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Kamrakincsek csereberéje
Házi készítésű lekvárok, zöldséges fi nomságok, szárított és zöldfűszerek

• Hiánypótló rendezvény 
volt a hétvégi Gyergyói 
Kamrabörze, amelyen házi 
készítésű finomságokat, 
kozmetikumokat lehetett 
csereberélni.

HEGYI ZSUZSÁNNA

A gyergyószentmiklósi Magbörze és 
Palántamajális szezonális rendez-
vények sorát kiegészítve jött létre a 

Kamrabörze, melynek megálmodói, a Ba-
ra család elsősorban a tavaszi rendezvény 
nyomán elkezdődött éves folyamatot sze-
rették volna kiértékelni, a kamrákba, almá-
riumokba, pincékbe került fi nomságokat 
csereberére vinni és recepteket megosztani.

Hangulatos előadások

A szép számú érdeklődőnek ugyanakkor 
nemcsak ebben volt része a szombat délutá-

ni rendezvényen, hanem azt meg-
előzően Lukács Géza, Tölgyesi 
Béla és Czimbalmos Tivadar tar-
tott előadást. Lukács Géza gyer-
gyószárhegyi őstermelő a védjegy-
gyel rendelkező káposzta mellett 
hobbijáról, a fényképezésről is 

beszélt. Az eseményen munkáinak 
egy részét is bemutatta a közönségnek.

Nem kis ámulatot keltett a hallgató-
ságban az, amikor Tölgyesi Béla állat-

hordozóként funkcionáló sörös ládájából 
kiemelte a székely nyulat. Sokan először 
láthatták ezt a fajtát. A gazda elmondta, 
hogy egy csíkpálfalvi állatorvos tenyész-
tette ki 2010-ben a székely nyulat, amely 
egy középtestű fajta, haszonállatként ki-
váló, jó húsformát hoz, jól szaporodik, és 
a környezeti hatásokra, betegségekre is 
rezisztens – ideális a tartásra. Gyakorlati 
haszna ennek a fajtának például az, hogy 
élősúlyának 50 százaléka feldolgozható. 
Mivel az „alkatrészei” nem nagyok, ezért 
több hús marad meg – indokolta Tölgyesi 
Béla. A család egyebek mellett pástéto-
mot és kolbászt is készít a tartásban lévő 
állományból.

Czimbalmos Tivadar arról beszélt, hogy 
tizenöt évvel ezelőtt volt szerencséje a tön-
kölybúzával találkozni, azóta pedig nyolc 
hektáron termeszti ezt a gabonafajtát. El-
mondta, hogy elsősorban cserebere vásárt 
folytat a terménnyel, nem a pénz miatt fog-
lalkozik vele, ugyanakkor a tönköly minden 

részét hasznosítja. A hozzáértők előadásait 
követően a kamrabeli termékek csereberé-
jére került sor. Házi készítésű lekvárokat, 
zöldséges fi nomságokat, szárított és zöldfű-
szereket adtak-vettek a jelenlévők, illetve re-
cepteket és házi praktikákat osztottak meg 
egymással.

A Fölszállott a Páva új gyerekévada 
pénteken este indult, a Duna Televí-

zió népzenei és néptáncos tehetségkutató 
műsorának első adásából huszonnégy 
produkció jutott tovább, többek közt a szé-
kelyudvarhelyi Nyitnikék és a körtvényfáji 
Szász Csanád László is, akikkel majd az élő 
adásban fogunk legközelebb találkozni.

A Fölszállott a páva idei évada 
ismét a gyerekeknek biztosít lehe-
tőséget, a népzenei és néptáncos 
tehetségkutató műsor hetedik 
évadába több mint ezren jelent-
keztek, mind 6 és 14 év közöttiek. 
Az évad első két adásában a válo-
gatók legjobb pillanatai kerülnek 

a Duna Televízió nézői elé, ebből a 
két felvezetőből derül ki, hogy kikkel talál-
kozhat majd a közönség a november 8-án 
induló élő adásokban.

A gyerekek ezúttal is négy kategóriá-
ban – énekes szólisták és énekegyüttesek; 
hangszeres szólisták és zenekarok; táncos 
szólisták és táncospárok; néptáncegyütte-
sek – mérhetik össze a tudásukat. Az elő-
ző évekhez hasonlóan 48 produkció áll a 
Fölszállott a páva színpadára, karácsony 

előtt pedig kiderül, kik lesznek a kategó-
riák legjobbjai és ki lesz 2019-ben a nézők 
kedvence. A péntek esti első válogatóban 
az énekes szólisták és énekegyüttesek, va-
lamint a hangszeres szólisták és zenekarok 
legjobb produkcióit láthattuk, s ki is derült, 
hogy melyik tizenkét-tizenkét produkció 
jutott tovább az élő műsorba. A továbbjutók 
közt találjuk a Maros megyei Körtvélyfája 
kis énekes tehetségét, Szász Csanád Lászlót 
is. A kilenc éves kisfi ú magyarói népdalokat 
énekelt a műsorban, azzal érdemelte ki a 
továbbjutást. Székelyudvarhelyi csapatnak 
is drukkolhatunk majd az élő műsorban, 
mégpedig három éneklő leányzónak. Csiki 
Zsófi a, Deák Boglárka és Tifán Anna óvodás 
koruk óta énekelnek. Két évvel ezelőtt, a ta-
nárnőjük fejéből pattant ki az ötlet, hogy mi 
lenne, ha összeállnának – így alakult meg a 
Nyitnikék, és jött létre egy szoros barátság. 
Pénteken a táncos szólisták és táncospá-
rok, valamint néptáncegyüttesek legjobb 
pillanatait láthatjuk 20.30-tól a Duna Te-
levízióban, s kiderül a következő huszon-
négy továbbjutó produkció, amellyel majd 
a november 8-án kezdődő élő műsorokban 
találkozhatunk.  (Szász Cs. Emese)

A székely nyuszi élősúlyának 50 
százaléka feldolgozható

▾  FORRÁS: HEGYI  ZSUZSANNA

EZ AZ OLDAL A MI AJÁNDÉKUNK ÖNNEK!
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Udvarhelyi és körtvélyfáji továbbjutók




