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Hetvenöt éve történt
A Gac-oldali vérengzésre emlékeztek

H E G Y I  Z S U Z S A N N A

A székesfehérvári Szent Ist-
ván gyalogezred 3. pót-
századának katonáit erő-

sítésként vezényelték Gyergyóba, 
ahol 1944. szeptember 7-én 159 
honvédre végzetes hajnal vir-
radt a Gac-oldalon: egy szovjet 
előőrs végzett velük. „Azóta ez a 
domboldal egy összekötő kapocs 
lett, ahol az ég a földdel, az élő 
a holttal, az elmúlás a halhatat-
lansággal, a múlt valósága a jelen 
emlékezésével, Gyergyószent-
miklós Székesfehérvárral talál-
kozik” – hangzott el a megem-
lékezés nyitóbeszédében. Nagy 
Zoltán polgármester emlékeztette 
a jelenlévőket, hogy a betörés 

visszaszorításakor életét vesztet-
te közel húsz gyergyói székely is 
– két kisgyerek, négy asszony és 
tizenkét férfi –, továbbá 384 fel-
szegi porta, szülőház és bölcső 
vált részben vagy teljes egészében 
a lángok martalékává.

Magyarország Csíkszeredai Fő-
konzulátusának képviselője, Soós 
Zoltán konzul az ünnepségen úgy 
fogalmazott: „a legnagyobb életpél-
dákat azok jelentették és jelentik ma 
is számunkra, akik akkor is kiálltak 
hazájuk igazsága mellett, amikor 
már reményük sem volt a győzelem-
re, mert fegyveres erő nem állt mö-
göttük, de erkölcsi tartás igen”.

Köszönet a gyergyóiaknak

750 kilométert utazott a Honvédség 
és Társadalom Baráti Kör Székesfe-

hérvári Szervezetének 25 fős kül-
döttsége, hogy kegyeleti körútjuk 
végállomásán, Gyergyószentmik-
lóson, a Gac-oldalon megemlékez-
zenek a hősökről. Nevükben Görög 
István mondott köszönetet a gyer-
gyóiaknak, amiért az elesett kato-
nák sírjait mindvégig gondozták. 
A megemlékezésen áldást mondott 
és a hívekkel együtt imádkozott 
Korom Imre, a Munkás Szent Jó-
zsef-templom plébánosa és Mátyás 
István református lelkész, majd el-
helyezték a kegyelet koszorúit.

A helyszínen 1993-ban helyezték 
el Burján Gál Emil gyergyószent-
miklósi képzőművész alkotását, 
majd tizenegy éve Székesfehérvár 
városának főhajtásaként újabb 
tiszteletadó jelkép került ide. 2017-
ben a Vitézi Rend állított kopjafát 
az elhunyt honvédek emlékére, ta-
valy pedig azoknak a felszegi asz-
szonyoknak állítottak emléket, akik 
hosszú évtizedekig méltó tisztelet-
tel és lelkiismeretesen gondozták a 
katonák nyughelyeit, még azokban 
az időkben is, amikor az tilos volt.

Gyergyó nem feledkezik meg a 
székesfehérvári hősökről
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• Minden év szeptemberében emlékeznek meg azok-
ról a honvédekről, akik a második világháború során 
a gyergyószentmiklósi Gac-oldalon lelték halálu-
kat. A tragédia 75. éve történt.

K isasszony, Kisboldogasszony, 
„fecskehajtó Kisasszony” név-

vel illetik a Szűzanya születésének 
ünnepét. A 6. századból való emlék-
nap a jeruzsálemi Szent Anna-temp-
lom felszentelésére utal, amely Má-
ria születésének hagyomány szerinti 
helyén, a Bethesda fürdő mellett ma 
is áll. Rómában a 7. századtól ünnep-
lik, a nyugati egyházban a 11. század 
óta szeptember 8-án tartják. 1955-ig 
vigíliája és nyolcada is volt. 

Kisboldogasszony Szűz Mária 
négy naptári ünnepének (festum) 
egyike, idén vasárnapra, az Úr nap-
jára esett. Nem lévén főünnep nem 

szorítja ki a vasárnapot, ezért a li-
turgiában szombaton vagy hétfőn 
emlékeznek meg róla. A Kisboldog-
asszony-napi zarándoklatoknak, 
búcsúknak viszont kedvezett a hét-
végi lehetőség. Mária születésének 
gazdag apokrif hagyományai kódex-
irodalmunkba is bekerültek, a népi 
vallásosságban paraliturgikus cse-
lekményeket eredményeztek. Köz-
tük, hogy ezen az ünnepen a nap-
felkeltét a szabadban várták, együtt 
örvendezvén Mária születésének a 
mennybéli angyalokkal. Úgy tartot-
ták, hogy „akinek érdeme van”, a ke-
lő napban meglátja Szűz Máriát.

A népi megfigyelés szerint fecs-
kehajtó Kisasszonykor indulnak 
útnak a vándormadarak. Ha Egyed 
napján nem sikerült elvetni a bú-
zát, akkor Kisboldogasszony nap-
ján került a földbe. A nép nyelvén a 
két nagy Mária-ünnep, Nagyboldo-
gasszony és Kisasszony közötti idő 
„kétasszonyköze”. Jelképrendsze-
rében mindkettő a búzához kapcso-
lódik: előbbi az aratáshoz, utóbbi 
a jövő terméséhez. A vetőmagot az 
ünnepre virradó éjszakára kitették, 
hogy az égi harmat által Isten adjon 
áldást rá. A dióverés kezdőnapja is 
volt. (Molnár Melinda)

Kisboldogasszony ünnepléseiről

Megkapta Gyergyószentmiklós 
Polgármesteri Hivatala az utol-

só engedélyeket is az áramszolgál-
tatótól, az Electrica Rt.-től az osz-
lophasználatokra, így ezen a héten 
elkezdődhet a térfi gyelő kamerák 
felszerelése. Első körben, amit a ke-
ret enged, a belső hálózat kiépítése, 
amelyre utólag is rá lehet majd csat-
lakozni, valamint a város főbb ki- és 
bejárataihoz, vagyis a gyilkostói, 
gyergyótekerőpataki, gyergyóalfal-
vi és gyergyószárhegyi kijáratokhoz 
szerelnek fel kamerákat. Ezek a be-

rendezések, szám szerint tizenkettő, 
már raktáron vannak, és nemcsak 
arcfelismerő tulajdonsággal rendel-
keznek, hanem rendszámfelismerő-
vel vannak ellátva. A későbbiekben 
a város forgalmasabb és veszélye-
sebb pontjaira is kamerákat szerel-
nek, melyeknek felvételeit a nap 24 
órájában a helyi rendőrség figyeli 
majd. A kamerarendszer kiépítésé-
nek terv szerinti összköltsége meg-
haladja a százezer eurót, és a város 
mintegy 40 pontjára összesen 108 
kamera kerül. (H.Zs.)

A héten szerelik fel a kamerákat
• Elkezdődött a térfigyelő kamerák hálózatának ki-
építése Gyergyószentmiklóson. Múlt héten a belső 
rendszer kiépítése zajlott, ezen a héten pedig a város 
bejáratainál helyeznek el kamerákat.

Örmény fesztivál Gyergyószentmiklóson
Hagyományosan Kisboldogasszony napja köré szervezik az Örmény 
Művészeti Fesztivált Gyergyószentmiklóson, ezúttal is színes program-
mal várták a távolabbról érkező örményeket, illetve a helyi lakosságot a 
hétvégén. Az örménység letelepedésének 380. évfordulója alkalmából 
állított jelkő előtt nyitották meg a kilencedik alkalommal megrendezett 
Örmény Művészeti Fesztivált pénteken délután Gyergyószentmiklóson. 
„Fontos, hogy ez a találkozások helye legyen, mert Gyergyószentmiklós 
összehozza az örményeket. Ez egy kútforrás, amiből kelet és nyugat 
egyaránt táplálkozik” – hangsúlyozta Puskás Attila, az Erdélyi Magyar-
örmények Egyesületének elnöke, aki örömét fejezte ki, hogy egy új út 
is vezet már az örmény templom felé. Sergei Minasyan, Örményország 
bukaresti nagykövete örményül mondott beszédében kihangsúlyozta, 
nagyon örül, hogy ezen a fesztiválon megemlékeznek mindenről, ami 
fontos az örményeknek. (Barabás Orsolya)

Hát ilyen világ volt
Öt gyerek, tíz unoka, megannyi küzdelmes és szép évtized – háború és 
menekülés, cserkészélet és munka a kórházban és a nyomdában: az 
1919-én Beregszászon született, de élete javarészét Székelyudvarhelyen 
töltő Szabó Elvira nyolcvan éves korában kezdte írni emlékiratait és azt 
élete utolsó éveiben folytatta. A Hát ilyen világ volt című kötetet ma dél-
után 6 órától mutatják be a székelyudvarhelyi Művelődési Házban.

Honosítási ügyintézés Csíkkozmás községben
Az RMDSZ Csíki Területi Szervezete és az Eurotrans Alapítvány 
alkalmazottai szeptember 9-én (hétfőn), 12-én (csütörtökön) és 16-án 
(hétfőn) 12 és 14 óra között a csíkkozmási Közösségi házban vagy a 
lázárfalvi kutúrotthonban nyújtanak segítséget a honosítási kére-
lem beadásához, házasság, gyermekszületés, haláleset vagy válás 
anyakönyveztetéséhez, tájékoztatnak a személyazonosító igazolvány 
igénylésének módjáról, illetve az anyasági és életkezdési támogatás-
ról. A dossziék összeállítása minden esetben díjmentes. Érdeklődni 
hétköznapokon 9–16 óra között az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének 
székházában (Csíkszereda, Mihai Eminescu utca 2/A szám) vagy a Ma-

gyar Ügyek Házában, illetve a 0266-317678-as telefonszámon lehet.

Utódnyugdíjasok figyelmébe
A 16. életévüket betöltött utódnyugdíjas gyermekek kötelesek iskola-
látogatási igazolást bemutatni a megyei nyugdíjpénztárnál a nyugdíj 
további folyósításának érdekében. Az igazolást szeptember 23-ig kell 
eljuttatni a Hargita Megyei Nyugdíjpénztárhoz – jelezte a szerkesztősé-
günkbe eljuttatott rövid közleményében az állami hivatal. Amennyiben 
az érintettek nem mutatnak be iskolalátogatási igazolást a 2019-2020-
as tanévre vonatkozóan, a nyugdíj további folyósítását az intézmény 
felfüggeszti. Az egyetemista utódnyugdíjasok 2019. szeptember 23-ig 
egy saját felelősségű nyilatkozatot kell tegyenek, amelyben nyilatkoz-
zák, hogy egyetemi tanulmányokat folytatnak a 2019-2020-as tanévben. 
Továbbá október 25-ig kötelesek a felsőfokú tanintézmény által kiállított 
igazolást bemutatni. A saját felelősségű nyilatkozat, valamint a beisko-
lázásról szóló igazolás hiánya maga után vonja a nyugdíj folyósításának 
a felfüggesztését. Az igazolásokhoz csatolni kell egy nyugdíjszelvényt 
(bármelyik hónapi lehet). A fent említett iratokat személyesen lehet le-
tenni a Hargita Megyei Nyugdíjpénztárnál vagy elküldhető postai úton az 
alábbi címre: Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 94. szám, Hargita megye.
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