
Portré a szörP- és lekvárkészítő vitos ivánról

Gyümölcsből építkező manufaktúra
Bár a műhely még csak másfél éve működik, a vásárokon való részvétel, és nem utolsósorban 

a Székelyföldre látogató turisták révén immár Bukaresttől Budapestig egyre több helyen  
ismerik és elismerik a Vitos Iván csíkkozmási manufaktúrájában készült  

erdeigyümölcs-szörpöket és -lekvárokat. > 7. oldal

A környékről begyűjtött alapanyagokból hagyományos recept szerint készülnek a lekvárok, szörpök. Legjobban a Székelyföldre látogató turisták keresik  fotó: domján levente

 fotó: csíki zsolt 

Adventi vásárok
Egyre többen és több helyen 

szerveznek a hagyományos terméke-
ket előállító, bemutató, népszerűsítő, 
és nem utolsósorban eladásra kínáló 
rendezvényeket. Merem hinni, hogy 
az adakozó kedv nagyobb 
mértékben megnyilvánul 
e termékek iránt, előnyben 
részesítve őket az ipari termékekkel 
szemben. 

3

    sarány istván

Háromkilós 
pisztrángokat telepítettek 52 4Hálával fogadják 

az ajándékot
Célegyenesben 
a dobogós hely felé

E-MIL-díj 
csíkszeredai 
alkotóknak

Lövétei Lázár László költő, a Szé-
kelyföld kulturális folyóirat fő-

szerkesztője kapta az Erdélyi Magyar 
Írók Ligája (E-MIL) idei Méhes 
György Nagydíját Zöld című 
kötetéért. A Méhes György 
Debüt-díjat Potozky László-
nak ítélte a szakmai zsűri Áradás 
című prózakötetéért. 

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3409î
1 amerikai dollár USD 3,2690ì
100 magyar forint HUF 1,4239ì

16 felnőtt-
és 12 ifjúsági meccs

Kézilabda-
nagyüzem volt 

a megyében
Tovább folytatódott a férfi- és 

női megyei kézilabda-baj-
nokság: a hétvégén nem keve-
sebb mint 16 mérkőzést 
rendeztek a megyében. 
A különböző megyei if-
júsági csapatok is pályára léptek 
több-kevesebb sikerrel.

közel száz kiállítóval 

Karácsonyi 
vásárra hangolnak 

a termelők
Tavalyhoz képest kétszer több, 

immár közel száz kiállító vesz 
részt a Csíkszeredában e hétvégén 
megrendezésre kerülő Hagyomá-
nyos Székely Termékek Ka-
rácsonyi Vásárán. A decem-
ber 16–17-i vásári forgatagot 
a szervezők disznóvágással és betle-
hemezéssel teszik változatosabbá.

évzárónak angol humor

Csak semmi szex 
a színházban

A finisbe érkezett a Tomcsa Sán-
dor Színház társulatának 

legújabb darabja. Csütörtök 
este mutatják be a Csak sem-
mi szexet kérem, angolok vagyunk 
című komédiát. 
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 hargitanépe 
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taekwondo

Három csíki arany
29 érmet szereztek a Phoenix 

SK ta ekwondósai az 
elmúlt hét végén Marosvásár-
helyen. Szom baton a forma-
gyakorlatok or szágos bajnokságán 
három aranyéremmel gazdagodtak.
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