
A legedzettebb futók a 
klasszikus maratoni tá-
von, 42 kilométeren pró-

bálhatják ki erejüket, amely 
érinti a Hargita-hegység ösz-
szes csúcsát (Madarasi, Ráko-
si, Madéfalvi, Csicsói), de lehet 
majd futni a Madarasi és Rá-
kosi csúcsokat is érintő, 15 ki-
lométeres Croson, illetve az 5 
kilométeres, nem versenyjelle-
gű családi szakaszon is. A csa-
ládi szakasszal a szervezők 
célja az, hogy egy tartalmas 
kikapcsolódást nyújtó program 
által szerettessék meg a ki-
csikkel is a természetben űz-
hető mozgásformát, a közös 
mozgás örömét. Érdemes au-
gusztus 14-éig benevezni, hi-
szen az addig regisztráltak 
részesülnek hivatalos verseny-
pólóban. A székelyudvarhelyi 
Feel Good Sportegyesület által 
lenyűgöző természeti környe-
zetben megrendezett futóver-
seny idén is része a Circuitul 
Carpaţilor elnevezésű orszá-
gos terepfutó körversenynek, 

amely az ország legrangosabb 
ilyen jellegű megmérettetéseit 
foglalja magában.

Ahogy a korábbi években, 
úgy idén is ugyanaz a céljuk a 
szervezőknek: az embereket 
közös mozgásra sarkallni egy 
jó hangulatú, családias futó-
versenyen, amely bemutatja és 
népszerűsíti a Hargita-hegy-
ség természeti szépségeit, és 
egyben sportos barátságok, is-
meretségek kialakítására is ki-
váló alkalmat teremt. 

Idén is három távon (42 km 
Maraton, 15 km Cros és 5 km 
Family) indulhatnak majd a 
részvevők, amelyekre a www.
htr.feelgoodteam.ro interne-
tes oldalon augusztus 21-éig 
lehet regisztrálni, de lehető-
ség lesz a helyszíni nevezés-
re is. Erre bátorít a főszervező 
Ilyés Loránd is. „Eddig öt or-
szágból több mint háromszá-
zan regisztráltak, a tavalyihoz 
képest ez több mint 70%-os lét-
számnövekedést jelent, ami 
azt igazolja vissza számunkra, 

hogy a futók jól érezték magu-
kat az előző években, szívesen 
látogatnak vissza a Hargitára, 
sőt szívesen népszerűsítik is-
merőseik körében, ösztönöz-
ve mindenkit a részvételre. A 
rendezvény támogatói is év-
ről évre mellénk állnak, ki-ki 
lehetősége szerint, újak csat-
lakoznak, hiszen érzik, hogy 
támogatásukkal közösen te-
remtünk olyan értéket, ami 
pozitív hatással van élette-

rünkre. Ezúton is köszönjük a 
hozzáállásukat, hiszen nagy 
részt vállalnak az esemény 
sikerességében. Idén a szer-
vezésben is sikerül még előbb-
re lépnünk, hiszen egy olyan 
csapat állt össze, amely nagy 
energiát fektet abba, hogy min-
den részlet a helyére kerüljön 
és a részvevők minden igényét 
kielégítsük. Továbbra is sok 
szeretettel várjuk mindazok 
jelentkezését, akik gyönyörű 

hegyi környezetben és vidám, 
sportos hangulatban szeret-
nék eltölteni augusztus utolsó 
hétvégéjét” – mondta.

Mindenki, aki teljesíti a tá-
vot, egy kézzel készített ke-
rámiaérmet kap, az elégetett 
kalóriákat tésztapartin pótol-
hatják majd, az eredményhir-
detéskor pedig korcsoportos, 
valamint abszolút kategóriás 
női és férfi győzteseket is hir-
detnek.
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Augusztus 26-án három távon futnak neki a székelyek szent hegyének

Hargita Trail Running idén is

Minden korosztályt várnak a rendhagyó futófesztiválra

A templom nem idegen hely, a vallás nem elvont fogalom

Idén immár ötödik alkalommal rendezi meg a 

székelyudvarhelyi Feel Good Sportegyesület 

a Hargita Trail Running nemzetközi terepfutó 

versenyt a Madarasi Hargitán. A megmérette-

tés évről évre egyre nagyobb népszerűségnek 

örvend, az augusztus 26-ai eseményre eddig öt 

országból több mint háromszázan regisztráltak, 

de továbbra is fogadják a nevezéseket. Olyan 

önkéntesek jelentkezését is várják, akik szeret-

nék kivenni a részüket egy ilyen komoly verseny 

megszervezéséből.

Gyermek-istentisztelettel és 
a tanultakat bemutató műsorral 
zárják ma a székelykeresztúri 
unitárius egyházközség va-
s á r n a p i  i s k o l á s  t á b o r á t  
(SZUVIT), amely a héten zaj-
lott a csehétfalvi konferen-
ciaközpontban – tájékoztatott 
Moldován-Szeredai  Noémi 
csekefalvi unitárius lelkész, a 
szervező egyházközség hitéle-
ti programkoordinátora.

A tábor központi témája Az 
én vallásom volt. Az egész évi 
vasárnapi iskolás tevékenysé-
gekre épített programsorozatot 
Szilágyi Szilamér gyakorló te-
ológus és Máthé Irma pedagó-
gus vezette. Az egyházközségi 
ifjúsági egylet tagjai, valamint 
Tódor Csaba székelykeresztúri 
unitárius lelkész és felesége, 
Éva önkéntes táborvezetőkként 
vettek részt a tevékenységeken.

Év közben a vasárnapi isten-
tiszteletek előtt fél órával érkez-
nek a gyermekek a templomba.
„Tapasztalataink alapján már 
hatéves kor után el kell kezde-
ni a gyermekek valláserkölcsi 
nevelését. Meggyőződhettünk, 
hogy az új nemzedék számára 
már az olyan fogalmak, mint a 
templom, vallás, istentisztelet 

és számos más, a hitéletre vo-
natkozó kifejezés idegen sza-
vakként csengenek. A vasárnapi 
iskolát úgy építettük fel, hogy 
lássák, nem elvont és idegen 
hely a templom, annak környe-
zete, valamint az ott fellelhető 
élet. Fontosnak tartjuk, hogy be-
mutassuk-megtanítsuk azokat 
a viselkedésformákat, amelyek 
jellemzői a vallásos életnek, a 
templomnak és a hozzá tartozó 
környezetnek. Sok esetben ez 
az alap hiányzik, vagy nem ala-
kul ki a gyerekeknél”– mondta a 
hitéleti koordinátortó.

A tizenhetedik alkalommal 
megtartott nyári tábor foglalko-
zásai közül kiemelte a közös és 

kiscsoportos témafeldolgozáso-
kat, a kirándulásokat, a tábo-
ri olimpiát, a mesefilmnézést, 
a közös gitáros éneklést, a tá-
bortüzes esti tevékenységet, 
valamint a tehetségkutató 
„U-Faktort”. „A tábor vallásos 
alapot kíván biztosítani a gyere-
keknek, ahol naponta az őket ta-
nító vasárnapi iskolás tanítónők 
is programvezetést vállalnak – 
részletezte a lelkésznő. – Cé-
lunk egész évben és a táborban 
is az volt, hogy meggyökerez-
tessük az unitárius vallást és 
életformát a gyermekekben, hi-
szen pont ebben az időszakban 
csírázik ki a gyermekek kötődé-
se a templom iránt.” (M. M.)
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