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H I R D E T É S

P E T H Ő  M E L Á N I A

H étvégén önkénteskedni le-
het Gyergyószentmiklós 
területén a Szent Erzsébet 

Öregotthonban, a református paró-
kián, a HalVirág Bábszínház szék-
helyén. Ugyanakkor  segédkezhet-
nek a jelentkezők a Békény-patak 
medrének takarításában, valamint 
az Egymillió csillag a szegényekért 
elnevezésű akció lebonyolításában.

Gyergyószentmiklós idén csatla-
kozott a Magyar Katolikus Egyház, a 
Magyarországi Református Egyház 
és a Magyarországi Evangélikus 
Egyház szervezésében most már az 
egész Kárpát-medencére kiterjedő 
mozgalomhoz, amellyel a hétközna-
pokból való kiszakadást és az önzet-
len segítségnyújtás örömét kínálják 
fel elsősorban a 14–30 év közötti 
fi ataloknak, egy egész hétvégés 
önkéntes akció keretében. Idén ok-
tóber 11–14. között szervezik a prog-
ramot, és bár csak egy nap van még 
a rajtig, a jelentkezéseket nem zár-

ják le. Amint azt a helyi szervezők 
nevében Kopacz Zoltán lapunknak 
elmondta, az önkéntes munkát nem 
kívánják kötelezettségekhez kap-
csolni, a hétvége során bármikor 
szívesen látnak mindenkit, aki – ha 
csak néhány órára is – részt szeretne 
venni a karitatív tevékenységekben. 
A korosztályt tekintve sincsenek 
megkötések, idős, fi atal bekapcso-
lódhat.

Öt helyszínen lehet segíteni

Munka tulajdonképpen csak a két 
első napon lesz, vasárnap lelki prog-

ramok (istentisztelet, szentmise) ke-
retében ünneplik meg a közösségért 
végzett szolgálatot a résztvevők. 

Pénteken és szombaton gyü-
lekezővel, eligazítással indul a 
program a Korona-épületben, és 
ugyanitt mindkét napon 14 órakor 
közös ebéddel vendégelik meg az 
önkénteseket a szervezők. A köztes 
időben, pénteken a Szent Erzsébet 
Öregotthont, illetve a református 
parókiát választhatják a munka-
végzés helyszínéül a résztvevők. A 
öregotthonban udvarrendezési te-

endőket végezhetnek, illetve akinek 
kedve tartja, foglalkozások, játékok 
keretében kapcsolódhat be a lakók 
életébe. A parókián épületfelújítási 
munkálatba lehet segédkezni. Dél-
után a HalVirág Bábszínház szék-
helyén a falak meszelésére várnak 
ajánlkozókat, és szintén segítségre 
számítanak a Gyulafehérvári Cari-
tas szervezésében történő Egymillió 
csillag a szegényekért elnevezésű 
program lebonyolításában.

Szombaton délelőtt a Békény-pa-
tak Gyergyószentmiklóson áthaladó 

szakaszán szerveznek medertaka-
rítást, ebéd után pedig kirándulás 
van programon a Szent Anna kápol-
nákhoz. 

A szervezők tudatják, a mun-
kavégzéshez biztosítva lesznek az 
eszközök, és a meleg ebéd mellett 
ivóvizzel is szolgálnak. A résztve-
vőknek csak a megfelelő ruházatról 
kell gondoskodniuk.

S zámos székelyföldi helyszí-
nen kerül bemutatásra két kö-

tet, mely a székelység múltjával 
és jövőjével egyaránt foglalkozik. 
Gyergyószentmiklósra, a Pro Art 
Galériába ma este 6 órára várják az 
érdeklődőket a szervezők, a Borsos 
Miklós Művészetéért Alapítvány 
és a Csomafalvi Székely Tanács. A 
bemutatásra kerülő kötetek: Orbán 
Dezső műve, A székely gesta, illetve 

Orbán Dezső és Grandpierre Attila 
közös alkotása Fejezetek a székely-
ség őstörténetéből címmel. A két 
kiadvány egy sorozat első és má-
sodik kötete. Íróiról a meghívó há-
toldalán olvashatunk, mely szerint 
néhai Orbán Dezső „egyéni sorsa a 
székelyek történetének jellemző ré-
sze. Kézdivásárhelyi lakos, román 
állampolgár. Volt ő magyar is. Há-
rom évig hontalanként is tengődött 

Székelyföldön.” Úgy vélte, a székely 
nép, bár a magyar nemzet tartóosz-
lopa, rajta múlik megmaradása 
vagy elsorvadása, sosem részesült 
elismerésben, mostohagyermek-
ként volt kezelve. 

A szerzőtárs, Grandpierre Attila 
érkezik a két kötetet ismertetni, aki fi -
zikus és csillagász, kutató, író, költő, 
de zenész és énekes is.

B. K.

F érfi  és nő címmel tart előadást 
vasárnap, október 14-én a gyer-

gyószentmiklósi unitárius temp-
lomban dr. Ferenczi Enikő unitárius 
kórházlelkész, mentálhigiénés szak-

ember és dr. Czire Szabolcs unitári-
us teológiai tanár, szociológus. Az 
istentiszteletet követően (12 óra 15 
perctől) kezdődő értekezésen a kö-
vetkező témaköröket járják körül: 

Tudományos tények a különbségek-
ről; Gyakori hibák a párkapcsolat-
ban; Átalakuló nemi szerepek; Az 
együttélés valósága.

P. M.

A gyergyószentmiklósi Vörös-
kereszt a Nonformális Tanu-

lás világnapja alkalmából holnap, 
október 12-én Élő Könyvtár nevű 
programot szervez két iskolában. 

A Salamon Ernő Gimnázium dísz-
termébe 11 órától, a Sfântu Nicolae 
iskola dísztermébe 12 órától várják 
az érdeklődőket. A Román Vöröske-
reszttel közös program keretében az 

önkéntesek beszámolnak saját élmé-
nyeikről, tapasztalataikról.

A program bárki számára nyitott 
és ingyenes.

P. M.

Önkéntes program  a tisztább városért
Fiataloknak szervezik, de bárki csatlakozhat
• Egy tiszta városért! jelszóval hirdetik Gyer-
gyószentmiklóson a 72 óra kompromisszumok 
nélkül elnevezésű mozgalom hétvégi prog-
ramjait, öt helyszínt jelölve meg az önkéntes 
munkavégzésre. A jelentkezés nem jár kötele-
zettségekkel, mindenki maga döntheti el, hol 
szeretne dolgozni, mennyi időt szán mások 
megsegítésére, a város tisztábbá tételére.

A Békény medréből van mit 
kitakarítani. Lehet jelentkezni a 
szemétgyűjtésre

▴   FOTÓ: PETHŐ MELÁNIA

 A jelentkezés nem jár 
kötelezettségekkel, min-
denki maga döntheti el, 
hol szeretne dolgozni, 
mennyi időt szán mások 
megsegítésére, a város 
tisztábbá tételére.

Kettős könyvbemutató  a székelységről

Előadás férfiról és nőről

Élő könyvtár  a Vöröskereszt önkénteseivel




