
„Boldog a nép, amelyik tud ünnepelni” – idéz-

te a zsoltáros gondolatát Portik-Hegyi Kele-

men főesperes-plébános. Felsorolta azokat a 

helyszíneket, ahol a városnapok alatt alkalom 

adódott az együttlétre, hogy végül, Szent Mik-

lós napján a templomba gyűljenek össze az 

ünneplők, részt venni a búcsús szentmisén és 

körmeneten. 3.

Boldog Szentmiklós népe

Ökrös szekéren a püspök szobra. Minden esztendőben jelen van a körmeneten
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A Bucsin-tetőtől 
sietősebb a hazaút

6.

Polgár Botond 15 évesen került 
el itthonról, ám berendezett la-
kás és műterem várja haza. A 
magyar fővárosban él, de most 
se hiszi igazán, hogy tényleg el-
hagyta Gyergyót.

Tárgyalni kell 
az alkalmazottakkal

Már nincs sok idő: minden mun-
kaadónak kötelessége tárgyalá-
sokat folytatni az alkalmazottai-
val december huszadikáig, az en-
nek eredményéről szóló jegyző-
könyvet pedig az év végéig to-
vábbítaniuk kell a munkaügyi fel-
ügyelőséghez. A tárgyalások so-
rán a béremelés nem kötelező, a 
minimálbér értékének 1900 lejre 
való növelése azonban igen.
. 4.
Megkérdeztük 
olvasóinkat 

Mikor kezdi el a készülődést a 
téli ünnepekre? Amit lehet, be 
szokott szerezni előre?
A gyergyószéki olvasóink több-
sége már jó előre eltervezi az ün-
nepet, hogy a lelki készülődés-
re is jusson idő, többen is meg-
jegyezték, hogy a közös gyertya-
gyújtás nagyban segít az ünnep-
re, a karácsonyra való ráhango-
lódásban.
. 2.
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Inkább küzdelmes, 
mint magas színvo-
nalú mérkőzésen, telt 
ház előtt hosszabbí-
tás és büntetőlövések 
után a Progym nyerte 
a székely hokirangadót 
szerda este. Mondhat-
ni az a csapat nyert, 
amely jobban bírta 
idegekkel.

Felszegben korábban 
érkezett az ajándé-
kozó püspök. Vasár-
nap a Munkás Szent 
József plébánián 110 
gyerek kapott Miku-
lás-csomagot, majd 
a fehér szakállas a 
Szent Erzsébet Öreg-
otthont látogatta 
meg 157 ajándékkal.

Gyergyó nyerte az idegek harcátMikulás járt Felszegben

Részletek a 9. oldalon

Heti tévéműsor
Huszonkettő tévécsatorna
heti kínálata

Adventi üzenet mára

Sóvárgunk az elismerésért, a 
dicséretért, az érzésért, hogy 
hasznosak vagyunk mások 
számára. Ma elengedem ön-
ző vágyam, hogy észrevegye-
nek és a dicséret, az elisme-
rés hangját választom. Ezzel 
ajándékozom meg a mellet-
tem levőket.
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