
Farkasok tizedeltek meg egy 
nyájat Tekerőpatak közelében 
szerdáról csütörtökre virradó 
éjszaka, szétmarcangolva nyolc 
juhot és egy bárányt, illetve töb-
bet is megsebesítve. A károsult 
főgazda becslése szerint az el-
sődleges kár 2000-2200 lej, ami 
több is lehet, miután átvizsgál-
ják az összes állatot. A helybé-
liek szerint ekkora méretű pusz-
títást húsz év óta nem végeztek 
az ordasok.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

„A legjobb vadász a far
kas” – sommáz Kovács 
László főgazda kifejtve, 

gyerekkora óta juhok őrzésével fog
lalkozik, de nem emlékszik, hogy 
ekkora mértékű pusztítást végeztek 
volna az ordasok. Mint magyarázza, 
tapasztalata szerint a farkas nagyon 
okos állat és a mérhetetlen pusztítást 
nem egyedül végezte.

A Heveder közelében lévő Ba
lázspatakán békésen pihenő juhokat 
szerdáról csütörtökre virradólag tá
madta meg a falka, a főgazda elmon
dása szerint rendkívül ravasz mó
don. Ugyanis a falkából egy farkas 
közelítette meg a nyájat, majd a ku
tyák csaholására elmenekült, maga 
után csalogatva az őrző háziasított 

„rokonait”, de a juhokra felvigyázó 
pásztort is. Ezalatt a falka többi tag
ja átugorta a karámot és mérhetetlen 
pusztítást végzett: nyolc juh tetemét 
a patak közelében találták meg, egy 
bárány pedig nyomtalanul eltűnt. A 
pásztorok egyébként csak egy far
kast láttak, azt, amelyik után szalad
tak a kutyák. A főgazda becslése sze
rint az elsődleges kár 20002200 lej, 
és négy gazdát érint, azonban a falu 
közelében legelésző nyájba számos 
gazda beadta tavasszal a jószágát. 
Mint a főgazda magyarázta, feltéte

lezhetően a nyájban több olyan juh 
is van, amelyik túlélte a támadást, de 
megsebesült, ezeket a juhokat pedig 
tanácsosabb levágni, mint tartani, 
mert további támadó ordasokat 
vonzhatnak a nyáj közelébe. 

A károsultak kártérítést kö
vetelnek majd az államtól – mint 
magyarázták, az újságból értesül
tek arról, hogy térítik a vaddisznók 
okozta károkat, ezért panaszukkal 
a gyergyóújfalvi önkormányzathoz 
fordultak, illetve a támadást jelen
tették a vadásztársulatnak is.

4. oldal |  2011. szeptember 9., péntekhargitanépe

gyergyó

hírfolyam

> Székelyföldi Családok Napja a Tatár-
dombnál. Hargita és Kovászna megye önkor
mányzatai, Gyergyószárhegy Polgármesteri 
Hivatala, a Csíki Anyák Egyesülete, a Dévai 
Szent Ferenc Alapítvány és a Caritas együttmű
ködésében szervezik a Tatárdombnál a Székely
földi Családok Napja Hargita megyei rendez
vényeit. Az ünnepség 11 órától megemlékező 
szentmisével kezdődik, a megyei tanács díjazza 
a legnépesebb családot és Bíró János Antal plé
bánost. A tatárjárás történelmi áttekintése után 

koszorúzás lesz az emlékműnél. Ezt követően 
kerül sor a családok kenyerének felszentelésére, 
bográcsozásra, majd a délutáni programot ke
rekasztalbeszélgetés, Székely Vörös Darabont 
Díszőrségváltás, kicsiknek arcfestés, lovagolta
tás, családoknak közösségi játékok képezik. Az 
ünnepséget a Role együttes koncertje zárja. 

> Emlékezés 1944. szeptember 7-re. Va
sárnap, szeptember 11én civil kezdeményezés
re kerül sor a gyergyószentmiklósi Gacoldali 
megemlékezésre. Az évente megszervezett 
rendezvényen a 67 esztendeje hősi halált halt 

székesfehérvári katonákra és életüket vesztett 
gyergyószentmiklósiakra emlékeznek az egy
begyűltek. 10 órától az emlékműnél köszöntő
beszédekkel kezdődik a megemlékezés, ezt öku
menikus istentisztelet, majd koszorúzás követi. 
A rendezvény fővédnöke Tőkés László, valamint 
a gyergyószentmiklósi születésű  Fodor Lajos, 
Magyarország Honvédelmi Minisztériumának 
államtitkára. 

> Kassay-fotók a Székely Menekültek 
Emléknapján. Az első világháború harcterein 
készült több mint 60 fotográfiából nyílik kiállí

tás Hajdúnánáson, a Székely Menekültek Nap
ján. A fényképek készítője a néhai Kassay János 
alfalvi mészárosmester, kinek emlékét unokája, 
Kassay Péter idézi meg. A szeptember 10i ren
dezvényen fellép a  Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes, köszöntőbeszédet mond Bor
boly Csaba megyei tanácselnök. Az első világhá
ború alatt nagyon sok székely menekült hajdú
ságba. Több mint 3500 székelyföldi, nagyrészt 
asszonyokat és gyerekeket fogadtak be évekig 
a hajdúnánási polgárok ebben az időszakban, 
ennek emlékére szervezik a Székely Menekültek 
Emléknapját. 

Körkép

A hét végén véget ér a hetedik 
Gránátalma kézművestábor a 
gyergyószentmiklósi könyvtárban. 
A Gyergyószárhegyi Művészeti és 
Kulturális Központ égisze alatt, a 
magyarországi Bethlen Gábor Ala-
pítvány támogatásával működő tá-
bor idén ünnepelte fennállásának 
ötéves évfordulóját.

J. A. 

Kárpátmedence úrihímzés
kincsestárának hasonmás 
kézimunkái készülnek a 

Grá nátalma táborokban – világo
sított fel Kisné Portik Irén néprajz
kutató, a könyvtár igazgatója, kifejtve, 
hogy a Gyergyószárhegyi Művészeti 
és Kulturális Központ tulajdonában 
lévő, jelenleg hatvan úrihímzéses ké
zimunkából álló állományt szeretnék 
továbbiakkal bővíteni. Mint mond
ta, a mintakincs részben saját gyűjté
se, részben felvidéki és magyarországi 
gyűjtésekből származnak.

Az ügyes kezű gyergyói hímző
asszonyok mellett kézimunkázott a 

székelyszentkirályi csipkeverőasz
szony, illetve készül még horgolt és 
rececsipke is. A csipkékkel a hím
zett kézimunkák szegélyét díszítik 
szintén korabeli minták alapján. A 
jó hangulatú, munka közben vidá
man viccelődő asszonyok többsé
ge visszajáró vendége a tábornak, 
és közös kirándulással ünnepelték 
meg a tábor fennállásának ötéves 
évfordulóját. Mint a táborvezető 
magyarázta, azért ültek ötödik év
fordulót, mert valóban öt éve léte
sült a tábor, de volt olyan év is, ami
kor két alkalommal tudták meg
hívni kézimunkázni az asszonyo
kat. Mint részletezte, az úrihímzés 
készítése nagyon aprólékos munka, 
a táborozás idején legtöbbször csu
pán elkezdik a munkát, a csodálatos 
kézimunkákat többnyire otthon, 
szabadidejükben fejezik be az asz
szonyok.

A tábor neve egyébként az úri
hímzésben leggyakrabbak előfor
duló motívumtól, a gránátalmá
tól ered.

Fürge ujjú asszonyok keze nyomán kel életre a régi mintakincs Fotó: Jánossy Alíz

A helyiek szerint húsz éve nem végeztek ekkora pusztítást a farkasok Fotó: Jánossy Alíz

hirdetés Több mint félszázan emlékeztek 
tegnap este a Tölgyfa utcai csen-
gettyűnél. Áldozatok és hozzátar-
tozók imádkoztak együtt, hogy az 
1944. szeptember 7-én történtek 
meg ne ismétlődjenek.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

„Emlékeztető az 1944. szep
tember 7ét követő gyá
szos eseményekre. 384 

család földönfutóvá válására, Felszeg 
II. és III. tízesének tűzvészben tör
tént pusztulására, illetve azon ártatlan 
gyergyószentmiklósiakra, akik fegy

vertelenül estek áldozatul” – olvashat
juk a csengettyű melletti, tegnap meg
koszorúzott emléktáblán. A táblán 
húsz áldozat neve szerepel, köztük egy 
három és egy hatéves gyermeké. 

Az események felidézését Bodó 
Péter római katolikus pap, a közös
ség korábbi lelkipásztora segítette, 
a történelmi eseményeket saját em
lékeivel egészítve ki. Gimnáziumi 
diákként örvendett, hogy március 
21én befejeződik az iskolai tanév, 
csak később derült ki, miért. A szov
jet–német háború válságos helyze
tet eredményezett, az augusztus 23i 
nagy román fordulat, majd a szov

jetek bevonulása után egész Csík 
népe láthatta: Gyergyó felett vörös 
az ég. Égett Felszeg, ártatlan embe
rek váltak áldozattá, de az otthon
talanságról, ruhátlanságról, éhezés
ről sokáig nem lehetett beszélni. Az 
idős lelkipásztor az emlékezés fon
tosságát emelte ki, imádságra szólít
va fel az egybegyűlteket: „A bűnért 
büntetés jár, nem tudjuk, hogy ki
nek, mennyi. Talán már a gyilkosok 
is leszenvedték büntetésüket. De az 
imádság soha nem vész kárba, Isten 
azok felé fordítja, akiknek szüksé
gük van rá, hogy a borzalmak meg 
ne ismétlődjenek.” 
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Legjobb vadász az ordas
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67 éve leégett Felszeg
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Úrihímzés és csipke készül


