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Folytatódó jótékonykodás
Nemlátókon és autista gyerekeken segítenének

I S Z L A I  K ATA L I N

Nyolc éve indított közös kez-
deményezést a rászorulók 
segítése céljából Magyaror-

szág Csíkszeredai Főkonzulátusa 
és a Csíki Vállalkozók Egyesülete, 

a Katalin-bállal összehangolt 
adománygyűjtéseknek kö-
szönhetően azóta számos 
intézmény, civil szervezet és 
hátrányos helyzetű család 
részesült támogatásban. Ta-
valy a világjárvány miatt a 

bál megrendezésére nem volt 
lehetőség, de az adománygyűjtést 
lebonyolították az online térben. Az 
összegyűjtött közel 100 ezer lejből 
csíkszeredai iskolákban újítottak fel 
vagy építettek ki wifi -hálózatokat, 

illetve rászoruló diákok mobil- és 
vezetékesinternet-hozzáférését biz-
tosították az online oktatáshoz való 
hozzáférés érdekében. A Katalin-bál 
a járványhelyzet miatt idén is elma-
rad, az adománygyűjtést viszont is-
mét megszervezik.

Cél: 60 ezer lej

A ma induló jótékonysági akció 
kapcsán tartott sajtótájékoztatón 
Tóth László főkonzul elmondta, el-
sősorban a vállalkozókat szeretnék 
megszólítani, de magánszemélyek 
is adományozhatnak. Egyrészt egy 
online árverést szerveznek, ame-
lyen többek között borcsomagokat, 
Zsolnay porcelánt, egyedi sport-
eszközöket, könyvcsomagokat és 
kilenc művész által felajánlott al-
kotásokat vásárolhatnak meg az 

érdeklődők. Emellett egyéni hozzá-
járulásokkal is élhetnek a segíteni 
vágyók. A kitűzött cél 60 ezer lej 
összegyűjtése, ebből két szociális 
intézményt, a Romániai Nemlátók 
Szövetségének csíkszeredai fi ókját 
és az autista gyerekek oktatásával 
foglalkozó Authelp Egyesületet 
támogatnák.Ezzel kapcsolatosan 
Márk-Csucsi Róbert, a Csíki Vál-
lalkozók Egyesületének elnöke 
elmondta, olyan eszközöket vásá-
rolnának, amelyek segítenék és 
megkönnyítenék a kedvezménye-
zettek mindennapjait. Az adomány-
gyűjtés december 31-éig tart, továb-
bi részletek a két szervező intézmény 
Facebook-oldalán találhatók.

Ma indul a Katalin-napi adomány-

gyűjtési akció. A részleteket 

Tóth László főkonzul 

és Márk-Csucsi Róbert 

egyesületi elnök ismertette
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SI MON V I R ÁG

A marosvásárhelyi városháza 
honlapján olvasható határozat-

tervezet értelmében a Sótonyi Péter 
által vezetett Professzorok Batthyá-
ny Köre egy Hunyadi Jánost ábrázoló 
bronzszobrot szeretne adományozni 
Marosvásárhelynek. Az adomány 

része lenne a talapzat is, amire 
majd el lehet helyezni az alkotást. 
Az adományozók azt kérik, hogy a 
városvezetés egyeztessen Bocskay 
Vince szovátai szobrászművésszel 
a szobor felállításának helyszínével 
kapcsolatban. A tervezet szerint a 
Professzorok Batthyány Köre úgy 
látja, a magyar és a román közösség 
egyaránt nagyra értékeli Hunyadi 
Jánost, akinek nevéhez fűződik a 

déli harangszó hagyománya is, ezért 
megérdemli, hogy Marosvásárhe-
lyen is legyen szobra. Mint írják, „a 
szobor hozzájárulhat ahhoz, hogy a 

helyi közösség is jobban megismerje 
és megértse Hunyadit és családját, 
és javíthat a magyar–román kap-
csolatokon is”. A határozattervezet 

értelmében a tanácsosok felhatal-
mazzák Soós Zoltán polgármestert, 
hogy fogadja el a Hunyadi-szobrot 
és annak talapzatát, és kösse meg az 
adományozásról szóló szerződést. A 
döntés a csütörtöki soros tanácsülé-
sen születik majd meg.

A Professzorok Batthyá-
ny Köre 2019-ben szintén 
egy Hunyadi-szobrot ado-
mányozott a Belgrád mel-
letti Zimonynak, a nándor-
fehérvári csata emlékére. Az ottani   
Hunyadi-szobor megosztotta a köz-
véleményt, egyesek szerint inkább 
képregényhőshöz hasonlít, mint a 
törökverő hőshöz.

Hunyadi János-szobrot adományoznának Marosvásárhelynek
• A magyar–román együttélés megerősítése érdekében 
Hunyadi János-szobrot kíván ajándékozni Marosvásárhely-
nek a magyarországi Professzorok Batthyány Köre. A szo-
bor elfogadásáról csütörtökön döntenek a helyi tanácsosok.

Hunyadi János

Hunyadi János Kolozsváron született 1407-ben, és Zimonyban hunyt el 

1456. augusztus 11-én. Magyarország kormányzója volt 1446 és 1453 kö-

zött. Az ország egyik leggazdagabb földesura, kiemelkedő hadvezér, több 

déli vármegye vezetője, erdélyi vajda. Hunyadi Mátyás és László édesapja. 

Az Oszmán Birodalommal szembeni küzdelmei, elsősorban a nándorfehér-

vári diadal révén már kortársaitól kivívta magának a törökverő mellék-

nevet, annak ellenére, hogy az általa vezetett másik két jelentős csata, a 

várnai és a rigómezei súlyos vereséggel végződött. (Forrás: Wikipédia) 

• Bár a koronavírus-járvány miatt megszokott formájában idén is elmarad a 
Katalin-bál, az adománygyűjtést a korábbi évekhez hasonlóan megszervezi Ma-
gyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa és a Csíki Vállalkozók Egyesülete. Ezúttal a 
nemlátók és az autista gyerekek megsegítésére gyűjtenek.

S Z É K E LY HON

December 4–6. között rendezik 
meg a Szent Miklós Napokat, 

nagyobb tömegrendezvények nélkül 
– derült ki tegnap. A rendezvényeket 
szervező városházi alkalmazottak 
a városnapi rendezvényeket három 
kategóriába sorolták: lesz, amit csak 
online lehet követni; lesz, amibe on-
line és jelenléttel is be lehet kapcso-
lódni; illetve olyan is, aminek csak 
azok lesznek részesei, akik ott lesz-
nek az adott programponton. Újdon-
ság, hogy díszvendége is lesz a ren-
dezvénysorozatnak, Magyarország 
bukaresti nagykövetét hívták meg a 
Szent Miklós Napokra. Mint kiderült, 
december 4-én, szombaton főként a 
sporté lesz a főszerep. Emellett gyer-
mekeknek szóló foglalkozásokat 
is tartanak a Gyergyószentmiklósi 
Művelődési Ház termeiben. A Szent 
Miklós-napi Zsibongóra előzetes re-
gisztrációval mehetnek az óvodások 
és a diákok. A városnapok első nap-
ján Jánossy Alíz 100 gyergyószéki 
recept, több mint 100 gyergyószéki 
háziasszony, illetve Baby szakács-
könyve című köteteinek bemutatójára 
is sor kerül. December 5-én, vasárnap 
a zenén lesz a hangsúly. A déli gyer-
tyagyújtást követően a főtéren román 
kolindák hangzanak el a Sf. Nicolae 
Elméleti Líceum diákjainak közremű-
ködésével. Kiemelt program a Made 
in Gyergyó címet viselő beszélgetés, 
amelynek keretében a négy gyergyó-
szentmiklósi zenekar, a Bagossy Bro-
thers Company, a No Sugar, a 4S Street 
és a Teddy Queen néhány tagja osztja 
meg Mikulásjárással, ünnepekkel 
kapcsolatos élményeit. A beszélgetést 
feldolgozások szakítják meg, a Sala-
mon Jam Orchestra a négy együttes 
dalait adja elő. A Szent Miklós-temp-
lomban adventi zenei áhítaton vehet-
nek részt a klasszikus zene szerelme-
sei, este pedig a My Jazz Band lép fel 
a Your livingroomban. A Szent Miklós 
Napok keretében hagyománnyá vált 
kreatív pályázatokat idén kizárólag 
online hirdették meg a szervezők. Az 

óvodások és kisiskolások számára 
A Mikulás szánja című rajzpályázat 
mellett A Mikulás krampuszai elne-
vezésű vers mondó és énekpályázatot 
ajánlják. Az V– VIII., illetve a IX–XII. 
osztályos diákok tematikus meseíró 
versenyre nevezhetnek, illetve az ün-
nepekre való készülődést megörökítő 
fotópályázatot is hirdetnek kicsiknek 
és nagyoknak egyaránt. A pályáza-
tokkal kapcsolatos további részletek 
a Szent Miklós Napok Facebook-olda-
lán találhatók. A pályamunkákat de-
cember 2-áig lehet elküldeni az info@
gymk.ro e-mail-címre, jelölve a 
pályázó nevét, életkorát és 
a tanintézményt. A tavalyi 
évhez hasonlóan a városi 
Mikulások idén is útnak in-
dulnak vasárnap délután. 
Hétfőn lesz a Szent Miklós- 
templom búcsúünnepe, a 
HalVirág Bábszínház Macs-
kacicó című bábelőadása, a 
Figura Stúdió Színház Hol 
vagy te paszományos című új 
előadása, valamint egy román nyel-
vű szórakoztató műsor, a bukaresti 
Constantin Tănase Színház vendég-
szerepel a Művelődési Házban .

A programokon való részvétel 
az érvényes járványügyi szabályok 
betartásával lehetséges; az esemé-
nyekre kizárólag zöldigazolvánnyal 
rendelkező személyek mehetnek be, 
kivéve a 12 éven aluli gyermekeknek 
szóló rendezvényeket, kötelező a vé-
dőmaszk viselése, illetve a távolság 
betartása. A helyek száma korláto-
zott, ezért regisztráció szükséges a 
Szent Miklós Napok Facebook-olda-
lán vagy a 0787-755294-es telefon-
számon.

Háromnapos városünnep
• Nem marad el a gyergyószentmiklósi Szent Miklós 
Napok, de a megszokottnál kevesebb rendezvény lesz, 
főzőverseny, dísztanácsülés és a testvértelepülések 
fogadása nélkül. 

Köszönetet mondanak

A Szent Miklós Napok program-

sorozatát a finanszírozó gyer-

gyószentmiklósi önkormányzat 

mellett a Bethlen Gábor Alap-

kezelő Zrt. és Hargita Megye 

Tanácsa is támogatja. (x)
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