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REKLÁM

„Boldog a nép, amelyik 

tud ünnepelni” – idéz-

te a zsoltáros gondola-

tát Portik-Hegyi Kele-

men főesperes-plébá-

nos. Felsorolta azokat 

a helyszíneket, ahol a 

városnapok alatt alka-

lom adódott az együtt-

létre, hogy végül, Szent 

Miklós napján a temp-

lomba gyűljenek ösz-

sze az ünneplők, részt 

venni a búcsús szent-

misén és körmeneten.

Száztíz éve annak, hogy 
várossá vált Gyergyó-
szentmiklós. Ezt juttat-

ja eszünkbe az a zászló, ame-
lyik a polgármesteri hivatal 
előtt található tegnaptól. A lo-
bogót Potyó Ferenc érseki hely-
nök szentelte meg a körme-
net során. A búcsús szentmi-
se ünnepi szónoka szintén teg-
nap szentelhette meg a felújí-
tott Kolonics-orgonát. 

Új díszben a királynő

 A Szent Miklós templom 
orgonájának igényes felújítá-
si munkálataira támogatók ré-
vén kerülhetett sor – közöl-
te a főesperes, bevallva: „a 
gyergyói nép szeret énekelni, 
és örvend, ha szép orgonajáték 
kíséri az énekét.”

A szentmise kezdetén csak a 
kórus énekelt, az orgona a meg-
szentelés után szólalt meg újra. 
Az első hangokat Pap Attila ke-

ze idézte elő a hangszerek ki-
rálynőjeként is emlegetett or-
gonából. A negyedéves, zene-
szakos egyetemi hallgató azt 
mondja, szereti ezt a „családi 
vállalkozást”: édesapja, Zoltán 
az orgonarestaurátor, és ami-
kor ő végez a munkával, fia já-
tékával igazolja a sikert. „Nagy 
élmény első lenni, megszólal-
tatni egy felújított orgonát, fő-
leg nekem, aki nagy korom-
ban művész leszek. Valószínű, 
a közönségnek is tetszhetett, 
mert tapsoltak, ami bizony rit-
ka hasonló esetekben.” A hang-
szer értékét jó, ha tudomá-
sul vesszük. Pap Attila úgy fo-
galmazott, hogy városunkban 
„Kolonicsnak egy olyan orgo-
nája maradt fenn, amelyik tel-
jesen vissza lett állítva erede-
ti állapotára. Királynő a hang-

szerek között, ékszere a temp-
lomnak: bármilyen művet meg 
lehet rajta szólaltatni.”

Az ember boldogságának forrása 

Az örömünnepen a boldog-
ságról beszélt prédikációjában 
Potyó Ferenc pápai prelátus, ál-
talános helynök. Elmondta: a 
Krisztus-követés nem egy el-
vont, természetfeletti elvárás, 
hanem a mindennapi életben 
az igazságok megélését jelen-
ti. A feladat az, hogy saját éle-
tünkben próbáljuk megvalósí-
tani azt, amit Szent Miklós élt, 
mert ez több, mint másfél ezer 
év után is aktuális. „A dal is azt 
mondja, minden ember boldog 
akar lenni. De ezt a boldogságot 
hiába hajhássza, próbálja meg-
szerezni az ember, mert nem le-

het. Ez Isten ajándéka. Mindaz, 
aki Istennel szeretetben, tisz-
ta lelkiismerettel együttműkö-
dik, az megkapja ezt az aján-
dékot, és valóban boldog lesz.” 
A püspök erényei közül a jó-
ságot emelte ki másodikként a 
szónok: „sok mindent szeret-
nénk, sok mindent nem tehe-
tünk meg. Amit viszont megte-
hetünk a legkisebbtől a legna-
gyobbig, a gazdagtól a szegé-
nyig az, hogy jók legyünk. Ha 
nem tudunk jót tenni, rosszat ne 
tegyünk... ha ezt az életeszmét 
tartanánk szem előtt, lényege-
sen megváltozna a mindennapi 
életünk. De mindig van lehető-
ség jót tenni, akár meghallgat-
ni embertársunkat, jó szóval se-
gíteni. Nem mondhatjuk, hogy 
szegények vagyunk, nincs mit 
adjunk, mert mindannyiunknak 

sokkal több van, mint ameny-
nyi szükséges. Tudunk aján-
dékozni, ajándékká válni má-
sok számára.” A vikárius sze-
rint ennél több nem is kell, hi-
szen van program, van, amit 
eltanulni Szent Miklóstól, és 
megvalósítani, és ez nem csak 
másokat tesz gazdaggá, hanem 
ez által mi is megtaláljuk a bol-
dogságot – ezen gondolatok-
kal indulhattak a körmenetre a 
szentmiklósi hívek, a környező 
falvakról érkező búcsús zarán-
dokok és a városnapok vendé-
gei. A sorban jelen voltak az ör-
mény közösség vörös köpönye-
gesei, a Szent György Lovag-
rend tagjai, és ökrös fogat szál-
lította idén is körbe a központon 
Szent Miklós szobrát. 

BALÁZS KATALIN

Orgona- és zászlószentelés Szent Miklós ünnepén

Boldog Szentmiklós népe

Megszólalt a felújított és felszentelt orgona. Művésznek és híveknek egyaránt élmény volt  
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Adakozhatunk egy szebb ünnepért
Évekig tartó segélyakciónak 

biztosítva folytonosságot, idén 
magánszemély szervezi meg az 
Adakozz egy szebb karácsonyért 
elnevezésű adománygyűjtést. A 
gyergyószentmiklósi Miklós Ré-
ka így fogalmaz: „Nyolc éve el-
indítottam egymagamban egy 
gyűjtést, aminek keretében hát-
rányos helyzetű gyerekeket, óvo-
dákat, árvákat kerestem fel, hogy 
egy picit szebbé tegyem az ünne-
püket. Öt évvel ezelőtt Moldován 
József parlamenti képviselő iro-
dája és a helyi RMDSZ szerve-
zete, valamint a Gyulafehérvá-
ri Caritas gyergyószentmiklósi 
részlege is felkarolta a kezdemé-
nyezést, és hála az ő közbenjárá-
suknak, és annak a bizalomnak, 
amivel a helyiek megajándékoz-
tak, tavaly már nem kevesebb, 
mint 62 családhoz juttattam cso-
magot, több mint száz kisgye-
reknek varázsolva mosolyt az 
arcára. Emellett volt eset, hogy 

a gyergyószentmiklósi anyaott-
hon, hajléktalanszálló, öregott-
hon, sőt még a Vöröskereszt szá-
mára is adakozhattunk” – írja 
Facebook-profilján. 

Idén háttér nélkül, ismét egy-
maga szervezi meg az akciót; 
adakozásra szólítja fel mind-
azokat, akik segíteni szeretné-
nek a rászorulókon. „Nem teszek 
mást, csak a megfelelő helyre vi-
szem azt, amiből nektek több 
adatott, és nekik nem telik rá” 
– szögezi le. Tárgyi felajánláso-

kat (pl. tartós élelmiszert, édes-
séget, játékot, ruhaneműt) vár, 
és vállalja, hogy a csomagokat, 
ha szükséges, háztól összegyűj-
ti Gyergyószentmiklóson. „Mu-
tassuk meg ismét, hogy van alka-
lom, amikor együtt képesek va-
gyunk bearanyozni a ködös hét-
köznapokat!” – zárja felhívását 
Miklós Réka.

Az adakozni szándékozók 
felvehetik vele a kapcsolatot 
a Facebookon, vagy a 0744–
970 356-os telefonszámon.

Legyünk segítőtársak!

Akárcsak a korábbi években, a kezdeményező ezúttal is olyan idős 
személyeknek, rászoruló családoknak juttatja el a karácsonyi cso-
magokat, akik nem szerepelnek a helyi szociális hálózat nyilván-
tartásában, vagy bármilyen más okból nem részesülnének a szo-
ciális szervezetek karácsonyi figyelmességéből. Kéri, hogy ha va-
lakinek tudomása van nélkülöző személyekről, családokról, tu-
dassák vele azok nevét, lakhelyét, hogy – a lehetőségek függvé-
nyében – minél több rászorulóhoz jusson a felajánlásokból.




