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Adventi gyertyagyújtás
Közösségi események a várakozási időszakban

Gyergyószentmiklóson, a 
hagyomány szerint, a köz-
ponti parkban várják min-

den vasárnap 19.15-re a város la-
kosságát, keresztaljákat. Kérik, 
hozzanak magukkal gyertyát, 
mécsest, hiszen az adventi gyer-
tya lángjából mindenki hazavihet 
a családjának. Idén a főszerepet 
a szentmiklósi táncosok kapják, 
így a Hóvirág Néptáncegyüttes, 
a Porozó Táncklub, a BrillDance 
Táncstúdió és a Step Dance Sport-
klub tagjai olvasnak fel könyörgé-
seket, következő hétre szóló üze-
neteket. Advent első vasárnapján 
az önkormányzati köszöntő után 
Gál Hunor örmény katolikus lelki-
pásztor és Tőkés-Bencze Zsuzsan-
na unitárius lelkész szól a gyer-
gyóiakhoz, az éneklést az Ifjúsági 
zeneszolgálat vállalja. 

A helybéli lelkészek és lelki-
pásztorok, valamint a kórusok a 
következő vasárnapokon is vál-
tásban szolgálnak, a központi 
parkban nyitva lesznek az aján-
déktárgyakat és enni-innivalót 
kínáló házikók.

Szárhegyi iskolák

A gyergyószárhegyi önkormány-
zat szervezésében idén is adventi 
koszorú készül a polgármesteri 
hivatal előtti téren. Minden vasár-
nap az esti mise után, 18.20-tól ott 
gyülekeznek a helybéliek. A prog-
ram része Nagy László plébános 
tematikus felvezetése és egy rövid 
kulturális műsor, amelyet minden 
héten egy-egy csoport vállal magá-
ra: Bethlen Gábor Általános Iskola, 
Cika Hagyományőrző Csoport, Ká-
joni János Gyermekotthon, majd ne-
gyedik vasárnap a Kájoni János Kó-
rus. Készüljünk együtt az ünnepre 
– biztatja a szárhegyieket Danguly 
Ervin polgármester.

Remetei családok

A központi szökőkút körül együtt 
készítik el a remeteiek a község 
adventi koszorúját. A kaláka pén-
teken 10 órára van meghirdetve. 
Az önkormányzat házigazdaként 
a gyertyagyújtások menetét is is-
mertette már a lakossággal. E sze-
rint advent első vasárnapján az 
édesapák és nagytaták, a másodi-
kon az édesanyák és nagymamák, 
a harmadikon az ifjak, a negyedi-

ken pedig a gyerekek gyújtják meg 
a gyertyát.

Alfaluban mise előtt

Az esti, hatórás szentmise előtt 
gyújtják meg az adventi koszorú 
gyertyáját vasárnapról vasárnapra 
a templomtéren. Az egyház szerve-
zésében zajló esemény után a hívek 
együtt vonulnak be a templomba.

Csomafalva az előestét 
választotta

Szombatonként, délután öt órakor 
érkeznek a csomafalvi központi 
templomba mindazok, akik az ad-
venti gyertyagyújtáson kívánnak 
részt venni. A szertartást, melyen 
a helyi kórus énekel, Gál Hunor ör-
mény katolikus plébános, volt cso-
mafalvi káplán végzi mind a négy 
szombaton. A templomban az ad-
venti gyertya meggyújtása után az 
udvarra vonulnak a hívek, a temp-
lomkertben lévő Jézus szíve szobra 
körül elhelyezett koszorúfonaton is 
gyertyát gyújtanak.

Városi szokás az adventi gyertya 
lángjának osztása
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Polgárék, megjelenése óta, 
előfizetői lapunknak. Hűségük 
szerencsét hozott

▾   A  SZERZŐ FELVÉTELE

Iskolakezdéskor Szárhegyen 
adtak át vándorbölcsőket

▾   K O R Á B B I  F E L V É T E L :
      B A R I C Z - T A M Á S  I M O L A

Nyertesünket sajnos nem tudtuk 
meglepni a jó hírrel, mivel kórház-

ban van, így az otthon tartózkodó fér-
jének adtuk át a 150 lejt. Ismerősökként 
üdvözölhettük egymást, lévén, hogy 
korábban már kerestük fel a családot 
nyereménykézbesítés miatt, akkor egy 
újságelőfi zetési akció hozott nekik sze-
rencsét. „Azóta is jól működik a tévé, 
amit nyertünk” – tudatta Polgár Im-
re. A férfi  elmesélte, jól jön a segítség 
családjuknak, rosszból ugyanis igen-
csak kijutott. Felesége évek óta beteg, 
hosszas folyamat, kezelések sorozata 
vezetett odáig, hogy agyvérzés utáni 

bénulásából annyira felépüljön, hogy 
bár a házimunkát el tudja végezni. To-
vábbi jobbulás reményében folytatja a 
kezeléseket, jelenleg is emiatt tartózko-
dik a kórházban – mondta a férj. Mint 
mesélte, nem egyszerűek a mindenna-
pok otthonukban, de egymást segítve 
sikerül legyőzni a nehézségeket.

A nyeremény sorsáról a férfi  nem 
sokat gondolkodott. „Sok a kiadás, 
szükség van a gyógyszerekre, rá-
adásul anyagilag megterhelő hó-
nap előtt állunk, van hova tenni a 
pénzt” – mondta.

Sepsiszéki Nagy Balázs, a székely-
földi vándorbölcsőprogram indítója 
és működtetője juttatta el hozzánk 
a hírt, miszerint: „advent harmadik 
vasárnapján, dec. 16-án szeretné-
nek Gyergyóban egy nagyobb sza-
bású bölcsőátadást szervezni. Öt-tíz 
bölcsőt tudok felajánlani gyergyó-
szentmiklósi és környéki várandós 
kismamáknak. Előnyben részesülnek 
a harmadik vagy többedik gyerme-
küket váró édesanyák, de nem utasí-
tunk el első vagy második gyereket 

váró családokat sem. Egy család hat 
hónapra kapna meg egy bölcsőt, amit 
majd tovább kell adjon újabb kisma-
máknak.” A bölcsőigénylés Nagy 
Balázshoz kell eljusson, aki elérhe-
tő a 0760–779835-ös telefonszámon 
és a bioversum@gmail.com címen. 
Az ünnepélyes bölcsőátadásra a ter-
vek szerint december 16-án a 12 órás 
szentmisén kerül sor a gyergyószent-
miklósi Szent Miklós-templomban.
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Székelyhon
A GYERGYÓI HÍRLAP

Gyergyószék napilapja, 
az Erdélyi Médiatér Egyesület 

médiaportfóliójának tagja.

Telefon: 0266-361201

• Gyergyószék több településén a közösség együtt 
készül karácsonyra. A köztéren elhelyezett adventi 
koszorú gyertyáinak meggyújtása segíti az ünnepre 
hangolódást.

• A gyergyóremetei Polgár Margitnak kedvezett a sze-
rencse Hűséges olvasó játékunk legutóbbi sorsolásán. 

• Aki decemberben, januárban hozza világra gyermekét, 
a Gyergyói-medencében lakik, és vállalná, hogy kicsinyét 
bölcsőben altatja-ringatja, keresse Nagy Balázst.
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