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Tizenöt évig szolgált
Áthelyezték Portik-Hegyi Kelemen főesperes-plébánost

Világsztár a Mikó-várban

B A R A B Á S  O R S O L Y A

A Szent Miklós római katolikus 
templomban elköszöntek 
Portik-Hegyi Kelemen főes-

peres-plébánostól, aki 15 évig szol-
gált Gyergyószentmiklóson. „2006. 
augusztus 1-jétől szolgált Gyergyó-
szentmiklóson, úgy vállalva ezt a 
feladatot, hogy tudta, sok munka 
vár rá. Felelősséget kell vállalnia 
egy népes egyházközösség szelle-
mi és lelki tanításáért, megtartá-
sáért” – emelte ki Len Emil Balázs 
alpolgármester, egyháztanácsos. 
Portik-Hegyi Kelemen legfontosabb 
megvalósításai a Szent István-temp-
lom és plébánia építése, a Munkás 

Szent József-templom építése, a 
plébánia felújítása, a Szent Mik-
lós-templom belső festése és külső 
felújítása, az orgona, a vitráliák és 
a bejárati ajtó felújítása, a kápolna 
restaurálása, a cinterem rendezése, 
a templomkerítés restaurálása, va-
lamint a régi plébániaépület külső 
és belső felújítása. „A 15 évnyi lel-
kipásztori szolgálat nem csupán 
ezeknek a látható és tapintható 
dolgoknak a megvalósításáról szólt. 
Értékes lelki, tanító és közösségépí-
tő munkájáért hálásak vagyunk” – 
fejtette ki az alpolgármester.

Nagyon sok öröm fakadt

Portik-Hegyi Kelemen főesperes-
plébános prédikációjában Ferenc 

pápának a nagyszülők és az idősek 
egyházi világnapjára írt leveléből 
idézett, kihansgúlyozva, hogy 
hivatásunk a gyökereink megőr-
zése, a hit átadása a fi ataloknak 
és a kicsikről való gondoskodás. 
„Nagyon sok öröm fakadt a 15 év 
alatt, amikor továbbíthattam, köz-
vetíthettem az isteni kegyelmet a 
szertartásokon, szentségeken, 
szentelményeken keresztül. 
Ezek ajándékok a jóisten-
től, amiket megköszönünk, 
amikért hálásak vagyunk” 
– részletezte a főesperes. 
Portik-Hegyi Kelemen au-
gusztustól a marosludasi 
plébánia plébánosaként foly-
tatja, továbbá ő lesz az aranyos-tor-
dai kerület főesperese is. Helyére 
Dávid György, a sepsiszentgyörgyi 
Krisztus Király plébánosa érkezik, 
ő látja majd el a gyergyói kerület 
főesperesi teendőit is.

KORPOS ATTILA

A z esemény központi helyszíne 
a Mikó-vár, az előtte lévő zöld-

övezetet pedig fesztiválos felület-
ként használták ki a szervezők. A 
háromnyelvű – magyar, román és 
angol – felkonferálás után elsőként 

a fél nyolcra meghirdetett The 
Groovy Bastards bukaresti 
illetőségű együttes lépett 
színpadra. A zenekar fi atal 
összeállítása és alig pár 
éves múltja ellenére már 
több országos fesztiválon is 

fellépett. A blues, a funky, az 
R’n’B és soul műfaját ötvöző dalokat 
a két gitáros improvizációs játékai 
tették különlegessé. 

Az esti koncertre már jóval né-
pesebb tömeg látogatott ki, a vár 
háromszáz főben maximalizált be-
fogadó képessége pedig meg is telt 
a magas jegyár ellenére is. Korodi 
Attila, Csíkszereda polgármestere 

a megnyitón elmondta, hogy két 
év kihagyás után felemelő érzés is-
mét otthont adni a fesztiválnak. A 
felolvasott Fodor Ákos-idézet után 
színpadra lépett a fesztivál egyik 
sztárfellépője, a kubai Roberto 
Fonseca Trió. Az előadó kilencedik 
szólóalbumánál tart, amely a rap, 
a funk, a reggae, a klasszikus és az 
elektronikus zene ötvözetét tartal-
mazza. Ebből az albumból játszott 
a trió a csíkszeredai közönségnek, 
amely olykor tapssal és spanyol 
nyelven közös énekléssel teremtett 
felemelő hangulatot, máskor pedig 
csak néma csendet eredményezett 
az elképesztő zongorajáték halla-
tán. A frontember háláját fejezte ki 
a közönségnek, szemmel láthatóan 
jól érezte magát európai turnéjának 
egyik állomáshelyén.

Péntek este újabb világsztár lé-
pett fel a Mikó-vár színpadán: a Dha-
fer Youssef Trió a keleti zenei világot 
ötvözi a dzsesszel.

• Egyedülálló koncertélménnyel – a kubai Roberto Fon-
seca főszereplésével – kezdődött meg csütörtök este a 
Csíkszeredai Nemzetközi Jazzfesztivál.

Elképesztő zongorajátékkal 
ajándékozott meg a művész

▾  FOTÓ: KORPOS ATTILA
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Sokatmondó számok: nyolc-
száz program lesz 3 és fél nap 

alatt ötven helyszínen az 
Egyfeszt összművésze-
ti fesztivál keretében. A 
rendezvényt július 29-én 
18 órakor nyitják majd 
meg Gyergyószentmiklós 
főterén. „Mindenkit Gyer-

gyószékre várunk” – adta 
meg az alaphangot Barti Tihamér, 

a Gyergyó Területi RMDSZ elnöke 
az esemény kapcsán tartott pén-
teki sajtótájékoztatón. Elhangzott, 
hogy az Etnikumközi Kapcsolatok 
Hivatalának köszönhetően kiemelt 
szerepet kap az örmény udvar. Kul-
csár László, a Gyergyói Örmény Ka-
tolikus Egyesület vezetője elmond-
ta, lesznek állandó kiállítások, 
toronymúzeum-látogatás, gasztro-
nómiai bemutatkozás, a gyermek-
megőrzőben örmény mese és bőr-
díszműveskedés, a nagyobbaknak 
térképes kincskeresés, valamint 
előadások is.

A legizgalmasabb időszak

Kassay Péter főszervező kiemel-
te, már az utolsó métereken van-
nak a szervezésben, ez a legiz-
galmasabb időszak. A hozzájuk 
eljutott kérdésekre válaszolva be-
szélt a járványügyi szabályok betar-
tásával kapcsolatos tudnivalókról. 
A nagykoncerteken mindenkinek 

rendelkeznie kell orvosi igazolással 
arról, hogy fertőzött volt korona-
vírussal, illetve oltási igazolással, 
72 óránál nem régebbi PCR-teszttel 
vagy pedig gyorsteszttel. A gyors-
tesztet Gyergyószentmiklós főterén, 
illetve a labdarúgópályán is el lehet 
majd végeztetni, 35 lej ellenében. A 
rendezvény ideje alatt hosszabbított 
programmal oltanak koronavírus 
ellen a Gyergyói-medencében. Gyer-
gyószentmiklóson a Kórház utcai ol-
tóközpontban 8 és 18 óra között lehet 
Pfi zer és Johnson&Johnson vakcinát 
igényelni, a gyergyóremetei egész-
ségházban 8 és 14 óra között Pfi zer 
típusú oltást kaphatnak az érdekel-
tek, Maroshévízen a Mihai Eminescu 
Kollégium bentlakásában kialakí-
tott oltóközpontban 12 és 20 óra kö-
zött szintén Pfi zer vakcina kérhető; 

Borszéken az orvosi rendelőben 14 
és 18 óra között Pfi zer és Johnson&-
Johnson oltóanyaggal várják az ér-
dekelteket.

További tudnivalók

Többféle típusú jegyet lehet vá-
sárolni: egész fesztiválra szólót, 
napijegyet, gyerekeknek vagy 
Gyergyó-medenceieknek szólót, a 
nagykoncertekre pedig külön kell 
belépőt venni. Fontos tudni, hogy 
a megvásárolt jegyeket karsza-
lagra kell átváltani a regisztrációs 
pontokon. A rendezvény ideje alatt 
buszok indulnak Gyergyószentmik-
lósról Gyilkostóhoz, Borszékre, a 
Gyergyó-medencei településekre, 
hogy mindenki el tudjon jutni a ne-
ki tetsző programra. Ezek a járatok 
ingyenesek lesznek azoknak, akik 
karszalaggal rendelkeznek. Az Egy-
feszttel kapcsolatos minden fontos 
információ megtalálható az egy-
feszt.ro honlapon.

Közeledik az Egyfeszt: mindenkit Gyergyószékre várnak
• Július 29. és augusztus 1. között rendezik meg az 
Egyfeszt összművészeti fesztivált, melynek keretében 
Gyergyószentmiklóson, a Gyergyó-medencei települé-
seken és Borszéken közel nyolcszáz programmal várják 
az érdeklődőket. Jegyek online és személyesen is vált-
hatók, a rendezvényt az aktuális járványügyi szabályok 
betartása mellett szervezik, biztosítanak lehetőséget 
oltásra és gyorstesztelésre is.

Néhány napig Gyergyó lesz a világ „közepe” 

◂  FORRÁS:  EGYFESZT SAJTÓSZOLGÁLAT

• A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség ren-
delete értelmében távozik Gyergyószentmiklósról 
Portik-Hegyi Kelemen főesperes-plébános, aki 15 évig 
szolgált itt. Vasárnap délelőtti szentmise keretében 
búcsúztatták el a Szent Miklós Plébánia hívei.




