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• Dani Gergely es-
peres plébános neve 
nagy tiszteletnek 
örvend Gyimesbükkön, 
neki köszönhetően 
épült fel a település 
impozáns temploma 
az 1970-es években. 
Áldozatos munkájának 
emléket állítva róla 
elnevezett díjat hoztak 
létre, amelyeket a va-
sárnapi, ünnepi szent-
misén osztottak ki.

KORPOS ATTILA

A z istentisztelet elején Sala-
mon József helyi plébános 
tudatta a hívekkel, hogy két 

évvel ezelőtt, a templomépítő plébá-
nos születésének századik évfordu-
lóján döntöttek a díj létrehozásáról. 
Az elismerést azoknak szánták, akik 
az egyházközségben a szellemi élet 
területén tevékenykedtek és tevé-
kenykednek napjainkban. Berszán 
Lajos egyházi kanonok a prédikáci-

óban személyes élményeit osztotta 
meg Dani Gergelyről. „Az esperes 
úr minden szavából az érződött, 
hogy szeret minket. Jól látta, hogy 
itt, a Gyimesekben mindenki a ma-
ga munkáját kell elvégezze. Isten a 
munkásra adja áldását, és mekko-
ra áldás lett ez a templom! Látszik, 
hogy megharcolt érte” – méltatta 
az 1983-ban, szentmise bemutatása 
közben elhunyt névadót. 

A díjazottakról

A szentmise végén a helyi plébános 
hirdette ki a díjazottakat. Elsőként a 
Varga Ottó őrségi plébánosról elne-
vezett díjakat adták át annak a négy, 
jelenleg kilencedikes diáknak, akik a 
Dani Gergely Általános Iskolában kie-
melkedtek közösségépítő tevékenysé-
gükkel. A templomépítőről elnevezett 
díjazottak között posztumusz kitün-

tetésben részesült Székely László nép-
rajzkutató és Szőcs János történész, 
akik több könyvben taglalták a gyi-
mesi élet sorsfordító pillanatait. Szin-
tén a falu szülöttjeként díjazták a már 
elhunyt Antal Mária tevékenységét, 
akinek néprajzi gyűjteménye és ha-
gyatéka felbecsülhetetlen közösségi 
értéket képvisel. A Bíró Gáborról szóló 
laudációban a Rákóczi-vár múltjáról 
és az ezeréves határról szerkesztett tu-

dományos könyveket emelték ki a díj 
kapcsán. Szintén Dani Gergely-díjban 
részesült Bilibók Ágoston, akinek ne-
véhez a 30-as számú őrház vasúttörté-
neti múzeuma, illetve a Csíkszereda–
Gyimesbükk vasútvonal történelmi 
hátterének felderítése fűződik. Méltat-
ták Antal Erzsébet nyugalmazott taní-
tónőt is, aki népdalgyűjteményeivel 
a gyimesi kultúra sokszínűségét mu-
tatta be. Szintén az említett 
díjjal tüntették ki a Székely-
hon napilap munkatársát, 
Dobos László újságírót, aki 
szívén viseli szülőfaluját, és 
hírt ad a gyimesi ünnepsé-
gekről, történésekről, továb-
bá harminc éve a Marosvásárhelyi 
Rádió csíkszeredai tudósítója. Végül 
Deáky András magyar-német szakos 
nyugalmazott tanár, iskolaigazgató 
neve hangzott el, aki magyarságis-
mereti szoborparkot létesített, és Gyi-
mesbükkből nemzeti zarándokhelyet 
varázsolt.

A díjak átadása után a pápai és 
magyar himnuszok eléneklése kö-
vetkezett, az ünnepség záró momen-
tumaként pedig megkoszorúzták 
a templom udvarán lévő Dani Ger-
gely-sírhelyet.

Sokat tettek a Gyimesekért
A 45 évvel ezelőtt felépült templomot ünnepelték, és elismeréseket nyújtottak át

Munkatársunk, Dobos László is 
elismerésben részesült
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ta
ná

cs
ül

és
Csíkszék

S IMON VIRÁG

M arosvásárhelyen az év elején 
öt oltóközpontot hoztak létre, 
ahol a lakosság jelentkez-
hetett a koronavírus elleni 
vakcina beadatására. Akkor 
az elképzelés az volt, hogy 
minden lakónegyedben le-
gyen egy-egy oltóközpont, 

így három helyszínen iskolák 
tornatermében alakították ki ezeket. 

A nyár folyamán a tornatermekben 
kialakított központokat bezárták, de 
október elsejétől újra beüzemelték 
a Tudor lakónegyedben lévőt, így a 
diákok csak szabadtéren tornázhat-
tak. Az Egyesülés és a Meggyesfalva 
negyedben lévő iskolák tornaterme-
iben nem nyitották meg az oltóköz-
pontokat, mert nem volt erre igény. 
Mivel egyre hűvösebbek a nappa-
lok, felmerült annak szükségessé-
ge, hogy a Tudor negyedben is újra 
fedett, fűtött tornatermük legyen a 
diákoknak.

Megszavazták

A marosvásárhelyi önkormányzati 
képviselők pénteki rendkívüli ülésü-
kön megszavazták azt a határozatter-
vezetet, melynek értelmében novem-
ber 1-jétől Marosvásárhelyen csak a 
Mihai Eminescu Ifj úsági Házban és 
a városháza víkendtelepi vendéghá-
zában lehet igényelni a koronavírus 
elleni védőoltást. Ez azt jelenti, hogy 
november 1-jétől visszakaphatják 
tornatermüket a Tudor Vladimirescu 
Általános Iskola diákjai. A képviselők 

módosították a városi költségvetést, 
több pénzt szánva a városi takarítás-
ra és a szemétszállításra. Döntöttek 
arról is, hogy a virágkertészet átveszi 

a köztéri takarítási szolgáltatást, és 
ökológiai, tájépítészeti és takarítási 
közszolgálat néven folytatják ezt a te-
vékenységet is november elsejétől.

Nem lesz oltóközpont a tornatermekben
• November elsejétől nem lesznek oltóközpontok a marosvásárhelyi iskolák tornater-
meiben, annak érdekében, hogy azokat a diákok használhassák. A döntést pénteken 
hozták meg a marosvásárhelyi önkormányzati képviselők a rendkívüli tanácsülésen.

Továbbra is a diákok használhatják ▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  H A Á Z  V I N C E




