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A gyergyószentmiklósi Népművé-
szeti Alkotóház mellett a Gyergyói-
medence falvaiban is sor került 
tojáshímzés-oktatásra. Közismert 
tojásíró asszonyok vidéki iskolák-
ban szorgalmazták a hagyományos 
technikák használatát, gyakorlati 
útmutatóval. 

B. K.

Avakáció miatt már a nagyhét 
előtt járta körbe a Gyer gyói-
medence tanintézményeit 

Fe hér Gizella és Bartis Erzsébet tojás-
író asszony. Ők vitték a kesicét, viaszt, 
melegítőlámpát, egy-egy helyre még a 
villanyrezsót is, hogy a hagyományos 
erdélyi mintakészletből választva írják 
meg a tanulók a tojásokat. Tekerőpa-
takon, Szárhegyen, Al fa luban és Cso-
mafalva két iskolájában kétszázötven 
diákot és érdeklődő szülőt tanított 
Fehér Gizella kesiceforgatásra, Bartis 
Erzsébet pedig a salamási diákokat ok-
tatta, majd a gyergyószentmiklósi Idő-
sek Klubjában és a Fogarassy Mihály 
Általános Iskolában százharminc ér-
deklődőnek segített a tojáshímzésben.  
A gyergyószentmiklósi Népművészeti 
Alkotóházban is nagy volt az érdek-
lődés, mostanáig 1300-an fordultak 
meg, köztük nem kevesen akár tíz to-
jást is festettek. Itt a 19. alkalommal 
kerül sor erre a tevékenységre, idén 
ugyanebben a műhelyben készültek 
a város húsvéti díszítését szolgáló kel-
lékek is.

Közszájon forgó jelöltnevek, po-
tenciális polgármesterjelöltek – ez 
a téma több gyergyószentmiklósi 
társaságban. Több mint egy évvel 
a helyhatósági választások előtt 
már tippelgetnek, találgatnak az 
emberek. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Úgy hírlik, az RMDSZ már 
készíti a jelöltlistát, arról is 
szó van, hogy nemsokára 

közvélemény-kutatásra kerül sor, hogy 
a szavazók mérlegeljék, miként fogad-
nák egyik vagy másik jelöltet a tulipán 
színeiben. Barti Tihamér RMDSZ-
elnök szerint a hírek megelőzték a 
valóságot:  „Mint minden szervezet, 
mi is gondolkodunk, ki lenne az, aki 
Gyergyószentmiklós ügyét előbbre 
vinné, mert azt látjuk, hogy jelenleg a 
város rossz irányba halad. Még korai 
lenne nevekről beszélni, bár kétségte-
len, többen megkerestek, hogy a szer-
vezet színeiben jelöltetnék magukat. 
De egyelőre azt sem tudjuk, hogyan 

lesz a jelöltállítás, lesz-e előválasztás” – 
mondta a helyi RMDSZ elnöke.

Az elmúlt mandátum RMDSZ-es 
polgármesterjelöltje több mint bizo-
nyos, nem vesz részt a megmérettetés-
ben. Dr. Weil Gyula telefonon közöl-
te: „Én most a szakmámat fejlesztem, 
egy évig Angliában vagyok.” 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács gyergyószéki elnöke, Parászka 
Géza neve is felmerült a potenciális 
jelöltek között. Válasza cáfoló: „Nincs 
tervemben ilyesmi, önkormányzati 
szerepet nem akarok vállalni. Még 

pártban sem látom a helyem, inkább 
meg szeretnék maradni a civil oldalon” 
– nyilatkozta lapunknak. 

Az egyetlen, aki határozott igen-
nel válaszolt, Mezei János jelenlegi 
polgármester. A Magyar Polgári Párt 
színeiben tervezi megpályázni a kö-
vetkező mandátumot is: „Szándé-
komban van jelöltetni magam. Aztán 
a lakosság dönt, ő fogja szavazatával 
bizonyítani, hogy hatékony volt-e 
a négyévi munkánk, akarja-e, hogy 
Gyergyószentmiklós ezen az úton ha-
ladjon tovább.” 

ElKEzdődTEK A TAlálgATásoK

Kik lesznek a polgármesterjelöltek?

HAgyomáNyápolás

Ezerhétszázan ismerkedtek a kesicés tojásírással

TájéKozTATó fórumoT 
szErvEzNEK

Terítéken 
a „fűtésügy” 

miért drágább a fűtés, mint az elő-
ző télen? miért különbözik a szám-
la értéke két hasonló méretű és 
beosztású lakás esetén? – ilyen és 
hasonló kérdésekre szeretnének 
választ kapni a gyergyószentmiklósi 
lakók. Ennek érdekében szervez fó-
rumot a helyi rmdsz.

Lázár Hajnal
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A fűtés kálváriája még mindig 
tart Gyergyószentmiklóson. 
A rendszert már felújították, 

az új szolgáltató biztosítja a fűtést 
és a meleg vizet, rendszeresen tájé-
koztató leveleket küldenek a lakók-
nak, mégis sokakban merültek fel 
kérdések, tisztázatlan problémák. A 
gyergyószentmiklósi RMDSZ irodá-
ját is sok, fűtéssel kapcsolatos kérdéssel 
keresték meg a tömbházlakók. Számos 
szóbeli és írott kérés érkezett, amelyek-
ben a lakók egy ilyen jellegű fórum 
megszervezését kérik. Az RMDSZ 
megkereste a fűtésszolgáltató cég kép-
viselőit is, akik elfogadták a felkérést, 
így csütörtökön délután sor kerülhet 
a fórumra. A szervezők azt kérik, lép-
csőházanként legalább három-négy 
személy vegyen részt a megbeszélésen. 
Meghívottként jelen lesz Luczay Péter, 
az RFV Kft. igazgatója, Lukács László, 
a közüzem igazgatója, Pál Árpád par-
lamenti képviselő, valamint Mezei Já-
nos polgármester. A lakók már előze-
tesen is elküldhették kérdéseiket, Barti 
Tihamér RMDSZ-elnök elmondása 
szerint sokan meg is tették ezt. Mint 
részletezte, legtöbb fogyasztó a fűtés-
szolgáltatás árát kifogásolja és azzal 
kapcsolatosan vannak kérdései, de van-
nak, akik magát a működést sem értik. 
„Tudni szeretnék, mi alapján számláz 
a szolgáltató, miért és hogyan történt 
ármódosítás, miért vannak hatalmas 
különbségek az egyes lakások szám-
láinak értéke között” – közölte Barti. 
Hozzátette, többen azt szeretnék, ha 
éppúgy, mint a közüzem idejében, 
ezután is kifüggesztenék a lépcsőhá-
zakba, kinek mennyit kell fizetnie. A 
meleg vízzel kapcsolatosan is kérdése-
ik vannak a lakóknak, Barti Tihamér 
szerint a szolgáltatásnak ezen részét 
egyáltalán nem értik, hiszen a vizet a 
közüzem szolgáltatja, a melegítéshez 
szükséges hőt pedig az RFV. Ugyan-
akkor a fogyasztók arra is kíváncsiak, 
mire számíthatnak jövőre. 

hírfolyam

> Nagyszerdai keresztút. Hagyománnyá 
vált Gyergyószentmiklóson, hogy nagyszerdán 
az örmény templomból indulva a csobothegyi 
Szent Anna-kápolnához zarándokolnak a hí-
vők. Idén az örmény genocídiumra is emlé-
keznek az egybegyűltek. A program szerint 
nagyszerdán délután öt órára várják a híveket 
a gyergyószentmiklósi örmény katolikus temp-
lom kertjébe, megemlékezni 1915 áprilisára, 
az örmény genocídiumra. Csergő Tibor, a Ta-
risznyás Márton Múzeum igazgatója ismerteti 

a történelmi tényeket, majd Szilágyi Lőrinc 
lelkipásztor imája és áldása után indulnak a hí-
vek fáklyákkal a csobothegyi keresztútra. Nyolc 
esztendeje Puskás Attila örmény lelkipásztor in-
dította útjára a nagyszerdai fáklyás keresztutat. 
Az útvonal azon keresztút nyomán vezet, amely 
1948-ig létezett, és a Szent Anna-búcsún részt 
vevők végezték. 

> Az ünnep után ismét tisztogatást hir-
detnek. Belehavazott a tavaszi nagytakarításba 
Gyergyószentmiklóson. A zord időjárás miatt 
nem sikerült rendet teremteni a városban, ezért 

húsvét után ismét meghirdetik a tisztogatási 
akciót. Ugyancsak jövő héten indítják útjára a 
Tiszta, rendezett környezet – jó közérzet elneve-
zésű környezetszépítő versenyt is. A pályázatra 
azok nevezhetnek be, akik lakókörnyezetük 
közterületein, erkélyeken, utcarészeken zöldfe-
lületeket hoztak létre és gondozzák azokat. 

> Tapsi-hapsi a múzeumban. Tapsi-Hapsi a 
múzeumban címmel gyerekek számára szervez-
nek programokat holnap a Tarisznyás Márton 
Múzeumban. A rendezvény húsvéti vásárral 
kezdődik 14 órakor, dekorációkat, írott tojást, 

húsvéti ajándékokat, kellékeket kínálnak majd 
eladásra a Portéka Egyesület tagjai. A begyűlt 
pénzt rászoruló gyerekek megsegítésére fordít-
ják. Különféle foglalkozások is várják majd a 
legkisebbeket, lesz édességkeresés az udvaron, 
mókás tojásfestés, tavaszváró fejkoszorú-készí-
tés, szagosvíz-készítés. Vetélkedőkre is sor kerül, 
versmondásban, nyuszifutóversenyben mér-
hetik össze ügyességüket a résztvevők. Egész 
délután lehetőség lesz nyuszisimogatásra, akár 
murokkal is lehet kínálni a kisállatokat, sőt meg 
is lehet vásárolni. A nagyszerdai rendezvényre 1 
lej a belépő, mely tartalmazza a tombolát is. 

Körkép

A mozgalommá nőtt tevékenységet az Ethnographia 
Gyergyóiensis Alapítvány indította el 1992-ben a 
Szent Miklós Szervezet és a vállalkozók támogatását 
élvezve. A szakmai irányítást mindvégig Kisné Por-
tik Irén néprajzkutató végezte, akinek saját gyűjtését 
hasznosítják a tojásírók.

Idén ötödik éve, hogy a Gyergyószárhegyi 
Kulturális és Művészeti Központ rendezvénye-
ként sikerült a környező falvakra is kiterjeszteni a 
programot Hargita Megye Tanácsa támogatásával, 
így a program ma már átfogja az egész Gyergyói-
medencét.
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mozgalommá nőtt tevékenység


