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Újabb bőségünnepre készül a vidék
Tizenegyedik alkalommal rendezik meg az Udvarhelyszéki Gyümölcsfesztivált

• Az Erdélyi Táncház-
találkozóhoz társultan
szeptember 13. és 15.
között tartják meg
Székelyudvarhelyen
a XI. Udvarhelyszéki
Gyümölcsfesztivált. Bő-
ségünnep lesz idén is,
tizenegy közösség kí-
nálja majd a gyümölcs-
termékek legjavát.

K O V Á C S  E S Z T E R

Értékeiben tíz év után is változat-
lan a gyümölcsfesztivál: célja 
felkarolni a helybéli közössége-

ket, bemutatni a vidék gazdagságát, 
egyszersmind népszerűsíteni a helyi 
és helyénvaló termékeket és termelő-
ket. Ezúttal Csekefalva, Fenyéd, Fe-
nyőkút, Firtosváralja, Kecset, Kénos, 
Kisgalambfalva, Máréfalva, Orosz-
hegy, Székelymagyaros és Zetelaka 

közösségei kínálják majd termékei-
ket a minifocipályán pénteken dél-
után 2 órakor megnyitandó vásáron. 
A forgatókönyv a szokásos maradt: a 
két és fél napos fesztivál ideje alatt 
lesznek szakmai előadások, közös 
lekvárfőzés, gyógynövény-felismerő 
vetélkedő és gyerekfoglalkozások a 
Kézműves Alkotóháznál.

Közösségi ünnep

Vészterhes világot élünk, melynek 
okozói mi magunk vagyunk, fejtette 
ki Kolumbán Gábor. A gyümölcs-
fesztivált rendező Civitas Alapítvány 
kuratóriumának elnöke hozzátette, a 
rendezvény megpróbál békét terem-
teni ebben a rohanó világban. Orbán 

Árpád, Székelyudvarhely alpolgár-
mestere, a rendezvényt társszervező 
Székelygyümölcs Egyesület elnöke 
ugyanakkor kifejtette: nem a szó szo-
ros értelmében vett fesztivál lesz a 
hétvégi, inkább közösségi ünnep. A 
Civitas Alapítványnak kiemelten fon-
tos aktív kapcsolatot ápolni a helybéli 
gazdákkal, jegyezte meg a továbbiak-

ban Dénes Géza, az alapítvány regio-
nális igazgatója, és a gyümölcsfeszti-
vál ennek a kapcsolatépítésnek remek 
platformja, tette hozzá.

Zenebona, mulatság

A hétvégi eseményen ugyanakkor 
partner lesz az Udvarhelyszéki Anyák 
Egyesülete is, sátruknál különböző, 
főként családokat érintő programok-
ra, előadásokra várják a látogatókat. 
Bábszínház is lesz, kicsiknek és na-
gyoknak egyaránt: pénteken délután 
5 órától Csernik Szende lábbábos 
előadására, majd vasárnap délben 
vásári zöldségbábjátékra várják az 
érdeklődőket. A fesztivál társrendez-
vénye ezúttal is az Erdélyi Táncházta-
lálkozó, a kapcsolat révén Kárpát-me-
dencei neves kézművesek is részt 
vesznek a vásárban, illetve szomba-
ton tizennyolc, vasárnap pedig öt ud-
varhelyszéki néptáncegyüttes fellé-
pése színesíti a programot. Idén sem 
hiányoznak majd a közkedvelt állan-
dó programok: lesz Cserebere-placc, 
Erdélyi Gyógynövénykert-sátor, Gyü-
mölcsöző fotózkodás és kézműves-be-
mutatók. A rendezvényre ezúttal is 
ingyenes a belépés.

A helyi gyümölcs és az abból 
készített termékek leg javá val 
várják a látogatókat Székely-
udvar helyre

▴ F OTÓ: VERES NÁNDOR

F I Z E T E T T  T A R T A L O M

Nem csak fi atalokat várnak a marosszentgyörgyi Maros-parti keresztény zenefesztiválra
• Brazíliai fellépő és
budapesti keresztény
rap énekes is fellép a
színpadon.

Ifj úsági Keresztény Zenefesztivál
lesz szeptember 14-én, szomba-

ton a marosszentgyörgyi Hét fáknál 
vagy közismertebb nevén a Gokart 
pálya és a Sörpatika közelében ahol 
már több alkalommal a Vásárhelyi 
Forgatag, a Félsziget fesztivál vagy 
az utóbbi években a Vibe fesztivál is 
helyet kapott. Az Ő az út! elnevezésű 
rendezvényt a marosvásárhelyi Mag-
vető közösség és a Regnum Christi 
alapítvány szervezi, a népszerűsítés-
ben pedig a katolikus és református 
paróhiák segítenek. Egyik kezdemé-
nyezője, Sófalvi Szabolcs, Maro s-
szentgyörgy polgármestere ezt nyi-
latkozta a fesztivállal kapcsolatban: 
Mint egy nagy községnek a vezetője 
azt tapasztalom, hogy fontos fejlesz-
teni a település infrastruktúráját, 
víz-, csatornahálózatot építeni, uta-
kat aszfaltozni és ezt mi sikeresen 
meg is tesszük. Életbevágóan fontos 
viszont az, hogy a közösséget is épí-
teni, az itt lakó személyeket, családo-
kat lelkileg és szellemileg erősíteni. 
A személyes életemben is azt tapasz-
talom, hogy csak ha lelkileg is erős 
vagyok, akkor tudok a munkában, a 
türelemben, a döntésekben, a segítő-
készségben is fáradhatatlanul előre-
menetelni. Emiatt szervezünk vagy 

támogatunk ilyen jellegű hiterősítő 
rendezvényeket, fi gyelembe véve azt 
is, hogy a keresztény értékeket vagy a 
nemzetet megerősítő dolgokat és üze-
neteket a különböző korosztálynak 
megfelelő úton-módon kell terjeszte-
ni. A korábbi évek tapasztalatai azt 
mutatták, hogy a fi atalok lelkéhez is 
közelebb kerülhet az Örömhír, ha fi a-
talos, dicsőítő zenével, jó hangulatú, 
kreatív rendezvények által tesszük 
ezt – nyilatkozta a község előljárója. 

A Maros-parti programot fi ata-
lok állították össze fi ataloknak, de 

bármilyen korosztály részt vehet. A 
belépés ingyenes. A rendezvény 17 
órakor kezdődik változatos „sátor-
programokkal”, köztük: élményszín-
ház, óriás puzzle, családommal csa-
patom, gyereksátor, imaséta, sörözz 
a papoddal, könyvsátor, brazil sátor, 
bonus pastor sátor, szabaduló szoba, 
imasátor stb. A dicsőítő koncertek 
19 órakor kezdődnek, elsőnek a bu-
dapesti Shalom csapat koncertezik, 
velük együtt énekel Zani (Lima Zan-
derson), a brazíliából érkező fi atal, 
misszionárius orvos is. A katolikus 

és református lelkészek áldása után 
a marosvásárhelyi Blessed Dance 
Crew táncosai lépnek színpadra, 
majd pedig 19.40-től az ugyancsak 
budapestről érkező Eddy keresztény, 
könnyűzene (rap) énekes, aki egyben 
személyes tanúságtételével is buzdít-
ja a jelenlévőket.  Az estet a közis-
mert Csiszér László, Csíkmenaságból 
származó énekes és csapata dicsőítő 
koncertje zárja. 

Az Ő az út zenefesztivál három 
korábbi rendezvényén Pintér Béla, 
Unless, Csit-band, Reménység, Mag-

vető, Worship-team, Sipos Tiff any, 
Nemes Tibor és még sokan mások 
léptek színpadra. A szervezők pén-
tek délutánig várják 5 fős csapatok 
jelentkezését (az 0743–622153-as 
telefonszámon), a sátorprogramok 
ideje alatt ugyanis megrendezik A 
MI UTUNK csapatok versenyét is, 
ahol különböző tombolajegyeket 
nyerhetnek a résztvevők. A rendez-
vény helyszínén óriáscsúszda és 
trambulin is fog működni és vásá-
rolni lehet helyi (marosszentgyörgyi) 
fagyit és kürtőskalácsot. (B. ZS.)




