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Rekordszámú résztvevő
Közel ötven csapat tüsténkedett a főzőversenyen

• Rekordszámú 
résztvevővel zajlott a 
Szent Miklós Napok 
hagyományos prog-
ramjaként szervezett 
Kárpát-medencei Disz-
nótoros Főzőverseny 
és Süteménymustra: 
47 csapat szállt ver-
senybe a vándorser-
legért a rendezvény 
szombati, sorban a 
kilencedik kiadásán. 

P E T H Ő  M E L Á N I A

A helyiek és környékbeliek 
mellett szép számmal ne-
veztek a megmérettetésbe 

távolabbról érkező csapatok is, ba-
ráti társaságok, szervezetek, cégek, 
önkormányzatok által képviselve 
volt a Kárpát-medence szinte min-
den magyarlakta tájegysége.

Tovább őrizhetik 
a vándorserleget

A főzőverseny vándorserlege a 
pusztavámiak standján díszelgett 
szombaton délelőtt, a Fejér megyei 
baráti társaság egy éven át őrizte, 
hogy azoknak adhassák át, akik-

nek főztje, a zsűri döntésének nyo-
mán, idén a legjobbnak bizonyul. 
Az eredményhirdetésnél kiderült: 
a húsos ételek kategóriájában, 
valamint a süteménymustrán is 
ők érték el a legjobb helyezést, 
és az összesített végeredménynél 
is csapatuké lett a legtöbb pont-
szám, így ismét magukkal vihet-
ték a rendezvény fődíját. „Nyolc 
éve egyszer sem hiányoztunk a 
versenyről. Azért jövünk, hogy 
jól érezzük magunkat. Ez mindig 
sikerül azoknak is, akik visszajá-
rók csapatunkon belül és azoknak 
is, akik először csatlakoznak hoz-
zánk” – mondta a Székelyhonnak 
a pusztavámi Vadkanok csapatka-
pitánya, Merkatz László. 

„Legombolták” tőlük 
az alapanyagot

A jó hangulat fogta meg az idén elő-
ször benevező kárpátaljaiakat is. A 
Beregszászról és környékéről érke-
ző csapat tagjai állítják, a decembe-
ri zord időjárás nem lehet akadálya 
annak, hogy a következőkben is 
részt vegyenek a gyergyói főzőver-
senyen. Az sem szegte kedvüket, 
hogy „bal lábbal” indultak otthon-
ról – a határellenőrzésnél öt kiló 
kolbásztól szabadították meg őket 
a román vámosok a sertéspestis mi-
atti intézkedésre hivatkozva. Nem 
volt tehát teljes az alapanyag-kész-
let, ennek ellenére sikerült elkészí-
teniük az egyik betervezett ételt, a 
füstölt oldalassal, savanyított ká-
posztával és titkos összetevőkkel 

főzött toros káposztát, ami mellé 
krumplipüré, előtte pálinka, utána 
forralt bor dukált. 

Figyeltek a jellegzetességekre

A kárpátaljai mellett felvidéki, illet-
ve Magyarország több tájegységé-
nek „másfajta ízvilágával” is ismer-
kedhetett a főzőverseny közönsége. 
Készítményeiket külön szempontok 
szerint értékelte a zsűri. „Figyelni 
kell arra, hogy milyen tájegységről 
érkezik egy-egy csapat, tudni kell, 
hogy az adott tájegységen mik a 
hagyományos ételek” – ismertette a 
Székelyhonnal Simon Tamás, a ma-
gyarországi Szabadtűzi Lovagrend 
nagymestere, a zsűri elnöke.

A hagyományos ételeket többen 
is újragondoltan készítették el. 

Sokan a tálalásra is különös 
hangsúlyt fektettek
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GERGELY IMRE

A hétvégi dísztanácsülésen két 
Pro Urbe-díjat is átadtak: Zsig-

mond Attila dokumentumfi lm-ké-
szítőnek és Dombay Istvánnak, a 
Babeș-Bolyai Tudományegyetem 
gyergyószentmiklósi kihelyezett 
tagozata vezetőjének. A városnapi 
dísztanácsülés Gyergyószentmikló-
son mindig az az alkalom, ahol az 
önkormányzat oklevelek átadásával 
jutalmazza azokat, akik „munkájuk 
lelkiismeretes művelésével szolgál-
ják a város fejlődését, az értékek 
megőrzését”. Így a három kiemelt díj 
mellett számos további elismerő ok-
levelet is átnyújtottak.

Életpályadíjra jelölt 
pedagógusok

Hagyomány, hogy minden iskola 
egy pedagógust jelölhet az életpá-
lyadíjra. Idén a Vaskertes iskola Páll 
Ibolya Máriát, a Kós Károly iskola 
Máthé Gyöngyit, a Fogarasy Mihály 
Műszaki Líceum Marosfői Máriát, 
a Fogarasy Mihály Általános Iskola 
Berszán Lajost, a Sfântu Nicolae is-
kola Török Elenát jelölte, ők kapták 
ezúttal az elismerést. Az egészség-
ügyben dolgozók közül idén Márton 
Attila szakorvos és Elekes Darabont 
Piroska nyugalmazott gyermekvédő-
nőt tüntették ki. 

A művészeti életben tevékenyke-
dőknek járó Karancsi Sándor-díjat 
2018-ban Csíki Margit terrakotta 
kézifestő vehette át. A város önkor-

mányzata kiemelt önkormányzati 
elismerésben részesítette Kastal 
Lászlót, a Caritas Vidékfejlesztés 
Gyergyószentmiklósi Osztályának 
vezetőjét. Szintén kiemelt önkor-
mányzati elismerésben részesült 
Csukás Károly: nagy érdeme van 
neki abban, hogy az 1968-as me-
gyésítéskor a Gyilkos-tó megmaradt 
Gyergyószentmiklóshoz tartozónak. 
Ezért akkor a rendszer meghurcolá-
sát is el kellett viselnie. 

Díjazta a város a Legszebb Erdé-
lyi Magyar Dal cím elnyeréséért a No 
Sugar és a 4S Street Zenekarokat. 

További elismerések

További elismeréseket osztottak még 
ki a város azon intézményeinek, 
amelyek valamilyen kerek évfordu-
lót ünnepelnek, és megerősítették 
testvérvárosi kapcsolataikat azokkal 
az önkormányzatokkal, amelyek-
kel a kapcsolat megkötése óta eltelt 
évek 25. vagy más  jubileumi szám-
nál tartanak. Budapest két kerülete, 
Lipótváros és Rákosmente, valamint 
Siófok, Kiskunmajsa, Eger, Békés 
képviselői egy-egy fenyőcsemetét 
kaptak ajándékba, hogy azt majd 
otthon ültessék el. Somorján már ko-
rábban ültettek egy gyergyói fenyőt, 
így oda most nem küldtek újabb 
csemetét, ehelyett a város újonnan 
megválasztott polgármestere, Orosz 
Csaba kapott ajándékot, egy székely 
zsinóros mellényt viselhet ezután.
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Díszpolgár lett Garda Dezső
• Gyergyószentmiklós díszpolgárává választották a 
több mint 45 éve történész-kutatóként dolgozó, több 
mint kéttucatnyi könyvet író Garda Dezsőt. Az elisme-
rést a Szent Miklós Napok programpontjaként megtar-
tott dísztanácsülésen vehette át. 

Garda Dezső méltatását 
egykori tanítványa, 
Baricz Zsuzsa olvasta fel

▾   F O T Ó :  G E R G E L Y  I M R E

A legjobbak
A disznótoros versenyen a 
levesételek kategóriájában az 
Ekés ízek és a Viridis csónak-
ház csapata osztoztak az első 
helyezésben, a káposztás ételek 
kategóriában a Ben-Com-Mixt 
csapata lett a győztes. A húsos 
ételek versenyében, valamint a 
süteménymustrán a pusztavá-
mi Vadkanok csapata érte el a 
legtöbb pontszámot. A verseny 
fődíjával is őket illette a zsűri. A 

szakmai különdíjat idén a Viridis 
csónakház csapata érdemelte ki.




