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Huszártábort is kialakítanak
Kibővített programmal emlékeznek meg az 1848-as agyagfalvi nemzetgyűlésről

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

A z előző évekhez képest lé-
nyegesen nagyobb léleg-
zetű, kétnaposra bővített 

rendezvénysorozattal szeretnének 
megemlékezni az 1848-as agyag-

falvi nemzetgyűlésről október 
16–17-én, amelyen nem 
titkolt cél a helyi értékek 
népszerűsítése – jelentette 
be Ülkei Zoltán bögözi pol-
gármester. Az eseménysoro-
zatot a helyi önkormányzat, 
az Agyagfalva 1848 Alapít-
vány, az agyagfalvi reformá-

tus egyházközség, valamint a 
Székelyudvarhelyi Hagyományőrző 
Székely Huszárezred társszervezé-
sében fogják megvalósítani.

Szobrot lepleznek le

Kászoni Szilárd agyagfalvi reformá-
tus lelkipásztor elmondta, a Magyar 
Országgyűlés 2018-as döntése alap-
ján október 16-a a székely-magyar 
egység napja is egyben, így ez al-
kalomra készülve egy kis emlékhe-

lyet is bemutatnak a helyi műemlék 
templom szomszédságában, amely-
nek központi elemeként egy Hunort 
és Magort ábrázoló lovas szobrot 
lepleznek le. Kotormán Norbert és 
Kotormán László alkotását a ma-
gyar állam támogatásával valósí-
tották meg. A mű a székely-magyar 
egységet jelképezi. A részvevők 
innen az Agyagfalva bejáratánál 
lévő szoborcsoporthoz vonulnak le, 
ahol a megszokott módon ünnepi 
beszédekkel és kulturális műsorral 
emlékeznek meg a 173 évvel ezelőtti 
eseményekről. A másnapi program 
istentisztelettel kezdődik.

Huszárok érkeznek

Dakó Tibor, a Székelyudvarhelyi 
Hagyományőrző Székely Huszár-
ezred kapitánya rámutatott, a 
kétnapos megemlékezés idejére 
huszártábort rendeznek be a helyi 
múzeum körüli téren. Vasárnap 
ügyességi vetélkedőt szerveznek az 

Erdély minden vidékéről érkező ha-
gyományőrző huszároknak, amely-
nek lényege a lovassport, illetve a 
hagyományok népszerűsítése. „Egy 
jó lovas könnyen végighalad majd a 
kialakított pályán, de nekünk az el-
sődleges célunk az, hogy látványos 
legyen a verseny, illetve hogy fi ata-
lokat is bevonhassunk” – fogalma-
zott Dakó.

Ülkei Zoltán hangsúlyozta, a 
rendezvénysorozatnak kiemelt ré-
sze lesz egy, a budapesti értéktár ál-
tal biztosított vándorkiállítás meg-
nyitója is, amelyet a múzeumban 
tartanak. Hamarosan egyébként a 

pontos programot is közzéteszik. 
Kászoni Szilárd ugyanakkor megje-
gyezte, hosszú távon gondolkodva, 

a huszárokkal együttműködve sze-
retnék jobban bemutatni a szintén 
ott zajlott 1506-os nemzetgyűlést is. 

Hagyományőrző huszároktól lesz hangos 
az agyagfalvi emlékmű előtti tér

▸  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

A ProEtnica nemzetiségi konferen-
ciát a marosvásárhelyi Divers 

Egyesület szervezi az Etnikumközi 
Kapcsolatok Hivatala támogatásával. 
Az esemény előadói között a nemzeti 
kisebbségek területének olyan szakér-
tői lesznek jelen, mint Laczikó Enikő 
államtitkár és Sara Vasile tanácsadó, 
Radu Carp, a Bukaresti Egyetem ok-
tatója, Olivia Simion a Romániai Ola-
szok Szövetségétől, Adrian Nicolae 
Furtună, a Nemzeti Kulturális Köz-
pont tanácsadója, valamint Volker 
Reiter a Nemzetközi Ifj úsági Oktatási 
Központ részéről.

Érdeklődésünkre, hogy mi a jelen-
tősége a konferenciának, Koreck Má-
ria, a Divers elnöke a Székelyhonnak 
elmondta, fontos a nemzeti kisebb-
ségekről beszélni, hogy megértsék, 
miért vannak, mit képviselnek, miért 
fontos a jelenlétük az ország szociá-
lis, társadalmi, kulturális fejlődésé-

ben. „Ha nem beszélünk minderről, 
akkor nem értik, nem tudják, hogy mi 
miért is vagyunk itt” – hangsúlyozta 
Koreck Mária, hozzátéve, hogy szó 
esik a kisebbségi jogokról, arról, hogy 
ezek a jogok a többség által mennyire 
vannak tiszteletben tartva, illetve 
hogy a kisebbség miért jelenik meg 
sok esetben mint bűnbak egy-egy ne-
gatív esemény vagy válság idején. Az 
évek óta megszervezett konferencia 
eddig a Nemzetiségek Fesztiváljának 
részeként zajlott, a járványra való 
tekintettel azonban a fesztivál elma-
rad. A ProEtnica konferenciát köve-
tően, október 7–10. között tartják a 
ProEtnica Interkulturális Akadémiát, 
amelyen a konferencián elhangzott 
témákat vitatják meg. Az eseményt 
a Nemzetközi Ifj úsági Oktatási Köz-
pont szervezi a Maros Megyei Tanács 
támogatásával. 

Antal Erika

K U D E L Á S Z  N Ó B E L

Legutóbb arról számoltunk be, 
hogy minden eddiginél nagyobb 

számban, összesen 558-an jelentkez-
tek nagykövetnek a Fuss Neki! idei 
kiadására. Az akcióhoz csatlakozó 
szervezetek adománygyűjtése is jól 
indult, de még jobb lett a folytatás: a 
tavalyi mintegy 260 ezer lejes végösz-
szeget már most közel 80 ezer lejjel si-
került meghaladni, tudtuk meg Toth 
Esztertől, a Fuss Neki! társszervező-
jétől. A felajánlások 85 százaléka már 
be is érkezett, de fontos tudni, hogy 
az október 10-ei eseményt követő két 

hétig továbbra is várják majd azokat 
a támogatásokat, amelyeket azelőtt 
regisztráltak, újabbakat viszont már 
nem fogadnak – tette hozzá Toth 
Eszter. A részt vevő 33 szervezet kö-
zül 14-nek már múlt héten sikerült 
összegyűjtenie a célösszeget, ugyan-
akkor hetente különdíjat is kapott az 
adott héten a legnagyobb összegű 

támogatást megvalósító szervezet. 
Tavalyi mintára idén is minden részt 
vevő szervezet a maga által választott 
helyszínen rendezi meg a tömegfu-
tást. Toth Esztertől azt is megtudtuk, 
hogy október 10-ére, a Fuss Neki! 
lebonyolításának napjára újabb kü-
löndíjakkal, meglepetésekkel készül-
nek. Díjazzák majd a legeket, így töb-
bek közt a legfi atalabb, legidősebb, 
leggyorsabb, legtöbbet teljesítő, leg-
szorgalmasabb nagyköveteket. Ezen-
kívül a támogatók jóvoltából lesznek 
külön nyeremények is, amelyeket 
nem érdemi alapon ítélnek majd oda, 
hanem sorsolás útján – tette hozzá.

Konferencia a kisebbségekről Véghajrában a Fuss Neki! jubileumi kiadása
• Október 6–10. között két interkulturális jellegű 
rendezvénynek lesz házigazdája Segesvár. A ma kez-
dődő Pro Etnica konferencia témája: Válsághelyzetben a 
nemzeti kisebbségek. Az október 7-én kezdődő ProEtni-
ca Interkulturális Akadémián a konferencián elhangzott 
témákat vitatják meg.

• Vasárnap lesz a Székelyudvarhelyi Közösségi Ala-
pítvány Fuss Neki! elnevezésű jótékonysági rendezvé-
nyének jubileumi, 10. kiadása. Az eseményre számos 
ajándékkal, nyereménnyel, meglepetéssel készültek a 
szervezők és az önkéntes közösségi akció támogatói.

• Kétnapos rendezvénysorozattal emlékeznek meg 
jövő hét végén Agyagfalván az 1848-as székely nem-
zetgyűlésről. Egyebek mellett a székely-magyar össze-
tartozást jelképező szobrot lepleznek le, vándorkiállí-
tást nyitnak meg, ugyanakkor huszártábort alakítanak 
ki, és ügyességi vetélkedő is lesz a lovasok számára.

Agyagfalvi gyűlés

Az 1848. október 16–18-án Agyagfalván megtartott székely nagygyű-
lésen mondta ki a mintegy 60 000 egybegyűlt, hogy kiállnak a magyar 
kormány és az Erdélyt Magyarországgal egyesítő törvény mellett. A bé-
késen indult gyűlésen 17-én elterjedt a hír, miszerint a Partiumban román 
népfelkelők magyarokra támadtak, és ez arra sarkallta a jelenlévőket, 
hogy hadba szálljanak. Az agyagfalvi gyűlés jelentette tehát a székely 
népfelkelés kezdetét, a székelység csatlakozását az 1848–49-es szabad-
ságharchoz. (Forrás: Wikipédia)

Minden eddiginél több résztvevővel 
zajlik a Fuss Neki! jubileumi kiadása 

▸  KORÁBBI  FELVÉTEL:  VERES NÁNDOR




