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FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

„Rövid polgármesterségem alatt 
rádöbbentem, hogy sok esetben 
mi, szentmártoniak sem ismerjük 
egymást, hiszen többen is felkeres-
tek olyanok, akikről csak egy kis 
beszélgetés után tudtam meg, hogy 
ide valósiak. Ekkor jött az ötlet, hogy 
szervezzünk falunapot, ahova az el-
származottakat is elhívjuk, és így le-
hetőség lesz beszélgetni, ismerked-
ni” – fogalmazott az ünnepségen 
Jakab Attila polgármester, hozzáté-
ve, hogy a meghívók kiküldésekor 
testvértelepüléseikre is gondoltak. 
Hangsúlyozta, a falunap náluk a 
közös ünneplésről, az együttlétről 
szól, nem azért szervezték meg, mert 
ezt máshol is megteszik. „A legfon-
tosabb, hogy szeressük és becsüljük 
meg egymást, és aki Homoródszent-
mártonért tenni szeretne, az mind 

jöjjön ide, hogy összefogjunk a kö-
zös célért” – fogalmazott.

Száz év kontra ezer

A politikusok egyik legfontosabb 
feladata mindenhol jelen lenni és 
elmondani, hogy a magyarság tag-
jai a centenáriumi év ellenére sem 
másodrendű polgárai az országnak, 
hanem igenis értéket teremtenek és 
jogaik vannak – magyarázta Antal 
Lóránt szenátor. „Mi büszkék va-
gyunk arra, hogy erdélyi magyarok 
vagyunk. (…) Mi büszkék vagyunk 
a többség által ünnepelt száz évre, 
ugyanakkor arra is, hogy mi már 
ezer éve itt vagyunk és ezen a földön 
teremtünk értéket. A többségnek is 
meg kell értenie, hogy mi számukra 

fontos kisebbség vagyunk” – jelen-
tette ki. Rámutatott, a székelységnek 
manapság is határőri szerepet kell 
ellátnia, persze itt társadalmi és er-
kölcsi határaink őrzéséről van szó. 

„Ezer év Erdélyben nem ugyanazt 
jelenti, mint száz év Romániában. 
Az utóbbi száz év megmutatta, hogy 
közösségünk össze tud fogni és meg 
tud maradni” – emelte ki Bíró Barna 
Botond, Hargita Megye Tanácsának 
alelnöke. Mint mondta, a nemzetün-
ket ezer évig megtartó értékek tudnak 
jövőt biztosítani nekünk.

Gazdag programkínálat

Az ünnep részeként felvonulást tar-
tottak az önkéntes tűzoltók, akiknek 
munkásságát nagyra értékeli Jakab 

Attila. Lapunknak rámutatott, min-
dig a helyi lánglovagok az elsők, akik 
kiérnek egy-egy környékbeli tűzeset-
hez, ráadásul helyismeretükkel és 
felkészültségükkel segíteni tudják a 
hivatásos tűzoltókat. A főzőverseny 
sem maradt el, amire nyolc csapat 
is benevezett, így igazi ínyencségek 
rotyogtak az üstökben. Volt őz-, juh-, 
kecske- és disznópörkölt is, melyeket 
bárki megkóstolhatott. Emellett töb-
ben érdeklődtek a testvértelepülések 
küldöttségei által bemutatott kultu-
rális műsorok iránt is.

A házasemberek és a legények 
futballmérkőzésen mérték össze 
tudásukat, ezen végül a fi atalabbak 
2–1-es győzelmet arattak. Az estét 
koncertekkel zárták, fellépett a Ter-
ra Siculorum és a Piramis együttes.

Egyben tartani a közösséget
Először rendeztek falunapot Homoródszentmártonban

Gerebenes tábor 
Zeteváralján
Ha iskolakezdés, akkor az a Tamá-
si Áron Gimnázium Gereben Nép-
tánccsoportjának tábort is jelent. 
Immár nyolcadik alkalommal gyűl-

tek össze a gerebenesek a zete-

váraljai Zeta panzióban, ezúttal 
azzal a céllal, hogy gimnáziumuk 

megalakulásának 425. évforduló-
jára ünnepi műsorral készüljenek. 
Az egyhetes táborozáson a közel 
százharminc táncossal négy cso-
portban folyik a munka, a kicsik 
szatmári, a kezdők sóvidéki, a 
középhaladók széki táncokat ta-
nulnak. Az este az előadásoké és 
a táncházé. Az oktatók Boros Béla 
és Hilda, valamint Márton Sándor. 
A táborban részt vesznek továbbá 
régi gerebenesek is, akik segíte-
nek a szervezésben, oktatásban, 
és majd az ünnepi műsorban is 
fellépnek.

Áramszünet 
több településen
A villamossági vállalat vezetősége 
felhívja a lakosság figyelmét, hogy 
szeptember 11-én, kedden 8 és 16 
óra között javítási munkálatok mi-
att szünetelni fog az áramszolgál-
tatás Tibódban, Székelyszentkirá-
lyon, Oroszhegyen és Üknyédben.

Milyen a 
tanítványképző tábor?
A református lelkiség volt a té-
mája a napokban Székelykeresz-
túron megrendezett tanítvány-
képző tábornak. A kolozsvári 
székhelyű Jó Pásztor Egyesület 
felkérésére a házigazda idén is 
az Alsóboldogfalvi Református 
Egyházközség volt – tájékozta-
tott László Lehel lelkipásztor.
A 18–30 év közötti korosztályt 
megszólító táborban huszonnégy 
fiatal és ötfős szervezői csapat 
vett részt. Horváth Leventének, a 
Jó Pásztor Egyesület vezetőjének 
lebilincselő előadásai megerősí-
tették a részvevőket református 
keresztyén identitásukban. Az 
előadássorozat központi kérdése 
az „Isten gyermeke vagy-e, vagy 
árva?” volt. Megválaszolásá-
nak rendjén minden részvevő 
elmélyülhetett Isten, önmaga és 
embertársai megismerésének te-
matikájában. A csoportdinamikai 
játékokat Bartha Éva pszicholó-
gus, a Bonus Pastor lelkigondozói 
misszió munkatársa vezette. A 
munkatársi csapat tagjai voltak 
továbbá Horváth Mária, Bán Attila 
és László Lehel lelkigondozók. Azt 
is megtudtuk, hogy a helyisme-
reti kirándulás során a környék 
nevezetességeit látogatták meg a 
részvevők. A rendezvénysorozat 
fő támogatója Magyarország kor-
mányának Nemzetpolitikai Állam-
titkársága volt, a Bethlen Gábor 
Alaphoz benyújtott és megnyert 
pályázaton keresztül – mondta 
el kérdésünkre László Lehel 
református lelkipásztor. Reméli: 
„még sok tanítványképzés lesz az 
életünkben, melyek során együtt 
haladhatunk a megismert úton”.

• RÖVIDEN 

K O V Á C S  E S Z T E R

M ásodszor rendezték meg a Ho-
moród menti nemzetközi fotó-

tábort az elmúlt héten. A kezdemé-
nyezést és a szervezést is a Homoród 
Fotóklub Egyesület vállalta fel.
Az Uszódról, Sopronból, Budapest-
ről, Vásárosnaményből, Zsámbékról, 
Gödöllőről, valamint Nagykárolyból, 
Csíkszeredából, Székelyudvarhely-
ről, Brassóból, Kénosból és Homo-
ródszentpálról érkezett tizenhat 
részvevőt az abásfalvi vendégház-
ban szállásolták el. A fotósok végig-

járták a környékbeli falvakat, voltak 
esztenán, templomokban, abásfalvi 
portákon élettörténeteket hallani, s 
közben fotózni. „Tavaly volt az első 
nemzetközi táborunk, huszonhat 
alkotóval. Célunk a Homoród mente 
hagyományainak, tájainak, emberé-
nek megismertetése a fotóművészet 
által” – ecsetelte lapunknak Hátsze-
gi Csaba, a Homoród Fotóklub Egye-
sület elnöke.

Egyébként az első tábor termésé-
ből összeállított tárlat jelenleg Zsám-
békon tekinthető meg, a vándor-
kiállítást előzőleg már bemutatták 
Nagykárolyban, októberben pedig 
Gödöllőn kerül közszemlére.

S Z Ő K E  L Á S Z L Ó

A székelyudvarhelyi Balázs 
Ferenc Vegyeskar augusz-
tus végén Szilágycseh meg-

hívásának eleget téve részt vett a 
XXII. Tövisháti Napokon – számolt 
be lapunknak Bíró Edit, a kórus 
elnöke. A rendezvényen gazdag 
programmal és sok látnivalóval 
fogadták a vendégeket, Vida Kata-
lin tanárnő és a magyar közösség 
mindent megtett azért, hogy jól 
érezzék magukat. A második estén 

az udvarhelyi énekkar adta a gá-
laműsort: a Mészáros Ildikó tanár-
nő által összeállított műsort a város 
zsúfolásig telt művelődési házában 
nagy sikerrel adták elő. Az egyhá-
zi és világi énekek, a népdalfeldol-
gozás, a nemzeti dalok, valamint a 
Gajewszky Klára, Gáspár Berta és 
Dajka Zoltán által elmondott ver-
sek hosszas tapsot kaptak. A kórus-
műveket Tompa Klára és Mészáros 
Ildikó zenetanárnők kísérték zon-
gorán, a vezénylésben Mészáros 
Ildikót két mű éneklésénél egy fi-
atal egyetemista, Orosz Gabriella 
váltotta fel.

• Már a kora délutáni 
órákban is több száz 
részvevője volt a Homo-
ródszentmártonban első 
ízben megszervezett 
falunapnak. A szombati 
esemény legfontosabb 
célja a közösségková-
csolás volt, az, hogy 
a helyben élők és az 
elszármazottak megis-
merjék egymást.

Homoród menti nemzetközi 
fotótábor másodszor

Udvarhelyi kórus 
a Tövisháti Napokon

Munka közben az esztenán  ▴  FOTÓ: HÁTSZEGI  CSABA

Őz-, juh-, kecske- és disznóhús 
volt az üstökben rotyogó 
ínyencségek alapanyaga

▴   F O T Ó :  B A R A B Á S  Á K O S

A Balázs Ferenc Vegyeskar ez-

úton is köszönetet mond Szé-

kelyudvarhely Polgármesteri 
Hivatalának, amiért támogatása 
révén a kórustagok részt vehet-
tek a 2018. augusztus 24–26. 

között Szilágycsehen megrende-
zett XXII. Tövisháti Napokon.

• F I Z E T E T T  H I R D E T É S

A Mészáros Ildikó ta-
nárnő által összeállított 
műsort a város zsúfo-
lásig telt művelődési 
házában nagy sikerrel 
adták elő.




