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> Leváltanák Szász Jenőt. Ma rendkí-
vüli, szombaton pedig soros havi ülést tart 
Székelyudvarhely önkormányzata. Az össze-
hívó szerint a ma 12 órától kezdődő, rövid-
nek ígérkező  tanácskozáson a város 2011-es 
évi költségvetését igazítják ki, majd szomba-
ton 10 órától tíz napirendi pontot tárgyal-
nak meg. Terítékre kerül a 2011-es év első 
félévi költségvetés-végrehajtási számlájának 
elfogadása, a telkek és épületek adójának 50 
százalékos csökkentése azon személyek ese-

tében, akiknek havi jövedelmük kevesebb a 
minimálbérnél, vagy akik teljes mértékben 
szociális segélyre szorulnak. A testületnek a 
zonális városrendezési terv jóváhagyása érde-
kében a Szombatfalva utcában egy telket kell 
belterületté nyilvánítania és lakóterületként 
meghatároznia. Ezt követően pedig a zonális, 
az Átjáró utcai lakóházakra vonatkozó város-
rendezési terv elfogadásáról döntenek, illet-
ve ugyanitt új lakóházak építése érdekében 
a részletes városrendezési terv elfogadásáról 
is voksolnak. A tanácsosok egy telekcserét is 
megejtenek, amely a csereháti szociális laká-

soknál szükséges, majd a megüresedett ifjú-
sági lakások (ANL) kiutalásáról is döntenek. 
Utolsó napirendi pontként arról kell határoz-
niuk, hogy Szász Jenő helyi tanácsosnak visz-
szavonják-e az udvarhelyi kórház adminisztra-
tív tanácsi tagságát, és helyette neveznek-e ki 
más képviselőt. 

> Újabb néptáncoktatói alapképzés in-
dul. A Romániai Magyar Néptánc Egyesü-
let és az Udvarhely Táncműhely októberben 
újra elindítja a pedagógusoknak szóló 72 órás 
alapképzését. A tantervet az alábbi témakö-

rök alkotják: néptánc, népdal, gyermekjáté-
kok, kézműves-foglalkozás, néprajz, valamint 
pszichopedagógia – gyakorlati alkalmazá-
sok. A képzés elvégzését a Tanítók Háza ál-
tal kibocsátott elismerő igazolás, valamint a 
szervezőktől kapott oklevél tanúsítja majd. 
Jelentkezési határidő: október 15. Jelentkezni 
és bővebb információt az Udvarhely Táncmű-
hely 0266–217538-as telefonszámán délelőtt 
8 és 13 óra között, a tancmuhely@gmail.com 
e-mail címen, valamint az intézmény székhe-
lyén – a Tamási Áron utca 15. szám alatt, a 
Művelődési Házban lehet kérni.

az idén sem marad el a parajdiak 
legnagyobb rendezvénye: október 
elsején és másodikán, szomba-
ton és vasárnap rendezik a Xvii. 
nemzetközi Töltöttkáposzta-fesz-
tivált. Az idei főzőversenyen 36 
csapat méri majd össze főzőtudo-
mányát, készül kicsi, nagy és óri-
ás töltelék. a fesztivált rapsonné 
és udvartartása nyitja meg rezes-
bandával.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Legendásra sikeredett az idei 
töltöttkáposzta-fesztivál: 
történeti alapját a valamikori 

tündérkirályné, Rapsonné mondá-
ja szolgáltatja. Ezt a helyi mondát 
igyekszik feleleveníteni a szervező 
csapat a fesztivál a programjában is. 
Az esemény megszervezésének ötle-
te egy tizenhét évvel ezelőtti, falusi 
turizmussal foglalkozó nemzetkö-
zi konferencia időpontjára tehető. 
Ezen jelen volt az akkori ifjúsági és 
sportminiszter is, aki felvetette öt-
letét a magyar és a román félnek is, 
miszerint meg kellene szervezni egy 
ilyen fesztivált, ahol a felek összemér-
hetik tudásukat a töltöttkáposzta 
elkészítésének területén. „Immár 
tizenhetedik alkalommal kerül meg-
rendezésre a fesztivál, amit Románia 
kulturális eseményeinek sava-borsa 
közt emlegethetünk” – büszkélkedik 
Parajd polgármestere, Bokor Sándor. 
Szerinte egy ilyen nagy rendezvényre 
szüksége van a településnek, ugyanis 
a fesztivál nagyban hozzájárul Parajd 
nevének öregbítéséhez. „Ha valahol 
elhangzik Parajd neve, akkor a sóbá-
nya után rögtön a töltöttkáposzta-
fesztivál jut mindenkinek az eszébe” 
– mondja büszkén Bokor. 

A pénzhiány miatt egyébként 
idén sem a megszokott időpontban 
szervezték meg a fesztivált, ugyan-
is a tradícióhoz hűen szeptember 
harmadik hétvégéjére kellett volna 
időzíteni a gasztronómiai eseményt. 
Korábban a támogatók segítségével 
sikerült időben megszervezni a ren-
dezvényt, azonban a gazdasági válság 
miatt évek óta egyre kevesebb pénzt 
sikerül összegyűjteni. „Egy nagyobb 
európai pályázat határidejét kell ki-
várnunk, ezért kénytelenek voltunk 
október első hétvégéjére tenni a 
fesztivált” – részletezi a polgármes-

ter. Az idei fesztiválra szerb, horvát 
állampolgárokat is várnak, a már 
évek óta visszajáró magyarországi és 
helybéli csapatok mellett.

A főzőversenyre 36 csapat neve-
zett be és méri össze főzőtudomá-
nyát, ahol készül kicsi, nagy és óriás 
töltelék, titkos és kevésbé titkos re-
ceptek alapján – tudtuk meg Reisz 
Péter szervezőtől. „Nem véletlenül 
szerepel a nemzetközi szó a kétna-
pos rendezvény nevében” – figyel-
meztetett Bokor Sándor. A töltött-
káposzta-fesztivál mellett a népek 
közti barátság napjainak is el lehetne 
nevezni a rendezvényt – utalt vicce-

sen a nagyszámú külföldi vendégse-
regre Bokor. A szervezők egyébként 
mintegy tizennyolcezer látogatóra 
számítanak, ami jócskán meghaladja 
a település lakosságát. Bár valóban 
kinőtte a helyszínt a fesztivál, még-
sem költözik el a központi parkból, 
csupán a parkolási lehetőségek nö-
velésével igyekeznek gördülékennyé 
tenni a helyszínen való mozgást.

A hétvégi rendezvény nemcsak 
gasztronómiai megmérettetésnek ad 
teret, hanem a tudományos és a kul-
turális rendezvényeknek is. A feszti-
vál idén egy nemzetközi turisztikai 
konferenciának is helyet ad, mely-

nek címe Új lehetőségek keresése a 
testvérvárosi kapcsolatban. A kulturá-
lis programot a helybéli, valamint 
magyarországi hagyományőrző 
csoportok mellett a horvátországi 
Kopácsról, Szentlászlóról érkezők 
néptánccal és népzenével hivatot-
tak emelni – mondták a szervezők 
a Hargita Népének. Az esti vigadal-
mak sem maradhatnak el, szomba-
ton este a Spitalul de urgenţă és az  
Apostol szórakoztat, vasárnap este 
pedig közös könnyűzenei koncertet 
ad Balázs Fecó, Keresztes Ildikó és 
a Csillag Születik kézdivásárhelyi 
sztárja, László Attila.

A parajdi töltöttkáposzta-fesztivál híre az évek során messzire eljutott fotó: máthé lászló ferenc / archív

Százötven kiállító 
az őszi vásáron

„Többről van szó, mint egysze-
rű kínálatról, ez egy igazi kö-
zösségi ünnep” – hangzott el a 
székelyudvarhelyi őszi vásár teg-
napi megnyitóján. a rendezvény-
ről nemcsak „felnőttkora” miatt 
mondható el, hogy a közel két 
évtized során a térség legran-
gosabb gazdasági eseményévé 
nőtte ki magát.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Minden bizonnyal Né-
meth Zsolt magyar kül-
ügyi államtitkár fővéd-

nökségének is köszönhető, hogy idén 
az utóbbi évektől eltérő módon több 
anyaországi vállalkozás képviseltette 
magát a 19. székelyudvarhelyi őszi 
vásáron. A jeles gazdasági esemény 
a válság dacára évről évre látogatott-
sági rekordot is dönt: tavaly például 
tizenötezren voltak kíváncsiak a ki-
állítókra, s a szervezők remélik, ezt 
a számot idén sikerül meghaladni. A 
hivatalos szalagvágás tegnap délben 
történt meg, délután az EMNT ál-
tal kidolgozott Mikó Imre-terv vita-
fóruma zajlott a művelődési házban. 
Ma délután négykor rajtol a borfesz-
tivál, amelyen hazai és magyarorszá-
gi borkülönlegességeket ízlelhetünk, 
ma és holnap este pedig a 14 éves 
Príma Rádió születésnapi mulatsá-
gára hivatalos a lakosság. A tegnapi 
megnyitón László János házigazda 
kiemelte: a vásár kiváló alkalom a 
megmutatkozásra, a gazdasági élet 
fellendítésére, a székely termékek 
népszerűsítésére. Zsigmond Barna 
csíkszeredai főkonzul Németh Zsolt 
levelét olvasta fel, amelyben az ál-
lamtitkár kifejtette, sem Magyaror-
szág, sem pedig Székelyföld nélkül 
nincs közös magyar felemelkedés. 
„A nemzetpolitika magában kell 
foglalja a gazdasági megerősödést is” 
– hangsúlyozta Hídvégi Balázs, Ma-
gyarország nemzetgazdasági minisz-
tériumának helyettes államtitkára, 
Bunta Levente polgármester pedig 
arról beszélt, az utóbbi években utol-
értük fejlődésben a magyarországi 
váro sokat, s hogy az onnan érkező 
segítség most együttműködésben 
konkretizálódik. A 150 kiállító és 
vásáros mától a sportcsarnokot és 
környékét, illetve a minifocipályát 
népesíti be – a szervezők a megyei 
tanáccsal karöltve oda rendezték be 
a székely termékek fesztiválját.


