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Mangalicaszalonna nyerte az 
első díjat a hétvégi Kalotaszegi 
Szalonnafesztiválon, amelyet 
első ízben tartottak meg. A Ko-
lozs megyei Mákófalván szerve-
zett egész napos rendezvényen 
több mint ezren vettek részt – 
mondta el a Krónikának Mol-
nár Attila, a főszervező Erdélyi 
Kézműves Céh vezetője.

 » KISS JUDIT

N agy népszerűségnek örven-
dett a Kolozs megyei Mákófal-
ván szombaton szervezett Ka-

lotaszegi Szalonnafesztivál, amelyre 
több mint ezren voltak kíváncsiak – 
mondta el a Krónika megkeresésére 
Molnár Attila, a főszervező Erdélyi 
Kézműves Céh vezetője. Az egyesü-
let kilenc éve szervez szalonnákat, 
húsfélékből készült fi nomságokat 
szemléző fesztiválokat Kolozsváron, 
most újdonságnak számított, hogy 
Mákófalván is megtartották a ren-
dezvényt, de persze a kincses város-
ban is lesz mustra február 14–16-án.

„Házhoz vitték” a rendezvényt
„Egyre többen szerették volna saját 
településükön is megszervezni, így 
alakult, hogy három éve Brassóban, 
idén Tusnádfürdőn is elkezdték 
megrendezni a szalonnaszemléket. 
Mivel Kolozsváron a korábbi évek-
ben sok kalotaszegi gazda nyert, így 
idén „házhoz vitték” a rendezvényt” 
– mutatott rá Molnár Attila. Hozzá-
tette, céljuk, hogy olyan partnereket 
keressenek, akik saját településü-
kön meg tudják szervezni a szalon-
nafesztivált, hogy a tizedik kiadás-
ra, jövőre legalább tíz helyszínen 

tarthassanak mustrát. A főszervező 
elmondta, a mákófalvi rendezvény-
re tizenheten neveztek be, ami meg-
lepően sok ahhoz képest, hogy első 
alkalommal tartották Kalotaszegen. 
„Az Erdélyi Kézmíves Céh Egyesület 
partnere volt a helyi polgármesteri 
hivatal. A zsűriben Sabin Gherman 
újságíró, Both György alpogármes-
ter, Vincze Péter, a mezőségi Szép-
kenyerűszentmártonból érkezett 
termelő, László Miklós mákófalvi 
lakos – aki már jó néhány díjat el-
nyert a korábbi szemléken, Szabó 
Csaba újságíró, Gábor Lali gábor 
cigány barátunk, és Mihai Cornea 
mészárszéktulajdonos foglalt he-
lyet” – mondta el Molnár Attila. 
A felhozatalról szólva kifejtette, 
annyira színes volt, hogy nemcsak 

egy-egy darabka szalonnát tettek le 
a versenyzők a lapítóra, hanem kol-
bászt, túrót is. Kolozsváron úgy tör-
ténik, hogy egyik nap a kolbászok, 
sonkák, más füstölmények versenye 
van, másnap pedig a szalonnáké, 
Mákófalván viszont nem választot-
ták külön, az egynapos rendezvé-
nyen a versenyző minden termékét 
értékelték: körítésnek tekintették 
a kolbászt. „Pontozták a külcsínyt 
éppúgy, mint a belbecset és azt is, 
ahogyan a versenyző bemutatta a 
termékét. Mivel ez farsangi mulat-
ság volt, poénokkal, humorosan 
kellett ismertetni a szalonnákat. Az 
elvárás az volt, hogy minél móká-
sabban mutassák be a termelők a 
fi nomságokat, nem akadémiai szi-
gorral. A versenyző azt is elmesélte, 
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Mangalicaszalonna lett a legjobb füstölmény

Szem-szájnak ingere. Terítékre kerültek a füstölt fi nomságok a Kalotaszegi Szalonnafesztiválon

Jó jel. A marosvásárhelyi állatkert medvéje a napot ábrázoló doboznak esett neki, jöhet a kikelet
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hogy miben érlelte a szalonnát, 
mit adott enni, mit énekelt a disz-
nónak, hányszor vakarta a hátát, 
engedte-e ki a napsütésre” – me-
sélte a szervező.

Farsangi bohózat része
a szalonnafesztivál
A nagydíjas a jegenyei Kerekes 
Antal lett, aki gyönyörű mangali-
caszalonnával versenyzett. Mol-
nár Attila rámutatott, jövőre ala-
posabban el kell gondolkodniuk 
a pontozási rendszeren, hiszen 
a mangalicaszalonnát nem lehet 
összehasonlítani egy házi disznó-
nak a szalonnájával, mert eleve 
klasszisokkal másabb az íze: fi no-
mabb, puhább, porhanyósabb. Azt 
is elmondta Kalotaszegen is egyre 
nagyobb teret hódít a mangalica 
tartás, de persze nem kell kizárni 
a többi sertésfajt, mert a mangali-
ca tipikusan zsírdisznó, tehát ami 
a szalonnát, töpörtyűt, zsírt illeti, 
nagyon jól kiadja. A fesztiválon 
második helyezést ért el a búzai 
Szász György és a mákófalvi Mil-
le Sándor, harmadik helyezést a 
gyerőmonostori Gansca Aurora és 
Kovács Mihók Zoltán. „A díjazás 
itt nem anyagi elismerésekből áll, 
inkább a dicsőség a fontos, a ren-
dezvény maga is inkább farsangi 
mulatság, farsangi bohózat. Min-
denkinek merített papírra kézzel 
készített oklevelet adtak, amelyen 
az áll: „az okiratot kiállító intéz-
mény: Erdélyi Zamatológiai Nép-
főiskola (kalotaszegi kihelyezett 
fi ókintézmény), Szalonnológiai 
tanszék” – mutatott rá a főszer-
vező. A rendezvény keretében 
kézművesműhelyeket is tartottak, 
a gyerekek fazekaskodtak, Gábor 
Lali vezetésével rézüstöt lehetett 
készíteni, réztárgyakat kalapálni.

 » Jövőre ala-
posabban el kell 
gondolkodniuk a 
pontozási rend-
szeren, hiszen 
a mangalicasza-
lonnát nem lehet 
összehasonlítani 
egy házi disznó-
nak a szalonná-
jával, mert eleve 
klasszisokkal 
másabb az íze: 
fi nomabb, pu-
hább, porhanyó-
sabb.
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Kokó, a rangidős nősténymedve 
jött ki elsőként a „barlangjából” 

tegnap, gyertyaszentelő napján, és a 
marosvásárhelyi állatkert látogatói 
úgy döntöttek, hogy a fátyolos napsü-
tés ellenére, a medve nem látta meg 
az árnyékát. Ez a néphagyomány sze-
rint azt jelenti, hogy hamarosan itt a 
tavasz. Az  állatkertben hagyományo-
san szervezték meg az „időjóslást”, 
idén nyolc medve segítségével, az 
eseményre mintegy harmincöt–negy-
ven gyerek és szüleik voltak kíváncsi-
ak. A rendezvény idején a majom-
házban mézet lehetett kóstolni, majd 
12 órától kiengedték a kárpáti bar-
namedvéket az elkerített udvarukra. 
A majomház és a medvék otthona 
között a gyerekek az „időjóslással” 
kapcsolatos kérdéseket is találtak a 
kerítésekre akasztva, de útba esett az 
elefántház, a látogatók megnézhet-
ték többek között a zsiráfot, az ameri-
kai bölényeket, a gímszarvasokat és a 
dingót is, sőt még egy „kiszabadult” 
kis pónit is megsimogathattak. Közös 
csoportkép elkészítése után, pont-

ban délben a gondozók kiengedték 
a medvéket. Bár előtte végig esett az 
eső, az időjóslás idejére elállt. Hal-
mágyi Ildikó, az állatkert szóvivője 
elmondta, „hivatalosan” ezt az idő-
pontot veszik fi gyelembe az időjóslás 
szempontjából, ezért nem számít, ha 
előtte vagy utána esik az eső. Pár má-
sodpercre azért lehetett látni a napot, 
bár mivel fátyolos volt az égbolt, nem 
vetett árnyékot a medvének. Elsőként 
Kokó jött ki a „barlangjából”, a leg-
idősebb nősténymedve, amely már 
több bocsnak életet adott az elmúlt 
években, például Vackornak, aki 
barna medve létére olyan hatalmasra 
nőtt, hogy sokan grizzlynek nézték. 
A felnőtt egyedeket nem érdekelték 
az udvarukra felakasztott papírdobo-
zok, amelyekre napot, felhőt, illetve 
havat rajzoltak, és száraz medveele-
delt tettek beléjük a gondozók. Annál 
jobban örültek nekik a bocsok, Ursu-
la volt első, aki nekiállt velük játsza-
ni. A napot ábrázoló doboznak esett 
neki elsőként, amelyet jelzés értékű-
nek vettek a látogatók: úgy vélték, ez 
nem jelenthet mást, minthogy hama-
rosan itt a tavasz.

Kijött a medve a barlangból: az „időjós” szerint közel a tavasz




