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ELŐFIZETÉSEKÉRT  HÍVJANAK!
A Gyergyói Hírlapra előfizethet lapkihordóinknál 
és a szerkesztőségben. Ha a szerkesztőség tele-
fonszámát, a 0266–361 201-et tárcsázza, és be-
mondja pontos címét, lapkihordóink felkeresik 
Önt otthonában, náluk megrendelheti lapunkat. 

 Az (X)-szignóval el lá tott szö ve gek   
fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek. 
 A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül
a szerkesztõség vé le mé nyét tük   rö zik!
 Szerkesztõségünk fenn tart ja a jo got,
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá sok 
közlésérõl dönt sön.
 Kéz ira to kat  nem õrzünk meg, 
és nem kül dünk vis  sza!

Telefonszolgálat:

Hir de tés-
fel vé tel és 

ter jesz tés a 
fenti címen 
hétköznap 
8–16 óra 
között.

Hon lap: www.gyergyoi-hirlap.ro
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Lapunk eladási sta-
tisztikáit a  Romániai 
Példányszám-auditáló 
 Hivatal (BRAT) hitelesíti. 

Gyergyószék napilapja

Megkérdeztük olvasóinkat
Az idei nyáron mi volt a legkellemesebb élménye?
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Meszelés, rámolás… Biri néni sza-
kácskönyve landol a polcról, a félt-
ve őrzött, nagyanyámtól örökölt, lap-
jaira hullott, megsárgult, telerajzolt. A 
szabógallérlevesnél nyílt ki. Zsemlyeká-
sa is kell bele, s amúgy azt írja, az eljá-
rás ugyanaz, mint a tüdős laskánál. Juj! 
Tüdőslaskát nem ettem, nem is láttam, 
sőt szabógallérlevest sem, de sejtem, 
hogy tésztás étel, vagyis laskás.

A hadi tészta receptjének lapja is 
odébb szállt a kipakolási fergeteg-
ben. Olyant viszont kóstoltam. Brassó-
ban szolgált nagyanyám, s ott is gyak-
ran sütötte leánykaként, aztán hazahoz-
ta konyhaművészeti tudományát, és ün-
nepekkor bizony kihúzta az asztali kály-
ha fogantyúját, hogy a sütő is meleged-

jen. Ilyenkor sejthető volt, hogy vagy 
lerben sült pityóka, vagy egyensúlytész-
ta, esetleg hadi tészta készül.

Na, de ne bonyolítsam nagyon agyon, 
miközben lapozgattam, s összeszedtem 
a szakácskönyvet, eszembe jutott, hogy 
ha egy mai tinilány kezébe kerülne, aki 
mondjuk, dacolva, nem az internetről 
tanulna főzni, ahol lépésről-lépésre 
mindent mutogatnak, bizony nem volna 
egyszerű a műveletsor, amíg a tüdőslas-
kát tálalná. A hadi tészta is eléggé bo-
nyolult a maga nemében, s bizonyára jó 
sokáig eláll, de persze, amikor kóstol-
tam, nem érdekelt, hogy meddig tárol-
ható, s mennyire olcsó. De nagyjából a 
nevéből következtethető, hogy nem kell 
hozzá mascarpone, sem botmixerrel ké-

szíthető, növényi alapú tejszínhab. Hon-
nan is lett volna nagyanyám konyhájá-
ban ilyen cifraság… Az a szűk időkben is 
elkészíthető volt, kicsi liszt, kicsi zsír... 
Aztán a Julien leves mellett is zárójel-
ben ott áll, hogy zöldségleves, szóval 
egy-két fogódzó kiderül a névből. 

Jut eszembe, lehet, hogy a hadi tész-
ta újragondolt, spékelt változata a hol-
nap még jobb nevet viselő édesség. Azt 
viszont szívesen kideríteném, hogy a 
fantáziaszelet vagy a mámorszelet ré-
gi, egyszerű változata mihez hasonlít-
ható mondjuk Biri néni szeletjei közül. S 
arra is roppant kíváncsi lennék, hogy a 
mai háromszoros élvezet süteménynév 
hogyan született. Csak sejtem, hogy kell 
bele liszt is, cukor is, s netán tojás…

Tüdőslaska és háromszoros élvezet
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A család és a természet: ez 
a két dolog adja olvasóink 
nagy többségének az örö-

möket, a velük kapcsolatos él-
ményeket tartják a legszebbnek 
– derül ki a válaszokból.

Íme, egy válasz, ami lénye-
gében össze is köti a két dolgot: 
„Közös ünnepségek a család-
dal, kirándulások a természet-
ben.” A családi program több 
esetben emlékezetes találkozá-
sokat is jelenthetett olyan csa-
ládtagokkal, akikkel ritkán ta-
lálkozhatnak egyébként: „A leg-
kellemesebb az volt, amikor a 
lányom hazajött Svédország-
ból”; „Egy testvérem van, aki 
Nagykárolyban él és ritkán ta-
lálkozunk. A nyáron az volt a 
legkellemesebb élmény, amikor 
itthon voltak” – olvasható. Van, 
aki szerencsésebb ilyen szem-
pontból, nem kell sokat várnia 
a találkozásra: „Nagyon kelle-
mes, amikor együtt vagyunk az 
unokákkal – jó dolog, hogy ez 

gyakran fordul elő.” Egy kelle-
mes esemény lehetett ez is: „A 
fiamékkal és az unokámmal ki-
látogattunk a borzonti lovas na-
pokra”. És egy igazán emléke-
zetes, különleges családi ün-
nepről is beszámol egy olva-
sónk: „A fiam lakodalma.”

Mária köszöntése

Számos szelvényen írják le 
olvasóink, hogy az utóbbi hóna-
pok igazán emlékezetes, kelle-
mes élménye egyik vagy másik 
búcsúhoz kötődik. Természe-
tesen többségük a családtag-
ok körében vett részt a búcsún. 
„Az unokámmal voltunk a Szent 
Anna búcsún a barlangnál. Mi-
sét hallgattunk, és utána bog-
rácsgulyást ettünk. Kellemes 
élmény volt”; „Nagyon szép volt 
a búcsú Pricskén”; „A pricskei 
búcsú, ahová gyalog mentünk, 
60 évesen. Nagyon szép és jó 
volt, a nagy meleg ellenére”; 

„Amikor elmehettem Mária-kö-
szöntőre.”

Kirándulások, nyaralás

A természetjárást, túrákat, 
sétákat sokan említik kellemes 
nyári élményként. Volt, aki a 
Kis-Cohárdra jutott fel, egy má-
sik olvasónk pedig a környéken 
sétált „Tavaly lettem nyugdíjas, 
és több időm lett, így végre any-
nyit barangolhattam, ameny-
nyi jól esett. Nem is gondoltam 
volna, hogy ennyi szépség van 
a vidékünkön, amit a rohanás-
ban eddig megismerni sem volt 
időm”; „Séták közben gyógynö-
vényszedés” – számolnak be él-
ményeikről olvasóink.

Utazások, nyaralások

„Két hetet gyógyvízben áztat-
tam reumás testemet, és a nap-
pal süttettem magamat” – ol-
vasható egy szelvényen. „Egy 

hét Válaszúton szuper élmé-
nyekkel”; „Budapest: ott sétál-
hattam, és megcsodálhattam 
mindazt, amit addig csak elkép-
zeltem”; „Szovátán töltöttünk 
öt napot.” Igaz, nem mindenki-
nek volt lehetősége fürdőn tölte-
ni az időt. „Ahogy más években, 
úgy idén nyáron is a munka volt 
az élmény”; „Nem igazán adód-
tak élmények, mert a nyugdí-
jam nem engedi meg a szórako-
zást”. Mások pedig a kevésnek 
is tudnak örülni: „Az időjárás 
volt a legkedvezőbb a nyáron. 
Nem volt jégeső, vihar, égi csa-
pás. A nagy melegek kelleme-
sek voltak, igaz, nem azoknak, 
akik olyankor a napon dolgoz-
tak”; „Az volt a jó, hogy egész-
ségesen eltöltöttük” – olvasható. 

A nyár véget ért, már őszire 
hajlik az időjárás is. Egy olva-
sónk nyaralási élményeihez fű-
zi hozzá: „Most már készítem a 
téli tüzelőt, hogy akkor se fáz-
zunk.”

Többen a búcsús ünnepekre emlékeznek vissza a legszívesebben
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