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H I R D E T É S E K

K O V Á C S  E S Z T E R

E lkezdődtek az előkészületek: 
a térség, a régió legrangosabb 
gazdasági rendezvényét, a 

székelyudvarhelyi Őszi Vásárt idén 
október első hétvégéjén tartják, a 
kiállítók jelentkezését viszont már 
most várják a szervezők.

Tavaly, a 25. Őszi Vásár minden 
tekintetben emlékezetes év volt, 
hiszen nemcsak a látogatók, de a 
kiállítók száma is meghaladta a ko-
rábbi évekét. Az évről évre mintegy 
húszezer látogatót bevonzó rendez-
vénysorozat széleskörű közönséget 
kíván megszólítani idén is: a városi 
sportcsarnokban tartandó nemzet-
közi kiállítás és vásár mellett ezúttal 
is lesz Autó Expo, szabadtéri bor-
fesztivál, üzleti konferencia (mely 
ezúttal a Hargita Business Centerrel 
partnerségben valósul meg), Székely 
Termékek Fesztiválja, illetve számos 
szabadtéri rendezvény (gasztro- és 
szabadtéri programok, koncertek, 
gyermekfoglalkozások). A szervezők 
ugyanakkor idén még több nyere-
ménnyel várják a sportcsarnokba és 
környékére, illetve a minifocipályára 
betérőket.

A nemzetközi vásár alkalmából 
évente közel 150 kiállító mutatja be 
termékeit. A vásárral egybekötött ki-
állítás gazdasági sikereit mi sem bi-
zonyítja jobban, mint hogy az elmúlt 
években magyarországi kiállítók is 
részt vettek a rendezvényen. A visz-
szajelzések meg az eddigi tapasztala-
tok szerint az anyaországi cégek szá-
mára rendkívüli jelentőséggel bír, 
hogy Székelyföld legjelentősebb gaz-
dasági eseményén bemutatkozhas-
sanak, ismertté tegyék termékeiket, 
szolgáltatásaikat. A Székelyudvar-
helyi Őszi Vásár tematikája a térség 
gazdasági értékeihez igazodik, így 
tehát az alábbi iparágakból jelent-
keznek kiállítók: textilipar – mező-
gazdaság-élelmiszeripar – építő- és 
építőanyagipar – gépipar – techni-
ka – márkaképviseletek az autóke-
reskedelem területéről – szabadidő, 
utazás – kézművesség – különböző 
szolgáltatások. A jelentkezés első 
felvonását már megnyitották: azok a 
kiállítani vágyók, akik augusztus 31-
éig jelzik ebbéli szándékukat, ked-
vezményben részesülnek. Érdemes 
időben helyet foglalni, mert tavaly 
is túljelentkezés volt a kiállítófelüle-
tekre. A részvételi szándékot az oszi-
vasar@oszivasar.ro címen vagy a 
0745-451738-as telefonszámon lehet 
jelezni.

Őszi Vásár – 
érdemes rákészülni

Falunapok Felsőboldogfalván
A főzőversennyel rajtol szombaton délelőtt tíz órától a felsőboldogfal-
vi esemény, amit tűzoltóbemutató követ déli tizenkét órakor. Fél óra 
múlva már az ifjúsági vetélkedőkre várják az érdeklődőket. Este nyolc 
órától fellép a Friday Rehab, majd a Crazy Plumbers. Vasárnap reggel 
nyolc órától zenével ébreszti a falut a fúvószenekar, délelőtt tizenegy 
órától ökumenikus istentisztelet lesz a katolikus templomban, délután 
fél egykor pedig felavatják a református templom előtt lévő parkot. 
Este nyolc órától utcabál kezdődik, majd tíztől tábortűzzel zárják
a hétvégi eseményt.

• RÖVIDEN 

M O L N Á R  M E L I N D A

S úlyos betegségéből felgyó-
gyulván, tíz éve fogalma-
zódott meg Kerekes Edit 

tájházalapítási ötlete, hogy „a ki-
csi, eldugott faluban” legyen egy 
vonzó, a múltnak is helyet adó lak. 
Összegyűjtötte a település néprajzi 
tárgyait. Apránként felgyűlt a haj-
dani szobabelsőket és használati 
tárgyakat megjelenítő készlet. Ma 
már sajnálja, hogy nem hamarabb 
kezdte, mert az ószeresek nagyon 
sok tárgyat elvittek a faluból.

Édesanyja négy éve hunyt el. 
Húga Magyarországon él. A házat 
nem akarták eladni. A zsalugáteres 
faházat kívül-belül levakoltatta. A 
nyári konyhát, a sütőt, a gabonást, 
a csűrt és a fásszínt is berendezik 
majd. „Az idő foga megette a sütőt” 
– sóhajt Edit. Két hónapig esett az 
eső, nem tudták renoválni a tájház-
nyitásra. 

A szélrózsa minden irányából 
érkeztek az elszármazott unokák és 

dédunokák délelőttönként a szent-
egyházi Opra Levente által tartott 
néptánc- illetve a Kerekes Edit-ve-
zette délutáni kézművestáborba.

 A városi környezetben élő gyer-
mekek tágra nyílt szemekkel nézték 
a vetett ágyat, a régenvolt lányok 
hozományát. Rácsodálkoztak a 
kenderfeldolgozás eszközeire, a fel-
menők mindennapi életének kellé-
keire, a régi fényképekre. Miközben 
nem hallott szavakkal ismerkedtek: 
pólyapárna, tiló, matolla, csizma-
húzó. A fi úk-lányok láthatták a 
tükrös, fényképes, zörgős, faragott 
guzsalyt, amit a legény saját kezű-
leg készített egykor „kifogott szere-
tejének”. Edit a szívükbe véste: ne 
adják el soha híres petki székely ru-
hájukat, hiszen ma már nincs, aki el 
tudná készíteni.

Edit reméli, hogy a nyári tá-
borban megéltek, a népi mestersé-
gekről, helybéli hagyományokról 
tanultak nyomán hazahúzza a szí-
vük a gyermekeket. Összefogtak a 
szülők és a helyi közbirtokosság is, 
hogy jól érezzék magukat. Az óvó-
nő jövőre nyugdíjba vonul, a tábor 

helyszínéül a tájház csűrjét képzeli 
el. Ősztől egyesületet alapít, hogy 
tudjon pályázni. Vallja, ügyesek 
az elszármazott fi atalok, hazamen-
nek, betanulják a szüreti táncot, 
előadják. Akik pedig otthon ma-
radtak, azoknak is terveik vannak 
Székelypetken.

Szombaton tizenkét órától kez-
 dődik az úrvacsoraosztásos isten-
tisztelet a református templomban. 
Vendégük a kőhalmi református
egyházközség kórusa, a székely-
szenterzsébeti Cickom ének együt-
tes és a csíkrákosi Gerendely fér-
fi  kórus. A tájházbemutató után 
kö zös ebéd lesz a kultúrotthonban. 
Megnyitják a gyermekek heti mun-
káiból készült kiállítást, és bemu-
tatják a táborban tanultakat. Este 
fél kilenctől fáklyás felvonulás, 
majd reggelig tartó táncmulatság 
kezdődik.

Látogatható a petki tájház
Kerekes Edit tízéves álma vált valóra
• A falutalálkozóra ér-
kező székelypetkieknek 
szombaton mutatja be 
Kerekes Edit helyi szüle-
tésű, Szentegyházán élő 
óvónő a szülei egykori 
portáján berendezett táj-
házat. A héten néptánc- 
és kézművestáborban 
vettek részt a helyben 
lakók és az elszárma-
zottak gyermekei. Velük 
látogattuk meg a több 
mint százéves házat.

Negyvenkét gyermek töltött egy 
hetet Petken
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