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Gyergyószék napilapja

Megkérdeztük olvasóinkat
Ön szerint mi nem hiányozhat a gyergyószéki standról egy turisztikai kiállításon?
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Nagy erőkkel zajlik a gyergyói jég-
pálya újabb felújításának előkészítése. 
Ezúttal a tetőzet cseréjén lenne a sor. 
Ráfér. A télen tűz és szél is kárt tett ben-
ne, nem beszélve arról, hogy sok helyen 
évek óta folyik be az esővíz. A pályafel-
újítás annyira sürgős és annyira prio-
ritás lett, hogy a megyei önkormány-
zat vezetői egymást túllicitálják, hogy 
mennyire fontos nekik ez. 

Nem untatom olvasóinkat a részletek-
kel. Már csak azért sem, mert volt itt már 
egy komoly felújítás, amikor a hűtésrend-
szer és a palánk cseréje történt meg. Az 
első ígéretektől számítva röpke három év 
alatt. 2012-ben, választási kampányidő-
szakban hangzott el az ígéret, 2015 feb-
ruárjában avatták az új jeget és palánkot. 
Két és fél év alatt, mire tényleg nekikezd-
tek a munkának, annyiszor változtak az 
ígéretek, annyiszor íródtak át tervek, és 
mindezeket annyiszor közöltük a lapunk-
ban, hogy az olvasóink könyökén jöhetett 
ki. A sok, többször egymással ellentétes ki-
jelentések miatt pedig már senki sem hitt 
abban, hogy lesz is valami a felújításból. 

Most ismét vannak fejlemények. Min-
denki veszettül dolgozik a jégpályáért. 
Borboly Csaba, a megyei önkormányzat 
elnöke, és Barti Tihamér alelnök is előállt 
a maga elképzelésével arról, hogy miként 
is legyen tetőcsere a gyergyói jégcsarnok 
felett. Minden bizonnyal mindkettőnek 
helyesek a maga érvei, mindkét út járha-
tó. Az egyszerűbb, vagy a rövidebb is. A 
rövidebb, vagy az egyszerűbb is.

Mindketten állítják, hogy a megye a 
legnagyobb örömmel nyúl mélyen a zse-
bébe, hogy pénzt költsön a tetőcseré-
re. Merthogy a városnak nem telik erre: 
amennyi van, az távolról sem elég – ezt 
a polgármestertől tudjuk. 

A két megyevezető között vita van ar-
ról, hogy melyikük elképzelése célrave-
zetőbb, és hogy melyik zsebből vegyék 
elő a tetőfedésre szánt összeget.

Nagy az aggodalom a megyénél, hogy 
már egy hónapot késtek is a nagy igye-
kezetben, ami alatt már nagyot kellett és 
lehetett volna haladni a papírmunkával. 

Mondom, nem szeretném untatni 
önöket a részletekkel. Százalékok, költ-
ségvetés, sürgősségi alap, jogszabályok 
és hasonlók merülnek fel a nézetkülönb-
ségek kapcsán. Már most, amikor még 
el sem kezdődött semmi. És még ezután 
jönne az a szakasz, amikor közbeszer-
zésről, engedélyekről, határidőkről be-
szélnek. 

Ismétlem, az ilyeneket két és fél évig 
hallgattuk a hűtésrendszer felújításá-
nak előkészületei kapcsán. A kivitelezés 
aztán már gyorsan ment. Viszonylag. De 
persze, a sok beszéd és még több ígéret, 
szakvélemény, jogi álláspont és más 
közigazgatási aktatologatás eredmé-
nyeként az építkezés akkor kezdődött, 
amikorra már be kellett volna fejezni. 
Ősszel. A jégkorongidényben betonoz-
tak, a kiesett fél szezon következményeit 
pedig még sokáig nem tudja kiheverni a 
gyergyói hoki. 

Még ha optimistán nézzük is a dolgo-
kat, ezúttal is őszre állhatnak össze úgy a 
papírok, hogy valami látszatja is legyen. 
Józan paraszti ésszel pedig az látszik, 
hogy ez még tovább is tolódhat. Pesszi-
mistán pedig ne is gondolkodjunk....

Hiszen még egy éve sincs, a 2016-os 
kampányban írhattuk: Borboly Csaba és 
Barti Tihamér, Hargita Megye Tanácsa 
elnöke és alelnöke, Nagy Zoltán polgár-
mester, illetve Bende Sándor (akkor 
még) megyei önkormányzati képviselő 
(azóta már parlamenti képviselő) jelen-
tették be, megállapodás születik a megye 
és a város között arról, hogy közös finan-
szírozással megtörténjen a tető cseréje.

Nagyon optimistán közelítsük meg 
a dolgot, és higgyünk benne: teljesen 
véletlen ezúttal, hogy ismét választási 
kampányidőszakban vitáznak a műjég-
pályáról. Higgyük és legyünk teljesen 
biztosak abban, hogy semmi köze a 
jégpálya-felújítás kérdésének ahhoz a 
hatalmi harchoz, ami a háttérben az 
RMDSZ Gyergyó Területi Szervezetének 
elnökségéért és a nagyobb befolyásért 
zajlik. Szó sincs itt politikáról. 

Éppen ezért legközelebb akkor írunk 
a Gyergyói Hírlapban a tetőfelújítás 
kérdéséről, amikor már nem az ígére-
tekről, hanem az építkezés elkezdésé-
ről adhatunk hírt. 

Bizonyára nagyon hamar lesz ez, hi-
szen mindenki ezért töri magát, és bi-
zonyítani akar. Vagy írunk, ha azt látjuk, 
hogy mégsem történik semmi.

Ha ígérettel tetőt lehetne fedni...
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Bőséggel van mit bemu-
tatni vidékünkről egy tu-
risztikai kiállításon – a 

hagyományos gasztronómiá-
tól a kézműves termékeken át 
a szemet, lelket gyönyörködtető 
tájakig, sok mindent felsoroltak 
válaszaikban az olvasók.

Finom falatok

„Bőven van miből választani, 
az biztos” – véli egyik olvasónk. 
Hasonlóan összegezhető min-
den szelvénybeküldő válasza. 
Vannak, akik a gyergyói kony-
hai készítményeket vonultat-
nák fel a turisztikai kiállításon. 
Javaslataikban olvasható: „Nem 
hiányozhatnak a jó húsok, a tej-
termékek”; „A hagyományos 
termékeink: hús, tejtermék, 
kürtőskalács, szörpök, mé-
hészeti termékek”; „Nem hi-
ányozhat a kürtőskalács és a 
feketekokojza-készítmények”; 
„A finom ízek. Például a kür-
tőskalács, a hurut, és persze a 
jó lókolbász és lószalámi”; „Ke-
mencében sült, hagyományos, 
Gyergyó vidéki házikenyér.”

Hagyományos helyi termékek, 
értékek

A hagyományos gyergyói 
gasztronómia mellett sok min-
den mást is érdemes bemutatni 
vidékünkből. „Nem hiányozhat a 
székely zászló, a székely ruhás 
lány és fiú, aztán a konyhai fel-
szerelések: üst, fakanál, kenyér-
tészta-dagasztó fateknő, túrós 
dézsa és sok más kellék a múlt-
ból, na meg a kokojzapálinka”; 
„Az örmény ételeket, süte-
ményeket lehetne kínálni a 
gyergyói standon, a háttérben 
helyi, népi zenekar húzhatná a 
gyergyói zenét, táncosok járhat-

nák a gyergyóit. Jó reklámnak 
tartom a kitömött medvét, ami-
vel már jelent meg Gyergyó kiál-
lításokon. Székely ruhás fiatalok 
osztogathatnák az igényesen 
kidolgozott képes- és szóróla-
pokat, térképeket, közben túró-
val, szalonnával, lókolbásszal, 
kokojzapálinkával kínálnák meg 
a látogatókat”; „Nem hiányoz-
hat a gyergyói standról a népvi-
selet, a kézimunka”; „A faragott 
székelykapuk, lapítók” – írják a 
válaszadók.

Tájékoztató anyagok

Fotókon, prospektusokon 
keresztül kell bemutatni a 
vidéket – javasolják mások. 

„A standról nem hiányozhat 
egy olyan reklámanyag, ami 
a város és környéke törté-
nelmét, épületeit, egyházait, 
valamint hagyományos gaszt-
ronómiáját, kézműves alkotá-
sait, székelykapuit ismerteti”; 
„Képek a környékről”; „Fény-
képek a gyönyörű tájakról, 
mert rengeteg van”; „Reklám, 
szórólapok”; „Ismertetőfüzet 
a gyergyószéki látnivalókról. 
Turistacsalogató prospektu-
sok, szórólapok”; „A város 
és környékének bemutatá-
sa szemléltető eszközökkel”; 
„Gyergyó térképe, hogy útba-
igazítsuk az idejövő idegene-
ket”; „Útikönyv, térkép, a táj 
bemutatása és leírása, hogy 

könnyen tudjon a turista tá-
jékozódni. Ha ezt megkapja, 
visszatérő vendég lesz”; „Jó 
dolog, hogy a gyergyói falvak 
is részt vesznek a várossal 
együtt a Székely Fesztiválon. 
Csalogatóként szükség len-
ne egy olyan turisztikai köny-
v e c s k é r e ,  a m i  i s m e r t e t i  
Gyergyószék nevezetessége-
it. Ha otthonról elindul az 
idegen, már tudja, hogy mit 
szeretne megnézni”. Vannak, 
akik a gyergyói ember vonása-
it mutatnák be egy kiállításon. 
Mint írják: „Nem hiányozhat 
a jókedv, a magabiztos hoz-
záállás”; „a székely humor”; 
„a rend, a tisztaság és a fe-
gyelem.”

Gyergyói stand a 2015-ös Székely Fesztiválon

ARCHÍV FELVÉTEL: SZÉKELY FESZTIVÁL




