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• Díjkiosztó ünnepsé-
get tartottak pénteken 
az Ákovita Nemzetközi 
Párlat- és Pálinkaver-
senyen. A csíkszeredai 
Hunguest Hotel Fenyő-
ben rendezett esemé-
nyen méltatták a nagy-
számú benevezőt.

KORPOS ATTILA

A z első alkalommal meg-
tartott esemény a Codex 
Régizene Együttes és Vaszi 

Levente népdalénekes közreműkö-
désével a magyar, illetve székely 
himnusz eléneklésével kezdődött. 
A rendezvényen a helyi politikai 
vezetők mellett részt vett Nagy Ist-
ván, Magyarország agrárminisztere 
és egyben a verseny fővédnöke, to-
vábbá Tóth László, Magyarország 
Csíkszeredai Főkonzulátusának 
vezetője, Mihály László, a Magyar 
Pálinka Nemzeti Tanács elnöke és 
Béli Géza, a magyarországi Pálinka 
Kollégium szakmai műhely társala-
pítója. Becze István, a Székely 
Gazdaszervezetek Egyesületének 
elnöke és a rendezvény főszervező-
je első felszólalóként megköszönte 
minden közreműködő munkáját és 
a benevezők bátorságát a pálinka-
versenyre. Korodi Attila csíkszere-
dai polgármester, Tamás Sándor, 
Péter Ferenc, illetve Borboly Csaba 
székelyföldi megyeitanács- elnökök 
az érték- és hagyományteremtést 

emelték ki a verseny kapcsán, 
amely a magyar kapcsolatok meg-
erősödését eredményezi.

1082 leadott minta

Béli Géza a verseny szakmai elnöke-
ként kitért az 1082 leadott mintára, 
amely – mint mondta – az előzete-
sen várt mintaszám duplája. „Több 
évtizedes hagyománnyal rendelke-
ző versenyeken sem szokás az ilyen 
magas szám” – jelentette ki. Tudat-
ta, hogy az Erdélyből, Partiumból, 

Vajdaságból, Felvidékről, Magyar-
országról és Izraelből érkezett min-
ták közül 164 volt olyan, amely nem 
ütötte meg a verseny színvonalát, 
ellenben a szakmai zsűri személyes 
tanácsokat adott a párlatok minősé-
gi javítása érdekében. Nagy István, 
Magyarország agrárminisztere alá-
húzta, hogy a pálinka identitást ad 
a magyar nemzetiségnek, és kultú-
rateremtő ereje van. „Célunk belépni 
a minőségi italok piacára. Magyar 
emberként pálinkával kínáljuk a 
számunkra kedves embereket, mert 

meg akarjuk mutatni, hogy mire 
vagyunk képesek” – emelte ki a mi-
niszter, hihetetlennek nevezve az 
ezer fölött leadott mintaszámot.

Mindenkit díjaztak

A leadott minták közül 315 bronz, 
394 ezüst, 209 pedig arany minő-
sítést érdemelt ki. A versenyzőket 
egyenként hívták ki, akik emlékla-
pot, érmet és személyre szabott 
szakmai értékelést kaptak a leadott 
mintával kapcsolatban. A hosszas 

átadás második fele vált izgalmas-
sá, ahol nem volt egyedi, hogy egy 
versenyző olyan sok, különféle 
mintát adott le, hogy 40–50 minősí-
tést is elért. A csíkdelnei János And-
rás Előd és Vass Csongor például 8 
bronz, 30 ezüst és 24 arany minősí-
tést zsebeltek be. A különdíjak sorá-
ban Csíkszereda Város Különdíját 
is ők érdemelték ki, továbbá a leg-
eredményesebb erdélyi magánfő-
zők és a legjobb erdélyi szilvapár-
lat egyéni díját is elhozták. A sajtó 
által választott legjobb pálinkának 
járó díjat Portik Nándor nyerte el. A 
különféle kategóriákat nyerő párla-
tokat Champion minősítéssel díjaz-
ták. A legeredményesebb erdélyi 
kereskedelmi főzdének, továbbá 
az üzleti kategória nyertesének is 
a székelyudvarhelyi Yami vállalko-
zás bizonyult. A legjobb erdélyi va-
don termő gyümölcspárlat nyertese 
Butka Sándor lett. A legjobb erdélyi 
szilvapárlat díjat üzleti kategóriá-
ban a marossárpataki pálinkafőz-
de nyerte el. A Pálinka Kollégium 
a legszebb párlatot díjazta, ahol a 
marossárpataki Antalfi  Zoltán szil-
vapárlata bizonyult a legjobbnak. A 
verseny legjobb egyéni párlat díját 
a magyarországi Gyenesei István 
nyerte. A díjátadást a nyertes pálin-
kák kóstolása és ünnepi vacsora kö-
vette. Az alapanyagok között a meg-
szokott gyümölcsök mellett nem 
volt egyedi a banán, a sárgarépa, a 
zeller, a grapefruit, a homoktövis, 
illetve a különféle sörpárlatok sem.

A leadott minták közül 315 bronz, 394 ezüst, 
209 pedig arany minősítést érdemelt ki
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Noha a naptár júliust mutat, ke-
vesebb mint 15 Celsius-fok alatti 

reggeli hőmérséklet fogadta 
vasárnap reggel a korona-
vírus-járvány miatt egy év 
szünet után újból megnyílt 
ócskapiacra érkezőket. Ke-
véssel nyolc előtt, amikor 
mi a helyszínre értünk, az 

ajtónál még nem volt senki, 
így mindenki saját belátása szerint 
viselte a maszkot. A piactereken kö-

telező ugyan, akkor is, ha szabadban 
van, de ezt csak az eladók és vásárlók 
kevesebb mint fele tartotta be.

A felhozatalról

Meglepően színes volt a felhozatal 
reggel. Az átlagosnál ugyan kevesebb 
árus pakolt ki, voltak szabad helyen a 
fő sétány közelében is, de nagyon sok 
áru volt, akadt tehát miből válogatni. 
A kora reggeli érkezés nagy előnye, 
hogy mindenből lehet válogatni, hát-
ránya pedig az, hogy kevésbé lehet 
alkudni, mint zárás előtt. Legtöbben a 
cipőket, ruhákat nézték, ezekből volt a 

legnagyobb felhozatal, többféle árban 
és minőségben lehetett nyári, őszi, 
sportcipőket vásárolni. Szerszámok, 
alkatrészek, régiségek közül is lehe-
tett válogatni. Kevés volt ugyanakkor 
a felhozatal a kerékpárokból és a nyári 
sportfelszerelésekből: mindössze egy 
helyen láttunk két evezőt, de görkor-
csolyát és hajtányt már sehol. Egyik 
árus arról mesélt nekünk, hogy eddig 

nem mertek hozni külföldről semmit, 
mert nem tudták, hogy hol tárolják, 
értékesítsék. Volt, aki azt mondta, 
hogy szombaton és szerdán más vá-
sárokban kínálja eladásra a portékáit, 
de a vásárhelyi ócskapiacot szereti a 
legjobban, mert itt mindig sokan van-
nak és jók a vásárok.

Jó tudni, hogy a marosvásárhelyi 
városvezetés döntése értelmében 

ezentúl nemcsak vasárnap, hanem 
kedden 7.30–14 óra között is lesz 
ócskapiac Vásárhelyen, legalább-
is próbálkozás, hogy hétköznap is 
meghonosítsák a vásárt. 

Újra benépesült a marosvásárhelyi ócskapiac 
• Az ősziesre fordult időjárás ellenére vasárnap reggel 
benépesült a marosvásárhelyi ócskapiac, és tömege-
sen vonultak a nézelődésre, válogatásra, alkura vágyó 
vásárhelyiek és környékbeliek a volt kaszárnya udvará-
ra. Nagy várakozás előzte meg a nyitást, az elmúlt egy 
évben legalább hetente egyszer megkérdezték a közös-
ségi oldalakon: mikor nyit az ócska?

Az átlagosnál kevesebb árus 
volt, de kíváncsiskodóból, 
vásárlóból  nem volt hiány

▾  FOTÓ: RAB ZOLTÁN

Nagy „bajban” volt a zsűri
Több mint ezer mintát kellett értékelni az Ákovita Párlat- és Pálinkaversenyen




