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Mind ott voltak, zengett az ének

Gyermekkórus-találkozó Újfaluban

Szerényebb költSégvetéSből idén, jövőre „nagyobb felhajtáS”

Lánglovagok találkozója

„eljöttünk mind, zengjen az 
ének!” – dalolta közel 350 gyerek 
a gyer gyóújfaluban szervezett 
XXiii. domokos Pál Péter ván-
dor gyermekkórus-találkozón. 
a rendezvény házigazdája tavaly 
gyer gyószentmiklós volt, jövőre 
ditró ban szervezik meg. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Tizennégy év után újra Új-
falu, az Elekes Vencel Ál-
talános Iskola vállalta fel a 

gyerekkórus-találkozó szervezését. 
Az iskolától indult a fellépők hosz-
szú sora a Sarlós Boldogasszony 
templomba, ahol sorban léptek fel 
a kórusok, Tankó Géza plébános 
pedig ösztönözte a dalos gyereke-
ket: „prédikáljanak, daloljanak, 
szépítsék a szíveket, lelkeket”. 

Tizenkét kórus vett részt az idei 
találkozón: a gyergyóalfalvi Sövér 
Elek Iskolaközpont, a borszéki 
Zimmethausen Iskolaközpont, a 
gyer gyócsomafalvi Köllő Miklós 
Általános Iskola, a gyergyóditrói 
Siklódi Lőrinc Általános Iskola 
kórusa, a gyergyóditrói Siklódi 
Lőrinc és Csiby Andor általá-
nos iskola furulyaegyüttese, a 
gyergyóremetei Fráter György Ál-
talános Iskola, a gyergyószárhegyi 
Bethlen Gábor Általános Iskola, 
a gyergyószentmiklósi Fogarassy 
Mihály, Kós Károly és Vasker-

tes általános iskola kórusa, a 
gyergyótekerőpataki Tarisznyás 
Márton Általános Iskola népdal-
csoportja, valamint a gyergyóújfalvi 
Elekes Vencel Általános Iskola kó-
rusa. A fellépéseket követően ke-
rült sor a vándorzászló átadására, 
ugyanis jövőben a ditróiak szerve-
zik meg a nagy múltra visszatekintő 
kórustalálkozót. 

az év magyarországi tűzoltója 
is részt vett a tűzoltók napján 
gyergyószárhegyen. bár az időjá-
rás nem kedvezett a rendezvény-
nek, ez nem akadályozta meg a 
lánglovagokat, hogy vetélkedő-
kön összemérjék ügyességüket. 

L. H.

A tűzoltók védőszentje, Szent 
Flórián napjához legköze-
lebb eső hétvégén szervezik 

meg már hagyományosan a Tűzoltók 
Napját Szárhegyen. A program már 

pénteken elkezdődött, diákok szá-
mára szerveztek vetélkedőket, majd 
szombaton reggel kilenckor gyüle-
keztek a lánglovagok. A szárhegyiek 
mellett jelen voltak Újfalu, Tekerőpa-
tak, Kilyénfalva, Csomafalva, Alfalu 
önkéntes tűzoltói, valamint két test-
vértelepülés is képviseltette magát, 
Nagybajom és Ajak. A tűzoltóautók 
szirénázva vonultak fel a rendezvény 
helyszínéül szolgáló futballpályáig. 
A köszöntőbeszédeket követően 
verseny következett, az önkéntes 
tűzoltók akadálypályán mérték ösz-

sze ügyességüket és gyorsaságukat. 
Egy különleges vendég is tiszteletét 
tette a programon, Magyarországon 
a 2010-es év tűzoltójának választott 
Rubóczki Zoltán. A nyíregyházi 
tűzoltóság beosztott tűzoltója, az 
Ajaki Tűzoltó Egyesület parancsno-
ka, csaknem tíz éve hivatásos tűzol-
tó, 2008-tól pedig a segítségével jött 
létre tűzoltó egyesület Ajakon. Mint 
azt elmondta, nagy jelentősége van 
számára a kitüntetésnek, ugyanakkor 
fontosnak tartja a további fejlődést 
is, éppen ezért örvendetes, hogy a 

szárhegyi tűzoltókkal közösen rend-
szeresen vesznek részt szakmai ren-
dezvényeken.

Danguly Ervin, a helyi polgár-
mesteri hivatal protokollfelelőse 
részletezte, idén kisebb költség-
vetésű, szerényebb tűzoltónapot 
terveztek, mint az előző években. 
Jövőre viszont jóval nagyobb fel-
hajtást szeretnének, hiszen akkor 
lesz az önkéntes tűzoltócsapat lét-
rejöttének 105. évfordulója. Ez al-
kalomból még tűzoltómúzeumot is 
berendeznek a községben. 

Tizenkét kórus vett részt az idei találkozón a Sarlós Boldogasszony-templomban fotó: balázs katalin

hírfolyam

> Elmaradt a közüzemesek találkozója. 
A gyergyószentmiklósi közüzem GO Szak-
szervezete hívta tárgyalóasztalhoz a város 
tulajdonát képező részvénytársaság elöljáró-
it. Távol maradtak a vezetők, így újra kérik 
őket, csütörtökön üljenek asztalhoz a fel-
vetődött kérdések megvitatására. Tizenhat 
pontban foglalták össze a közüzem szakszer-
vezetének vezetői a kérdéseiket, melyekre a 
cég vezetőtanácsától, igazgatójától várják a 
választ. Meg is hívták az illetékeseket múlt 

csütörtökre egy gyűlésre, ám többségük 
egyéb elfoglaltságra hivatkozva nem tudott 
jelen lenni, a találkozót egy héttel elhalasz-
tották. „Nagy a bizonytalanság, az emberek 
nem tudják, merre tart a város cége, lesz-e 
újabb magánosítás, megmarad-e holnap is 
a munkahelyük” – nyilatkozta Nagy Attila 
szakszervezeti alelnök, aki szerint ez fog-
lalkoztatja leginkább az alkalmazottakat. 
A cég helyzetéről, újraszervezéséről, az ad-
minisztrációról szeretnének többet tudni 
a közüzem alkalmazottjai, a 114 szakszer-
vezeti tag legalább fele részt akart és tudott 

volna venni a gyűlésen. Remélik, ha egy hét 
késéssel is, de csütörtökön két órától sikerül 
asztalhoz ülni, s szemtől szemben beszélni 
a problémákról, nemcsak üzengetni, vagy 
elejtett információk ból tudomást szerezni a 
változásokról. 

> Elkészült az 500. magyar állampol-
gárság-kérelem. „Akarjuk, hogy magyar 
állampolgárok legyünk, magyarok vagyunk, 
és igenis fontosnak tartjuk, hogy ezt pa-
pír is igazolja” – vélekedett az a hölgy, aki a 
gyergyószentmiklósi demokráciaközpont-

ban ötszázadikként tette le magyar állam-
polgársági kérelmét. A gyergyószentmiklósi 
demokráciaközpont megnyitása óta közel 
2000-en tértek be az irodába érdeklődni a 
kettős állampolgárság megszerzésének fel-
tételeiről. Pénteken sikerült lezárni az 500. 
dossziét is, melyben egy négytagú család ké-
relmezte a honosítást. Ferencz-Csíki Gabriel-
la, aki egy csokor virágot vehetett át Parászka 
Gézától, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
Gyergyószéki Szervezetének elnökétől, el-
mondta: „Az anyaországon kívül is lehet iga-
zi magyarnak nevelni a gyerekeket.”

Körkép

1935-ben szervezték az első ilyen találkozót

Domokos Pál Péter gyergyóalfalvi, Petres Ignác gyergyócsomafalvi 
és Mihály István gyergyószárhegyi kántortanítók kezdeményezték az 
egyházi és világi jellegű találkozók sorát. 1935-ben Gyergyószárhegyen 
tartották az elsőt, egy évre rá Ditróban a másodikat. A kommuniz-
musban betiltották egy időre a rendezvény megtartását, 1992-től vi-
szont ismét rendszeres a vándortalálkozó.

a StreSSztől 
az egészséges életMódig

Másodszorra 
szerveztek mentál-
higiénés napokat

a stressz, a szerencsejáték, az 
egészséges életmód és még sok 
más téma is szóba került a ii. gyer-
gyói Mentálhigiénés napok alkal-
mával. a rendezvényen az előadá-
sok mellett szakmai beszélgetések-
re is sor került.

 
Lázár Hajnal
lazar.hajnal@hargitanepe.ro

Kétnapos konferenciát tar-
tottak a hétvégén a Csiky-
kertben a Babeş–Bolyai 

Tudományegyetem Szociális Mun-
ka Tanszék magyar tagozata, vala-
mint a gyergyószentmiklósi Mű-
hely Egyesület szervezésében.

Hazai és magyarországi résztve-
vők gyülekeztek a rendezvény hely-
színén, majd rövid bevezető után 
elkezdődött az előadások sorozata. 
Jelen voltak a budapesti Semmel-
weis Egyetem, a kolozsvári Babeş–
Bolyai Tudományegyetem, a ma-
rosvásárhelyi Sapientia – EMTE 
oktatói, továbbá  felszólaltak pszi-
chológusok is. A mentálhigiéné 
keretén belül számtalan téma ke-
rült terítékre, például a tizenévesek 
szerencsejáték-használati szokásai, 
szimbólumok, konfliktuskezelés, 
empatikus kommunikáció. Az elő-
adások után műhelymunka és szak-
mai beszélgetések követték egy-
mást. Dániel Botond helyi szervező 
hangsúlyozta, a rendezvény célja 
elsősorban az volt, hogy képzést 
biztosítson a résztvevőknek, ugyan-
akkor felhívja a figyelmet a nemrég 
indult gyergyószentmiklósi szoci-
álismunkás-képzésre. Ugyanakkor 
arra is lehetőséget biztosított, hogy 
a mentálhigiénés mesterképzésen 
és a BBTE Szociológia és Szociális 
Munka Karának doktori képzésé-
ben részt vevő fiatal szakemberek 
bemutassák munkájukat, kutatása-
ikat. A rendezvényen elhangzott: 
a gyergyószentmiklósi mentálhigi-
éné mesterképzésen már nyolcvan 
hallgató részesült továbbképzés-
ben, jövőre pedig tervezik a szoci-
álisgazdaságtan-képzés indítását, 
mely országos szinten úttörő kez-
deményezésnek számít. A kétnapos 
konferencia létrejöttét az Erdélyi 
Gondolat Egyesület és a Szülőföld 
Alap támogatta.


