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Káposztavágás két helyen
Az utolsó mezőgazdasági munkálat megünneplése

Káposztát a helyszínről. Kereslet
és kínálat találkozása

▴

• Szépvízen és Csíkcsicsóban is káposztavágást és

-vásárt szerveznek a hétvégén, hiszen az utolsó mezőgazdasági munkálat közös megünneplését hagyományosan Gál napján vagy a hozzá legközelebb eső szombaton
tartják. A munka mellett kikapcsolódási lehetőségekkel
is várják az érdeklődőket mindkét helyszínen.
ISZLAI KATALIN
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zépvízen tizenegyedik alkalommal tartják szombaton a
már hagyományosnak számító káposztavágást és vásárt, a község
három falujának káposztatermesztői virradatkor látnak munkához a
Nád-dűlőben. Miközben a mintegy
négyszáz borzsovai, szépvízi és
szentmiklósi gazda a betakarítással
lesz elfoglalva, 8 órakor Csíkborzsovából szekeres felvonulás indul a
káposztaföldre fúvószenekar kíséretében, 9 órától pedig elkezdődik a
káposztás ételek főzőversenye is. Tíz
órakor a Nádon felállított színpadon

hivatalosan is megnyitják az eseményt, elsőként Ferencz Tibor polgármester köszönti a jelenlevőket,
majd megáldják a termést, és kulturális előadásokat is láthatnak az érdeklődők. 13 órakor díjazzák a Szépvíz község zöldséges kertje címmel
meghirdetett rajzverseny győzteseit,
14 órától a főzőverseny kiértékelését
tartják, 15 órától pedig tombolahúzással zárul a program.

Négynapos program
Csicsóban második alkalommal
szerveznek káposztafesztivált, miután tavaly a káposztatermesztés hagyományának visszaállítását tűzte
ki célul a csíkcsicsói önkormányzat.
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Az idei rendezvényt a Fidelitas táborral egybekötve tartják, a négynapos programot tegnap Wolf Kati magyarországi énekesnő koncertjével
nyitották meg. Ma a helyi termékek
vására mellett labdarúgó-mérkőzéseket és faültetést is tartanak, majd
18.30 órától Az önrendelkező székely
falu című fi lmet vetítik a közbirtokosság nagytermében. Szombaton
17 órától panelbeszélgetést tartanak
Magyarnak lenni Székelyföldön
címmel a helyi kultúrotthonban,
majd 20 órától a Republic magyar
rockegyüttes ad koncertet a sportpálya melletti téren. Vasárnap aztán
a káposztáé lesz a főszerep, a reggeli
betakarítás után 10 órától ünnepi
felvonulás indul a káposztaföldről
a sportpálya melletti térre, ahol a
káposztás ételek főzőversenyét tartják. Utóbbi kiértékelője 14 órakor
lesz, majd 19 órától a Csíki Játékszín
A kaktusz virága című előadásával
zárul a rendezvény. A részletes program megtekinthető a csicsói önkormányzat weboldalán.

#káposzta #vadásznapok #könyvtár
Vadásznapok Domokoson
Színes programokkal várják az érdeklődőket a ma kezdődő, egész
hétvégés VIII. Székelyföldi Vadásznapokokon, amelyet ezúttal Csíkszentdomokoson tartanak. A vadásznapok részeként ma 17 órától
konferencia zajlik a Csíkszentomokosi Polgármesteri Hivatal dísztermében, ahol többek között szakmai előadást tart Fodor József Tamás
okleveles vadgazdamérnök, a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának
doktorandusza, illetve Heltai Miklós egyetemi docens. A nap végén a
magyarországi Republic zenekar lép fel a domokosi sportpályán. Szombaton a szakmai bemutatókat szórakoztató programokkal egészítik ki,
a helyi sportpályán és a mellette lévő rendezvényteremben várják majd
az érdeklődőket. Utóbbiban trófeakiállítást szerveznek, ahol zömében
székelyföldi vadtrófeákat tekinthetnek meg a látogatók. A sportpályán
bemutatkoznak majd a vadászegyesületek, akik egy főzőversenyen is
összemérik tudásukat, majd a hivatalos megnyitó után Szent Hubertus-misét tartanak (a középkorban élt Szent Hubertus a vadászok,
erdészek, lövészcéhek védőszentje). A délutáni órákban aztán felpörög
a vadásznapok programja, félóránként váltják majd egymást a kulturális és a szakmai programok. Előbbiek esetében mintegy 150 néptáncos
és népdalénekes szórakoztatja majd a résztvevőket, akik emellett
többek között szarvasbőgés- és vadászkutya-bemutatókat, agárfutást
és solymászatot tekinthetnek meg. Vasárnap gyalogtúrát szerveznek
Pásztorbükkre, majd az ott lévő kápolnánál szentmisét is tartanak.
A vadásznapok fővédnöke ezúttal is Semjén Zsolt magyarországi miniszterelnök-helyettes. Az első Székelyföldi Vadásznapokat 2011-ben
szervezték meg Csíkdánfalván, azóta minden évben más-más Hargita,
Kovászna és Maros megyei helyszínen tartották az eseményt. Idén
ismét Hargita megyére került a sor. Bővebb információ Facebookon a
VIII. Székelyföldi Vadásznapok eseménynél érhető el.

Műkedvelő színjátszó találkozó Ajnádon
Csíkajnádon
szervezi meg vasárnap a műkedvelő színjátszók
találkozóját a
Vacsárcsi Ifjúsági
és Kulturális Egyesület (VIKE) és a
csíkajnádi Szent
István Szervezet.
Vasárnap délután
háromnegyed
négykor nyitják
meg a találkozót a csíkajnádi kultúrotthonban, négytől a csíkvacsárcsi
Búzavirág Néptánccsoport felcsíki táncokat ad elő, utánuk Zádor Fanni
és Czirják Beatrix színművészetis egyetemi hallgatók Hajnóczi Péter
novelláiból nyújtanak ízelítőt a jelenlevőknek. A csíkvacsárcsi Cserevirág Néptánccsoport által bemutatott marosszéki táncok után pedig
a Szentegyházi Vigyorgók adják elő Az okos lány és A főtt borsó című
népmeséket. A csíkszentsimoni színjátszók Rubio Lajos Az új szakács
című jelenetét, a csíkvacsárcsi amatőr színjátszó csoport pedig Móricz
Zsigmond A sátán című színdarabját viszik színpadra. Az előadások
után a Gyimesvölgye Férfikórus műsora következik, majd a csíkszentgyörgyi Székely Góbékból Józsi és Mári szórakoztatja a közönséget. A
fellépések után értékelik és díjazzák a színjátszók előadásait.

A megyei könyvtár a IX. Székelyföldi Napokon
• Térségünk kulturális örökségére és természeti értékeire igyekszik ráirányítani a

fiatal korosztályok figyelmét a Kájoni János Megyei Könyvtár. A mától kezdődő IX.
Székelyföldi Napok részeként több programmal is készülnek.
MOLNÁR RAJMOND
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lsőként hétfőn 17 órától Képekbe
zárt történelem címmel mutatják
be Dr. Molnár Attila fotótörténész vetítéssel egybekötött fotókiállítását a
könyvtárban. Az Erdélyi Fotográfia
Múzeumért Egyesület székelyföldi
vonatkozású fotóritkaságait tekinthetik meg az érdeklődők, a székelyföldi hagyományos falukép, szokásvilág és életmód, hagyományok képi
világa tárul fel a kiállított régi fotódokumentumok reprodukciói révén.
Kedden 17 órától Györffi Kálmán:
Válogatott novellák című kötetét is-

merheti meg a csíkszeredai közönség a megyei könyvtárban tartandó
közönségtalálkozón. A Marosvásárhelyen élő szerző beszélgetőtársa Lövétei Lázár László, a Székelyföld folyóirat főszerkesztője lesz. A Hargita
Kiadóhivatal százkötetesre tervezett
Székely Könyvtár-sorozatának 60.
köteteként jelent meg Györffi Kálmán
Válogatott novellák című kötete.

Előadás és kvízvetélkedő
Október 17-én, szerdán 17 órától
az Asszonyélet Csíkszentdomokoson a XX. század elején című előadást hallgathatja meg az érdeklődő
közönség a könyvtár előadótermé-

ben. Az előadást Sándor Edit, a
csíkszentdomokosi község könyvtárosa tartja. A település idős embereitől hallott és lejegyzett élettörténetekből és régi fotográfiákból
összeállított, vetítéssel kísért
előadásában rendkívül ízesen
mesél az idős csíkszentdomokosiak „mesévé szépült élettörténeteiből”. Képek segítségével eleveníti fel a nehéz huszadik századi
falusi asszonysors hétköznapjait
és ünnepeit, egy-egy élettörténet
megrázó vagy derűs momentumait. Jövő csütörtökön három Hargita megyei helyszínen szervezik
meg a könyvtárosok az Ismerjük
meg értékeinket! című honisme-

reti kvízvetélkedőt fiataloknak:
délelőtt Tusnádfürdőn a városi
könyvtárban, 12 órai kezdettel
Csíkszeredában, a Kájoni János
Megyei Könyvtárban, valamint
Csíkdánfalván a település könyvtárában. A kvízvetélkedőkre várják a jelentkező 5-8. osztályos és

középiskolás diákokat. A kvízvetélkedők során a legtöbb pontot
elérő játékosokat díjazzák. A részvételhez okostelefon, valamint
előzetes bejelentkezés szükséges.
Jelentkezni a Kájoni János Megyei
Könyvtárban, illetve a következő
telefonszámon lehet: 0720544093.

Múlt és jövő találkozása
A Székelyföld Napok szervezői – Hargita, Maros és Kovászna megye
tanácsai – külön hangsúlyt fektetnek a sokszínű kulturális örökségünkre. Az idei programsorozat mottója: „Örökségünk: a múlt és a jövő
találkozása” – e tematikához igazodva a Kájoni János Megyei Könyvtár
térségünk kulturális örökségére és természeti értékeire igyekszik ráirányítani a fiatal korosztályok figyelmét. „Célunk a ma felnövő fiatalok
körében ismertté tenni régiónk változatos, gazdag kulturális és természeti értékeit, neves személyiségeink munkásságát. Fontosnak tartjuk,
hogy sajátos és sokszínű kulturális örökségünket a jövő nemzedékek
számára is megőrizzük, továbbadjuk” – írták a szervezők a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményükben.

