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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

Nemcsak a turistáknak, ha-
nem a helyieknek is ajánlják 
az ötletgazdák a frissen elké-
szült székelyföldi gasztrotér-
képet. A listára felkerült több 
mint 120 étterem tulajdonosai 
és séfj ei mindent megtesznek 
azért, hogy fejlődési pályára 
állítsák a székelyföldi gaszt-
ronómiát. A térkép online és 
telefonos alkalmazás révén is 
böngészhető.

 » FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

Három megyéből több mint 
százhúsz, minőségi szolgál-
tatást nyújtó étterem került 

fel a székelyföldi gasztrotérképre, 
amellyel a készítők tájékoztatást kí-
vánnak nyújtani a legjobb étkezési 
lehetőségekről. Nemcsak nyom-
tatva, hanem online és telefonos 
alkalmazás révén is böngészhető 
a térkép. „Nyolc éve írom a Gaszt-
románia blogot, és már több mint 
ezer étterem-látogatáson vagyok 
túl. Az utóbbi években szinte nem 
telt el úgy nap, hogy valaki ne hí-
vott volna fel a különböző étter-
mekről érdeklődve” – magyarázta 
Sándor Barna ötletgazda, hogy mi-
ért is tartotta fontosnak a székely-
földi gasztrotérkép létrehozását. És 
pontosan ezért nemcsak a turisták-
nak, hanem a helyieknek is ajánlja 
a kiadványt.

Elutasították 
a nem megfelelő éttermeket
A pénteki székelyudvarhelyi be-
mutatón Sándor Barna rámuta-
tott, noha túljelentkezés volt, 
végül csak valamivel több, mint 
százhúsz Hargita, Maros és Ko-
vászna megyei, minőségi szol-
gáltatást nyújtó étterem került 
fel a térképre. Voltak olyanok is, 
amelyeket azért utasítottak el, 
mert nem feleltek meg az általuk 
állított követelményeknek. „Pró-
báltuk a lehető legszínvonalasabb 
térképet összeállítani, de nyilván 
ez egy szubjektív értékelés alapján 
történt. A lényeg, hogy a térképre 
felkerült éttermek tulajdonosai és 
séfjei mindannyian elhivatottak 
a minőségi gasztronómia iránt, 
emellett mindent megtesznek 
azért, hogy fejlődési pályára állít-
sák a székelyföldi gasztronómiát” 
– fejtette ki az ötletgazda.

A gasztrotérképet román és ma-
gyar nyelven összesen 60 ezer pél-
dányban nyomtatták ki, és egyebek 
közt a turisztikai irodák vezetősé-
geivel megegyezve ingyenesen jut-
tatnák el a célközönségnek. Persze 
ezenkívül szálláshelyeken és étter-
mekben, valamint rendezvényeken 
is megtalálhatók lesznek.

Weboldalon is követhető
András Ervin Sándor – aki elejétől 
részese volt a projekt kivitelezésé-
nek – ismertette, hogy egy kétnyel-
vű weboldalt, illetve egy telefonos 
alkalmazást is létrehoztak, ahol 

nemcsak a térkép található meg, de 
a rajta szereplő éttermeket is bemu-
tatják. Természetesen a román és a 
magyar mellett az angol változat is 
készül. Az egyelőre csak androidos 
rendszerben letölthető alkalmazás 
– készül az iOS-kompatibilis vál-
tozat is – némi pluszt ad a webes 

TÖBB MINT 120 HARGITA, MAROS ÉS KOVÁSZNA MEGYEI, MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ ÉTTEREM SZEREPEL A „MENÜBEN”

Elkészült a székelyföldi gasztrotérkép

Alaposan belekóstolt. Sándor Barna ötletgazda már több mint ezer étterem-látogatáson van túl
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tájékoztatóhoz képest: bárhol va-
gyunk, könnyen rákereshetünk 
a körülöttünk lévő éttermekre, 
amelyeket minősíthetünk is. Aki 
online tájékozódna, az a Gasztro-
térkép.ro weboldalon teheti meg, 
ahonnan a telefonos applikáció is 
letölthető.

 » Egy kétnyel-
vű weboldalt, 
illetve egy telefo-
nos alkalmazást 
is létrehoztak.

 » MUNKATÁRSUNKTÓL

T isztelgésre, a tanévkezdésre erőt 
adó imádkozásra és sportdél-

utánra hívta Böjte Csaba ferences 
szerzetes a gyerekeket, pedagógu-
sokat, szülőket a Gyergyószárhegy 
határában lévő tatárdombi emlék-
műhöz. Az atya világi elöljárókat 
inspiráló gondolatai arról szóltak, 
hogy a feladatok elébe kell állni, és 
meg kell oldani azokat.

Gyergyóditróban gyülekeztek szom-
baton a Böjte Csaba által működtetett 
Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyer-
gyói otthonaiban élő gyerekek, akik 
gyalogosan érkeztek a tatárdombi 
emlékműhöz. A szentmisét celebráló 

Böjte atya arra biztatta a jelenlévő-
ket, hogy ne féljenek a feladatoktól. 
Evangéliumi történetekből példá-
zódva elmondta, nem elég az, ha jók 
vagyunk, ha egymást nem bántjuk, 
mert Isten minden emberre felada-
tot bízott, és ezeket fel kell vállalni. 
„Őseink itt, a Gyergyói-medencében 
nem keresték a tatárokkal való küz-
delmet, hanem azt az élet hozta, és 
milyen jó, hogy akkor, bár a férfi ak 
a csatatéren voltak, a nők, a fi atalok 
és az idősek összefogtak, és meg-
oldották a problémát, így mi most, 
több száz év után megköszönhetjük 
nekik, hogy megmaradtunk szülő-
földünkön” – hangzott el Böjte atya 
szentbeszédében.

Az eseményen a Madárfészek-Go-
dako Ökölvívó Akadémia is bemutat-
kozott. „Böjte atya felismerte, hogy a 
sport, és ezen belül az ökölvívás sike-
res jövőt, jobb életet tud adni azoknak 
a gyerekeknek, fi ataloknak, akiknek 
erre képességük van, csak meg kell 
teremteni számukra ennek a lehetősé-
gét. Böjte atya látta, hogy ez egy jó ügy, 
és mellé állt, ezzel pedig közösségi ér-
tékké kezd válni a tevékenységünk” 
– fogalmazott Huszár Árpád, az aka-
démia elnöke, aki a szintén jelen lévő 
Erdei Zsolt többszörös világbajnokkal 
közösen tiszteletbeli elnöki tisztséget 
ajánlott fel a ferences atyának. Ugyan-
is több olyan gyerek is edz az akadé-
miánál, aki a Dévai Szent Ferenc Ala-

pítvány által fenntartott otthon lakója. 
A sportdélutánon szervezett közönség-
találkozón sokan követték fi gyelemmel 
a világbajnok Erdei Zsolt szavait, majd 
több mint száz gyermek kapcsolódott 
be a „Madár” vezényletével megtartott 
közös edzésbe.

A Gyergyószárhegy határában lévő 
tatárdombi emlékmű és a szomszé-
dos kupolás szertartási emelvény az 
a hely, ahol minden év szeptembe-
rében az 1658. szeptember 6-i tatár-
dúlás sikeres visszaverésére, az ott 
elesett hősökre emlékeznek. Ugyan-
akkor az ott elhangzó fohász a gye-
rekekért és a pedagógusokért is szól, 
hogy megerősítést kapjanak a közel-
gő tanévre.

Böjte atya tatárdombi jótanácsa: ne féljünk a feladatoktól!

 » Nem elég az, 
ha jók vagyunk, 
ha egymást nem 
bántjuk, mert 
Isten minden em-
berre feladatot 
bízott, és ezeket 
fel kell vállalni.




