó, illetve a hagyományőrző zenekarok között meghívottként szerepelt a magyarországi
szentkirályi néptáncegyüttes, amely
egy igencsak rendhagyó formációnak bizonyult: táncoltak, majd
tűzzsonglőrködtek. A tér egy másik szegletében a Székelyudvarhelyi
Díszgalambászok és Kisállat Tenyésztők Egyesülete rendezkedett
be: ezúttal galambokat, tyúkokat,
nyulakat és récéket hoztak el a vásárra a kicsik és kisállatkedvelők
nagy örömére. Nincs azonban

Szent Mihály-napi vásár kézművesek, népművészek nélkül: ők is szép
számban voltak jelen, a fafaragók,
csipkeverők, kosárfonók, különböző házi termékeket kínálók standjainál is nagy volt a sürgés-forgás.
„Bár két rendezvény volt a hétvégén, féltünk is emiatt egy kicsit,
végül aztán csak jól sikerült, az idő
is kitartott, és nagy volt az érdeklődés is” – összegzett lapunknak Mózes István, a Romantika panzió és
étterem tulajdonosa. A rendezvény
főszervezője azt is elárulta, remélik,
jövőre még szebb és jobb lesz a vásár.
„Egyéb állatok is visszatérnek, ám
először meg kell nézzük, a nagyobb
állatok hol és hogyan férnek majd el”
– mondta Mózes.
A harmadik Szent Mihály-napi
rendezvény legizgalmasabb pillanata vitathatatlanul a kutyabemutató
és -verseny volt. Szombaton – talán
a szervezők meglepetésére is – nem
kevesebb mint kilencvenkilenc kutyát neveztek be a gazdik a versenyre, így akár azt is mondhatnánk,
aznap Udvarhelyszék valamennyi,
szépségügyben labdába rúgó kutyája
a salakpályán várta „karrierje” alakulását. Mint megtudtuk, nemcsak a
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városból, hanem a környező településekről is érkeztek ebek. A kutyamustra bírója dr. Hargitai Gábor, a
magyarországi Karakán Klub elnöke volt, aki kutyás berkekben igazi szakembernek számít. Hargitai
minden felvonuló kutyáról külön
beszélt, elmondta hibáikat, előnyös jellemzőiket, értékelte őket.
Bár minden gazdinak a sajátja a
legszebb, más, ha egy értő néz egy
kutyára: Hargitai színelosztásukat, törzsüket, tartásukat, arányosságukat, csontozatukat, orrcsíkukat
leste, majd fajtánként kereste a
főbb jellemzők meglétét. Közben
magyarázott is: ez munkakutya,
ez urak lábánál szokott heverni,
ez hintó mellett futott, ez pedig
gyilkológépnek néz ki, ám igazából egy bohóc. A többfelvonásos
versenyt végül egy kuvasz nyerte,
a közönségdíjat pedig egy angol
bulldog vihette haza. Dr. Sándor
Zsolt, a kutyabemutató szervezője rendezvényük végén úgy értékelt: hatalmas volt az érdeklődés a
közönség és az ebtartók részéről, így
akár egy többnapos külön rendezvényként is lenne igény kutyabemutatóra és ebversenyre.

alóban gyümölcsözőnek
bizonyult a Civitas Ala
pítvány többéves közösségi munkája, ugyanis az idei
Gyümölcsfesztivál első napja a
szervezők várakozásait is felülmúlta: csak pénteken több mint
háromezer látogató lépte át a rendezvény kapuit. Az idei fesztiválra
tizenhét udvarhelyszéki település
asszonyai jelentkeztek. Rebarbaralekvár, pirosparadicsom-lekvár,
zöldparadicsom-lekvár, aszalt
szilvás almalekvár, zölddióbefőtt
és lilahagymalekvár, hogy csak
néhány ínyencséget említsünk
azokból a különlegességekből,
amelyeket a tavalyi nyertes kénosi
standnál megkóstolhattunk. „Az
első meg a második lekvárfőző
versenyt is mi nyertük, ma biztosan nem hagyják, hogy nyerjünk” – jegyezte meg viccesen
Mózes Jolán, a Kénosi Fürge
Kezek csapatának egyik tagja,
amikor a standjuknál kóstolgattunk. „A hagymát megtisztítjuk,
vékony karikákra vágjuk és jó
sokat főzzük” – mondta nevetve
Gál Kinga, a kénosi csapat másik
tagja, amikor a lilahagymás lekvár
titkáról érdeklődünk. Egyébként
a csapat rászolgált a fürge kezek

névre: a pénteki nagy érdeklődés hatására volt olyan lekvárjuk,
amelyből teljesen kifogytak, ezért
pénteken éjszaka pótolták a hiányzó mennyiséget. Az asszonyok
10-12 lejért kínálták otthon készült portékájukat, de volt 14 lejes
lekvárjuk is, amelyet a farkaslaki
manufaktúrában készíttettek.
Az idei ízfőző versenyt Kecset csapata nyerte meg a legtermészetesebben elkészített, hidegen kikevert somlekvárjával,
őket Oroszhegy és Csekefalva
csapata követte a dobogón erdei
gyümölcsös, valamint levendulás baracklekvárjával. Igen népszerű volt a Nevezd be titokban
anyut egy üveg lekvárral elnevezésű verseny: az elismerő oklevelet kakaós szilvalekvárjáért
a farkaslaki Kovács Margit vihette haza, akit lányai, Ágota és
Zsuzsa neveztek be a versenyre.
„Nagyon sokat tesz-vesz otthon
a konyhában, úgy gondoltuk,
megérdemelné mások elismerését is a lekvárja” – mesélte Kovács Zsuzsa a Hargita Népének.
Mint kiderült, az anyuka nemcsak otthon örvendeztet lekvárkülönlegességeivel, hanem a
farkaslaki manufaktúra oszlopos
tagja, aki a fesztivál ideje alatt is
a székely gyümölcsöket népszerűsítette.
A Gyümölcsfesztivál hangulatának emeléséről udvarhelyszéki
színjátszó csoportok, énekesek,
amatőr tánccsoportok és mesemondók gondoskodtak.

Lekvárospolc ínyencségekkel. Tizenhét település asszonyai neveztek be 
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