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Már készültek a finomabb-
nál finomabb ételek az üs-
tökben szombat délelőtt, 

amikor kilátogattunk a csicsói 
labdarúgópálya és sportcsarnok 
melletti térre. A főzőversenyre 
nyolc csapat nevezett be, mind 
helyi intézmények munkakö-
zösségei és baráti társaságok. A 
gyerekeknek különböző foglalko-
zásokat tartottak, a csapatok épp 
az utcák közötti focibajnokságra 
neveztek be, a hangszóróból pe-
dig az esti koncertre hangolódva 
Napoleon Boulevard dalok szól-
tak. „A tavaly a választások mi-
att elmaradtak a falunapok. Most 
arra gondoltunk, hogy a helyi la-
kóknak és az innen elszárma-
zottaknak szervezzük meg. Nem 
hívtuk meg a testvértelepülése-
inket sem. Ősszel, a Gál-napi ká-
posztafesztiválkor nyitunk majd 
kifele is, ez most a csíkcsicsóiak 
falunapja és búcsúja, ők állnak 
az eseménysorozat központjá-
ban” – mutatott rá Péter Luk-
ács, Csíkcsicsó polgármestere. 
A kinti standoknál a helyi szer-
zők könyveit lehetett megtekin-
teni, a közbirtokosság sátránál 
pedig a gyerekek kipróbálhatták 
a kürtőskalácssütést. A sport-
teremben a régi csűrök, házak 
átalakítását bemutató, Épített 
örökségünk címmel nyílt kiállí-
tás. „Alternatívát kívánunk mu-
tatni a csicsóiaknak, hogy ha már 

nem gazdálkodnak, hogyan lehet 
átalakítani a turizmus irányába a 
csűröket. Sajnos, nálunk is egyre 
kevesebb a hagyományos családi 
gazdálkodási forma. És ha még 
nem is alakítottunk át csűröket, 
ez be fog következni egy-két év 
múlva. Ezt próbáljuk ösztönöz-
ni ezzel a kiállítással” – hangsú-
lyozta a polgármester.

Van igény rá

Saját készítésű fenyőszirupot, 
orgonaszirupot, fejfájásra aján-
lott ibolyaecetet, enyhén csípős 
paprikakrémet, pitypangmé-
zet, rebarbaralekvárt, citromos 
sárgarépalekvárt, pászkát, kü-
lönböző fűszereket, mézes ubor-
kát, horgolt kosárkákat, növényi 
olajból készült szappant kínált 
eladásra Kelemen Julianna. A 
második alkalommal megtartott 
helyi termékek vásárán noha 
nem volt sok helyi termelő, ér-
deklődés volt a termékek iránt. 
„A Szent Klára Egyesület hús-
vétkor meghívott egy termékvá-
sárra, hogy nézzem meg, mi van 
a kamrában, és vigyem el. Utána 
kedvet kaptam készíteni. Ezeket 
most már az idén készítettem. A 
folyóiratokban szoktam olvasni 
a recepteket, a szörpök készíté-
sét pedig a szüleimtől tanultam. 
Nagyon fontos lenne, hogy ilye-
neket fogyasszunk, mert nincs 

bennük tartósítószer. Ezek mind 
az udvarról, a természetből van-
nak, minden megtalálható körü-
löttünk. Például az ibolyaecetről 
sokan nem hallottak, de van 
olyan is, aki mondta, hogy már 
a nagymamája is csinált ilyent 
annak idején. Nem mostani ere-
detű, csak elfelejtettük. A mos-
tani fiatalság mindent elfelejt, 
de hátha felidéződik a régi tu-
dás” – fogalmazott Kelemen Im-
réné. Egy másik helyi termelő, 
Bartha András húsfeldolgozót 
működtet. Úgy véli, van igény a 
helyi termékekre, mert finomak. 
„Egészségesebb és egymást is 
segítjük ezáltal” – húzta alá.

Együtt énekeltek

Az eső miatt a Napoleon 
Boulevard a kultúrotthonban 

koncertezett. Az 1986-ban a 
Solaris zenekarból létrejött, majd 
1990-ben megszűnt csapat 2010-
ben újra összeállt. Azóta folya-
matosan koncerteznek, igaz, új 
felállásban. A csicsói koncerten 
új dalokat is hallhatott a közön-
ség, de az idősebb generációhoz 
tartozók és a fiatalabbak is együtt 
énekelték a Júlia nem akar a föl-
dön járni, vagy a Legyetek jók, 
ha tudtok... dalokat. „Az eredeti 
felállásban is mi, szerzők – Er-
dész Róbert, Cziglán István – na-
gyon jól együtt tudtunk működni. 
Ez egy nagyon jó energiájú csa-
pat. Most rockosabb a hangsze-
relés, de megvannak a crossover 
dalok, a balladisztikus sanzo-
nok is, és behoztunk egy kis 
blues-os világot is. Közben meg 
körbefonja mindezt a régi dalok 
szépsége, balladisztikussága és 

szövegvilága, ami még most is 
aktuális. Mert azok a gondola-
tok folyamatosan visszatérők. Jó 
volt látni, hogy három-négy ge-
neráció volt itt együtt, és hogy 
ilyen szeretettel fogadtak. Ezért 
is koncertezünk, ezért nem lehet 
abbahagyni. Mert a személyes 
találkozásnál jobb nincs, össze-
hozza az embereket a dalok vi-
lága. Nekünk is élmény volt itt 
lenni” – összegzett lapunknak a 
koncert végén az Emerton-díjas 
Vincze Lilla, a zenekar énekes-
nője, frontembere. 

Vasárnap reggel hét órától a 
fúvószenekar ébresztette a fa-
lut. A fél egytől kezdődő búcsús 
szentmise után délután külön-
böző fellépők szórakoztatták a 
csicsóiakat.

PÉTER BEÁTA

Három napig szórakoztak Csíkcsicsóban

A falubelieket szólították meg

A fiatalabbaknak a tapasztaltabbak mutatták meg a kürtőskalács készítésének fortélyait

Minden korosztálynak kínáltak programokat a 

hétvégén Csíkcsicsóban a Szent Antal-búcsú 

köré szervezett falunapokon. A rendezvényso-

rozat jó alkalom volt arra, hogy a falustársak 

találkozzanak, az elszármazottak pedig hazalá-

togassanak az ünnepre.
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Gálaműsorral búcsúztatta tizennyolcadik évadját a Csíki Játékszín társulata tegnap. Az est folyamán – 
a hagyomány szerint – különböző díjakat is kiosztottak a színház dolgozói között. A közönségszavaza-
tok alapján az évad legjobb színésznője Szabó Enikő, az évad színésze pedig Veress Albert lett. A közön-
ség szerint a 2016/2017-es legjobb előadása a Lendvai Zoltán rendezte Vadnai László – Békefi István 
– Márkus Alfréd szerzőhármas Tisztelt ház című zenés vígjátéka lett. A gálaműsor végén a követke-
ző évad repertoárját is nyilvánossá tették. Eszerint a felnőtt és ifjúsági színházbérlet a 2017/1018-as 
évadban négy előadásra lesz érvényes, ennek keretében pedig Tamási Áron Csalóka szivárvány, Pierre 
Barillet-Jean Pierre Grédy A kaktusz virága, Bertolt Brecht Kurázsi mama és gyermekei, valamint John 
Millington Syinge A nyugat hőse című műveket állítják színpadra.  A román Luceafărul bérletesek négy 
színdarabot tekinthetnek meg: a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Liviu Rebreanu társulatának két 
előadását, Székely Csaba Patru piesuţe politice despre duşmani és I. L. Caragiale nyomán O scrisoare 
pierdută. Prea multă vorbărie címűt, a bákói Bacovia színház Victor Eftimiu Omul care a văzut moartea, 
valamint a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureşanu Színház Sam Shepard True west című produkcióját.

Évadbúcsúztató a színházban




