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> Egerben tesznek esküt. Ünnepélyes kö-
rülmények között tehetik le az állampolgársági 
esküt Egerben a gyergyószentmiklósi városveze-
tők, önkormányzati képviselők és családtagjaik. 
Jövő hétvégén utaznak  Magyarországra az érin-
tettek. Az egri önkormányzat meghívásának 
eleget téve ott igényelte februárban a magyar ál-
lampolgárságot a gyergyószentmiklósi városve-
zetés. Az érintett családok Egerbe utaztak és ott 
adták le kérelmeiket. Néhány napja kiderült, az 
igénylések többsége kedvező elbírálásban része-

sült – közölte Kémenes László, a Magyar Polgá-
ri Párt irodájának ügyvezető elnöke, hozzátette, 
csupán két esetben kértek kiegészítést. Így júni-
us negyedikén 64 személy mehet ismét Egerbe, 
hogy letegye az állampolgársági esküt. A ren-
dezvényt ünnepélyes keretek között tartják, lesz 
szentmise, kulturális program és díszvacsora is. 
A gyergyószentmiklósiak mindannyian székely 
ruhában tesznek majd esküt. A Magyar Polgári 
Párt irodájában egyébként bárkinek segítséget 
nyújtanak a magyar állampolgárság megszer-
zéséhez szükséges aktacsomó összeállításában, 
már közel ötszáz kérelmet állítottak össze. 

megújult a gyergyószárhegyi 
községháza. a másfél éve tartó 
munkálatok után néhány napon 
belül ismét birtokukba vehetik az 
épületet a polgármesteri hivatal 
alkalmazottjai. 
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Gyergyószárhegy főterén 
több nagyszabású munká-
lat zajlott az elmúlt idő-

szakban, megépült és ünnepélye-
sen felavatták a tájba illő, modern 
sportcsarnokot, közben pedig a 
községházán is dolgoztak. Gábor 
László polgármester elmondta, a 
közel százéves épület nagyon rossz 
állapotban volt, a szerkezet meg-
gyengült, a gerendázat helyenként 
elkorhadt, egyes részei már-már 
életveszélyessé váltak. Ezért dön-
töttek úgy, hogy eljött az ideje a fel-
újításnak. Megerősítették az épület 
szerkezetét, beépítették a tetőteret, 
új tetőzetet kapott a ház és új festést. 
Az építkezés lassan haladt, időköz-
ben az eredeti tervek módosultak, 
a kivitelezési határidő is tolódott.  
A tavaly nyári átadás helyett csupán 
most készült el teljesen a község-
háza. A polgármester azt mondta, 
néhány napon belül sor kerülhet  
a beköltözésre, amint megtörténik 
a telefonhálózat bekötése. Az épü-
let nemcsak kívül újult meg, hanem  
a belső tér is jelentősen megválto-

zott annak érdekében, hogy javuljon 
a polgármesteri hivatal dolgozóinak 
munkakörülménye, valamint jobb 
kiszolgálást biztosíthassanak a köz-
ség lakóinak. A földszinti irodák az 
eddigiektől eltérő elrendezést kap-
tak, a tetőtérben pedig egy tágas, 
modern tanácstermet alakítottak 
ki. Az irodák és termek egy része 

új bútorzatot is kap, és korszerű 
biztonsági rendszert is beszereltek 
már. A munkálatok elkezdésekor a 
befektetés értékét 600 ezer lejben 
állapították meg, azonban a változ-
tatások miatt a 800 ezer lejt is meg-
haladta az összeg. Ebből 300 ezer 
lejt adott Hargita Megye Tanácsa 
több részletben, és az ígéretek sze-

rint idén még 100 ezer lejjel támo-
gatja a felújítást. A fennmaradó ösz-
szeget pedig a helyi költségvetésből 
finanszírozták. 

A munkálatokat egyébként már 
másfél éve elkezdték. Ez idő alatt, 
2009 novemberétől a polgármesteri 
hivatal ideiglenesen a közeli művelő-
dési központban rendezkedett be. 

a katolikus egyháznak nyitott
nak kell lennie a világi média 
felé is – ezt állapították meg 
azon a találkozón, melyet a 
gyergyószentmiklósi szent mik
lósplébánián tartottak. a ren
dezvényen egyházi személyisé
gek vettek részt. 

L. H. 

Egyház és média témában 
értekeztek tegnap Gyergyó-
szent miklóson, lelki és tanul-

mányi napot tartottak papoknak a 

Szent Miklós-plébánián. A rendez-
vényre nemcsak a városból érkez-
tek résztvevők, hanem a környező 
falvak plébániái is képviseltették 
magukat. Előadást tartott Kovács 
Sándor kolozsvári főesperes, vala-
mint Bodó Márta, a Vasárnap és 
Keresztény Szó című lapok főszer-
kesztője. Szó esett az egyház saját 
kiadványairól, de arról is, mennyire 
fontos, hogy az egyház nyitott le-
gyen a világi média felé is. Beszél-
tek a televízió-csatornák, újságok 
szerepéről, fiatalokra gyakorolt 

hatásáról is, valamint arról, hogy 
hasznos volna, ha sajtóreferensek 
is dolgoznának az egyházkerüle-
tekben. „Nagyon fontos manapság 
a kommunikáció, ezért az egyházi 
struktúra csúcsán állókkal erről a 
témáról beszélgettünk” – foglal-
ta össze a találkozó lényegét Bodó 
Márta. Amint azt részletezte, az 
egyház tudja, hogy lényeges a mé-
dia, éppen ezért hozott létre saját 
kiadványokat, rádiót. Ugyanakkor 
tapasztalható egy bizonyos szintű 
kifelé irányultság is, azonban ez 

nem mindig a legmegfelelőbb nyel-
ven történik. Szerinte a probléma 
abból adódik, hogy az elmúlt évti-
zedekben jelentősen megváltozott 
a világ, és emiatt egy, az egyházitól, 
a templomi kommunikációtól elté-
rő nyelvi struktúrát kell alkalmazni 
a világi médiával szemben. Ilyen és 
hasonló kérdésköröket beszéltek 
meg a rendezvényen, ugyanakkor 
hangsúlyozták azt is, hogy az egy-
háznak fel kell vennie a világ ritmu-
sát, így tudja megközelíteni a fiatal 
generációt is. 

Gábor László polgármester az új tanácsteremben fotó: lázár hajnal

gyergyó

„kinevelik” Az érdeklődést 
A gyerekekből

Kevesen  
feketéznek  

a múzeumban
egy átlagos napon harminc kávét 
rendelnek a múzeumudvarban 
berendezett kávézóban, ennél is 
kevesebb azok száma, akik a Feke
televes című, kávéfőzés története 
kiállításra kíváncsiak. a múzeum
igazgató szerint inkább gyerekek
nek érdemes rendezvényt szervez
ni gyergyószentmiklóson.
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A Látó szépirodalmi folyóirat 
munkatársait látja vendégük 
a Múzeumi Kávéház ma dél-

után 6 órától. Munkájukról szólnak, 
alkotásaikból olvasnak fel a szerkesz-
tők, Kovács András Ferenc főszerkesz-
tő, Kossuth-díjas költő, valamint Láng 
Zsolt, Vida Gábor, Demény Péter és 
Szabó Róbert-Csaba főszerkesztő-he-
lyettes. Az irodalmi est egy alkalom 
arra, hogy megpezsdítse a kávéházi 
hangulatot, felkeltse az érdeklődést 
a Feketeleves-kiállítás iránt. A május 
13-tól július 7-ig tartó, a kávéfőzés tör-
ténetét és eszközeit ismertető kiállítást 
ugyanis az elvártnál kevesebben láto-
gatják Gyergyószentmiklóson. „Min-
den gyergyószentmiklósi meg kellene 
engedje magának, hogy a mindennap-
jaihoz tartozó kávézás történetéről 
megnézzen egy kiállítást, aztán pedig 
leüljön az udvarban egy minőségi fe-
ketére” – mondja Csergő Tibor mú-
zeumigazgató. A Nosztalgia kávéház 
kínálta igazi osztrák feketeleves ára a 
gyergyói zsebhez mért, s lenne egyéb 
finomság is, csak át kellene lépni az 
udvarban felállított Madaras-család 
egykori székely kapujának küszöbét. A 
kávézó látogatóinak így is nagyobb a 
száma, mint ahányan a Feketeleves-ki-
állításra kíváncsiak. „A kávéfogyasztás 
jobb, mint más városokban, de nem 
érzem, hogy a kiállítás-látogatást erő-
sítené. Hihetetlen nagy az érdektelen-
ség ebben a városban. Az utóbbi idők 
bebizonyították, hogy a gyerekeknek, 
iskolásoknak szóló rendezvények a lá-
togatottabbak. De ez nem egy »gyer-
mekmúzeum«, a felnőttekre is számí-
tanánk. És azt érzem, hiába építenénk 
a gyerekekre, szülők, iskolai rendszer 
az évek során kinevelik belőlük az ér-
deklődést – vélekedik Csergő Tibor, 
hozzátéve: ha beválna, továbbra is len-
ne kávézó a múzeumudvarban.


