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GyerGyóalfalvi alpolGármester-választás

Portik József folytatja Csala Zsolt munkáját
másodszori nekifutásra sikerült 
dönteni Gyergyóalfaluban az al-
polgármester személyéről. Portik 
József győzelme óvható, hisz je-
lölésével megszegte az RMDSZ-
frakció döntését, ami akár biza-
lommegvonáshoz, új választáshoz 
is vezethet.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Két RMDSZ-es vállalkozó és 
kétgyerekes családapa kö-
zül kellett alpolgármestert 

választania Gyergyóalfalu tanácstestü-
letének. Baricz Róbertet az RMDSZ-
frakció javasolta, Portik József önma-
gát jelölte e tisztségre. A korábbi, első 
fordulóban egyikük sem kapta meg a 
tisztségben lévő tanácsosok fele plusz 
egy támogatását, így az elmúlt csütör-
tökön ismételték meg a szavazást. 

A szavazatszámlálás tükrében 
Csala Zsolt megüresedett helyét 
Portik József foglalhatja el, ő nyolc 

tanácsostársa bizalmát élvezte, 
Baricz Róbertre hatan adták vok-
sukat, egy szavazat pedig érvény-
telen volt. Az eredményt hosszabb 
csenddel, majd tapssal fogadták az 
alfalvi döntéshozók.

A kilenc RMDSZ-es tanácsos 
tehát nem szavazott ez esetben egy-
ségesen, a frakciódöntés ellenére. A 
szavazás titkos módja miatt nem lehet 
pontosan tudni, ki pártolt át, Portik 
József viszont jelöltetésével egyér-
telműen áthágta a szabályzatot. Az 
RMDSZ ilyen esetben szóbeli, írásbeli 
megrovásban részesítheti, de akár ki is 
zárhatja a szervezetből, megvonhatja 
tőle a bizalmat. Egy ilyen lépés új vá-
lasztáshoz vezethetne.

Bende Sándor, a Gyergyó területi 
RMDSZ elnöke elmondta, amennyi-
ben az alfalvi szervezet, illetve a frakció 
felkéri, vizsgálják felül az esetet, meg-
teszik. A frakció terveit egyelőre nem 
ismerjük, ám Gál Mihály RMDSZ-
elnök nem kíván kivizsgálást kérni. 
Lapunknak elmondta: „Nem élünk 
ezzel a jogunkkal, nem akarunk hábo-
rút. Nyolc hónap, ami a mandátum-
ból még hátravan, a jég hátán is eltelik; 
mi a következő választásra koncentrá-
lunk, építkezünk.”

György István polgármester, 
mint mondja, objektíven és hideg-
vérrel fogadta az alpolgármester sze-
mélyével kapcsolatos döntést, és azt 
reméli, bár kettőn áll a vásár, együtt 
fog tudni dolgozni Portikkal. A 
frissen választott alpolgármester ko-
rábban is volt tanácsos, amint társai 
elmondták, több esetben kritikusan 
fogadta György István elképzelése-
it. György szerint e kritika mindig 
az egészséges határokon belül volt, 
komolyabb ellentétek nem voltak, 
és reméli, nem is lesznek kettejük 
között. 

Portik József alpolgármesterként 
fő feladatának tekinti az alfalvi bir-
tokviszonyok tisztázását, a lakosság-
gal való jó kapcsolattartást a média 
segítségével, elkezdett beruházások 
folytatását, valamint a fiatalság számá-
ra sportolási lehetőségek bővítését. Ez 
utóbbi érdekében már tárgyalásokat is 
folytat egy céggel műfüves pálya létre-
hozásáról. 
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> Falunapok a szabadság és felelősség je-
gyében. Szerény költségvetésből, mindössze 
17 000 lejből ünnepelt Gyergyóremete. Az 
értéktöbbletet a helyiek adták, akár tudomá-
nyos dolgozataik formájában, akár hazatérve 
Biatorbágyról, hogy az itthon maradottakkal 
együtt biztassák a múltat idéző tutajosokat. 
Kicsiknek és nagyoknak kulturális és sport-
rendezvények kínálták a kikapcsolódást, újra 
felidézték őseik mesterségét, a tutajozást, és 
a szeminárium keretében többnyire remetei 

fiatalok tartottak érdekfeszítő előadásokat. 
A falunapok hagyománya szerint került sor 
elismerések átadására, így idén Remete dísz-
polgára lett Balázs-Bécsi Attila, Nagy György 
Tivadaré a Pro Remete-díj, Jánosi Zita-Berta 
pedig a Pedagógus-díjat érdemelte ki. Ez al-
kalommal ünnepelték meg azt is, hogy im-
már tízéves a Biatorbágy–Gyergyóremete 
testvértelepülési kapcsolat. Egy helyi vállal-
kozó által készített huszonöt kilogrammos 
tortán díszelgett a két település címere, és 
megemlékeztek arra a 140 remetei családról, 
amelyek 1944-ben szülőföldjükről indulva 

Biatorbágyra és a szomszédos falvakra tele-
pültek be. 

> Véget ért a ditrói önkéntes tábor. Több 
kéz többet húz – e jelmondattal látott munká-
hoz száznál több önkéntes Ditróban, a Gyu-
lafehérvári Caritas Önkéntes programjának 
nyári táborában. Egy hét elteltével a különbö-
ző munkapontok megtekintésével összegez-
ték az eredményeket. Sikerült részt vállalni 
sérült gyerekek foglalkoztatásában, naponta 
közel 150 ditrói gyereknek szerveztek tábori 
tevékenységet, rendbe tették az állomásépület 

belsejét és környékét, felújították a ditrói pi-
acteret, barnára festették a rendőrség kapuját 
és kerítését, kerteltek a templom körül, taka-
rítottak a patak mentén és temetőben, forrást 
tisztítottak. A számos tevékenység mellett 
sikerült Orotván egy bozótos közepén meg-
húzódó borvízforrást rendbe tenni, fölé pavi-
lont építeni, környékét pedig kerítéssel venni 
körül. Molnár Judit programvezető szerint 
teljes a sikerélmény, összehangolt munka szép 
eredménye született Ditróban, ráadásul több-
nyire fiatal önkéntesek révén, hisz a segítők 
átlagéletkora 23-24 év volt. 

Körkép

Gótok lakták Szárhegyet a III–IV. 
században – derül ki a most vég-
zett régészeti kutatásból, mely 
során egy ház maradványait, cse-
répedényeket és veretet találtak. 

B. K.

Minden esztendőben pályá-
zatot ír ki Hargita Megye 
Tanácsa, amely a múlt 

kutatását hivatott segíteni. A régé-
szeknek e nyertes pályázat, illetve a 
Communitas Alapítvány támogatása 
teremtett lehetőséget, hogy Szárhe-
gyen kutatásokat folytassanak. A Ko-
lozsvári Régészeti Intézet és Tarisz-
nyás Márton Múzeum közös munká-
ját a Bástya Társas udvarán kezdte el 
a Babeș–Bolyai Tudományegyetem 
hallgatóinak bevonásával. A három-
hetes munka eredményeiről Demjén 
Andrea régész számolt be:

– 1967-ben a Lázár-kastély szom-
szédságában két kutatóárkot ásott Ko-
vács Dénes és Tarisznyás Márton, fel-
tárva egy IV. századi gót házat kilenc 

edénnyel. Leírásaik alapján tudtuk, 
hogy e helyen kell lennie egy másik 
háznak, azért kezdtük itt a feltárást. 
Amit találtunk, kevésnek tűnik, de 
nagyon fontos: egy III–IV. századi le-
égett ház maradványaira bukkantunk. 
A négy sarkánál cölöplyukas, vessző-
fonatból készült, agyaggal tapasztott 
házfalak maradványai jól láthatók, 
köztük kerámiát és egy veretet leltünk. 
A térségben Szárhegy az egyedüli 
olyan lelőhely, ahol minden korszak 
jelen van az őskortól az újkorig. Most 
a népvándorlás korának hagyatékára 
bukkantak rá a régészek, a kerámia-
tárgyak alapján gótok lakták a felszíni 
házat. 

Vlad Lăzărescu régész szerint a 
ház lehet III., de IV. századi építmény 
is. A szakember, akinek szakterületét 
képezi e század, elmondta, a moldvai 
rész régészeti szempontból nagyon jól 
dokumentált, e leletek hozzásegítik, 
hogy az erdélyi részen az azonos kor-
ból származó feltárásokat ezzel össze-
hasonlítsák.

– Egyelőre még kevés adatunk van 
arra vonatkozóan, milyen volt Szár-
hegy a III–IV. században, mindenképp 
sűrűbb volt az erdő és vándornépek 
lakták. Szokásaikról, kultúrájukról 
több információt újabb kutatások ad-
hatnak – mondta a szakember.

A kutatóárkot ma temetik vissza, 
a feltárt tárgyak a Tarisznyás Márton 
Múzeumba kerültek át, mosás után 

összeragasztják az edénydarabokat, 
rajzolják, majd kiállításra készítik elő. 
A régészeti munka folytatódik – kö-
zölte Demjén Andrea –, a pricskei 
vámházaknál nemsokára elkezdik az 
ásatásokat. A munkálatvezető szakem-
berek ugyanakkor köszönettel illetik 
az ásatások helyszínének tulajdonosát, 
a Bástya Társast, illetve annak elnökét, 
Horváth Miklóst.
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Gót leleteket találtak

Régészek Gyergyószárhegyen. Mélyre nyúltak fotó: balázS katalIn

Elhunyt 
Hajdó István

Elhunyt Hajdó István nyugalmazott 
gyergyószentmiklósi főesperes, 
szé kelylengyelfalvi plébános július 
8-án, a déli harangszó idején. A te-
metési szertartásra ma kerül sor.

Hajdó István Bogárfalván szü-
letett 1942. december 18-
án, 1962–68 között végezte 

tanulmányait a Gyulafehérvári Hit-
tudományi Főiskolán, Márton Áron 
szentelte pappá 1968. április 21-én. 
Papi szolgálatát Nyikómalomfalván 
kezdte, majd 1978–1985 között 
Gyergyóújfaluban volt plébános. 
Huszonegy évig, 1985–2006 között 
Gyergyószentmiklós főesperes-plébá-
nosaként tevékenykedett. Ő álmodta 
meg a Bucsin negyedben megépült 
templomot. Már 1991-ben tervez-
tetett egy templomot, ami azonban 
nem valósult meg, de az elképzelésről 
nem mondott le, végül 2005. decem-
ber 6-án, Szent Miklós búcsúján volt 
az ünnepélyes alapkőletétel, a temp-
lomot 2008 augusztusában szentelték 
fel. „Legyen hála Istennek és minden 
jótevőnek, hogy templomot szen-
telhetünk. Megszületett a gyermek! 
Örvendjünk neki, kereszteljük meg 
és szeressük, töltsük meg vasárnapról 
vasárnapra. Mert a templom fészek, 
ahol felnövekszik az új nemzedék, 
Szent István nyomdokain járva” – így 
nyilatkozott Hajdó István a szentelés 
előestéjén. Gyergyószentmiklósról 
vonult vissza, és míg ereje engedte, 
Székelylengyelfalva lelkipásztoraként 
dolgozott nyugdíjasként is. Temetési 
szertartása ma 11 órakor szentmi-
sével kezdődik a székelylengyelfalvi 
templomban, ezt követően testét 
a helybeli templomkertben helye-
zik örök nyugalomra. A temetésre 
Gyergyószentmiklósról is indul autó-
busz ma reggel. 


