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Hagyományos adventi vásár

Advent első vasárnapján 
vásárra gyűltek össze Gyer
gyó szent miklóson. Lelkiségi 
csoportok, civil szervezetek kí
nálták portékáikat a Szent Mi
klóstemplom kertjében és a 
Szent Istvántemplom előtti té
ren. Nagy volt a sürgésforgás 
mindkét templom körül, gyer
mekek és felnőttek árulták saját 
készítésű termékeiket. Vásá
rolhattunk adventi koszorúkat, 
kopogtatókat, és nagy választék
ban voltak karácsonyfadíszek, 
gyertyák, képeslapok, apró mi
kulások és sok más ötletes, 
házilag készült dísztárgy. A gye
rekek kézügyességét is számta
lan, erre az alkalomra készített 
apró tárgy dicsérte, mint mond
ták, közösen dolgoztak, pár nap 
alatt ügyeskedték össze az asz
talra tett portékát. A gyerekek 
mellett felnőtt csoportok is részt 
vettek a vasárnapi adventi vásá
ron, a Lorántffy Zsuzsanna Nő
egylet szorgos asszonyai ezúttal 
is gyönyörű munkákat kínál
tak eladásra. Sok volt a vásárló, 
gyorsan fogyott az áru. A temp
lomok körül szervezett adven

ti vásár, ha kis időre is, de már 
megteremtette a karácsony vá
sáros hangulatát, amely a vá
ros központjában a teljes adventi 
időszakban folytatódik.

gyertyagyújtás szentmiklóson

A dve nt  e l s ő  va s á r n ap 
ján a gyergyószentmiklósiak 
több éves gyakorlatot folytat
va az esti szentmiséket kö
vetően gyülekeztek a város 
főterén, itt gyújtották meg im
már negyedik a lkalommal 
Gyer gyó szentmiklós adventi 
koszorújának első gyertyáját, a 
lakók innen vihették otthonaik
ba az első lángot.

Mezei János polgármester 
köszöntötte az ünnepre készü
lődőket. „Az egyházi év első 
napján öltöztessük ünneplőbe 
a lelkünket! A város is ünneplő
be öltözött. Az adventi koszorún 
meggyújtott első gyertya lángjá
val elűzzük a sötétséget, fényt 
derítve, egy percre elcsende
sedve emlékezzünk vissza az 
elmúlt időszakra, bocsássunk 
meg, értékeljük át és hordoz
zuk magunkban a fényforrást. 
Kibékülve készüljünk fel a kö

vetkező időszakra” – mond
ta a polgármester, kiemelve a 
türelem, a megbékélés, a bé
ke fontosságát és az összefo
gás erejét.

Trucza Sándor, az Örmény 
Katolikus Plébánia plébáno
sa tarisznyálta fel a jelenlévő
ket az adventre, a várakozásra. 
„Négy héten keresztül ostro
moljuk az eget, jöjj el, Jézusunk! 
Karácsonykor újra szüless meg 
a szívünkbe, ezt kérjük tőled. 
Az adventi várakozásunk akkor 
lesz jó, ha a megszokottságunk
ból kimozdulunk, ha akarjuk 
Jézust, kérjük, jöjjön és zavar
ja meg téves egyensúlyunkat. 
Arra kérjük, támasszon vihart 
gyarlóságainkkal megbékélt 
mindennapi életünkben. Eh
hez csendet kell teremtenünk 
a szívünkben. Csendet advent 

idején, hogy elérjen bennün
ket Isten lelket mozgató vihara” 
– mondta a plébános, hangsú
lyozva: a Krisztusra való vára
kozás nem tétlenséget jelent, 
mi magunk kell formáljuk, Isten 
kegyelmével szabadítsuk meg 
önmagunkat a bűntől, hogy ka
rácsonykor igazán tudjunk ta
lálkozni Jézus Krisztussal. 

A gyergyószentmiklósi leg
nagyobb civil szervezet, az EKE 
nevében VadászSzatmári Ist
ván gyújtotta meg a lángot. Az 
ünnepségen közreműködött a 
Gyergyószentmiklósi Ipartes
tület Férfikara és a Szent Mi
klósplébánia gitáros csoportja.

A tavalyi ünnepséghez ha
sonlóan idén is városi adven
ti naptár készült, melyben a 
várakozás minden egyes nap
jára üzenet található. Ezáltal 

is közösen készülhet fel a vá
ros aprajanagyja az ünnepre, 
napról napra továbbadva az ad
venti üzenetet a családban, a 
barátok, ismerősök körében. Az 
üzenetek az előző évi advent
hez hasonlóan megismétlődnek 
a hétköznapok reggelén a mo
dern kommunikációs csatorná
kon. A megszülető lángot pedig 
lehetőség szerint minél több is
merős számára adjuk tovább. 
Így lesz egyre nagyobb a közös 
adventben a fény.

Az adventi időben vásáros 
arcot öltött a város főtere. Fa
házikókban ünnepi portékákat 
kínálnak a kereskedők. Hétvégi 
délutánokon, immár hagyomá
nyosan ropogni fog a tűz a me
legedőnél, és ünnepi dallamok 
szólalnak meg a vásártéren.

Baricz-Tamás imola

Adventi vásár és gyertyagyújtás

A várakozás nem tétlenség
A karácsonyra való ráhangolódásnak idén is 

kiemelkedő mozzanatai az adventi gyertya-

gyújtások és vásárok. Vasárnap Gyergyószék 

több településén is közösen gyújtották meg az 

adventi koszorú első gyertyáján a lángot, illetve 

több helyszínen is tartottak karitatív céllal  

adventi vásárt. Mi a gyergyószentmiklósi  

ünnepségeken voltunk jelen.

Sapka, sál, papucs, zokni 
ajándékba – mindmind kézi
munka, mellyel a szárhegyi var
róasszonyok lepték meg Böjte 
Csaba közel nyolcvan gyerekét. 
Az ajándékot a Mikulás hozta, 
érte éneklés és színdarab volt a 
hála, az ajándékozók pedig úgy 
érzik, sokéves barátságot ala
poztak most meg.

A  K á j o n i  Já n o s  G y e r 
mekvédelmi Központ lakói 
ötvennyolcan, illetve a nap
közisként bejáró tizennyolc 
szárhegyi várta pénteken a Mi
kulást. A szárhegyi kultúrház 
nagytermében volt aztán öröm, 
mikor a névre szóló ajándékok 
előkerültek, az emberpalánták 
alig győzték dallal és szép szó
val megköszönni. 

Az ünnepség egyik szervező
je, a Havasi Gyopár kézimun
kakör alapembere, Borsos Júlia 
elmondta, bár a Böjte Csaba 
gyerekei közül kevesen men
nek haza vakációzni, mégis azt 
szerették volna, hogy mindenki 
itt legyen, ezért szervezték meg 
idejekorán a mikulásjárást. 

„Huszonketten alkotjuk a ké
zimunkakört. Az ajándékozás
ból mindenki kivette a részét, 

így készült sál, sapka, zok
ni, papucs a gyerekeknek. Ha
vonta öt lejt is össze szoktunk 
pótolni, hát ebből vásároltuk kö
tőtűt, fonalat meg édességet” –  
mondta Borsos Júlia. 

A két éve alakult kézimun
kakörnek több célja is van: 
foly tatn i a néprajzi vonat
kozású kirándulásokat, jogi 
személlyé válni, a hagyomány
őrző munkába fiatalokat is 

bevonni. Számítanak a most 
megajándékozottakra is, hi
szen Júlia elmondta, közülük 
többet tanít kézimunkázni, és 
tehetségük kétségtelen: „Ne
kem az a nagy reményem, 
hogy általuk megvalósíthatjuk 
az elképzeléseinket, hogy a fa
luban összegyűjtsük a régi ké
zimunkákat, és azok alapján 
újakat készítsünk.”

Balázs KaTalin

A gyergyószentmiklósi Vas
kertes iskola zene szakon tanuló 
első osztályos diákja a Szlováki
ában, Galántán megszervezett 
Kodály Zoltán Nemzetközi He
gedűversenyen vett részt. Mayer 
Robika hétévesen az Arany Fo
kozatot tudhatja magának. 

Nemrég írtunk arról, hogy a 
kisfiú, a csíkszeredai Veress 
Csaba hegedűtanár tanítványa 
több koncertet is adott már és 
nemzetközi versenyre készül.  
A tanára akkor ritka kis tehetsé
ges tanítványnak titulálta Robi
kát, akinek a tehetsége mellett 

másik legfontosabb jellemvonása 
a kitartás. A versenyre az elmúlt 
hétvégén került sor, azt követően 
Veress Csaba elmondta: „A mun
kának, a felkészülésnek meglett 
a gyümölcse, az Arany Fokozat. 
Ez egy nagyon szép eredmény, 
mely egyben visszajelzés is, azt 
jelenti, jó úton haladunk. Minden
képp egy elismerés, öröm. Robi
ka a nyolcévesek korosztályában 
mérettetett meg, hozta el a lehető 
legnagyobb szakmai elismerést. 
Ami itthon szép, immár bizonyí
tott, hogy máshol is szép.”

Baricz-Tamás imola

Szárhegyen már járt a Mikulás Aranyat hegedült Mayer Robika




