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Szórvány és tömbmagyarság ta
lálkozásának színhelye volt Te
mes vár, ahol citerapengetésüket, 
énektudásukat mutatták be a 
Gyer gyóimedence népzeneked
velői is az Összetartozunk szór
ványprogram keretében.

B. K.

„Mindenki énekeljen, 
daloljon, énekében 
érezze jól önma-

gát, érezze meg az éneklés, zenélés 
örömét. Fújjuk, ami kiveszni lát-
szik, tárjuk ki szívünket, mert a dal 

mindnyájunkat összeköt, bármerre 
is megyünk a Kárpát-medencében” 
– így jellemezte a Bánsági Magyar 
Napok lényegét az alfalvi Domo-
kos Pál Péter Hagyományőrző 
Egyesület vezetője, Hunyadi Irén. 
Hargita Megye Tanácsa és a Hargi-
ta Megyei Népiskola támogatásával 
a megyéből ötvenen vehettek részt 

az ünnepségsorozat hétvégi ren-
dezvényein. Gyergyót képviselte: 
Gyergyóalfaluból a Sövér Elek Is-
kolaközpont és a Domokos Pál Pé-
ter Hagyományőrző Egyesület cite-
rásai, dalosai, Gyergyócsomafalva, a 
gyergyószentmiklósi Fogarassy Mi-
hály Iskola citerásai, Gyergyóújfalu 
és Gyergyóremete muzsikusai, da-

losai.  A nemzetközi citeraoktatás 
és citeratalálkozó volt az eurorégiós 
közművelődési rendezvény kiemel-
kedő eseménye. Széles András bu-
dapesti citeraművész hangsúlyozta: 
„A citera túlélte azt a kort, amikor 
még ő szolgálta a szórakozást, jó-
kedvet, a családnak, a közösségnek. 
Eltűnt kor, de megmaradt a hang-
szer. Ha már van hangszer, ahhoz, 
hogy fennmaradjon e hagyomány, 
szükséges a jó akarat, szeretet, jó-
kedv. Jókedvből fakad dalra ma-
gyarságunk, és az az igazi, ha az 
ember életét betölti a zene.” 

GyerGyóiak a BánSáGi MaGyar napokon

Énekeltek, citerát pengettek

MunkálaTokaT véGeznek
a polGárMeSTeri hivaTal 

épüleTén

Megújul 
a városháza

Felújítják a gyergyószentmiklósi 
városházát. a munkálatok elkez
dődtek, szeptemberre régi fényé
ben fog ragyogni az épület. 

Lázár Hajnal
lazar.hajnal@hargitanepe.ro

Állványokat emeltek a 
gyergyószentmiklósi pol-
gármesteri hivatal épülete 

köré, felújítási munkálatok kez-
dődtek. Mezei János polgármester 
elmondta, mivel a ház már több 
mint százéves, állapota jelentősen 
romlott, nem lehetett tovább ha-
logatni javítását. E célra 202 ezer 
lejt különítettek el a város idei 
költségvetéséből, a munkálatokat 
helyi cég végzi el. A városvezető 
részletezte, már sor került a nyí-
lászárók rehabilitációjára, hiszen 
az épület eredeti jellegének meg-
őrzése érdekében úgy döntöttek, 
nem cserélik ki, hanem felújítják 
az ablakokat. Most elkezdődött 
a homlokzat színezése, valamint 
a tetőszerkezet átvizsgálása és 
javítása. Mindezt úgy végzik el, 
hogy az épület minél inkább ha-
sonlítson egykori önmagára. A 
cél, hogy néhány évtizedre kon-
zerválják a házat és szebbé tegyék 
általa a város főterét – szögezte 
le Mezei. A tervek szerint szep-
temberre ismét olyan szép lesz a 
városháza, mint egy évszázaddal 
ezelőtt. Nem ez az egyetlen épü-
let azonban, mely idén felújításra 
kerül, hamarosan a régi mozi épü-
letén is javításokat végeznek. Ez 
szintén az önkormányzat tulajdo-
na, azonban az elmúlt évtizedek-
ben gazdátlannak tűnt, állapota 
jelentősen romlott, a falak kopot-
tak, a vakolat omladozik. Ennek 
homlokzata is színezést kap, a 
színminta kiválasztását részletes 
kutatás előzte meg, hogy az ere-
deti állapotnak megfelelő legyen. 
„Épületeink felújításával arra tö-
rekszünk, hogy visszaadjuk a fő-
tér egykori patináját” – közölte a 
polgármester. Hozzátette, ugyan-
akkor a többi épülettulajdonost is 
ösztönözni szeretnék, hogy rend-
be tegyék házaikat oly módon, 
hogy minél inkább hasonlítsanak 
az építéskor elképzeltekre. 

hírfolyam

> Önkéntesség hete. Az önkéntes-
ség hetét tartja a Gyulafehérvári Caritas 
gyergyószentmiklósi Családsegítő Irodája. A 
cél az emberek figyelmének felkeltése az ön-
kéntes munka fontosságára. Sok kéz tettre kész! 
mottóval szervezi meg az önkéntesség hetét a 
Caritas Gyergyószentmiklóson. Mindennap 
többféle rendezvényt szerveznek minden kor-
osztálynak. Tegnap civil szervezetek képviselőit 
hívták kerekasztal-beszélgetésre az önkéntesség 
témája kapcsán. Ma gyűjtést szerveznek a sze-

retetkonyha részére, csütörtökön az önkéntes 
tevékenységek egynapos maratonján vehetnek 
részt az érdeklődők több helyszínen, foglal-
kozhatnak sérült gyerekekkel, korrepetálhat-
nak, betekinthetnek az otthoni beteggondo-
zás mindennapjaiba, öregotthonokba vagy a 
szeretetkonyhára látogathatnak el, sőt a De-
mokrácia-irodába is besegíthetnek. Pénteken 
családi nap lesz, szombaton pedig kirándulásra 
hívják az érdeklődőket. A rendezvényt vasár-
nap szentmise zárja. A szervezők a rendezvény-
nyel szeretnék felhívni az emberek figyelmét az 
önkéntes munka fontosságára. 

Körkép
MeGGyalázTák az úTSzéli kereSzTFáT

Jézust loptak egy lejért
Üresen áll a feszület a gyer gyó
szentmiklósi zöldségpiac mellett 
– lelopták róla a korpuszt. az önt
vényből készült Jézusra az ócska
vasbegyűjtőben sem találtak rá. 
ha összetörik és be is viszik, akkor 
sem kapnak érte többet, mint egy 
lejt. Az öntőmester készítene újat, 
de az is időbe telik.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Előfordul, hogy ezt-azt ellopnak 
Gyergyószentmiklóson, ar ra 
viszont nem volt példa, hogy 

Krisztus szobrának vesszen nyoma – 
mondják a helybéliek. Nemrég viszont 
ez is megtörtént, a Békény utca egyik 
lakója mondja, szomszédja szólt, az ut-
casarki keresztfáról eltűnt a korpusz. 

kinek vétett az a szobor?
„Mentünk sorban, s látjuk, tény-

leg nincs meg Jézus” – mondta még 
mindig hitetlenkedve az egyik utca-
lakó, aki emlékszik olyan esetre, hogy 
a keresztet díszítő koszorút földre 
dobva találták, de a Megváltó szob-
rát még soha senki nem bántotta. 
„Mindenkié volt a keresztfa, gondoz-
tuk, virágot vittünk, gyertyát gyúj-
tottunk. Nem tudom, ki nem fért el 
tőle, kinek vétett Jézus, de annak a 
körme meg kéne meredjen úgy, hogy 
ne tudjon fogni” – méltatlankodott 
egy középkorú férfi.

Kérdésünkre, hogy értesítették-e a 
rendőrséget, kérdéssel felelnek: „Hát 
ki foglalkozzon véle?” 

Ha a rendőrségnek nem is, az egy-
háznak kellett volna jelenteni – mond-
ja Portik-Hegyi Kelemen főesperes a 

sajtótól érkezett hír hallatán. Ő sem 
tud arról, hogy hasonló eset történt 
volna, az útszéli keresztfák mindig 
nagy tiszteletben álltak:

„A keresztény ember hitét meg-
vallja a templomban, odahaza és az 
úton is. E keresztfák szimbólumok, 
mindegyiknek külön története van, 
hálából, tiszteletből emelték vagy 
épp azért, hogy az ott élők védelmé-
re szolgáljon” – közölte a főesperes, 
a plébánia illetékes beosztottját 
kérve, járjon utána a történteknek.

ha a Megváltó sincs 
biztonságban...
A Békény utca lakói nem hiszik, 

hogy a korpusz előkerül, azt latolgat-
ják, hogy egy újabbat kellene feltenni 
a csupasszá vált keresztfára. Bajtalan 
István, Kossuth Lajos utcai öntőmes-
ter kérdésünkre elmondta, időnként 
megkeresik őt Jézus-készítéssel. Van 
egy formája, de ha mást akarnak, 
mintát kellene vigyenek a lakók. Je-
lezte: határidőre nem tudja vállalni, 
egyéb öntenivalók mellé tudja majd 

beszúrni. Hogy mennyit kér érte? A 
kérdésre szinte elneveti magát: „Hát 
mennyit kérjek én egy Jézusért, főleg 
ha az újat is pár nap alatt ellopják? 

Jézust lopni egy lejért?
Az ócskavasbegyűjtőben szok-

tak kikötni a fémalapú, lopott tár-
gyak, tudja mindenki, hát mi is itt 
érdeklődünk a szobor iránt. Bíró 
Dénes telepvezető nem látott ha-
sonlót sem, bár jelzi, ha öntvény, a 
tolvaj összetörhette, s ha egy szekér 
ócskavasba vegyítette a darabjait, 
az ember, ha csak nem keresi, nem is-
meri fel a sokféle hulladék között. 

„Vaskeresztet már igen, Jézust 
még nem hoztak ide mostanáig. 
Pedig ide minden kerül patkó-
szegtől felfelé. Akár két kiló vassal 
is lejönnek; egy lejt kapnak érte, 
de jönnek” – mondta a telepveze-
tő. Hozzátette: van egyezségük a 
rendőrséggel, ha gyanúsat hoznak, 
akkor értesítik.

„Aknatetővel sokat elkaptak 
már. Régebb még úgy hozták, 
ahogy a helyéről elemelték. Most 
már kiokosodtak, összeszedik, két 
napig hagyják a sárban, s úgy hoz-
zák. Jó pénzt érne, mert húszkilós, 
de ha meglátjuk, szólunk a rend-
őrségnek, hogy még a helyszínen 
elcsíphessék. Ha elmegy, megmarad 
a személyi adata, annak alapján pró-
bálják elérni” – magyarázta.

Az öntvény Jézus keresése meglepi, 
nem érti, miért lopták el, hisz ha volt is 
kétkilós, akkor sem kapnak többet érte 
egy lejnél az ócskavasbegyűjtőben. Jé-
zust lopni egy lejért? – marad a meg-
válaszolatlan kérdés.

Szomorú premier. Vaskeresztet már vittek a begyűjtőbe, Jézus-szobrot még nem


