
Tavalyhoz képest kétszer több, im-
már közel száz kiállító vesz részt a 
Csíkszeredában e hétvégén meg-
rendezésre kerülő Hagyományos 
Székely Termékek Karácsonyi Vá-
sárán. A december 16–17-i vásári 
forgatagot a szervezők disznóvá-
gással és betlehemezéssel teszik 
változatosabbá.
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A tavalyi létszámot megdup
lázva, 96 kiállító jelentke
zett a hétvégi, Csíkszere

dában megrendezendő kétnapos, 
Hagyományos Székely Termékek 
Karácsonyi Vásárára – tudtuk meg 
tegnap, a jelentkezési listák összesí
tése után Márton Istvántól, a vásárt 
társszervező megyei önkormányzat 
vidékfejlesztési közhasznú társaságá
nak igazgatójától. Hozzátette, a Har
gita Megye Tanácsa, a Csíkszereda 
Polgármesteri Hivatala és a Hargita 
Megyei Agrárkamara együttműkö
désével szervezett vásár kiállítóinak 
hatvan sátrat biztosítanak, míg a 
többiek saját standjukról kínálják 
portékáikat a rendezvénynek ott
hont adó Vár téren.

Disznóvágással indul a nap
A bő vásári felhozatal mellett 

idén is elmaradhatatlan program 
lesz a hagyományos disznóvágás, ám 
a tavalyi nagy érdeklődést látva, ez 
alkalommal a vásár pénteki és szom
bati napját disznóvágással indítva, 
lehetőséget kínálnak az érdeklődők
nek a munkafolyamatok követésé
re, megtekintésére a szalmával való 
perzseléstől kezdve az állat feldol
gozásáig. A csíkszeredai Vár térre 
kilátogató családok számára ugyan
akkor a szentegyházi és a mindszenti 
betlehemesek szerepjátéka révén is 
tartalmas kikapcsolódást kínálnak. 

Kiemelt figyelem azonban to
vábbra is a kétnapos rendezvény 
keretében bemutatandó hagyomá

nyos székelyföldi termékekre és 
termelőikre összpontosul. A szerve
zőknek a karácsonyi vásári hangulat 
megteremtése mellett nem titkolt 
céljuk az sem, hogy a családok le
hetőleg mind nagyobb hányada ez 
alkalommal szerezze be az ünnepi 
asztalra való élelmiszereket, avagy a 
karácsonyfa alá ajándékként helyez
hető kézművestermékeket. Utób
bi kapcsán márpedig bő kínálat 
ígérkezik, hisz a vásárra jelentkező 
kézművesmesterek repertoárjában 
a fajátékoktól kezdve a faragott, 
nemezelt, szőtt, horgolt vagy épp 
bőrből varrt termékekig sok minden 
megtalálható lesz. 

A családi ünnepi asztalra valót 
közel húsz termelő a húskészítmé
nyek, tizenegy a házi kenyerek, tizen
három a szörpök és befőttek, míg tíz 
a méhésztermékek bő választékából 
kínálja. Márton István ugyanakkor 
különösen ajánlja a vásárlók figyel

mébe a Hargita megyei sajtkészítők 
standjait és portékáit, akik az utóbbi 
vásárok keretében immár a legkülön
félébb fajtájú és ízesítésű sajtjaikkal 
is elnyerték mind a szakma, mind a 
nagyközönség elismerését.

Beérnek az erőfeszítések
A karácsonyi vásár iránti foko

zott kiállítói érdeklődés kapcsán 
beérni látja az év eleje óta elindított, 
havi rendszerűvé tett termékvásá
rokra és termelői bemutatkozókra 
irányuló erőfeszítéseket Borboly 
Csaba, Hargita Megye Tanácsának 
elnöke is. Az elöljáró szerint nem elég 
a termelőket anyagi támogatással se
gíteni, nagyon fontos rendszeresen 
hozzáférést, lehetőséget biztosítani a 
nagyközönségnek hargitai, székely
földi termékek beszerzésére is. 

– Bízom abban, hogy a kitapo
sott ösvényen haladva továbbra is 
hozzá tudunk járulni a székely ter

mékek népszerűsítéséhez, mind szé
lesebb körben való ismertetéséhez, 
kedvezőbb körülményeket biztosít
va ezáltal a kistermelőink gazdasági 
megerősödéséhez is. Nem látszik a 
földbe vetett, kicsírázó mag, ám a 
munka gyümölcse a kikelő növé
nyen előbbutóbb megmutatkozik. 
Nem mindig látszik annak a munká
nak a csírája sem, amit Hargita Me
gye Tanácsa a partnereivel közösen 
elindított, ám tudatos, szívós, kitar
tó munka révén mégis learathatóvá 
válik a termés. Azok a termelők a 
legjobb példák erre, akik egyre na
gyobb számban merik hinni, hogy a 
háztáji gazdálkodásból, a hagyomá
nyos termékek előállításából igenis 
becsületesen meg lehet élni, és egyre 
több lehetőség kínálkozik egyegy 
család, egyegy kisvállalkozás szá
mára a tevékenység mind teljesebb 
kibontakozására is” – fogalmazott 
Borboly.
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Körkép
csík

Karácsony előtt adakozóbbak az emberek, minden-
ki azon van, hogy kerüljön valami értékesebb dolog a fa 
alá, s a mindennapitól eltérő, finomabb falat az ünnepi 
asztalra. Ezt az adakozó kedvet, költekezésre való hajla-
mosságot használják ki a kereskedők, gazdagítva kínála-
tukat, mindent elkövetve, hogy becsalogassák boltjukba 
a vásárlókat.

A hagyományos boltok feltöltötték árukészleteiket, s mintha 
jobban mozognak mint eddig az alkalmi árusok – kézművesek, 
hagyományos termékek előállítói –, remélve, hogy az év vége 
nekik is hoz valamit a konyhára. S a kereskedők azt is tudják, 
hogy tavaszig nagyjából azzal maradnak, amit az év végén 
megkerestek, ugyanis az ünnepek után csak a napi szükségletek-
re költenek az emberek, az egyre kevesebb pénzből még kevesebb 
marad a tárcákban.

Most még díszesek a kirakatok, csábítóak a nagyáruházak, 
a boltok és a butikok, no meg a sarki vagy földszinti ábécék pol-
cai, s a vásárlók kedvükre – jobban mondva: zsebükre – válo-
gatnak a választékos portéka között.

A „globalizált” – azaz mindenhol ugyanolyan, avagy an-
nak szánt – termékek mellett azonban helyi jellegzetességeket 

is találunk a kínálatban. Mert ugye, nem igazi a karácsony 
füstölt sonka, friss kolbász és díszes karácsonyfa nélkül, s az asz-
talról nem hiányozhat a háziszőttes pálinka s a jó bor sem. Így 
hát egyre többen és több helyen szerveznek a hagyományos ter-
mékeket előállító, bemutató, népszerűsítő, és nem utolsósorban 
eladásra kínáló rendezvényeket. Amolyan karácsonyi, adventi 
vásárokat.

Merem hinni, hogy az adakozó kedv nagyobb mértékben 
megnyilvánul e termékek iránt, előnyben részesítve őket az ipari 
termékekkel szemben. Azt a szempontot se tévesszük szem elől, 
hogy e termékek, termények vásárlásával a mellettünk élő em-
bert segítjük.

Sok ajándék, gazdagon terített asztal – sokak, sokunk vá-
gya. Csak éppen nem hagyjuk elsikkadni az ünnep lényegét: a 
szeretetet, az egymásra való figyelést. S az is lehet, többet ér egy 
közösen elköltött vacsora, az akár szerényebb ajándékok közös 
bontogatása a fa körül, az egymásnak való örülés, mint a legér-
tékesebb ajándék.

S ezt nemcsak a megszorításokkal terhes időszak kényszeríti 
ránk, hanem az a felismerés, hogy szeretetet nem lehet ajándé-
kokkal kiváltani, megvásárolni.

Tehát vásároljunk, vásárláskor viszont ne az ajándék ára 
legyen a mérvadó, inkább az, hogy kinek mekkora örömet szer-
zünk vele. A megajándékozottnak és önmagunknak egyaránt.

Ne álljunk ellen a csábításnak, lévén, hogy így, karácsony 
előtt adakozóbbak vagyunk, s azon iparkodunk, hogy kerüljön 
valami értékesebb dolog a fa alá, s a mindennapitól eltérő, fi-
nomabb falat az ünnepi asztalra. Az ünnepre való felkészülés 
azonban ne szorítkozzon csupán a külsőségekre. Legalább eny-
nyire fontos a nagytakarítás a lelkünkben is...

Adventi vásárok
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Karácsonyi vásárra hangolnak a termelők
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A Székelyföldi 
Akadémia 
értékelője

HN-információ

Ma 15 órától a Székely
földi Akadémia év végi 
záróeseményét tartják a 

csíkszeredai megyeháza márvány
termében. Az eseményen a megyei 
tanács munkatársai önkormány
zati vezetőkkel, elöljárókkal, köz
életi szereplőkkel együtt számba 
veszik az elért eredményeketsi
kereket és a program fejlesztéséért 
teendő lépéseket, továbbá Hargita 
Megye Tanácsa különböző kate
góriákban díjazza a településeken 
kiemelkedő tevékenységet kifejtő 
személyeket.

A 2010ben elindított Székely
földi Akadémia program célja, 
hogy szorosabb, állandó kapcso
latot alakítson ki és tartson fenn 
a vidéki értelmiség között, a helyi 
közösségi vezetőket és a megye 
értelmiségét Hargita megye vala
mennyi községébe bekapcsolja a 
székelyföldi közélet formálásába. 
A rendezvénysorozat arra teremt 
lehetőséget, hogy a megyei tanács 
a helyi igényeknek megfelelően, 
szakemberek bevonásával előadá
sokat szervezzen Hargita megye 
településein.


