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Székelyföld hírét vitték

• Lelkiekben megerősödve, a tapasztalt élményektől

feltöltődve érkezett haza ma hajnalban az a négyszáz
felcsíki kórustag, akik Rómába zarándokoltak a múlt
héten. Tapasztalataikról a zarándoklat vezetői meséltek.
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Lovas képzés egész évben
Fedett lovardát adtak át Csíkszentsimonban
Egyedülálló épületet, fedett
lovardát adtak át ünnepélyesen
Csíkszentsimonban

▾

A

felcsíki plébániák négyszáz
kórustagja indult zarándokútra egy héttel ezelőtt,
hogy Rómában énekelhessenek a
Magyarok Nagyasszonya búcsún,
imádkozhassanak Márton Áron boldoggá avatásáért, és részt vegyenek
a szerdai pápai meghallgatáson. A
zarándokok a hosszú utazást követően mára érkeztek haza.
Mint megtudtuk, a felcsíkiak vasárnap az Il Gesú, a jezsuita rend
főtemplomában vettek részt szentmisén. A zarándokok felkeresték az
örök város történelmi látványosságait, többek között a Colosseumot.

Hallatták hangjukat
Hétfőn már a Magyarok Nagyasszonya búcsúra készült a népes
csoport, amelyet a Szent Péter-bazilika Katedra-oltáránál mutattak be.
A magyar nyelven zajlott szentmisére külön bejáratot és helyet biztosítottak a székely ruhába öltözött
kóristáknak. Az ünnepen részt vett
többek között Semjén Zsolt magyar
miniszterelnök-helyettes,
Habsburg-Lotharingiai Eduard szentszéki
magyar nagykövet és Kovács Ádám
Zoltán, Magyarország római nagykövete is. Az ünnep zenei szolgálatát a
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Székely ruhában a felcsíki
zarándokok a Szent Péter téren.
Hallatták hangjukat

▴
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négyszáz tagú kórus végezte; Borcsa
Gergely, a csíksomlyói plébánia kántora és Bíró Zsolt Imre gyergyószentmiklósi örmény kántor orgonált;
Incze Sándor mellett pedig további
három felcsíki kántor vezényelt.

Az audiencián is énekeltek
Kedden a városnéző zarándokokhoz csatlakozott Tamás József gyulafehérvári segédpüspök,
a „székelyek püspöke" is. Szerdán
a pápai meghallgatás végett a Szent
Péter térre vonultak a népviseletbe
öltözött kóristák, akiknek külön
helyet biztosítottak az első sorokban. Mint megtudtuk, a pápai körbejárás után a három képviselőnek
a pápával való szóba elegyedésre is
lehetősége nyílt, mintegy két percig
beszéltek vele, ami alatt próbálták
elmondani, hogy ugyan Romániából érkeztek, de katolikus magyar
kisebbséget, Székelyföldet képviselik. Majd átadták ajándékukat: egy
nagy méretű fotókönyvet, benne a
zarándoklaton résztvevők községeinek a bemutatásával.
HIRDETÉS

• Befejezték a fedett lovarda építését Csíkszentsimonban, a Böjte Csaba vezette Szent Ferenc Alapítvány gyerekotthonának udvarán. A létesítmény átadását, amelynek két évvel ezelőtt tették le az alapkövét, csütörtökön
este ünnepelték meg a magyarországi és székelyföldi
lovas szakma képviselőinek jelenlétében. A Szent László
Fedett Lovarda 560 ezer lejből valósult meg.
BARABÁS HAJNAL

K

olozsvári Tibor projektmenedzser
kérdésünkre
elmondta, olyan képzőközpont létrehozását tervezték, amely
egyrészt a hátrányos helyzetű, a
Szent Ferenc Alapítvány által felkarolt gyermekek számára nyújtana
lovászképzést, amely versenyképes
hiányszakmának számít, másrészt
a térség lovas szervezetei számára
is nyitott lenne.

Hiánypótló létesítmény
„Hiánypótló a fedett lovarda,
hiszen így időjárástól függetlenül,
napi szinten lehet benne képzést
tartani” – emelte ki. Az épület 400
négyzetméteres, ezen kívül hozzá
tartozik még egy nézőtér is. A létesítmény egyelőre tanfolyamok,
lovas tornák, lovas bemutatók
szervezésére alkalmas, tarthatnak benne lóidomítási kurzust,
továbbá terápiás lovagoltatásra is
megfelel. Kolozsvári ugyanakkor
hozzátette, jó hír, hogy idéntől bővült a szentmártoni középiskola
szakképzése a lóval kapcsolatos

ismeretek oktatásával, és így a
fedett lovarda a tanulók szakmai
gyakorlatának helyszínéül is
szolgálhat. Az épületet 560 ezer
lejből valósították meg, ennek
75 százalékát a magyar kormány
Nemzetpolitikai
Államtitkársága támogatta, a fennmaradó
részt önrészként a Szent Ferenc
Alapítvány biztosította.

„

Átadnák a lovasélet-kultúrát
Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős
államtitkára ünnepi beszédében
kiemelte: feladatuknak tekintik,

élő gyerekeknek egy olyan szakmát
adjunk át, amivel érvényesülni tudnak” – hangsúlyozta az államtitkár. Hozzátette, reményei szerint
a létesítmény a székely fiatalok
segítségére lesz a lovas sportok elsajátításában is, olyannyira, hogy
akár világbajnokok is kikerülhetnek közülük. Emellett szerinte az
újonnan átadott lovarda Székelyföld lovas turizmusának központjává is válhat.

Elhanyagolt területből
aranyföld
Kozma István, Csíkszentsimon
község polgármestere arról beszélt,
a fedett lovarda megépítése egy jó
példa arra, hogy hogyan lehet burjános, elhagyott területből „aranyföldet” teremteni. Az ünnepségre
egyébként Süli Jánost, magyarországi tárca nélküli minisztert is
meghívták. A rendezvényen ugyancsak részt vettek a magyarorszá-

A létesítmény egyelőre
tanfolyamok, lovas tornák, lovas bemutatók
szervezésére alkalmas.

hogy a lovas szakmákat megszerettessék, illetve a lovasélet-kultúrát
átadják a gyerekeknek. „Ezzel a
lovardával az volt a cél, hogy az itt

gi és a székelyföldi lovas szakma
képviselői is, akik az átadó végén
szakmai megbeszélést folytattak
további fejlesztési lehetőségekről.

