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A szervezők azt tartják, egy-
házi és világi rendezvé-
nyek együtt teszik kerekké 

a Szentháromság ünnepére időzí-
tett településünnepet, mely prog-

ramja a szokásosnál is gazdagabb 
idén. A falunapok eseményei 
ugyanis egybeesnek egy, az Eu-
rópa a polgárokért nevet viselő 
program megvalósításával. Helyi 

értékek=európai értékek a nyer-
tes pályázat címe, melynek kereté-
ben hét ország képviselői érkeznek 
a nagyközségbe. Ez hozzávetőleg 
kétszáz vendéget jelent, akik kon-
ferencia keretében ismertetik né-
pük és vidékük jellegzetességeit, 
gasztronómiai különlegessége-
ikkel kóstoltatják a helybélieket, 
illetve a színpadon is fellépnek kul-
túrájukból nyújtva ízelítőt. Kassay 
Péter, e program egyik koordiná-
tora a keddi sajtótájékoztatón el-
mondta, a konferencia mindenki 
számára nyitott, a gasztronómi-
ai kínálat is mindenkihez szól. A 
Jókai bablevestől a horvát édessé-
gig és az olasz ételkülönlegessé-
gekig lesznek bőséggel csemegék. 

Kassay azt reméli, hogy ez az 
együttlét csak a kezdete lesz egy 
tartalmas együttműködésnek. 
Gáll Szabolcs polgármester ki-
egészítésként fűzte hozzá, hogy a 
folytatásra nem csak a találkozón 
aláírásra kerülő együttműködési 
szándéknyilatkozat sarkallja majd 
a feleket, hanem a hagyomány is. 
Alfaluban ugyanis szokás, hogy a 
testvértelepülésekkel olyan kap-
csolatokat ápolnak, melyből hasz-
na származik a községnek, és erre 
példaként Faddot hozta fel, onnan 
származik a térségben egyedüli fe-
keteribiszke-kombájn. 

Tartalmasnak ígérkezik tehát 
a május 24–27. közötti időszak 
Alfaluban. Újra neves fellépők ér-

keznek, mind például Nagy Fe-
ró és a Beatrice, a P-Mobil és a 
BBC, amelynek tagjai nem felej-
tik el, hogy Alfalu a zenekar ala-
kulása óta mellettük áll. De nem 
feledkezhetünk meg arról a gesz-
tusról sem, melynek megvalósítói 
a gyimesi férfikórus tagjai lesz-
nek. Bege László alpolgármester 
mondta el, főleg régen több alfalvi 
férfi is csángóországból hozott fe-
leséget. Ők megtalálták helyüket 
a községben, beilleszkedtek, ám 
az alfalviak keveset tudnak arról, 
honnan is érkeztek. Ebből a kul-
túrából hoznak ízelítőt a kórus-
tagok, ajándékot ide származott 
földijeiknek. 

BALÁZS KATALIN

Gyergyóalfalu: gazdaság, kultúra és hitélet harmóniában

Meghívó feltöltődésre, gyarapodásra

Sajtótájékoztató az alfalvi eseményekről. Balról jobbra: Kassay Péter, Gáll Szabolcs és Bege László

„Alfaluból indult a falunapi rendezvények sora a 

Gyergyói-medencében, és itt nőtte ki magát a leg-

nagyobbra. Erre az eseményre várjuk szeretettel 

a helybélieket és vendégeket, olyan programokra, 

melyek alkalmat teremtenek az együttlétre, egy-

más megismerésére, az emlékek felidézésére” 

– így kezdte a falunapokra szóló meghívóját Gáll 

Szabolcs, Gyergyóalfalu polgármestere. Nagy ün-

nepség lesz ugyanis a községben május 24–27-én.

A SZERZŐ FELVÉTELE

REKLÁM

A Kárpát-medencei vállalkozá-
soknak május 25-ig lehet pályáz-
ni az idén először meghirdetett 
Érték és Minőség Nagydíj tanú-
sító védjegyre, 47 főkategóriában 
– közölték a kiírók. A pályázat ki-
tüntetéseit szeptember 11-én, az 
Országház felsőházi termében ad-
ják át. A kiírásra pályázhatnak a 
Kárpát-medencéből mindazon vál-
lalkozások, amelyek kiemelten 
fontosnak tartják a magas minősé-
gű termékek előállítását, szolgálta-
tások nyújtását. 

A kiírás óta a konzultációs sza-
kaszban eddig több mint 100 ma-
gyarországi és a határon túli 
érdeklődővel egyeztettek. Kiss 

Károlyné Ildikó, az Érték és Mi-
nőség Nagydíj Pályázati Titkárság 
ügyvezető igazgatója a közlemény-
ben kiemelte: a kiíróknak az volt a 
céljuk, hogy a védjegypályázaton 
részvételt biztosítva egyenlő esélyt 
teremtsenek nemcsak a Magyar-
ország határain belül, hanem azon 
kívül működő gazdasági szerveze-
tek számára is.

Kelemen Hunor, az RMDSZ el-
nöke eközben arról beszélt, hogy 
„az RMDSZ számára kiemelten 
fontos a romániai magyar közös-
ség szülőföldön való boldogulása 
és gazdasági megerősítése, ezért 
támogatójaként azt a célt tűzte 
ki, hogy segíti az Érték és Minő-

ség Nagydíj pályázat kiíróit és le-
bonyolítóit abban, hogy minél több 
erdélyi vállalkozó megismerhesse 
ezt a lehetőséget és éljen a pályá-
zat adta előnyökkel”.

Az Érték és Minőség Nagydíj 
pályázatot 2018-ban első alka-
lommal írta ki a DIAMOND Szerve-
zőiroda Bt., a Hajnal Húskombinát 
Kft., a KÖMI Kft., a Legrand Ma-
gyarország Villamos Rendszerek 
Zrt., a Poli-Farbe Vegyipari Kft., a 
ProfessionCert Kft., valamint az er-
délyi mezőcsávási székhelyű SSM 
& SIU Kft. Az Érték és Minőség 
Nagydíj pályázati rendszer fővéd-
nöke Latorcai János, az Ország-
gyűlés alelnöke. 

Pályázat Kárpát-medencei cégeknek
A múlt héten állítottak emléket 

Gyergyószentmiklóson, a Gac-
oldalban a több mint hetven évvel 
ezelőtt meggyilkolt 159 székes-
fehérvári honvéd katona nyughe-

lyét ápoló felszegi asszonyoknak. 
Az esemény kapcsán az aláb-
bi verset írta és juttatta el szer-
kesztőségünkbe olvasónk, Dénes 
Géza:

A felszegi asszonyok emlékére
Olvasóink írják

A felszegi asszonyok

Bátrak voltak, nem félszegek 
Nem ismertek ők félelmet. 
Szívükben nagy fájdalommal 
Sírt gondoztak buzgalommal. 
Hála érte, jó asszonyok
Bátor volt a ti utatok.

Az utókor (is) bátor legyen
48-ból ne engedjen!
E kopjafa azt hirdesse:
Szükségünk van szeretetre.
Óvjon-védjen az ég ura
A Jóisten s Szűz Mária!

Az ünnepség programja

Május 24., csütörtök:
10 óra: XVII. Felszállott a páva – Gyergyói-medencei kisiskolások nép-
dal, néptánc találkozója a művelődési házban;
Május  25., péntek:
9–14 óra: Európai értékek = helyi értékek – konferencia a sportcsarnokban;
18 óra: Családnevek focibajnoksága a műfüves sportpályán;
20 óra: No Sugar-koncert a szabadtéri színpadon;
22 óra: Nagy Feró és a Beatrice-koncert a szabadtéri színpadon;
23.50–2 óra: DJ. Szili a szabadtéri színpadon.
Május  26., szombat:
9–13 óra: Caritas sátor a központi parkban: ingyenes vérnyomás- és 
vércukorszint-mérés;
9–14 óra: Helyi termékek kiállítása és vására az Al-Falusi Kaláka 
Egyesület szervezésében a központban;
9 óra: Családnevek focibajnoksága a műfüves sportpályán;
9 óra: Európa gasztronómiája – kulináris séta a tűzoltóság épülete 
melletti utcákban;
10 óra: Térzene a központi parkban;
10 óra: Ügyességi játékok, kézműves foglalkozások, plébániai vetélke-
dő a plébánia udvarában és a központi parkban;
16 óra: Lokális–Globális – testvértelepülések kulturális bemutatkozó-
ja a szabadtéri színpadon;
19 óra: Brill Dance táncelőadás a szabadtéri színpadon;
20 óra: Titán-koncert a szabadtéri színpadon;
22 óra: P-Mobil-koncert a szabadtéri színpadon.
Május  27., vasárnap:
12 óra: Ünnepi búcsús szentmise;
17 óra: Féltett kincsünk a hagyomány – a Domokos Pál Péter Hagyo-
mányőrző Egyesület műsora a szabadtéri színpadon;
18 óra: Gyimesvölgye Férfikórus a szabadtéri színpadon;
20 óra: FullScreen-koncert a szabadtéri színpadon;
22 óra: Bagossy Brothers Company-koncert a szabadtéri színpadon.




