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Adományok parókiafelújításra
Reformátusok jótékonysági estje

• „Nem volt példa a 
múltban, hogy a re-
formátus közösség 
adományokat kérjen, 
viszont már sok helyre 
támogatóként csatla-
kozott. Ma nekünk van 
szükségünk segítségre, 
de ha holnap máshol 
lesz, mi is igyekszünk 
odaállni” – fogalmaz 
Mátyás István gyergyó-
szentmiklósi lelkész, 
támogatást kérve a 
parókia felújításának 
folytatásához.

B A L Á Z S  K A T A L I N

A gyergyószentmiklósi refor-
mátus parókia épülete 1935-
re készült el, azóta nagyobb 

javítás nem történt rajta. „Új lelki-
pásztor került Gyergyószentmiklós-
ra, és mivel egy héttagú családról 
van szó, természetesen már kicsinek 
bizonyult a parókia, és ezért felvető-
dött az igény, hogy felújítsuk. Ter-
mészetesen hangsúlyt fektettünk 
a gyülekezeti terem rendbetételére 
is, hisz szükség van a közösségnek 

egy helyre, ahol bizonyos esemé-
nyek zajlanak” – így fogalmazott 
Ősz Sándor, a Gyergyószentmiklósi 
Református Egyházközség főgond-
noka a kedden tartott sajtótájékoz-
tatón. Az épület felújítása, majd 
manzárd kialakítása a Bíró Sándor 
lelkészt váltó Mátyás István igénye 
volt, családjának lakható körülmé-
nyeket akart teremteni azzal együtt, 
hogy semmiképp sem kívánta, hogy 
a közösség rájuk áldozza pénzét. 
Végül megbékélt a gondolattal: nem 
lenne ő jobb sáfár és jobb lelkész, 
ha hagyná a parókia épületét to-
vább romolni.  „Az összberuházás 
nagyobb, mint amire mi számítot-
tunk, hiszen amikor elkezdtük a 
felújítást, olyan dolgok kerültek elő, 
ami plusz kiadást jelentett. Most egy 
kicsit mínuszban vagyunk, de Isten 
segítségével biztos pluszba fogunk 
kerülni, és ez egy új lendületet fog 
adni gyülekezetünknek” – vallja a 
főgondnok. A gyülekezet köréből, 
pontosabban a református nőszö-
vetségtől jött az ötlet: a munkálatok 
folytatásához szervezzenek estet, 
gyűjtsenek adományokat. 

Jótékonysági estre készülnek

Mátyás István lelkész jelezte, a 
kérés neki nagy szégyen, végül 
beleegyezett. Az indokot is meg-
osztotta a sajtó képviselőivel: „A 
fordulópontot a szemléletben, hogy 
nem kérünk senkitől, az hozta meg, 
amikor egy svájci férfi , akit életem-
ben kétszer láttam, azt mondta, 

neki annyira fontos ez az ügy, hogy 
ő előre öt évre a jövedelme tizedét 
most ideadja. Akkor azt mondtam, 
hogy ha ez egy külföldinek ennyi-
re fontos, akinek se Gyergyóhoz, 
se hozzánk igazából mély kötődése 
nincs, akkor lehet, hogy a helybé-
liek közül is sokan így gondolkod-
nak. Adjuk meg a lehetőséget, hogy 
ők is beszálljanak a támogatásba!”

Simon Katalin Emese, a nőszö-
vetség elnöke tudatta a részleteket 
az estről, amely nem zenés mulat-
ság, hanem adventi, csendes, bará-
ti beszélgetés lesz. December 15-én 
estére a Szilágyi vendéglőbe egy 
szerény vacsorára, koccintásra és 
a nőszövetség tagjai által készített 
süteményekre hívják az érdeklő-
dőket rögtön az Együtt egymásért 
eseményzáró ünnepséget követően. 
A jótékonysági estre belépőkártyát 
ötven lejért lehet váltani a parókián, 
a Kabelkon üzletben, illetve azoktól, 
akik személyesen adnak át meghí-
vót. A részvételi kártyákat december 
10-ig árusítják, hiszen előre kell a 
vendéglőnek is jelezni a résztve-
vők számát. Aki nem ér el az estre, 
adománykártyát válthat tetszőle-
ges összegért. Erre egész december 
hónapban módja van a fent felso-
rolt helyeken, így vehet részt a kis 
közösségek nagy összefogásában, 
amelynek hagyománya van Gyer-
gyószentmiklóson.

Új, fehér falak a parókia 
épületében, de a munkának 
koránt sincs vége

▴   FOTÓ: BALÁZS KATALIN

P E T H Ő  M E L Á N I A

A pusztavámi Kubinyi Balázs a 
négy évvel ezelőtti Szent Miklós 

Napi főzőversenyen tűnt fel először 
Gyergyószentmiklóson. Csapatát 
népszerűsítve mikulásjelmezben 
járt-kelt a forgatagban, gyerekekhez, 
felnőttekhez egyaránt voltak kedves 
szavai, és édesség is került elő putto-
nyából. Termete, valódi hosszú, ősz 
szakálla, kora, lényének kisugárzása 
ráerősített szerepére, sokan a valódi 
Mikulást vélték felfedezni személyé-
ben. „Nem számítottam arra, hogy 
a megjelenésem ilyen nagy hatással 
lesz az emberekre. A gyerekektől a 
középkorúakon át az idősekig min-
denki örvendett nekem. Voltak, akik 
szinte sírva mondták, hogy ők min-
dig is hittek a Mikulásban, de most 
végképp meggyőződtek a létezéséről. 
Én megrendültem. Úgy éreztem, nem 
vagyok méltó arra, ahogy az emberek 
fogadták személyemet, és bevallom, 
nagyon jólesett, hogy másoknak 
örömet szereztem” – osztotta meg a 
Székelyhonnal első gyergyószent-
miklósi Mikulásjáró-élményét Kubi-
nyi Balázs. Nem hagyta ki a további 
Szent Miklós Napokat, és szerepét is 
folytatta. Eleget téve a gyergyószent-
miklósi városvezetés felkérésének, 
és követve a szentmiklósi lelkület 
erősítésére fektetett hangsúlyt, a mi-
kulásruha helyett tavaly már püspöki 
jelmezt öltött magára, és a szabadtéri 
színpadon köszöntötte a városnapok 
közönségét. „Teljes mellszélesség-
gel fel tudom vállalni ezt a szerepet, 
mert belőlem fakad. Valójában az én 
világom lelkülete is hasonló a Szent 
Miklóséhoz. Szeretek adakozni, és 
igyekszem mindig többet adni, mint 

amennyit elvárnak tőlem” – mond-
ta, hangsúlyozva, számára a szeretet 
mindenek előtt való. Minden jól mű-
ködő közösségnek ez az alapja – tette 
hozzá. Úgy fogalmazott: „Mi, embe-
rek együtt kell éljünk, és ha ezt nem 
szeretetben tesszük, akkor a világunk 
összedől. Szent Miklós is erre építet-
te tevékenységét már kora ifj úságától 
fogva. Jótékonykodásáról szóló legen-
dák sokasága övezi világát, és mint 
tudjuk, a legendák nem születnek 
meg, ha nincs valóságalapjuk...”

Tűzijátékot ajándékozott

Tegnap délelőtti városnéző körútjá-
ra egy személy kísérte el a süvegest, 
délután viszont százak gyűltek ki 
Gyergyószentmiklós főterére, hogy 
fogadják, lássák a püspököt, aki 
biztató szavakkal köszöntötte a tö-
meget. Mesélve a világ négy égtáján 
tapasztaltakról, a szeretet erejét, az 
összetartozás élményét emelte ki 
a kis történetekből. „Azt fi gyeltem 
meg, hogy ahol együtt lehetnek 
azok, akik szeretik egymást, ott a 
mosolynak is helye van. Azt tanul-
tam az utazások során, hogy az ösz-
szetartozás ajándékánál nagyobbat 
én se tudok hozni, adni, átadni” – 
összegzett köszöntése végén. 

A szép gondolatokon kívül tűzi-
játékkal is megajándékozta idén a 
szentmiklósiakat a jóságos alak. A 
Székelyhonon keresztül üzeni, hogy a 
napokban még Gyergyószentmiklóson 
marad. Aki szeretne találkozni vele, 
keresse szombaton a főzőversenyen 
vagy vasárnap a jégkarneválon.
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Székelyhon
A GYERGYÓI HÍRLAP

Gyergyószék napilapja, 
az Erdélyi Médiatér Egyesület 

médiaportfóliójának tagja.

Telefon: 0266-361201

• Nem kellett megvárni az esti ünnepséget, már nap-
közben is találkozhattak Miklós püspökkel a járókelők 
Gyergyószentmiklóson. A süveges ugyanis rótta a várost, 
jó szóval ajándékozva meg azokat, akik vették a bátorsá-
got, és megszólították. A Székelyhon szerkesztőségébe 
melegedni és beszélgetésre invitáltuk. Személyével, 
szerepével kapcsolatban tudtunk meg többet róla.

Városnéző körúton a „püspök”
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