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ErdEi KincsEK napja

Tízméteres sámfahátú puliszka
Barti és MEzEi „párBEszédE”

Ki-ki a saját dolgával?

Búcsú a Pricske-tetőn

Prométheusszá kell válni

áfonyalekvár, vadpörkölt, gom
ba to kány és túrós puliszka – pár 
eledel, amellyel a Gyer gyó szent
miklóson szervezett Erdei Kincsek 
napján felhívták a figyelmet: a 
természet segít, hogy egészsége
sen táplálkozzunk.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Avaddisznó húsában benne 
van a természet íze, külö-
nösebb fűszerezést nem 

igényel, viszont erősebb és édesebb, 
mint a házi disznó, pörköltjét ba-
bérlevéllel lehet megbolondítani – 
mondja Sólyom Csaba szakács. Pé-
ter Julianna állítja, a feketekokojza-
lekvár akkor lesz szép, ha egyszer kis-
sé lefőzzük a levét, tartóssá kilónként 
70-80 deka cukorral tehető, ráadásul 
melegen kell befőttesüvegekbe rak-
ni, szalicilt hinteni rá, majd megvár-
ni, hogy bőrt húzzontetejére.

A puliszkafőzés módját nem 
sokáig részletezi a tízméteres enni-
való főszakácsa, Antal Piroska csak 
egy téves fogalmat tisztáz: a kaszás 
puliszka a lerakott, rotyogtatott, a 
henger formájúra tűrt neve sámfa-
hátú puliszka. Ez pedig annál fino-
mabb, minél vékonyabb a puliszka-

burok, minél több a túrótöltelék. 
Aki tegnap a gyergyószentmiklósi 
művelődési ház környékén járt, 
mindezt megtudhatta, mi több, az 
eledeleket meg is kóstolhatta. 

A tavalyi Kokojzafesztivál után 
idén hagyományteremtő szándékkal 
szervezte meg Gyergyószentmiklós 
önkormányzata az Erdei Kincsek 
Napját, 15 000 lejt szánva az egy-
napos ünnepségre. Az árusok, akik 
kézművestárgyaikat, szörpöket, be-
főtteket, fánkot és kürtőskalácsot 
kínáltak, szimbolikus összegért bé-
relhették a területet, a színpadon 
pedig egymást váltották a nép- és 
könnyűzene, illetve táncok tolmá-
csolói. A gyerekekre az ugróiskola 
várt, ugyanakkor a kérdőív kitöltői 
és a rajzpályázatra benevezők át-
vehették díjként a kokojzalekváros 
fánkot vagy palacsintát. 

Amint a déli megnyitón is el-
hangzott, az önkormányzat cél-
ja, hogy a természetes életmódra, 
egészséges táplálkozásra biztassa a 
gyergyói embert, tudatosítsa, hogy 
az erdő gyümölcsei egyaránt szol-
gálnak édességként, vitaminként 
és gyógyszerként. A rendezvény-
re meghívott előadók pótolták a 
helybéliek ismereteit, erdei balese-

tekről szóltak a vöröskeresztesek, 
de előadás hangzott el a gyógynö-
vényekről, az erdei gyümölcsök 
értékesítéséről, a méhek világáról 
is. Biztosan mindenki számára új 
ismeretekkel szolgált Málnási And-
rás, a Málnássy László Gombász 
Egyesület elnöke is. A gombaszak-
értő, kinek kedvenc elesége a sült 
piruló galóca, főként tévhiteket 
oszlatott el, s külön felhívta a fi-
gyelmet, hogy bár kormányközle-
ményben is megjelent, semmi alap-
ja annak, hogy a mérgező gombák 
megfertőznék a mellettük növő 
ehetőt. „Százegyedikszer is hangsú-
lyozom: a különböző gombafélék 
nem kereszteződnek, mint ahogy 
az sem igaz, hogy minden mérgező 
gomba hosszú főzés után ehetővé 
válik. Van, amit csak egyszer lehet 
megenni, súlyos következmények 
árán” – közölte Málnási. 

A vasárnap késő estig tartó 
Erdei Kincsek Napján újabb cél 
is megfogalmazódott: ha Gyer-
gyószentmiklós népe összefogna, 
a jövő nyári ünnepségen tízméte-
res helyett 151 méteres sámfahátú 
puliszka készülhetne, mely helyet 
biztosítana a városnak a rekordok 
könyvében is. 

Szorgoskodtak az ifitékások: negyven kéz kellett a 10 méteres sámfahátú puliszka elkészítéséhez fotó: balázs katalin

közel 400 ember gyűlt össze az 
1545 méter magas Pricske-tetői 
kereszt tövénél szombaton. az 
Urunk színeváltozásának ünne
pén tartott búcsúról többszörös 
feladattal megbízva indultak haza 
a hívők.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Terepjárművekkel, traktorok-
kal, lóháton és gyalogosan 
is érkeztek búcsújárók a 

Pricske-tetőre. A 2004-ben felál-
lított kereszt tövében a közel 400 
egybegyűlt Ft. Hajdó István, egyko-
ri gyergyószentmiklósi főesperesre 
emlékezett. „Ne szalasszuk el Isten 
szavát. Nagyon fontos, hogy együtt 
találjuk meg a jó, a jobb utat. Győz-
ni fogunk, népünk megmarad!” – 

fogalmazott Portik-Hegyi Kelemen 
gyergyói főesperes. Major Sándor 
tölgyesi plébános ünnepi szónok-
ként kérte a híveket, a hegytetőről 
hirdessék a pricskei kereszt üzene-
tét: Uram, jó nekünk itt lenni. Arra 
is megkérte a híveket, vigyék a hegy 
üzenetét a völgyben élőkhöz, s akár 
a kereszt, váljanak lármafákká, gyújt-
sanak tüzet: „Az a mi feladatunk, 
mint Prométheusznak: le kell vin-
ni az embereknek az istenek tüzét, 
hogy szétosszák egymás között.”

A szentmisét szeretetlakoma kö-
vette, a keresztállító Bencze és Dezső 
család jóvoltából mind a 400 jelen-
lévőnek, sőt a környéken lévő pász-
toroknak is jutott töltött káposzta, 
melyre Benedek Árpád mestersza-
kács titkos receptje alapján készült 
öntet került. 

hírfolyam

> Borszéki Napok. Testvértelepülések 
küldöttségei, valamint helybéliek mulattak 
együtt a pénteki koncerteken, szombaton 
pedig fúvószenekar ébresztette a lakosságot 
a Borszéki Napokon. Bár még nem került 
sor a felújított kultúrotthon avatóünnepsé-
gére, mégis e közösségi ház adott otthont a 
helyi, Tündérkert virágai népi tánccsoport 
fellépésének, itt köszöntötte Mik József pol-
gármester azt a 25 fiatalt, akik betöltötték 
18. életévüket. A turizmus fellendítését el-

sőrendű feladatának tartó egykori neves für-
dőváros egy kiadvánnyal emlékezett a múlt-
ra; ez alkalommal került bemutatásra Farkas 
Aladár és Pethő Csongor: Borszék régi ké-
peslapokon című képeslapalbuma. Kispályás 
labdarúgás, lábteniszbajnokság, sakkverseny 
és asztalitenisz-vetélkedő, főzőverseny mel-
lett számos koncert szórakoztatta a közön-
séget, a különböző műfajok között – Voltaj, 
Gerdesits Ferenc budapesti operaénekes elő-
adása, Tamás Gábor koncertje, tegnap pedig 
Csepregi Éva, a Meteor és a Party Cover 
Band koncertje – mindenki megtalálhatta 

a kedvére valót. A tegnapi esti tábortűzzel 
aztán sikeres városnapokat zártak a fürdő-
városban. Az ünneplés után folytatódik a 
munka, hisz nemrég kezdődött el a korszerű 
kezelőbázis építése, mely a borszéki neves 
ásványvíz gyógyhatására alapozva hivatott 
Borszék régi hírnevének visszaszerzésére. A 
Turisztikai és Regionális Fejlesztési Minisz-
térium támogatásával, Hargita Megye Taná-
csa, illetve a borszéki tanács hozzájárulásával 
épülő kezelőbázisról, amely 22,4 millió lejes 
beruházást igényel, nemsokára bővebben is 
olvashatnak lapunkban. 

Körkép

a gyergyószentmiklósi rMdsz el
nöke szerint Mezei jános akadá
lyozza a város víz és csatornarend
szerének korszerűsítését. az elnök 
segítséget ajánlott, a polgármester 
válasza viszont, hogy mindenki fog
lalkozzon a maga dolgával. 

B. K.

Nyílt levelet intézett Barti 
Tihamér, az RMDSZ 
Gyer  gyószentmiklósi Szer-

vezetének elnöke Mezei Jánoshoz, 
arra kérve Gyergyószentmiklós 
polgármesterét, ne akadályozza a 
gyergyószentmiklósi víz- és csa-
tornahálózat elkezdésének folya-
matát. Nehezményezi, hogy az 
előző városvezetés által megnyert 
7,4 millió euró értékű víz- és csa-
tornahálózat rehabilitálási prog-
rammal kapcsolatos munkálatok 
még mindig nem indultak el a vá-
rosban, és reményét fejezi ki, hogy 
a polgármester nem azért fékezi a 
munkálatok elkezdését, mert az 
RMDSZ-es városvezetés idejében 
megszerezte rá a pénz.

„Az RMDSZ segíteni akar, 
hogy kimozdítsa a holtpontról ezt 
az ügyet is, ezért a legközelebbi 

kormányülésre be fogjuk terjeszte-
ni a projektet” – olvasható a nyílt 
levélben. 

„Tudomásul vettem az RMDSZ 
gyergyószentmiklósi szervezetének 
felkérését a gyer gyószentmiklósi víz- 
és csatornahálózat-építés elkezdé-
sének folyamatával kapcsolatosan. 
Ezért tisztelettel javasolom, hogy 
amennyiben az elnök úr segítő 
szándékkal fordul felénk, úgy fo-
gadja meg tanácsomat: foglalkoz-
zon mindenki a saját dolgával” 
– közölte válaszként tegnap Mezei 
János polgármester, cáfolva, hogy 
akadályozná a munkálatokat, sőt 
prioritásként kezeli e beruházást. 

Egy sajtótájékoztatón kitért ar-
ra is, hogy ne segítse a városveze-
tést az az ember, aki a posta Hargi-
ta megyei vezetőjeként úgy oldot-
ta meg a gyilkostói postaszolgálta-
tások kérdését, hogy leszereltette 
a köztéri postaládákat. A kedvező 
kormányhatározat kapcsán Mezei 
elmondta, nem RMDSZ-es segéd-
lettel került terítékre a tervezet, 
hanem a beruházási és fejlesztési 
ügynökség nyújtotta be, és „az a 
minimum, hogy az RMDSZ-esek 
nem ellenezték”.


