
A teherautók már nem tudták 
igénybe venni, ezért újra kellett 
építeni néhány hidat Gyi mes kö
zéplokon. Helyenként nemcsak a 
gerendákat kellett kicserélni, ha
nem a hídlábakat is emelni kellett. 
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A heves esőzések miatt meg
rongált hidak felújítására az 
utóbbi időben került sor Gyi

mes középlok térségében. Először az 
an talpataki híd rendbetételére került 
sor, majd ezt követte a sötétpataki 

híd. Mihók Péter, Gyimesközéplok 
polgármestere megkeresésünkre el
mondta, a hidak olyannyira károsul
tak a patakon lefolyó vízmennyiség 
miatt, hogy szükséges volt az újra
padolás, mert a teherautók nem tud
tak közlekedni rajtuk. Hozzátette, a 
szükséges hídelemek megérkezésekor 
munkához láttak, és már másnapra 
sikerült járhatóvá tenniük a  sötétpa
taki hidat. Mivel a víz a gerendákat 
teljesen kiforgatta a sötétpataki hí
don, ezért szükségszerű volt a geren
dázat cseréje, valamint a hídlábakat is 
megemelték. 

A hatodik alkalommal gyúltak 
meg tegnap a hidegségi Fatá
nyéros Panzió udvarán a tüzek a 
puliszkafőző üstök alatt. Az idei 
Túróspuliszka Fesztivál minden 
eddigi népszerűségét felülmúlta 
mind a látogatók, mind pedig a 
benevezett versenyzők számát il
letően. Az időjárás is kegyes volt 
a szervezőkhöz, ragyogó napsütés 
alatt kóstolhattak a látogatók.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

„Honnan ez a málékultusz, 
hiszen itt meg sem te
rem a kukorica?” – ve

tette fel a kérdést egy látogató az idei 
IV. Túróspuliszka Fesztiválon. A válasz 
egyszerű: közismert, hogy a Gyimesek 
völgyének gazdálkodói a nyár túlnyo
mó részét a falvaktól távol erdei tanya
házakon töltötték, ahol nehéz munká
val megteremtették az állatok számára 
szükséges téli takarmányt. Itt egyrészt 
ritkán raktak kenyérsütő kemencét, 
másrészt amúgy sem lett volna idő a 
dagasztással, sütéssel bajlódni, így a ha
vasra költözés nélkülözhetetlen kelléke 
volt néhány zsák máléliszt. A csángók 
szekérrel vagy gyalogosan átalvetővel 
ereszkedtek le a környékbeli vásárok
ra, vagy vándorló kereskedők, kupecek 
juttatták el a völgybe a kukoricalisztet. 
Az idők folyamán minden családnak 
megszületett az apáról fiúra szálló 

egyedi puliszkafőző receptje, amelyet 
a végzendő munka nehézsége szerint 
gazdagítottak a tejtermékekből, füs
tölt disznóságokból származó „erővel”, 
a könnyű édes vagy aludttejbe szag
gatott puliszkagaluskától a szalonnás, 
vajas, nehéz túrós puliszkáig, amelybe, 
ha bírta a család gyomra, esetenként 
ujjnyi nagyságú juhfaggyút is olvasz
tottak. A kondér oldalára pörkölődött 
vakarék cukrozott tejjel a gyerekek 
csemegéje volt, hiszen a gazdálkodó 
ember számára az étel mindig is szent 
dolognak számított, ritkán pocséko

lódott el, ami ehető. Ezeket a recepte
ket leshették el a hidegségi Túróspu
liszka Fesztivál versenyzőitől a láto
gatók, de nem csak, hiszen az egyedi 
ízvilág biztosításához szükséges helyi 
alapanyagokat is megvásárolhatták 
a látogatók. Nem titok ugyanis, a jó 
ételhez a szakácstudomány mellett 
minőségi alapanyagok kellenek. Elő
ször is tisztázni kell az „echte” csángó 
túró dolgát: a gomolyasajt egyik sóval 
történő tartósítási módszeréből szü
letett. A juh vagy tehéntej megoltá
sából származó sajtkorongot néhány 

napig szellős helyen szárítják, majd 
ledarálják, és sóval alaposan össze
gyúrják. Az így nyert masszát frissen 
fogyasztják, vagy fadézsába, fenyőfa
kéregből készült, kászúnak nevezett 
hengerbe tömködve tárolják, az edé
nyeket méhviasszal zárják légmentes
re, így évnél is tovább eláll az élelmi
szer. Felbontáskor egy halványsárgára 
érett, markáns ízű, némiképpen a 
parmezánra emlékeztető különleges
ség kerül elő az edényekből. Ez lenne 
tehát a híres gyimesi túrós puliszka 
egyik „titkos” összetevője. 

A főzőversenyen idén tizenegy 
csapat állt rajthoz, akik kitettek magu
kért: a pergelt vajas, szalonnakockás, 
lerakott vagy feltűrt túrós puliszkák 
mellett készült parázson sült bóc, il
letve a nemzetközi szakácsművészetet 
is bevonva málé alapú, helyi finomsá
gokkal megrakott csángó pizza. „Igen 
nehéz dolgunk volt, mondta Sógor 
Csaba EPképviselő, aki zsűritagként 
vett részt a fesztiválon. – Minden 
bográcsban remekbe szabott pulisz
kakülönlegesség készült, a tálalás, a 
versenyzők megjelenése, a népviselet, 
a felhasznált díszítés árnyalatnyi kü
lönbségei döntötték el a végső sorren
det” – nyilatkozta Sógor. Így első he
lyen végül a Csángó Ifjúsági Középloki 
Közösség csapata végzett, második lett 
a Gyimesi Vendéglátók Egyesülete, a 
harmadik helyet pedig a Havasi Gyo
pár csapata szerezte meg. 
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> Gitárest Szentegyházán. Ismert rock
slágerek, gitárral feldolgozott dalok, régi klasz
szikusok csendültek fel szombat este Szentegy
házán. Az eseménynek a Club Escape adott 
otthont. A gitárest ötlete egyik helyi zenész, 
Tamási Árpád (Mongó) fejében született meg, 
aki együttesével, a Mongo’s Banddel szokott 
fellépni a városban, megmozgatva a rockzenét 
kedvelő közönséget. Elmondása szerint régóta 
szeretne olyan koncertet összehozni, ahol más 
zenekarok tagjaival, zenészekkel adna elő sajá

tosan feldolgozott dalokat, amelyek nem szere
pelnek koncertjeik repertoárjában. A fellépők 
más együttesekben különböző stílusú zenét ját
szanak, így például Pál Tamás, a Karra zenekar 
frontembere etnorock zenét, míg Mongóék a 
metálosabb stílust gyakorolják. Harmadikként a 
helyi születésű Demeter Botond is a húrok közé 
csapott. A trió hangulatos koncertet hozott ösz
sze, ahol olyan ismert előadók dalai hangzottak 
el, mint Ákos, Quimby, P. Mobil, Ismerős Ar
cok, Kormorán, de olyan klasszikusok is felcsen
dültek, mint a Hey Joe, valamint Johny Cash, 
Joan Osbourne és a Nirvana együttesek dalai is.
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Az esőzések miAtt rongálódtAk meg

Új hidak Gyimesközéplokon

rekordérdeklődés és „málékultusz”

A túrós puliszka napja Hidegségen

Helyére emelik az elemeket. Biztonságot sugalló masszív acélszerkezet  fotó: kopacz gyula

Gőzölög a puliszka: Prezsmer Fülöp alkotását a zsűri második hellyel díjazta fotó: domján levente

távfűtési szubvenció

Átutalás utoljára
Jóváhagyta a közigazgatási és 
belügyminiszter (az augusztus 25
én megjelent 2011/178as rende
letével) 21,5 millió lej folyósítását 
a tüzelőanyagok előre nem lát
ható árnövekedésének kompen
zálására (a távfűtési hőenergia 
helyi referenciaáraira vonatkozó 
2006/36-os kormányrendelet elő
írásaival összhangban). 
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Csíkszereda a kiutalt összegből 
700 000 lejjel részesült. A la
kossági hőenergia előállítása 

állami szubvencióban részesül, ezt 
évente háromnégy részletben szok
ták átutalni. Csíkszereda esetében a 
kompenzálás éves viszonylatban mint
egy 6,7 millió lej, ebből az első részlet 
keretében 2,9 millió lejt folyósítottak 
a szolgáltatónak. A fennmaradó mint
egy 3 millió lej a negyedik évnegyedre 
lenne esedékes. Feltételes módot kell 
használnunk, mert az előzetes hiva
talos bejelentések szerint erre nincs 
pénzkeret. A szerdai kormányülésen 
lesz esedékes a fűtéstámogatás ügyé
nek tárgyalása. Nemrégiben Sebastian 
Lăzăroiu munkaügyi miniszter azt 
állította, hogy szabályozzák többek 
között az egy családtagra jutó havi 
nettó jövedelem függvényében fo
lyósítandó úgynevezett fűtési segélyt 
is. Hallani arról is, hogy a jogosultság 
első jövedelmi értékhatárát 800 lejben 
állapítanák meg. Ezzel kapcsolatban 
a hétvégén a miniszter kijelentette, 
hogy a 2011/2012es fűtési szezon 
kezdetével megszűnik a távfűtési hő
energia előállításának állami szubven
ciója. Erre azért is szükség volt, mert 
a tömbházlakók átlagosan 750 lej 
értékű közvetett támogatásban része
sültek, ami 1,2 milliárd lejes kiadást je
lentett az állami költségvetés számára. 
Ezentúl csak a rászorultak részesülnek 
majd távfűtési segélyben. Az új rend
szer révén éves szinten 500 millió lejjel 
csökken a közpénzekből eszközölt rá
fordítás. A majdani segélyek összérté
ke országos viszonylatban a becslések 
szerint 340 millió lejt jelent az állami 
költségvetés, illetve 370 millió lejt a 
helyi költségvetések kiadási oldalán. A 
miniszter szerint a szerény anyagi kö
rülmények között élő tömbházlakók 
esetében a 2011/2012es idényben 
nem fog többe kerülni a távfűtés, mint 
a megelőző időszakban, már amennyi
ben a  helyhatóságok is részt vállalnak 
a segélyezésben.


