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A legkisebbeknek 

szánt foglalko-

zással kezdődnek 

el ma délelőtt a 

Gyergyószárhegyi 

Falunapok ez évi ren-

dezvényei, amelyek 

vasárnap késő estig 

kínálnak színes és 

tartalmas szórakozási, 

kikapcsolódási lehető-

séget az érdeklődők-

nek minden korosztály 

számára. A részletes 

program az alábbiak-

ban olvasható.

Augusztus 11., péntek
10.00 – Caritas Csepere-

dő programja: Ügyeskedjünk, 
ügyeskedjünk (vásártér)

15 .30  –  Fotókiá l l í tás  a  
Gyergyói Fotóklub szervezésé-
ben (sportcsarnok előtere) 

16.00 – Szárhegyi Családne-
vek Labdarúgó Bajnokság a BSK 
szervezésében (sportcsarnok)

16.00 – Kiállításmegnyitó a 

HMKM Központ szervezésében 
(Cika terem)

17.00 – Brill Dance tánccso-
port  moderntánc-előadása 
(sportcsarnok)

18.30 – Csalamádé diákszín-
játszó tábor előadása (művelő-
dési ház)

20.30 – Kávészünet Zenekar 
(Budapest) koncert (vásártéri 
színpad)

22.00 – Ünnepi megnyitó. Be-
szédet mond Danguly Ervin pol-
gármester (vásártéri színpad)

22.10 – a budapesti Balkan 
Fanatik zenekar koncertje (vá-
sártéri színpad)

23.00 – a gyergyószentmiklósi 
Stramli Band zenekar koncertje 
(vásártéri színpad)

Augusztus 12., szombat
9.00 – Reggeli torna Ördög Tí-

meával (vásártér) 
11.00 – Arcfestés Szász Réká-

val (vásártér)
9 . 0 0  –  B i c i k l i v e r s e n y  

Czimbalmos Gyula szervezé-

sében (indulás a vásártérről)
11.00 – Horgászverseny (Gás-

pár Domokos tanyája)
12.00 – Kézműves tevékeny-

ség – nemezelés Gáll Kinga 
szervezésében (művelődési 
ház)

16.00 – Nagypályás gálamér-
kőzés: Bástya Öregfiúk vs. Bás-
tya Ifik

17.00 – Karaoke a Szárhegyi 
Ifik Szervezésében (vásártér)

21.30 – a marosvásárhelyi 
Koszika and The HotShots kon-

certje (vásártéri színpad)
23.00 – Utcabuli. Zenélnek: 

György László, Fülöp Lóránt, 
Csibi András, Mihály Csaba, Pál 
Andor (vásártéri színpad)

23 .00  –  Be tek in tés  az  
asztrofotózásba, közeli csil-
lagképek megtekintése – Dr. 
Munzlinger Attila szervezésé-
ben (Szent Antal kápolna) 

24.00 – DJ-buli Oláh Tiva-
dar szervezésében (művelődési 
ház, Cika terem)

Augusztus 13, vasárnap
9.00 – Sakkverseny (sport-

csarnok)
11.00 – Darts Bajnokság 

Lőrincz Hunor szervezésében 
(Pálinkázó bár)

9.00 – Hard Enduró Motor-
verseny Élménynap (güdüci 
motorospálya)

13.00 – Zenészek főzőverse-
nye (vásártéri színpad)

1 4 . 0 0  –  I f j ú  S z í v  
Néptáncegyüttes (vásártéri 
színpad)

15.00 – Nagymamáink falvé-
dői – kiállítás a varrókör szer-
vezésében (sportcsarnok)

16.00 – Minifoci gálamérkő-
zés – Gyergyószárhegyi önkor-
mányzat vs. Békéscsabai MUSE

18.00 – Csatasőr 18 éven felü-
lieknek (vásártéri ifi sátor)

21.00 – a szárhegyi Dreamland 
Residents koncertje (vásárté-
ri színpad)

22.00 – a csíkszeredai Under-
Cover zenekar koncertje (vá-
sártéri színpad)

22.30 – Tábortűz (vásártér)

Változatos programsorozat, zene, kultúra és sport

Háromnapos faluünnep Szárhegyen

Recsegett a gramofon, vagy a 
zenekar játszott, az urak és úr-
hölgyek pedig önfeledten kerin-
gőztek a táncparketten, moldvai 
bojárok, bécsi polgárok, buda-
pesti földbirtokosok alkották a 
tánckavalkádot. Erre a hangu-
latra emlékezik Borszék, arra, 
amikor a fürdőhelyre látoga-
tás az előkelő osztályokhoz tar-
tozók számára volt divat. Vagy 
számukra is. Ezt idézi az im-
már hatodszorra sorra kerülő 
Nosztalgia hétvége, amire min-
den érdeklődőt szívesen várnak. 
A hétvégi program: 

Szombat: 
16 óra: Cora Munteanca fel-

lépése
17.30 A Gyergyószentmiklósi 

Fúvószenekar koncertje
19.30 A Classical együttes fel-

lépése, ebben pedig opera és 
operett slágerek, régi magyar 
filmslágerek

21.15 Társas tánc szalon – 

„A bécsi keringőtől az argentin 
tangóig”

22.00 Filmvetítés – régi filmek: 
Emberek a havason, Chaplin

Vasárnap: 
14.00 Koszorúzás Zimmet-

hausen Antal sírjánál
14.30 Régi képeslap kiállítás 

megnyitója
Fiatalok felvonulása a korabeli 

ruhákban, séta Borszék Főutcáin
Közös fotó a díszkapunál
15.00 Andantini borszéki 

gyerekegyüttes – koncert
16.00 Operettissimo: a Ko-

lozsvári Magyar Opera művé-
szeinek fellépése

17.30 Lady & The Tramps: 
nemzetközi nosztalgiaműsor, 
a ‘20-a évektől az ‘50-es évekig

19.30 Nostalgic Trio: a régi bé-
kebeli világ slágerei

20.30 Korabeli táncok bemu-
tatója

21.00 One More Minute együt-
tes fellépése

Borszék fénykorát idézi fel
A Gyergyóholló település 

iránt érdeklődőknek, kutatók-
nak, ottélőknek és elszárma-
zottaknak ajánlja a borszéki 
Farkas Aladár újabb monográ-
fia-kötetét. Több okból is fontos-
nak tartotta, hogy megjelenjen a 
Gyergyóholló története és név-
anyaga című könyv: „Először 
is rátekintést szeretnék nyúj-
tani e kis szórvány magyar te-
lepülés múltjára, jelenére. E 
településre, amely a Székely-
föld része, s ahol lassan, de biz-
tosan fogy a magyarság, hiszen 
ma már a lakosság alig 10 szá-
zaléka magyar, és ők is zömé-
ben idősek. Élik megszokott 
életüket békés együttélésben a 
többségi románokkal. Igazából 
sosem voltak interetnikus konf-
liktusok” – fogalmaz a szerző, 
vázolva a hollói románok és ma-
gyarok együttélésének körül-
ményeit. „Templomaik egymás 
mellett vannak, ugyanabban a 
templomkertben. Csak teme-
tőik vannak külön, de az or-
todox temetőben is találtam 
magyar síremlékeket. Sajnos, 
a gyereklétszám is vészesen 
megcsappant, ezért magyar ok-
tatás már nincsen. A gyerekek 
kénytelenek román óvodába, 
iskolába járni. A magyar nyelv 
visszaszorult a családba, illet-
ve a templomba. Még magyar 
fakultatív óra sincs, ahol meg-
tanulhatnának helyesen írni, 
olvasni.” 

A fogyó magyarság helyzeté-
nek ismertetésén túl még egy 

okot megemlít Farkas Aladár: 
„azért is fogtam e település ta-
nulmányozásába, mert a Kis-
Beszterce völgyében fekvő, 
szomszédos Gyergyótölgyes 
történetét megírtam évekkel 
ezelőtt, Borszékét úgyszin-
tén. Miért maradna ki a két 
település közé beékelődött 
Gyergyó holló?”

Kemény fának bizonyult 
Holló, nehézkes volt az adat-
gyűjtés, hiszen a település 
magyar múltjáról kevés írott 
anyag lelhető fel. „A gyer gyó-
szentmiklósi gyűjtőlevéltár-
ban sem található Hollóval 
és Hollósarkával kapcsolatos 
levéltári anyag. Tudomásom 
szerint senki nem foglalko-
zott az itt élő magyarság tuda-
tos kutatásával. Földes Zoltán 
egykori hollósarki tanító 1913-
ban megírta és a ditrói Pan-
nónia könyvnyomda kiadta 
A magyarságért című köny-
vét, ami megjelent reprint ki-
adásban a 2000-es évek elején. 
Ennek ellenére, a korabeli 
sajtót tanulmányozva, több 
mint 40 sajtóterméket sikerült 
kutatnom, betekintést nye-
rünk Gyergyóholló történetébe 
1859-től napjainkig” – fogal-
maz Farkas Aladár. 

Erőssége e monográfiának az 
is, hogy a temetőben találha-
tó síremélékek leltára is a gyűj-
tőmunka részét képezték. Ez 
sem volt könnyű feladat, hiszen 
a szerző elmondja: „Egyeseken 
a név, vagy a személyi adatok ol-

vashatatlanok, máshol hiányoz-
nak, vagy csak a jeltelen sírhant 
sejteti, hogy ott is nyugszik va-
laki. Találtam olyan síremléket 
is, amelyiknek az egyik olda-
lán egy családnév van, a má-
sik oldalon egy másik. Ismerős 
a jelenség, hiszen már olyat is 
láttam, hogy a régi nevet levés-
ték, és egy másik volt rávésve.”

Hogy kinek szánja új köte-
tét, arról is szólt Farkas Aladár: 
„Remélem, örömmel forgatják 
mindazok, akik még Hollóban 
élnek, vagy innen elszármaz-
tak, de érdekli a településük 
története. Nem utolsósorban a 
családfakutatóknak, vagy bár-
kinek, aki e település mély-
rehatóbb tanulmányozására 
szánja magát, hasznos forrás-
anyagot nyújthat. A település-
történet bemutatása mellett 
ugyanis olyan családneveket, 
helyneveket is talál e könyvben 
az olvasó, amelyeket sikerült 
összegyűjteni. Ez ugyancsak 
töredéke a családnévanyagnak, 
ami a településen előfordult az 
évszázadok során, de bízom 
benne, hogy forrásanyagként, 
kiindulópontként hasznos lesz 
az olvasók számára.”

A Gyergyóholló története és 
névanyaga című kötet megvá-
sárolható Hollóban Oláh Mag-
dusnál, Holló-pataka 218. szám, 
Hollósarkán Bartis Teréznél, 
Borszéken Farkas Aladárnál 
(Tel.: 0745–647 638).

BALÁZS KATALIN

Kötetben Gyergyóholló története és névanyaga

Ilyenkor a múlt divatja szerint öltöznek a borszéki fiatalok

FOTÓ: BALÁZS KATALIN

Pénteken este a magyarországi Balkan Fanatik együttes koncertezik Szárhegyen

FORRÁS: A BALKAN FANATIK EGYÜTTES FACEBOOK-OLDALA




