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> Politizálásmentes ünnepeket akar 
az RMDSZ gyergyószentmiklósi vá-
lasztmánya. Ünnepi hangulatra van szük-
ség mindenki otthonában! – szólította 
fel a Barti Tihamér, helyi RMDSZ-elnök 
által jegyzett felhívásban az RMDSZ 
gyergyószentmiklósi választmánya a város-
vezetést és a magyar polgári párti tanácso-
sokat. Ugyanis az ünnepekre való tekin-
tettel az RMDSZ gyergyószentmiklósi 
választmánya úgy döntött, hogy decem-
berben nem kezdeményez semmilyen 
politikai csatározást, nem óhajt vitába 
szállni a városvezetéssel és az MPP-s taná-
csosokkal. „Annak ellenére, hogy nagyon 

sok  kérdésben nézeteink radikálisan kü-
lönböznek, a szeretet ünnepére való tekin-
tettel, figyelmünket inkább az adakozás 
és a szeretet irányába akarjuk fordítani” 
– olvasható abban a felhívásban, amit 
Magyari Levente tanácsos nyújtott át kol-
légáinak a novemberi soros tanácsülésen. 
Ugyanakkor arra kérik fel a városvezetést 
és az MPP-s tanácsosokat, hogy csatla-
kozzanak felhívásukhoz, és ennek szelle-
mében tevékenykedjenek decemberben, 
mert úgy gondolják, hogy az év többi 11 
hónapjában bőven van lehetőség beszélni 
a politikai nézetkülönbségekről. Végeze-
tül minden gyergyószentmiklósi lakosnak 

kellemes ünnepeket kíván az RMDSZ 
gyergyószentmiklósi választmánya.

> Tisztújító közgyűlés a Gyergyószéki 
EMNT-nél. Tisztújító közgyűlést tar-
tott az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
Gyergyószéki Szervezete hétfőn, november 
28-án. A gyűlés első részében Papp Előd 
országos EMNT-alelnök tartott rövid 
tájékoztatót az elmúlt időszak kiemelten 
fontos eseményeiről, legnagyobb siker-
ként az EMNT politikai eszközének, az 
Erdélyi Magyar Néppártnak a bejegyzését 
nevezte meg. „Mozgalmas és eredményes 
időszakot zártunk, amely lényegesen hoz-

zájárult a szervezet megerősödéséhez” – 
hangoztatta beszédében Parászka Géza, a 
helyi szervezet elnöke a leköszönő vezető-
ség nevében. A gyűlés második részében 
történt tisztújításon Parászka Géza sze-
mélyes okokra hivatkozva lemondott el-
nöki tisztségéről, helyét Bákai Magdolna, 
a Demokrácia Központ vezetője foglalta 
el. A szervezet alelnökei: Leopold Anna 
Mária, Baróti Lajos, Parászka Géza és Páz-
mán Attila. Az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács december 10-én tartja Országos 
Küldöttgyűlését Marosvásárhelyen, ame-
lyen Gyergyószékről kilenc küldött vesz 
részt. (J. A.)

Körkép

A csodákat tevő püspök alak-
jának felelevenítése, az ame-
rikanizálódott Mikulás, Télapó 
képének vele való helyettesí-
tése – ez Gyergyószentmiklós 
önkormányzatának célja, ezt 
kívánja évről évre erősíteni a 
köztudatban városnapi ünnep-
ségek alkalmával. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Élmény és hagyomány a jel-
mondata az idei városna-
poknak is, melynek számos 

rendezvénye közül mindenki vá-
laszthat ízlése szerint. Aki viszont 
személyesen nem lehet jelen a 
december 2-6. között zajló ese-
ményeken, élő közvetítésben kö-
vetheti nyomon a történéseket a 
világhalón, illetve a Gyergyó tévé 
műsorában. A részletes program 
plakátokon, újságokban vagy a 
programfüzetben olvasható.

A legenda életre kel
Szent Miklós legendáját a 

Szent Miklós Kamarakórus a 
Szent Miklós-templomban mu-
tatja be. Az eseményre vasárnap 
16.30-tól kerül sor, létrejöt-

tének körülményeiről pedig a 
szervezők elmondták: Mezei 
János polgármester fogalmaz-
ta meg óhaját, hogy a püspök 
alakját, csodatevő történeteit 
jobban meg kellene ismertetni a 
róla elnevezett város lakóival. A 

megszerzett történetszilánkokat 
Béres László színházigazgató 
kapta kézhez, hogy rendezőként 
színpadra állítson egy darabot. 
Segítői, Sebestyén Rita író, dra-
maturg a szöveget írta meg, Cári 
Tibor zenét szerzett hozzá, a 

Szent Miklós Kamarakórus pedig 
felvállalta a szcenírozott koncert 
bemutatását olyan zenészekkel, 
mint Cári Tibor, Kolcsár Árpád, 
Molnár Katalin, Danguly Tünde 
és Kolcsár Borbála. 

„Az előadás hangzásvilágával 
a fiatalságot céloztuk meg, de 
reméljük, a középkorúaknak és 
idősebb korosztálynak is örömet 
szerzünk vele” – fogalmazott 
Kolcsár Árpád karnagy, aki sze-
rint az előadásból legalább két 
sláger születik.

Autók helyett kisvonat
A rendezvények bázisát képe-

ző városközpontba pénteken dél-
előtt 10 órától kedden 11 óráig 
tilos lesz autóval behajtani. Ez alól 
csupán a szovátai „kerekes kisvo-
nat” kivétel, mely szombaton és 
vasárnap fuvarozza a gyerekeket és 
őket kísérő szülőket. Ingyenjegyet 
váltani a felszálláshoz a parkban 
berendezett Mesevárosban lehet. 
Különben a városnapi előadások, 
rendezvények ingyenesek, ez alól 
kivétel a kisállat-kiállítás, ahol be-
lépti díjat kérnek. 

A gyerekeknek szóló rendez-
vények többsége szintén a köz-
pontban zajlik, a Mesevárosban 

népi játékok, kalandpark, arc-
festés, jégszobrászat, pónis lova-
goltatás várja a kicsiket, a Tarisz-
nyás Márton Múzeumban pedig 
szombaton 15 órától kezdődik az 
ünnepi játszóház. Hétfőn érkezik 
a Mikulás, program szerint 17.50-
kor, az eseményt az Incognito 
gyerekkoncertje előzi meg. Fény-
játék köszönti a Mikulást, majd az 
Incognitó mellett a Magna cum 
laude is színpadra lép.

Mikulás-ajándék: 
nincs bilincs
Nagy Zoltán alpolgármester 

jelentette be: sikerült megálla-
podni a City Parking cég vezetői-
vel: annak ellenére, hogy az új 
parkolási rendszer bevezetésének 
kezdetét december elsejére szö-
gezték le, a dátumot módosítot-
ták. A megállapodás alapján a 
városnapok alkalmával még nem 
érvényesítik a szigorú parkolási 
rendet, erre december 7-től kell 
számítaniuk az autósoknak. 

A városvezetés viszont felkéri 
a kocsitulajdonosokat, a rendez-
vények helyszíneire, ha egy mód 
van, gyalog menjenek, hogy elke-
rüljék az amúgy ilyenkor szokásos 
torlódást. 

KezdődneK A VárosnApoK

Nálunk Szent Miklós püspök a Mikulás
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Tizenhat éve írta első könyvét, 
kedden mutatta be a tizenha-
todikat, mely a gyermekverses 
kötetei között sorban a hatodik 
– dézsi zoltán az Asztóriában tar-
tott könyvbemutatón egyszerre 
volt konferanszié és főszereplő, 
rendező, méltató és méltatott.

B. K.

„Advent van, és ilyenkor 
mindenki – szegény 
vagy gazdag – lelkében 

elindul egy csodálatos folyamat, 
amely eltekint a külső valóságtól, 
megpróbálja átformálni az amúgy 
eléggé zord világot. Mert a bennünk 
lévő jó felszínre tör, és ennek követ-

keztében valóban csodáról lehet be-
szélni” – így indította saját könyvbe-
mutatóját Dézsi Zoltán, és a frissen 
megjelent Csillogó December mel-
lett korábbi köteteinek születési kö-
rülményeiről, bábáiról is szót ejtett. 
A rendhagyó estet dalok, szavalatok, 
a Domokos Pál Péter Hagyomány-
őrző Egyesület citerásainak, éneke-
seinek fellépése tette sokszínűvé. A 
nyugdíjas politikus, aktív író és köl-
tő, az örök pedagógus pedig mostani 
és korábban tartott könyvbemutató-
it jellemezve így fogalmazott: „A 
közönség azt tette, amit a lélek tesz 
ilyenkor: szerettek”. 

A Csillogó December című 
kötet gyerekeknek és felnőtteknek 

szóló, ünnepköszöntő verseket tar-
talmaz magyar, román, örmény és 
roma nyelven. Illusztrációit Csíki 
Gitka készítette, a borító belsejé-
hez rögzített CD-n versek hallha-
tóak Bekő Fori Zenkő és Barabás 
Árpád színművész előadásában, 
valamint több nemzetközi hírne-
vű kórus és kamaraegyüttes énekel 
adventi, karácsonyi énekeket. A 
kötetben két, kivágható és összeil-
leszthető karácsonyfadísz a ráadás-
ajándék, mely Csíki Gitka munká-
ját dicséri. 

Gyergyószentmiklós egykori 
polgármestere a rendezvényen, ki-
lépve költőminőségéből, említést 
tett a város fejlődéséről, előrevetítet-

te jövőjét is: „Egy dolgot tudok; mi 
csak együtt tudunk jövőt álmodni. 
Együtt, vagy másképpen semmi 
esélyünk. Bízom benne, hogy ez a 

józanság lassan eléri a közösséget, és 
közös vállalásként próbáljuk mind-
azt megvalósítani, amit ezért a váro-
sért érdemes megtenni”.  

Ígéretes Mikulás-váró rendezvények. Kisvonat is lesz a Városnapokon fotó: balázs katalin

Dézsi Zoltán – e kötetével is mese, misztikum, valóság mezején kalauzol fotó: balázs katalin

dézsi zolTán KönyVbeMuTATójA

Csillogó December


