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Többen is arra esküsznek, hogy 
a hagyma az egészség szem-
pontjából is rendkívül hasznos 
növény: szirupja például meg-
fázás ellen kiváló. A termés hé-
ját húsvétkor tojásfestéshez is 
felhasználták. Az idősebb gaz-
dák szerint a hagymatermesztés 
munkás dolog, ezért a fiatalok 
kevésbé szeretnek vele foglal-
kozni. Úgy vélik, a megcsappant 
termelői érdeklődés ellenére is 
van jövője – a vörösnek, fehérnek 
egyaránt –, ugyanis a helyi föld 
kellemes ízt ad neki. „Sokan úgy 
ették a madéfalvi hagymát, mint-
ha alma lett volna” – mesélte egy 
idős asszony.

Időjóslás hagymakalendárium

Az idősek szilveszter napján 
még most is hagymakalendáriu-
mot készítenek, hogy a követke-
ző év időjárását megjósolják. A 
hagymafesztivál jó alkalom ar-
ra, hogy ezt a fiataloknak is el-
meséljék.„Még gyermekkorom-
ban a nagyanyámtól tanultam, 
aki szintén a nagyanyjától tudja” 
– magyarázta egy alkalommal a 
madéfalvi Ferencz Lenke, ami-
kor arról kérdeztük, mióta isme-
ri a hagymakalendáriumot. Len-
ke néni minden szilveszter éj-

szakáján elkészítette az időjós-
ló kalendáriumot, amelyből az-
tán az újév reggelén olvasható le 
az évi előrejelzés, vagyis melyik 
hónap lesz csapadékos vagy ép-
pen száraz. Vidékenként ennek 
is több változata ismert, a falu-
ban ezt a következőképpen ké-
szítik: egy fej megtisztított hagy-
mát félbe vágnak, ízekre szed-
nek, kiválasztanak tizenkét le-
mezt, ezeknek a hártyáját lesze-
dik és egy lapítóra sorba rakják, 
így mindenik egy-egy hónapnak 
felel meg. A lemezek közepére 
pici sót szórnak, és reggelre már 
meg is van az eredmény: ame-
lyik lemezben elolvad a só, csa-
padékos, amelyikben megma-
rad, száraz hónap lesz.

Lehetőség az értékesítésre

A fesztiválon vasárnap a kulturá-
lis és gasztronómiai programok 
kerülnek fókuszba. Míg a szín-
padon többnyire a néptáncé, nép-
dalé, muzsikáé a főszerep, ad-
dig az érdeklődők a termékvásá-
ron szerezhetik be a finomságo-
kat: kizárólag a Madéfalván meg-
termelt, előállított termékeket 
és terményeket. „A helyi termé-
kek piacát egyre jobban meg kell 
erősíteni, mert ez hozzájárul ah-
hoz, hogy bennünket, magyaro-
kat, székelyeket is megtartson e 
tájon. Ezek a termékek ugyanúgy 
hozzátartoznak a kultúránkhoz, 
a nemzetünkhöz, mint például a 

székely himnusz vagy a székely 
zászló” – emelte ki Potápi Árpád 
János nemzetpolitikáért fele-
lős államtitkár, amikor 2016-ban 
részt vett a rendezvényen.

„Több mint harminc éve ter-
mesztek zöldséget. A legtöbbet 
hagymát termeltem, amiből ki-
segítettem a családot, mivel csak 
a férjem tudott járni szolgálat-
ba. A vasútnál dolgozott, én a há-
rom gyereket neveltem, iskoláz-
tattam, egyetemet is végzett az 
egyik, és nem tudtam munkába 
menni. Így nagyon kevés a nyug-
díjam, ebből pótoltam ki a férjem 
fizetését. Jó földünk van, ahol ki-
váló hagymát termelünk, még a 
szomszéd falvakból is eljönnek 
vásárolni hozzám, mert tudják, 
bioterméket és finom édes hagy-
mát termelünk. Ez a fesztivál jó 
lehetőség, és köszönjük minden-
kinek, aki hozzájárult ehhez, így 
a faluban is tudjuk értékesíteni a 
termékeinket. Sikeres vásár volt, 
mind elkelt az árum” – mondta 
Olti Borbála tapasztalatait.

Hagyma és szeretet is kerül bele

Ilyenkor a helyi termelők ízle-
tes és mutatós portékái mellett 
ínycsiklandozó illatok fogadják 
a látogatókat. A főzőversenyen 
nagy üstökben fortyogtak a fino-
mabbnál finomabb ételek, ame-

lyek egyik fő alapanyaga termé-
szetesen a hagyma. Idén első al-
kalommal a hagymás ételek fő-
zőversenyét is meghirdették, 
amelyre hét csapat nevezett be.

Az egyik madéfalvi baráti 
társaság sátránál tizenöt kiló 

hagyma került az üstbe. Tettek 
még hozzá kolbászt és sok sze-
retetet. „Már hagyomány, hogy 
részt veszünk a főzésen. Ős-
termelők vagyunk, szégyen vol-
na, ha nem jönnénk el. A hagy-
ma a saját kertünkben termett, 
nincs permetezve. Ez az alap-
anyag az ételünkben, de egy ki-
csi hús is elfér mellette. Hús nél-
kül ez olyan, mint a szeretkezés 
csók nélkül” – fejtette ki Szen-
tes László. Felesége egy másik 
sátornál friss köménymagos-pi-
tyókás házikenyeret és házi pa-
radicsomot árult, sógornője pe-
dig túrót és sajtot. „Jó ez a fesz-
tivál, mert ismeretségre teszek 
szert. Megtörtént, hogy itteni is-
meretség által kerestek meg ké-
sőbb vevők. Magam készítem 
a sajtokat, a túrót, nem pászto-
rok. Sajnos ahhoz képest, hogy 
mennyi munka van vele, nincs 
ára, tizenhárom-tizenöt lej egy 
kiló” – magyarázta Péter Rozá-
lia, aki férjével kétszáznegyven 
saját juhot tart.

Mint minden évben, a madé-
falvi önkéntes tűzoltók is főztek: 
ezúttal tüzes hagymaszeletet 
készítettek. A szépvízi Faluvégi 
menyecskék a nyáron már több 
főzőversenyen is részt vettek, 
ezúttal szerb hagymatokányt 
készítettek és hagymalevest pi-
rított zsemlemorzsás fülecs-
kékkel – Brindás János mester-
szakács receptje alapján. Hoz-
tak egy hagymatortát is, mindig 

igyekeznek valamilyen különle-
gességgel megjelenni.

Közös ünneplés

Nemcsak baráti társaságok, ha-
nem a felcsíki polgármesteri hi-
vatalok is képviseltették magu-
kat. Jelen voltak a csicsóiak, akik 
hagyományos csíkcsicsói hagy-
matokányt készítettek puliszká-
val, valamint házisült cipóban 
hagymakrémlevest és hidegtá-
lat. Hagyma és káposzta nélkül 
nincs jó étel, persze egy kis hús 

sem árt bele – hangsúlyozták. 
A balánbányai polgármesteri hi-
vatal munkatársai karamellizált 
zöldséges hagymatokányt főz-
tek. „Mi is meghívtuk az összes 
felcsíki település küldöttségét a 
városnapokra, nagyon sokan el-
jöttek, és úgy érezzük, nekünk 
is részt kell vennünk az esemé-
nyeken. Itt köttetnek a jó bará-
ti kapcsolatok, amelyek fonto-
sak, főleg amikor a testvériség-
ről beszélünk és a helyi telepü-
lésekről. Pontosan úgy vagyunk, 
mint nyolc testvér itt Felcsíkon, 
akiknek egymást kell segíteni-
ük a fejlődésben” – magyaráz-

ta Gheorghe Iojiban, Balánbánya 
polgármestere.

Ferencz Tibor, Szépvíz köz-
ség polgármestere is úgy véli: ha 
a csíki térségben a települések 
összetartanak, akkor együtt erő-
sek tudnak lenni. „A hivatali dol-
gokat is többé-kevésbé úgy kelle-
ne rendezni, ahogy a családi, kö-
zösségi életünket rendezzük. Ha 
a szomszédokon nem segítünk, 
ha nem élünk együtt velük, nem 
vagyunk jó viszonyban, akkor 
kivel oszthatnánk meg a prob-
lémáinkat, bajunkat? Ki az, aki 

segít, ha nem a szomszéd? Ez a 
székely létformának egy szelete. 
Ha részt veszünk egymás meg-
mozdulásain, akkor támogatjuk 
egymást. A bánatunk és az örö-
münk is közös kell hogy legyen a 
szomszédokkal – fogalmazott a 
polgármester, miközben a szép-
vízi csapat készítette a töltött 
hagymát, amivel később meg is 
nyerte a fődíjat.

Távolabbról is érkeztek ven-
dégek, a szilágyperecseni csa-
pat hazai rózsahagymát készí-
tett. Józsa Tibortól, a település 
alpolgármesterétől megtudtuk, 
Szilágyperecsen is hagymater-
mő vidék, ott már a tizedik hagy-
mafesztivált szervezték idén.

Fókuszban a gasztronómia

Jánossy Alíz, a főzőverseny mo-
derátora elmondta, a szabály-
zat szerint a versenyeztetett éte-
lek alapanyagai húsz százaléká-
nak hagymának kell lennie. Igaz, 
hogy sok hagyma nélküli székely 
étel létezik, de az is tény, hogy 
szeretjük a hagymát. Sok recept 
így is kezdődik: végy egy hagy-
mát” – mutatott rá. A verseny-
ző csapatokon kívül az Erdélyi 
ízőrző Lovagrend látványkony-
hát is felállított. A kilencedik 
hagymafesztiválon a hangsúlyt 
a gasztronómiára helyezték – 
összegzett lapunknak Csibi Jó-
zsef, Madéfalva polgármestere. 
„A hazai hagyma attól különle-
ges, hogy van néhány olyan csa-
lád, amely a hagymamagot évről 
évre visszafogja, nem más tele-
pülésről vásárolja a palántot. Azt 
szeretnénk, hogy az elkövetkező 
években e családoknak – ame-
lyek így viszonyulnak a hagymá-
hoz – a száma nőjön.”
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A hagymafesztiválon köttetnek a jó baráti kap-
cso latok, amelyek fontosak, főleg amikor a test-
véri ségről és a helyi településekről beszélünk.




