Beszámoló „A régmúlt gasztronómiája” Múltidéző gasztronómiai bemutató és
Zarándokpont avatás rendezvényről
Vámoscsalád, Fő utca 102. és Petőfi Sándor u. 10.
2014. október 25. 1000-1430
A „Zarándokpont fejlesztés a Szent Márton-úton” elnevezésű 8546692934 pályázati azonosítóval rendelkező projekt keretében a kedvezményezett
Répcelaki Szent István Király Plébánia (székhely: 9653 Répcelak, Arany J. u. 7., Adószám: 18892183-1-18, MVH azonosító:1004493613) az egy hónappal korábban bejelentett időpontnak megfelelően 2014. október. 25-én, szombaton 1000-1430 között tartotta meg a „A régmúlt gasztronómiája” Múltidéző gasztronómiai bemutató és
Zarándokpont avatás elnevezésű rendezvényét.
A szeles, hűvös időre való tekintettel a rendezvény a meghívóban szereplő
vámoscsaládi művelődési házban kezdődött. Az érkezőket már kemencés ételekkel
várták. Megkóstolhatták a kemencében sült sonkás kiflit, langallót és kemencében
aszalt szilván érlelt házi pálinkát. A kezdés időpontjától több mint egy órán keresztül
tartó áramszünet sem tudta megzavarni a rendezvényt.
A program során elsőként Aigner Géza plébános ismertette a projekt célját és vidékfejlesztési fontosságát. A Répcelaki Szent István Király plébániához tartozó kis települések értékeik ellenére sem rendelkeznek ma számottevő turisztikai vonzerővel, és a
községek látogatottsága még csökken a 86-os út elkerülő szakaszának megépítésével.
Ezért szükséges programkínálattal rendelkező zarándokpontokat létrehozni a településeken, amelyek turista és zarándok látogatóival élénkíthetik a községek életét. A Vámoscsalád, Petőfi Sándor utca 10 szám alatt lévő zarándokpont  a kialakítás alatt lévő
 Pannonhalma és Szombathely közötti „Szent Márton” kerékpáros útvonalon helyezkedik el. Ez a kerékpárosok számára létrejövő programkínálat sok települést érint, regionális jelentőségű, és a 2016-os Szent Márton jubileumi év kapcsán rendkívül aktuális. Az itt elhelyezkedő települések elsősorban helyi nevezetességeikkel, népi értékeikkel, vendégszeretettükkel alkothatnak turisztikai vonzerőt. Projektnek három eleme
van: vizesblokk konténer beszerzése, kemence építése, a kemencés ételek jelen bemutatója.
Boros László ev. Margaréta Étterem és Panzió (Répcelak, Petőfi S. u. 63., adószám: 74553820-2-38) szervezésében és megvalósításában a kemence használat értékes és gazdag lehetőségeinek ismertetése következett. A jelenlévők számára a krumpli
prósza, vagy más néven tócsni, cicege készítése került a helyszínen részletes bemutatásra, amely aztán a nem messze lévő kemencében lett megsütve. Kóstoló és előadás
következett kemencében készült palóc leves, házi kenyér, túrós lepény készítéséről.
Vámoscsaládi kisdiákok és zeneiskolások mondókákkal és énekekkel adtak ízelítőt abból, hogy mennyire jelen van a kemence irodalmunkban. Az ételek mellé
gyógytea került kínálásra, mert növények szárítására is szóba jöhet a kemence. Ismertető is elhangzott a magunk által szedett és szárított növényekből készült teákról.
Az együttműködés keretében a nicki Fergeteg táncegyüttes fellépése példázta, hogy
milyen idegenforgalmi vonzerő rejlik a népi kultúrában.

Boros László ev. - Margaréta Étterem bemutatásában és kínálásában sorra következtek a kemencében süthető ételek. Pl.: sült csülök, oldalas, csirke, kacsa, burgonya, tök,
kalács, alma, gesztenye, confitált zöldségek. Stb.
Az ételek fogyasztása ideje alatt Feiszt György a Szent Márton Európai Kulturális
Útvonal Magyarországi Tanácsának vezetőségi tagja vetítettképes előadásában bemutatta a Pannonhalma és Szombathely közötti biciklis útvonal településein elhelyezkedő
nevezetességeket. Dicsérte azt a gazdag kemencés étel választékot, amellyel a jelenlévők rendelkeznek. Kiemelte a plébániának az idegenforgalomban betöltött település
élénkítő szerepvállalását. Értékelte, hogy voltak olyan személyek, akik reggel 5 órakor
befűtötték már a kemencét, hogy délelőtt 10 órára kész ételek legyenek.
Ezt követően nyílt lehetőség arra, hogy a pályázat keretében épült kemencénél a
Petőfi Sándor utca 10. szám alatt átvágják a szagot és felavassák zarándok fogadópontot.
….A gazdag ételválaszték után stílusosan natúr kenyérlángos volt az utolsó fogás. A
rendezvény végét követően, 1430 után is az emberek csoportokban beszélgetve osztották meg élményeiket, idézték fel a kemencékkel kapcsolatos emlékeiket, értékelték ki
új ismereteiket. Biztos, hogy a nap folyamán a továbbiakban is a kemencés ételek foglalták le a résztvevők gondolatait. Többekben is elhatározás fogalmazódott meg kemence építésre, a falusi zarándokturizmus és a helyi értékek bemutatásának pártolására. Nagy élmény volt az is, hogy a régi kemence tulajdonosok elmondták, kicserélték
tapasztalataikat a program kapcsán.
A rendezvény során közreműködtek a kedvezményezett plébániával az előkészületek idején, a vendégek fogadásában és kínálásában, a gördülékeny lebonyolításban a
Vámoscsaládért Egyesület tagjai. Németh Imre őstermelő a Petőfi Sándor utcai
helyszín rendelkezésre bocsátásában, a kemencés sütésben, a kemence körüli tevékenységben, és a program megvalósításának számtalan feladatában. A Fergeteg Közhasznú Kulturális Egyesület közreműködött a rendezvény kidolgozásában, a bemutatóhoz illő koreográfia összeállításában, a kistelepüléseken rejlő népi értékekre való
rávilágításban, és a megvalósítás apró mozzanataiban. A Répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény pedig bekapcsolódott a gyermekek
bevonásával, a bemutatott értékeknek a felnövekvő generáció számára való átörökítésébe.
A rendezvényen mintegy 60 fő vett részt.
Vámoscsalád, 2014. 10. 25.
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