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Diákok Törökországban
Rákóczi-hagyományt ápoltak Rodostóban a rákóczisok
• Török-Magyar Kultúrhá-
zat avattak, Rákóczi-múze-
umot látogattak és székely
himnuszt énekeltek Rodos-
tóban a marosvásárhelyi
II.Rákóczi Ferenc Római
Katolikus Gimnázium diák-
jai és tanárai, akiket még
áprilisban, marosvásár-
helyi látogatásán hívott
meg az őszi törökországi
küldöttségbe Potápi Árpád
János, nemzetpolitikáért
felelős államtitkár.

S Z Á S Z  C S .  E M E S E

A háromnapos törökországi látogatás 
fő momentuma volt, hogy szerdán 
felavatták a Török-Magyar Kultúr-

házat, amely a nyugat-törökországi Ro-
dostóban (Tekirdag), a Rákóczi Múzeum 
mögött található Hikmet Cevik utca 11. 

szám alatt nyílt meg. Potápi Árpád 
János, nemzetpolitikáért felelős 
államtitkár a felújított épület-
nél felidézte, hogy a ház annak 
a Csáky Mihály grófnak volt az 
otthona, aki II. Rákóczi Ferenc 

fejedelem egyik leghűségesebb 
generálisaként, a bujdosásba is követte 
őt, és akit 1738-tól 1757-ben bekövetkezett 
haláláig a rodostói kuruc emigráció veze-
tőjeként tartanak számon.

A megnyitón a marosvásárhelyi II. Rá-
kóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai 
Gimnázium 20 diákja, igazgatója és több kí-
sérőtanára is jelen volt. Potápi Árpád János 
beszédében példaértékűnek nevezte azt a 
helytállást, amelyet a líceum tanári, szülői 
és hallgatói közössége mutatott az elmúlt 
évek során. „Innen is üzenjük, hogy van 
értelme kiállni az igazságunkért, az iskolán-
kért, a közösségünkért, a nemzetünkért” – 
nyomatékosította az MTI híradása szerint az 
államtitkár, aki a katolikus iskola diákjaival 
megkoszorúzta a Rákóczi-háznál a fejede-
lem mellszobrát is, és elénekelték közösen 
a székely himnuszt. A Székelyhon megke-
resésére a katolikus gimnázium igazgatója, 

Tamási Zsolt telefonon elmondta, az iskola 
három tanára és húsz diákja Potápi Árpád 
János államtitkár meghívására vesz részt a 
rodostói úton. Az államtitkár még áprilisban 
a Rákóczi-hétnek elnevezett iskolaünnep-
ségen személyesen hívta meg a csapatot az 
őszi rodostói programra. „A jutalomkirán-
duláson húsz olyan diák vehet részt, aki a 
tavalyi tanévben kiemelkedőt alkotott, nem 
csak tanulmányi, hanem közösségi vagy 
akár szociális téren is. Így a csapatban hato-
dikos diáktól frissen végzettig minden kor-
osztály szerepel” – fejtette ki Tamási Zsolt. 
Az igazgató rámutatott, külön érdekesség, 
hogy Rákóczi-hagyományt ápolhatnak a 
rákóczisok Törökországban, ajándéktányért 

is kaptak a török-magyar baráti társaságtól, 
amelynek tagjai nagyon örültek a rákóczi-
sok jelenlétének, és természetesen a maros-
vásárhelyi iskola képviselői is annak, hogy 
eljuthattak a sokat emlegetett Rodostóba.

A program különlegességeként a nyá-
rádszeredai Bekecs Néptáncegyüttes is 
fellépett szerdán Rodostóban, valamint 
csütörtökön Isztambulban. A háromnapos 
látogatás pénteken – mindenszentek nap-
jára is emlékezve – magyar nyelvű misével 
és koszorúzással zárul az isztambuli Szent 
Benedek-templomban, ahol Rákóczinak, 
édesanyjának, Zrínyi Ilonának, továbbá 
Thököly Imrének a hamvait őrizték évszá-
zadokon keresztül.

Potápi Árpád János államtitkár a 
katolikus iskola diákjaival Rodostóban
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Közös megegyezéssel oldották fe l
a Csík Terület Ifj úsági Tanácsánál 

(CSTIT) az elmúlt hetekben kialakult 
konfl iktust, amelynek hatására két tá-
borra szakadt a szervezet. Egyik vezetője 
a korábbi elnök volt Kozma István csík-
szentsimoni polgármester személyében, 
aki valójában csak 2017. december 15-ig 
vezette a szervezetet, de mivel a két év-
vel ezelőtt megszületett döntés „nem öl-
tött papírformát”, a szervezet hivatalos 

okirataiban szereplő elnök továbbra is 
ő maradt. A másik tábor Kovács-Szécsi 
Attila köré épült, akit egy október köze-
pi küldöttgyűlésen meg is választottak 
elnöknek, Kozmáék szerint jogtalanul. 
A kialakult helyzet számos vitát szült 
az elmúlt időszakban, így az érintettek 
úgy döntöttek, rendezik soraikat és egy 
mindkét fél által támogatott elnökséget 
állítanak össze. Utóbbi hivatalos és jog-
szerű megválasztása érdekében újabb 
küldöttgyűlést hívtak össze csütörtök 
este, amelyen a tagszervezetek bizalmat 
szavaztak az új elnökségnek a következő 
két évre. Ennek értelmében a CSTIT új el-

nöke Kovács-Szécsi Attila, az ő munkáját 
pedig hét alelnök fogja segíteni: Erdélyi 
Erika (diáktanácsokért felelős alelnök), 
Bogos Ákos (sport), Cilip Árpád (vidék-
fejlesztés, agrár), Mihály Gergő (ügyveze-
tő), Teutsch Tamás (Felcsík, PR), Darvas 
Dávid (Alcsík) és Tamási Dezső (gazda-
ság). Kovács-Szécsi elmondása szerint 

nem varhatók további konfl iktu-
sok a szervezeten belül, hiszen 
Kozma Istvánnal tisztázták a 
félreértéseket, és egyetértettek 
abban, hogy senkinek sem ten-
ne jót, ha két részre szakadna a 
szervezet, ezért a továbbiakban egysége-
sen fogják össze a térség fi ataljait. 

Új, mindenki által támogatott elnökséget választott a CSTIT
• Rendeződött a korábbi konfliktusos helyzet a térség ifjúsági
szervezeteit összefogó Csík Terület Ifjúsági Tanácsánál (CSTIT),
amelyet két különböző csapat is magáénak tekintett. A szerve-
zet csütörtökön ismét küldöttgyűlést tartott, amelyen mindkét
fél által elfogadott új elnökségnek szavaztak bizalmat.

HELYI CIKKEK, REJTVÉNYEK AJÁNDÉKBA!
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