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Nem maradhattak éhesen
Szombaton az evés-ivásé volt a főszerep Gyergyószentmiklóson
• Szombaton tar-
tották a Kárpát-me-
dencei Disznótoros
Fesztivál és Süte-
ménymustra tizedik
kiadását Gyergyó-
szentmiklóson, a vá-
rosnapok részeként.
Az esemény kiegé-
szült a forraltbor-ké-
szítő versennyel. Az
évforduló alkalmával
2019 adag húsos-ká-
posztás ételt főz-
tek a Kossuth Lajos
utcában.

H E G Y I  Z S U Z S Á N N A

A Szent Miklós Napok egyik 
legnépszerűbb rendezvé-
nyét tartották szombaton. 

A mínusz fokok ellenére is már a 
reggeli órákban nagy volt a sür-

gés-forgás a jubiláló Kár-
pát-medencei Disznótoros 
Fesztivál új helyszínén, a 
Kossuth Lajos utcában. A 
tizedik kiadáson ugyanis 
nemcsak a több mint öt-
ven benevezett csapat fő-

zött, hanem délre elkészült 
a Kárpát-haza ízei elnevezésű, 
2019 adagos húsos-káposztás étel. 
Magyarországról, Felvidékről, Új-
vidékről, Kárpátaljáról és Erdély-
ből származtak az összetevők: 
200 kilogramm sertéshús, 200 
kilogramm gyergyói káposzta, 50 
kilogramm gyulai lángolt kolbász, 

30 kilogramm makói hagyma és 2 
kilogramm felvidéki fűszerpapri-
ka került az ételbe. „Ahogy mon-
dani szoktam, semmiféle matekot 
nem tettünk bele, csak kimon-
dottan ősi magyar összetevőket 
használtunk fel, és teljes odaadás-
sal, szívvel-lélekkel készítettük a 
gyergyóiaknak az ételt” – mondta 
Ambrus György, a Magyar Nemzeti 
Gasztronómiai Szövetség alelnö-
ke, a főzőfesztivál fővédnöke, az 
óriásüstben készülő étel receptjé-
nek egyik kidolgozója.

A látványos, szépen dekorált stan-
doknál is főtt időközben az étel. 
Volt olyan csapat, amely testvér-
intézményi kapcsolatnak köszön-
hetően hetedik éve volt jelen a 
versenyen. A csapatoknál készülő 
ételt és a nagy bográcsban főtt hú-
sos-káposztás egytálat is meg lehe-
tett vásárolni a helyszínen, jelképes 
összeg ellenében, amelyet ezúttal a 
mozgássérült, mozgásszervi prob-
lémákkal küszködő gyerekek, fi a-
talok, felnőttek rehabilitációjával, 
mozgásfejlesztésével foglalkozó 
Esély Alapítványnak adományoz-
nak. A sütés-főzés, kóstolgatás és 
a mustra közepette a jó hangulatot 
népzenekarok biztosították, közben 
pedig értékelt a zsűri, amelynek bí-
rálata alapján állt fel a rangsor.

Nyüzsgő tömeg Gyergyószentmiklós 
központjában
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Szent Miklósról nagyon kevés
életrajzi adatot ismerünk, vi-

szont annál több legenda maradt 
fent vele kapcsolatban. Amint Ta-
más József püspök ünnepi prédiká-
ciójában kifejtette, a legendákból 
ismert püspökre úgy emlékezünk, 
mint egy olyan emberre, aki fi -

gyelt az elesettekre, rászorulókra, 
és lehetőségei szerint megpróbált 
segíteni nekik, megmenteni őket, 
kiemelni őket nehéz helyzetükből. 
A gyermekek megajándékozásának 
ma is élő szokása innen eredeztet-
hető. Az ő példáját kell ma követnie 
a felnőtteknek, szülőknek. Fontos, 

hogy olyan ajándékot adjanak át a 
gyerekeknek, a fi ataloknak, amely 
valóban segítség számukra – fogal-
mazott Tamás József. A legnagyobb 

ajándék pedig az, ha megvédik őket 
azoktól a tévútra vezető kísértések-
től, amelyekkel számtalan módon 
találkozik a fi atal manapság. 

Körmenettel záruló búcsú

„A Szent Miklós templom féltett kin-
csének, a fából készült Szent Miklós 
szobornak hiányzik a keze. A mi felada-
tunk az, hogy a kezei legyünk és telje-
sítsük azt a feladatot, amit Isten kijelölt 
számunkra” – mondta Portik Hegyi 
Kelemen főesperes. Az esemé-
nyen  felszólalt Soltész Mik-
lós, a magyar miniszterelnök-
ség egyházi és nemzetiségi 
kapcsolatokért felelős állam-
titkára is. „A cselekvő szeretet az, 
ami Szent Miklós életét jellemezte, és ez 
a követendő számunkra is” – hangsú-
lyozta. A szentmisét követően tartották 
a hagyományos körmenetet, ahol a szo-
kások szerint, ökrös szekéren hordoz-
ták körbe a főtéren Szent Miklós püspök 
szobrát, több helyen megállva, imád-
kozva a városért, és annak lakóiért.

Szent Miklós példája: megóvni gyermekeinket az „eltévelyedéstől”
• A Szent Miklós templom búcsúünnepe a gyergyó-
szentmiklósi városnapok legfontosabb eseménye. Az
adakozás, ajándékozás szentjének életútja megmutatja:
a legnagyobb ajándék, amit ma a szülők adhatnak  a
gyermeküknek, ha irányt mutatva számukra, megvédik
őket az eltévelyedéshez vezető kísértetésektől – hang-
zott el a prédikációban.

Hagyományos körmenet Gyergyószentmiklós főterén
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A X. Kárpát-medencei Disznótoros Fesztivál és Sütemény-
mustra, valamint a forraltbor-vetélkedő díjazottjai 
Leveses ételek: 1. Viridis (Gyilkostó), 2. Bútor és Étel-Ital Alkotók (Buda-

pest, Csíkszereda), 3. Crazy Boys (Gyergyószentmiklós).
Káposztás ételek: 1. Vadkanok – Pusztavámi Vidám Fiúk (Pusztavám, Fejér 

megye, Magyarország), 2. Ben-Com-Mixt (Gyergygyószentmiklós), 3. Be-

tyár Böllér Banda (Gyergyószentmiklós).
Húsos ételek: 1. Betyár Böllér Banda (Gyergyószentmiklós), 2. Gyergyószár-

hegyi Önkormányzat (Gyergyószárhegy), 2. Viridis (Gyilkostó).  

Összetett: 1. Viridis (Gyilkostó), 2. Betyár Böllér Banda (Gyergyószent-
miklós), 3. Vadkanok – Pusztavámi Vidám Fiúk (Pusztavám, Fejér megye, 

Magyarország). 

Legjobb borleves: Vadkanok – Pusztavámi Vidám Fiúk (Pusztavám, Fejér 
megye, Magyarország). 

Ifjúsági kategória: ISK Jégkorong (Gyergyószentmiklós).

Forralt bor: 1. Balatoni borvilág, 2. Kálomista Református Nőszövetség, 
3. Italosok.
Sütemény: 1. Bencze Etelka, 2. Gyergyószentmiklósi Kolping Család, 3. Bege Éva.




