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Csíkszereda vérnyomása

Topon volt
az egészségtudatosság

RekoRdszámú jelentkező az idei Pityókafesztiválon

Sülve-főve: pityóka

A DISTRIB SAB SERV KFT.

– melynek székhelye Balánbánya, 
Források utca 3/A/16. sz., Hargita megye – 

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Balánbánya December 1 utca 27/A. 
szám alatt megvalósítandó Mozgó üzemanyagtöltő állomás létesítésére vonat-
kozó tervét benyújtotta a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, a 
környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk beszerezhetők 
a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Már-
ton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 között, valamint a cég 
székhelyén.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás teljes időtarta-
ma alatt nyújthatják be, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez (tel.: 
0266–371313, fax: 0266–310041)

Vércukorszint-mérés. egészségtudatosabb csíkiak fotó: mihály lászló 

negyvenhét csapat – az eddigi 
évekhez képest a legtöbb – neve-
zett be a hétvégén Csíkszeredá-
ban tartott Pityókafesztivál kere-
tében szervezett főzőversenybe. 
a Hargita népe stábja a főtt étel 
kategóriában a harmadik díjat 
nyerte el a nagyanyám-féle tár-
konyos pityókás tokány csipet-
kével elnevezésű finomsággal.

darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

A kora reggeli órákban megkez-
dődtek az előkészületek, az 
asztalfoglalás, tűzifabeszerzés, 

vízhordás, tűzhelyek állítása Csíksze-
reda központi parkjában, hogy a nagy 
teret hódító kézműves-sátrak táborát 
gasztronómiai kísérletek helyszínével 
bővítsék a Pityókafesztivál versenyébe 
benevezett csapatok.

A már jól összerázódott csapa-
toknál a verseny kezdetekor meg-
látszott az összehangolt munka 
eredménye: muskátlival, cserepes 
edényekkel és egy esetben zenés-
táncos bemutatóval, dekorációval 
egyénesítették magukat a társa-
ságok. A helyi önkormányzat és a 
megyei tanács csapatai mellett fő-
zésben vette fel egymással a harcot 
a Szocialisták és az Aszocialisták 
csapata, a víz- és gázszerelők társa-
sága, de a helyi sajtó képviselői sem 
szégyelltek fakanalat rántani és a 
gasztro-küzdőtérre lépni.

A főzőverseny megnyitóján, ahol 
a szervezők rekordszámú jelentkező 
csapat részvételének örvendhettek, 
elhangzott, azzal a tévhittel ellentét-
ben, amely szerint a pityóka a szűkö-
sebb idők eledele, a Pityókafesztivál 
több mint egy évtizedes múltjával 
bebizonyította, hogy a krumpliból 
különbnél különb finomságok, étel-
különlegességek is készíthetők.

A négytagú zsűri – György 
Emőke, a Johannes Kájoni Közgaz-
dasági Szakközépiskola igazgatója, 
Xántus Attila önkormányzati képvi-
selő, Csiszér Előd, a Hunguest Ho-

tel Fenyő szakácsa és Bencze László 
magyarországi mesterszakács – be-
mutatása és a szabályok ismertetése 
után a központi park színpadán egy-
mást követték az előadók, a verseny-
zők pedig minden ördöngösséget 
bevetettek a győzelem érdekében. 

A sátrak közt végighaladva és rá-
csodálkozva egy-egy étel elnevezésére, 
a recepteket kutatva és jegyezve, rá kel-
lett jönnünk, hogy az ördög a részle-
tekben rejlik. A szép tálalás, az igényes 
dekoráció, a higiéniai feltételek meg-
teremtése is elengedhetetlen az üstben 
illatozó ételkülönlegesség megfelelő 

tálalásához. Minden csapat az ételéhez 
italt is választott, volt keletje a szilvapá-
linkának, a diópálinkának, valamint a 
különféle boroknak is. 

Az érdeklődőknek, a kíváncsisko-
dó járókelőknek volt ahonnan ötletet 
meríteniük arra az esetre, ha éppen 
nem tudnák eldönteni, mi legyen az 
ebéd: volt a kínálatban rókagombás 
bográcsgulyás pékmester módra, 
slambuc (régi magyar pásztorétel leb-
bencstésztával készül – szerk. megj.) 
sapientiás módra, betyár gulyás, töl-
tött pityókás lepény gombamártással, 
belevaló pityókagombócos bogrács 
erdélyi módra, hét létra tokány, és volt 
nagyanyám-féle tárkonyos pityókás 
tokány csipetkével. Ez utóbbi receptjét 
szakácsunk, Jánossy Alíz örökölte, és 
elmondása szerint ilyent akkor evett 
a család, ha a nagymamája csípőre 
tette a kezét, és azért aggódott, hogy 
nincs amiből főzzön. 

Két kategóriában díjazta a „pro-
dukciókat” a zsűri, a sült és a főtt 
ételek külön mérettettek meg. Sült 
kategóriában harmadik helyezett a 
Csipetnyi csapat, második a Gaszt-
ronómiai Baráti Kör, első pedig az 
Erdélyi konyha csapata. Főtt krump-
lis ételek kategóriájában a harmadik 
díjat a Hargita Népe munkatársa-
inak csapata, a másodikat a Tiszta 
búza, az elsőt a Hargitarop.jó, a Har-
gita Nemzeti Székely Népi Együttes 
táncosainak csapata kapta. 

Hatalmas érdeklődés mellett zaj-
lott az ingyenes vérnyomás- és 
vércukorszint-mérés a központi 
parkban felállított egészség-sá-
torban. a hétvégén mintegy 1000 
ember vette igénybe a Para-farm 
gyógyszertár által biztosított szol-
gáltatásokat.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Tavalyhoz képest jelentős mér-
tékben nőtt azok száma, akik 
a városnapok idején részt 

vettek az ingyenes vérnyomás- és vér-
cukorszint-mérésen. A három nap 
alatt mintegy 1000 ember fordult 
meg a központi parkban felállított 
Egészség-sátorban, közülük, az ed-
digi adatok alapján 881 személyét 
tudják felhasználni a szervezők a 
város vérnyomásának, illetve vércu-
korszintjének megállapításához. 

„A tavalyi évben összesen 687 
személy mérette meg vérnyomását. 
Az idei adatok biztatóak, hiszen 
látványosan nőtt az egészségtuda-

tos emberek száma, akik részt vet-
tek az általunk meghirdetett, az 
egészségtudatos életmódot népsze-
rűsítő mozgalomban” – mondták a 
szervezők.

Újdonságnak számított az idén, 
hogy a gyógyszerfogyasztással, egész-
ségügyi problémákkal kapcsolatos 
kérdéseket is igyekeztek megvála-
szolni a sátorban tevékenykedők, 
és alkoholszintmérésre is lehetőség 
adódott. Sokan voltak kíváncsiak, 
hogy egy-két városnapi sör elfo-
gyasztása után hogyan alakul az 
alkoholszintjük, volt olyan személy 
is, aki a szombati pityókafesztivál 
ideje alatt több ízben is betért a sá-
torba, és érdeklődően figyelte, mi-
ként alakul az alkoholszintje a nap 
folyamán.

A három nap alatt elvégzett 
vérnyomás- és vércukorszint-mé-
rések eredményeit e hét folyamán 
dolgozzák fel, így még néhány na-
pot várnunk kell, míg megtudjuk, 
milyen a város vérnyomása, illetve 
vércukorszintje. 

átkeresztelik a főteret
Hamarosan új nevet kap a csíkszeredai Szabadság tér – jelentette be az 
ünnepi zászlófelvonással kezdődő városnapok megnyitóján Ráduly Ró-
bert Kálmán. Csíkszereda polgármestere szerint a rövidesen kezdődő fel-
újítás után a Placcként vagy Tapstérként ismert területet Székely főtérnek 
vagy Székely Hősök terének kívánják elnevezni az elődök tiszteletére. 

Az elöljáró a városban történt fejlesztésekről, újításokról, Csíkszereda je-
lenlegi helyzetéről is tartott ismertetőt. Mint fogalmazott, Magyarországnak 
is példaértékű lehet, hogy a városnak nincs adóssága, és ha emiatt „sántikálva” 
is, de közösen haladunk előre. „Nem szeretnék szemfényvesztő önkormány-
zati tag lenni, nem akarjuk elhitetni, hogy mi jobbak vagyunk, csak a megter-
melt javakból élünk, azt fordítjuk vissza a város fejlesztésére, így az unokáink 
sem kell aggódjanak az adósságok miatt” – mondta az elöljáró.  (K. T.)

népszerűbb 
hagyományos termékek

Aligha könyveltek el komolyabb 
nyereséget a városnapokon sátrak-
kal kiálló bőrkabát-, bóvli- vagy 
egyéb használatitárgy-árusok: a 
központi parkban felállított kéz-
műves-sátrak jóval több érdeklő-
dőt vonzottak, mint a távoli me-
gyékből érkezett kereskedők. Igaz, 
a vidámparkokat nehezen tudták 
kihagyni a kisgyerekes családok, és 
nagy népszerűségnek örvendtek a 
sörsátrak is, szemben a sült ételt 
kínáló pultokkal: itt a viszony-
lag magas árak miatt elmaradt az 
össznépi ebéd.

A Hargita Népe csapata díjnyertes ínyencségével. Hoztuk a formát  


