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Udvarhelyszék megmozdult
558 nagykövet vett részt a Fuss Neki! jubileumi kiadásán
• Harminchárom szer-
vezet 558 nagykövete 
vett részt vasárnap 
délben a Székelyud-
varhelyi Közösségi 
Alapítvány (SZKA) 
Fuss Neki! adomány-
gyűjtő programjának 
utolsó szakaszán. A 
jelentkezések, majd a 
nagykövetek toborzá-
sa és a gyűjtés után 
minden nagykövet 
teljesítette – ki futva, 
ki biciklizve, ki sétálva 
– a szabályokba fog-
lalt legkevesebb egy 
kilométeres távot.

K U D E L Á S Z  N Ó B E L

T izedik, jubileumi kiadásá-
hoz érkezett az SZKA kez-
deményezése, ennek méltó 

megünneplését pedig a résztvevők 
létszáma és a kedvező időjárás is 
lehetővé tette. A közösségi esemény 
Székelykeresztúrtól Homoródszent-
pálig a 33 benevezett szervezet ál-
tal választott helyszíneken zajlott 
vasárnap 11–13 óra között. Tavaly 
a járványhelyzethez alkalmazkod-
va nem a székelyudvarhelyi városi 

parkban, hanem a támogatásért 
folyamodott civil szervezetek által 
választott helyszíneken rendezték 
meg a tömegfutást. Ezt a rendszert 
alkalmazták idén is, amelynek 
előnye, hogy az addigi 400 főben 
megállapított nagykövet-létszámot 
feljebb lehetett emelni, így idén 558 
személy jelezte részvételi szándé-
kát a gyűjtőakciót záró vasárnapi 
eseményen. A gyűjtőakció történe-
tében először most biciklis nagy-
követek is csatlakoztak, ráadásul 
igen jelentős számban: 162 személy, 
vagyis a benevezettek közel egy-

harmada két keréken gurult futás 
helyett az általa képviselt szerveze-
tért. A gyerekek idén egy-egy szu-
pernyuszi kitűzőt kaptak ajándék-
ba, a szervezők így köszönték meg 
részvételüket. Egyébként évről évre 
nő az akcióba benevező gyerekek 
száma – tette hozzá Csáki Rozália.

Rekordmagas támogatás

A legutóbbi adatok szerint vasárnap 
délig a felajánlások összege elérte a 
480 ezer lejt, amiből 427 ezer lejt 
már be is fi zettek a támogatók, tud-

tuk meg Csáki Rozáliától, az SZKA 
ügyvezető igazgatójától. Ez példát-
lanul magas összeg, csak összeha-
sonlításképpen: tavaly mintegy 260 
ezer lej volt a beérkezett támogatá-
sok összértéke. A legtöbb szervezet 
elérte a célösszeget, sokan meg is 
haladták azt, sőt van olyan is, ame-
lyiknek a megvalósítandó projektre 
számított költség négyszeresét si-
került begyűjtenie. A felajánlások 
mintegy 65 romániai településről 
érkeztek, de külföldön élők is tá-
mogatták, felajánlások érkeztek 
többek között Svájcból, Hollandi-

ából, Dániából, Magyarországról, 
Németországból, Franciaországból, 
Izraelből, Kanadából is – sorolta 
Csáki. Érdekességképpen azt is ki-
számolták, mekkora távot vállaltak 
be a nagykövetek: az összeadott 
távok több mint 4390 kilométert 
tesznek ki. Az SZKA statisztikáiból 
az is kiderül, hogy a nagykövetek 
53%-a nő, 47%-a pedig férfi  volt, 
továbbá hogy a legfi atalabb kétéves 
volt, a legidősebb nagykövet pedig 
77 évet töltött.

Még várnak támogatásokra

A bejelentett támogatásokat to-
vábbra is várják, újabb felajánláso-
kat azonban vasárnap éjféltől szá-
mítva már nem lehet tenni, mondta 
Csáki Rozália. Előfordul, hogy nem 
sikerül időben eljuttatni a 
támogatási összeget, ezért 
erre adnak még időt: a re-
gisztrált adományokat egy 
hétig, vagyis 17-én éjfélig 
lehet még pótolni. Erre több 
lehetőség is van. Lehet on-
line: a Fuss Neki! oldalán 
található nagyköveti profi l-
nál megjelenő „kifi zetés” 
gomb segítségével, személyesen el 
lehet juttatni az SZKA irodájába, 
emellett a kifi zetést banki átutalás-
sal is el lehet intézni. Ezt követően 
lezárják a támogatási lehetőséget – 
tette hozzá Csáki Rozália.

A L B E R T  E S Z T E R

Szakmai konferenciával kez-
dődött pénteken a XIV. Híres 

Szárhegyi Káposztavásár és Feszti-
vál, szombaton pedig a rendezvény 

nyitóünnepségét tartották a 
vásártéri színpadnál, ahol  
a település polgármestere 
köszöntötte a jelenlévő-
ket, a főzőverseny csapa-
tait, a testvértelepülések 
képviselőit, Gyergyószár-
hegy lakóit. „Rendezvé-
nyünk fontossága abban 

rejlik, hogy hagyományain-
kat folytatjuk, tiszteljük a múltat, 
ugyanakkor alkalmat teremtünk a 
találkozásra” – fogalmazott Dan-

guly Ervin, Gyergyószárhegy pol-
gármestere. Ezután a rendezvény 
fénypontja következett, amikor 
lovas felvezetéssel, szekerekkel, 
népviseletbe öltözve levonultak a 
jelenlévők a „káposztáskertbe”, 
a Cárinába, ahol megtörtént a ká-
posztavágás is.

Nem csak vásár

A hagyomány szerint amikor kimen-
nek a káposztavágók a földre, akkor 
egy kevés perecért, pálinkáért cserébe 
a gazdáktól káposztát kapnak, és ez a 

káposzta szokta adni az alapanyagot 
a főzőverseny ételeinek elkészítésé-
hez is. „Ez egy óriási ünnep nekünk, 
szárhegyieknek. Tudni kell róla, hogy 
ez egy kettős rendezvény, elsősorban 
egy káposztavásár. A 90-es évektől, 
amikor elkezdtük feleleveníteni ezt a 
hagyományt, ez csak egy kaláka volt 
és vásár. Ezen a napon nagyon sokan 

eljönnek a vásártérre megvásárolni a 
sózni való káposztát. Erre nagyon ké-
szül a falu, már előző héten legvágják 
a káposztát, megtakarítják, helyeket 
foglalnak a vásártéren, vagy otthon 
nyitott portával várják a vásárlókat. 
Ugyanakkor azt is szem előtt tartjuk, 
hogy ilyenkor az ide látogatóknak szó-
rakoztató, kulturális programmal is 

szolgáljunk. Így nőtte ki magát feszti-
vállá a vásár” – magyarázta Dangul.

Kilója két lej

Lukács Géza zöldségtermesztő, 
a Szárhegyi Káposztatermesztők 
Egyesületének vezetője, akinek 
földjén történt a káposztavágás 
bemutatása is, elégedett az idei 
terméssel. „Azt kell mondanom, 
szép az idei káposztatermés. Ed-
dig mindig az volt a gond, hogy 
palántáztunk és a víz elvitte. Idén 
szép, egész, tömör fejeket tudtunk 
és tudunk begyűjteni, éppen ezért 
tudjuk a tavalyi árban árulni a ká-
posztát, 2 lejért. Egyedi a szárhegyi 
káposzta, de nem élünk vissza a 
lehetőséggel ebből a szempontból, 
mert azt szeretnénk, hogy minél 
több ember kóstolja meg, elérhető 
áron. Ez egy helyi érték.”

Vasárnap terménymegáldással 
egybekötött ünnepi szentmise, ut-
caszínház és gyermekkoncert zárta 
a XIV. Híres Szárhegyi Káposztavá-
sárt és Fesztivált.

Jó volt az idei termés: a gyergyószárhegyi káposztát ünnepelték
• Egy év kihagyás után ismét megrendezték a Híres 
Szárhegyi Káposztavásárt és Fesztivált. A hétvégén 
lezajlott eseménynek ezúttal főként vásár jellege 
volt, de számos kulturális és gyerekprogram is színe-
sítette a rendezvényt.

Nem lehetett panasz az idei termésre 
Szárhegyen
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Szejkefürdőn, Orbán Balázs sírhelyének közelében egy 
újabb székely kapu felállításáért futottak a nagykövetek
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