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Kalotaszegen és Székelyföldön 
is megszervezik február elején 
a szalonnafesztivált, amelyet a 
kincses városban évek óta nagy 
érdeklődés övez. Mákófalván és 
Tusnádfürdőn interaktív progra-
mokkal, helyi ételekkel, borkós-
tolóval várják az érdeklődőket.

 » BEDE LAURA

Kolozsvári mintára február 8–9. 
között első alkalommal megren-
dezik a székely szalonnafesz-

tivált. A gasztro-kulturális esemény-
nek a tusnádfürdői Tulipán vendéglő 
ad otthont. Fazakas Attila főszervező 
a Krónika érdeklődésére elmondta, 
az elmúlt években több alkalommal 
is járt a kincses városi szalonnafesz-

tiválon, amelynek ötletgazdáitól 
megkérdezte, hogy miért nem hozzák 
el a Székelyföldre is a rendezvényt. 
Ekkor felajánlották neki a szervezés 
lehetőségét, hiszen székelyföldiként 
jobban ismeri a helyi viszonyokat. A 
helyszínválasztással kapcsolatban 
rámutatott, a legmegfelelőbb a csík-
szeredai Erőss Zsolt Aréna lett volna, 
de mivel ez felújítás alatt áll – és le-
het nem fejezik be a megadott időre 
– Tusnádfürdőre esett a választás. 
A fürdőváros ugyanis ugyanakkora 
távolságra van Csíkszeredától, mint 
Sepsiszentgyörgytől, és eléggé felka-
pott turizmus szempontjából.

Ételkülönlegességek, 
kulturális programok
A szakvásáron szombaton a szalon-
nákat, vasárnap a füstölt húsból 
készített termékeket díjazzák. A ver-

senyre három megyéből – Maros, 
Kovászna és Hargita – jelentkeztek, 
érdekességként lesz egy ploiești-i 
kiállító, aki homokban készült török 
kávét készít a résztvevőknek – rész-
letezte a szervező. Arról is beszélt, 
hogy a rendezvényen szinte végig 
élő népzenét hallgathatnak a jelen-
levők, a csíkszeredai Kedves zene-
kar szolgáltatja a jó hangulatot.

Kísérőrendezvényként szervez-
nek író-olvasó találkozót: első nap 
Muszka Sándor bemutatja Para 
István karikaturista PARA című 
kötetét, másnap Nagy Lóránt A 
nyakleves antológiája című köny-
vét ismertetik, az íróval Nagy Péter 
beszélget. Állandó programként 
megtekinthető a Prisma fotóklub 
kiállítása, továbbá pálinka-, illetve 
borkóstolóval, szalonnasütéssel, 
tábortűzzel várják az érdeklődőket. 

A HAGYOMÁNYOS ÍZEKEN KÍVÜL ÉTELKÜLÖNLEGESSÉGEK IS KÓSTOLHATÓK A TÖBB HELYSZÍNEN SZERVEZENDŐ SZAKVÁSÁRON

Régiós térhódításban a szalonnafesztivál

A kolozsvári szakvásáron több kategóriában értékelik a versenyzők hústermékeit, és ennek mintájára szervezik meg az első székely szalonnafesztivált
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Gyerekek és felnőttek számára is 
érdekes lehet a sajtkészítési bemu-
tató, ugyanakkor a gyergyócsoma-
falvi kézműves csokoládégyártó 
külön erre az alkalomra készít cso-
koládéba mártott sült szalonnát.

Kalotaszegi ízek 
megmérettetése
Mivel az elmúlt években több-
ször is Mákófalvára kerültek a 
kolozsvári SzalonnaFeszt trófeái, 
idén házhoz viszik a rendezvényt 
a kalotaszegi gazdák számára, 
egyúttal hangulatos kirándulást, 
falunézést ígérve az érdeklődők-
nek – olvasható a fesztiválsorozat 
hivatalos oldalán.

Az egynapos rendezvény szom-
baton 12 órakor kezdődik a kalo-
taszegi gazdák termékeinek vá-
sárával. Ugyancsak déltől Csibi 
Csaba szilágysági fazekasmester 
segítségével agyagozni, koron-
gozni lehet, Gábor Lali bádogos, 
ötvösmester pedig a réztárgyak 
készítésének rejtelmeibe nyújt 
betekintést. A versenybe be-
nevezett szalonnák, kolbászok 
mustrája, illetve zsűrizése 16 órá-
tól kezdődik, a díjkiosztás pedig 
a tervek szerint 18 órakor lesz. 
Az eredményhirdetést követően 
a Balatoni Borvidék tart kóstolót 
a vidék borkülönlegességeiből. 
A rendezvényt szalonnasütés, 
közös éneklés és mulatság zárja. 
A szervezők tájékoztatása szerint 
a látogatókat hagyományos tor-
dai pecsenyével, fánkkal, csörö-
gével és a gazdák fi nomságaival 
várják a helyiek. A Kolozs megyei 
falut autóval és vonattal egyaránt 
könnyű megközelíteni. A vonatál-
lomás és faluház között biztosít-
ják az igénylők szállítását.

A szalonnafesztivál kolozsvári 
kiadását február 14-én, a brassóit 
február 20–23. között szervezik.

 » Mivel az 
elmúlt években 
többször is Má-
kófalvára kerül-
tek a kolozsvári 
SzalonnaFeszt 
trófeái, idén 
házhoz viszik a 
rendezvényt a 
kalotaszegi gaz-
dák számára.

Szünetel Rakonczay Gábor atlanti-óceáni expedíciója
 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Megszakította útját és visszatért a 
szárazföldre Rakonczay Gábor, 

aki az általa tervezett és épített álló-
szörfön a világon elsőként próbálja 
átevezni az Atlanti-óceánt a kabin 
nélküli vízi járművel. A magyar ext-
rémsportoló – amint csapata sajtó-
közleményéből kiderül – szombaton 
reggel indult el a Kanári-szigetekhez 
tartozó Gran Canaria déli részén fekvő 
Pasito Blanco kikötőjéből. Az expedí-
ció második napján azonban az előre-
jelzésekhez képest jóval erősebb szél-
lel kellett megküzdenie, és az éjszaka 
során vélhetően egy nagyobb úszó 
tárgy csapódott a SUP (stand up padd-
le, azaz állószörf) aljának. A harmadik 
nap reggelére enyhébb vízszivárgást 
tapasztalt a sportoló, és miután megbi-
zonyosodott arról, hogy sérülést szen-
vedett a tőkesúly, úgy döntött, hogy 
160 kilométernyi evezést követően, a 
beszivárgó víz okozta óvintézkedés és 
a biztonság érdekében visszafordul 
a szárazföld irányába – olvasható a 

HVG.hu portálon. Segítséget kért a 
Magyarországon tartózkodó szakmai 
csapatától, amely felvette a kapcsola-
tot a Gran Canaria szigetén tartózkodó 
magyar vitorlázóval, Légrádi Márkkal. 
A hajós és legénysége elindult a 
Sunday Morning vitorlással, és közel 
12 órás út után sikerült Rakonczay 
Gábort elérniük. Csaknem egy órán át 
igyekeztek a nagy hullámok közepet-
te a SUP-ot a vitorláshoz biztonsággal 
rögzíteni, majd visszaindultak a Kaná-
ri-szigetek felé.

Az expedíció újrakezdéséről a SUP 
állapotának és javíthatóságának függ-
vényében Rakonczay Gábor és a szak-
mai stáb közösen hozzák meg a végle-
ges döntést pár napon belül.

A magyar sportoló tavaly január-
ban az Antarktiszon 44 nap alatt 900 
kilométert gyalogolt három társával 
együtt, és első magyarként érte el a 
Déli-sarkot. Ultrafutóként rendsze-
resen teljesít ultramaratoni távokat, 
ilyen volt a 680 kilométeres ország-
futás, vagy a tengerszintről felfutás a 
Mont Blanc-ra. Rakonczaynak az expedíció második napján erős széllel kellett megküzdenie, és a szörfje is megsérült




