
Körkép
Akiknek szívügye A szent AnnA-kápolnA

Összefogás a halaszthatatlan feljavításért

4. oldal |  2011. május 4., szerdahargitanépe

hírfolyam

> A székely nép megmaradásának ne-
hézségei. Beder Tibor nyugalmazott tanár, 
író legújabb könyvének bemutatójára kerül 
sor Gyergyószentmiklóson. A rendezvénynek 
a Tarisznyás Márton Múzeum nagyterme ad 
otthont. Beder Tibor könyvét csütörtökön 
17 órától mutatják be a múzeumban. Az al-
kotás központi témája a magyar és a székely 
nép léte, illetve megmaradásának nehézségei 
a mai korban. Álláspontot foglal amellett, 
hogy miképp lehet megőrizni magyar-székely 

identitásunkat, anyanyelvünket, és hogy ezek 
miképp hatnak kultúránkra, mindennapi éle-
tünkre. Az író a Salamon Ernő Irodalmi Kör 
meghívására látogat el Gyergyószentmiklósra. 
A bemutatón jelen lesz Bajna György újság-
író, házigazda Csergő Tibor András múze-
umigazgató.

> Mentálhigiénés napok. Második al-
kalommal kerül megszervezésre Gyergyó-
szent miklóson a Mentálhigiénés Napok 
nevet viselő konferencia. A rendezvénynek a 
Csiky- kert ad otthont. A Gyergyói Mentál-

higiénés Napok konferenciát május 6–7-én 
tartják a Babeş–Bolyai Tudományegyetem 
Szociális Munka Tanszék magyar tagoza-
ta, a gyergyószentmiklósi Műhely Egyesü-
let szervezésében. A rendezvény célja, hogy 
színvonalas előadások és műhelyek által 
hozzájáruljon a segítő foglalkozásúak képzé-
séhez és felhívja a figyelmet a nemrég indult 
gyergyószentmiklósi szociálismunkás-kép-
zésre. A konferencián magyarországi és er-
délyi egyetemi oktatók, szakemberek tarta-
nak előadásokat, valamint bemutatkoznak a 
kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem 

Szociológia és Szociális Munka karának Ko-
lozsváron és Gyergyószentmiklóson tanuló 
mesterképzős hallgatói és doktoranduszai. A 
kétnapos rendezvényen előadások, műhelyek 
és szakmai beszélgetések követik egymást a 
mentálhigiénés munka különböző területei-
ről. A rendezvény leírása és a részletes program 
megtalálható a konferencia honlapján (www.
bbte-szocialismunka.ro/mentalhigiene), ugyan-
itt ízelítésképpen megtekinthetők az elmúlt évi 
konferencia előadásairól készült video felvételek 
is. A rendezvény támogatói az Erdélyi Gondolat 
Egyesület és a Szülőföld Alap.

gyergyószentmiklós közössége 
építette, bővítette, most szin-
tén ezen település lakóinak ösz-
szefogása szükséges, hogy a 
csobothegyi omladozó római 
katolikus kápolna romlását meg-
állítsák. egyház, önkormányzat, 
vállalkozók és civilek már terve-
zik a feljavítást.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

A kik a csobothegyi szent 
helyre jártak az utóbbi 
időben, tapasztalhatták: 

kikezdte az épületet az idő és a 
kártékony ember egyaránt. Torná-
cának vaskorlátjait kidöntötték, 
falából csak úgy tűnnek el újabbnál 
újabb tégladarabok, omlik a vako-
lat, s az alig több mint tízéves tető is 
tönkremegy. Egy alkalommal, ott-
jártunkkor tapasztaltuk, fiatalok 
vették birtokba a kápolna padlását, 
az ajtórácson, hiányos vakolat men-
tén kapaszkodtak fel, egy deszkát 
eltávolítva jutottak a tetőtérbe. A 
gyergyószentmiklósi római kato-
likus egyházhoz tartozó kápolna 
megmentését sokan tartják fontos-
nak, vállalkozók egy csoportja majd 
egy éve összefogott a cél érdekében, 
az egyház terveket készíttetett 
Köllő Miklós főépítésszel, múlt hé-
ten pedig tucatnyian gyűltek össze 
megvizsgálni a teendőket. 

A tervező, az építő, valamint 
a polgármester jelenlétében olyan 
emberek ajánlották fel segítségüket, 
akik akár ötven esztendeje minden 
húsvétvasárnapon kizarándokolnak 
Gyergyószentmiklós legrégibb bú-
csújáró helyére. A rendbetétel pénz-
igényes, de már jó néhány személy 
tanúsította: szívesen áldoz erre. 

A kápolna helyzete
A Szent Anna-kápolna eg y 

XIV–XV. századi, jellegzetes, 
négy karéjos rotonda volt egyko-
ron, ehhez később, a XVIII. szá-
zadban toldott hozzá a lakosság 
egy barokk részt, a rotonda három 
karéját meghagyva, szentélyként. 
Volt hajdan karzat is, melyet le-
bontottak. A 2000-es évek elején 
Emődi Tamás csapatával végzett 
kutatásokat egyházi beleegyezéssel, 
a munkálatok végén azonban nem 
került sor a megbontott részek 

helyreállítására. A 2010 őszén ér-
kezett egyházi megkeresésre Köllő 
Miklós főépítész csapata végzett 
helyzetfelmérést, tett javaslatokat. 
„Ritka alaprajzú, és épp emiatt 
nagyon értékes épülettel van dol-
gunk. Rotondák a Kárpát-meden-
cében, Székelyudvarhelyen, Perkőn 
(Kézdiszentléleken), Guraszádán 
(Arad és Déva között), Algyógyon, 
Jákon, Haraszton, Papocon van-
nak” – áll a tanulmányban. 

A rotondához toldott barokk 
rész mentén repedés keletkezett, 
ennek helyreállítása az egyik fel-
adat, ám ennél is fontosabb a tető. 
A rajta található zsindely és dránica 
viszonylag jó állapotú, a múlt szá-
zad végén újrahéjalták, viszont 
cserépalávaló lécként karácsonyfa-
vastagságú hántatlan, bogárfertő-
zött csaposokat használtak. Nem-
csak a lécekben, vendégszarufák-
ban fellelhető fertőzés problémás; 
a nem megfelelő méretű faanyag 
használata idézte elő, hogy a csepe-

gő közelebb kerüljön a falhoz, ezek 
beázását eredményezve. E mellett 
helyre kellene állítani a kutatások-
kor feltört padlózatot, a megrongá-
lódott ablakokat, a fémkorlátot és a 
bejárat fölötti kőtáblát. 

Tervek, 
segítségfelajánlások
A rotonda kihangsúlyozására 

egy belső kupola tervezéséhez lá-
tott hozzá Szabó Tamás helyi vál-
lalkozó, udvarán már készítgeti is 
ennek vázát. A legszükségesebb 
munkálatok árát is kiszámolta. 
Ugyanakkor hangsúlyozta, szív-
ügye a kápolna, ennek rendbeté-
tele a fontos, nem kíván hasznot 
hajtani ebből a munkálatból. Az 
egybegyűltek egyetértettek: leg-
hamarabb a tetőzetet kell rendbe 
tenni, s bár a héjazat anyaga még 
bírná néhány évig, Mezei János 
polgármester teljes cseréjét java-
solta: „Úgy tegyük rendbe, hogy 
akár száz évig ne legyen vele gon-
dunk, ebben az önkormányzat 
kész segíteni.” Más felajánlás is 
érkezett: Czimbalmas Tivadar 
saját pattintású dránicát adomá-
nyozna. Már készen van annyi 
fedőanyag, ami a rotonda részére 
elegendő. 

Szent Anna-kápolna. Gyergyószentmiklós legrégibb búcsújáró helyét szeretnék felújítani fotó: balázs katalin

gyergyó

Új egyesület Új tervekkel

Jótékonysági 
árverés az ebekért
Új állatvédő egyesület alakult 
gyergyószentmiklóson, mely az 
állatmenhely bővítésével pró-
bálna javítani a gazdátlan ebek 
sorsán. Jótékony árverésen sze-
retnének pénzt szerezni céljaik 
megvalósítására. 

Lázár Hajnal
lazar.hajnal@hargitanepe.ro

Idén alakult meg a Gyergyói Állat-
védő Egyesület. Tagjai már koráb-
ban is állatmentéssel foglalkoztak, 

azonban csak most adódott lehetőség 
arra, hogy egyesületet hozzanak létre. 
Céljuk a Gyergyószentmiklós utcáin 
kóborló állatok befogása, kezelése, 
ivartalanítása, az arra alkalmas egye-
dek képzése, a többiek örökbe adása. 
Az állatvédőknek számtalan tervük 
van, elsősorban a meglévő kutyamen-
hely bővítése, egy korszerű állatorvosi 
rendelő létrehozása és a városban kó-
borló ebek begyűjtése – közölte Szabó 
Gabriella, az egyesület tagja. Emel-
lett szeretnék népszerűsíteni az állat-
védelmet, ivartalanítási programokat 
szerveznének, kutyákat képeznének 
ki (segítő, vakvezető kutyának), ku-
tyakiállítást, lakossági fórumot szer-
veznének. Mindezt együttműködés-
ben más állatvédő egyesületekkel és 
az önkormányzattal. Hangsúlyozzák, 
programjaik nyilvánosak, bárki bete-
kintést nyerhet azokra, és önkéntes-
ként is bekapcsolódhat a munkába. 
Terveik megvalósításához azonban 
pénzre van szükségük. Ennek érde-
kében létrehozták a Menhely Támo-
gató Klubot, melybe tagokat, támo-
gatókat toboroznak. Az egyesület 
jótékonysági árverést hirdet meg. 
Jótékony állatbarátoktól várnak fel-
ajánlásokat, tárgyakat, alkotásokat, 
melyeket értékesíthetnek. A begyűlt 
összeget teljes egészében a gazdátlan 
kutyák javára fordítanák, menhely-
építésre, ivartalanításra. Mint mond-
ják, az önkormányzat biztosítana 
területet még több eb befogadásá-
ra, azonban ketreceket kell építeni 
több száz kutya megfelelő elszállá-
solásához. Jelenleg közel száz kutya 
él az önkormányzat által létesített 
negyven férőhelyesre tervezett men-
helyen, melyet a Gyergyói Állat- és 
Természetvédő Egyesület működtet. 
Már nagyon sok kutyának sikerült új 
gazdát találni, azonban bebizonyoso-
dott a létesítmény túl kicsi a városban 
élő kóbor ebek számához képest. 

várják az adományokat

Kalákáról csak bizonyos mun-
kálatoknál lehet szó, anyagi 
hozzájárulás viszont igencsak 
elkelne. Az építő cég vezető-
je új árajánlatot készít, mely 
a tető teljes felújítását tartal-
mazza, ehhez látnának hozzá 
még az idén. A számítások 
után derül ki, mekkora be-
ruházásra van szükség, és a 
kezdeményezők remélik, sok 
gyergyói pótol még, hogy a 
közösség által egykor felépí-
tett kápolna megmeneküljön 
a pusztulástól. 


