#nemzetgyűlés #nagycsaládok #ajándék

Nagycsaládosoknak gyűjtöttek
• Negyedik alkalommal szervezett adománygyűjtést

nagycsaládosoknak a Székelyudvarhelyi Rotary Club,
amihez a Vöröskereszt helyi képviselete és Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala is csatlakozott.

G

adomány

yűjtőpontokat létesítettek pénteken a székelyudvarhelyi Márton Áron téren, valamint a két Merkúr áruházban, ahol a Vöröskereszt
munkatársai 14 óráig fogadták az
adományokat. Az ötletgazdától, Váradi Jánostól megtudtuk, az akciót
úgy hirdették meg, hogy „mindent
hozhatnak, amire egy nagycsaládnak szüksége lehet, ruhát, tartós
élelmiszert, bármit”. A
beérkezett adományokat
a gyűjtőpontokról a Kis
Szent Teréz plébániához
szállították, majd 16 órakor egy papi áldással egybekötve átadták a Szent
József Nagycsaládosok Egyesületének. Ezzel az akcióval elsősorban azokat a sokgyermekes szülőket támogatják, akik „csendben
nevelik a gyermekeiket, soha nem
háborognak, soha nem kérnek” –
fogalmazott Váradi. Az akcióval arra is szeretnék felhívni a fi gyelmet,
hogy ezek a családok rendkívül
megszenvedték a járványhelyzetet,
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Hunor és Magor emléke
A hunok, illetve a magyarok őse előtt tisztelegtek

ezért akinek lehetősége van, segítse
a hasonló helyzetben élőket. Juon
Annától, a Szent József Nagycsaládosok Egyesületének elnökétől
megtudtuk, hogy jelenleg 60 nagycsalád tagja az egyesületnek, közöttük osztották szét a beérkezett adományokat. Az alapélelmiszereket
leltárba vették, és részarányosan
osztották szét közöttük, a ruhákat
pedig turkáló jelleggel bocsátották
rendelkezésükre a helyszínen.

Humanitárius elképzelés
Váradi Jánosnak további terve is van
a nagycsaládosok segítésére. Mint
elmondta, ezek az évenkénti akciók
csupán figyelemfelkeltő jellegűek,
de nemcsak alkalmilag, hanem folyamatosan is lehetne támogatni
őket. Ehhez az kellene, hogy tehetősebb személyek úgymond „örökbe
fogadjanak egy-egy nagycsaládot,
így állandó kapcsolatban lennének
velük, és élelmiszerrel, használt ruhával segítenék őket a mindennapjaikban”. Így minden adomány célirányosan pontosan oda kerül, ahol
a leginkább szükség van rá – tette
hozzá Váradi János.

• RÖVIDEN
Csíkba is eljutottak a sportszercsomagok
A csíkszéki oktatási intézmények is átvehették azokat a sportszercsomagokat, amelyeket a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága ajándékozott a romániai magyar oktatási tanintézményeknek. Péntek reggel a csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok
Házának épületéhez érkeztek azok a csíkszéki testnevelő tanárok
és iskolai megbízottak, akik átvehették a sportszercsomagokat.
Burus-Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) elnöke az átadáson megjegyezte, a testnevelő
tanárokkal történt egyeztetések nyomán állították össze, hogy
milyen eszközöket tartalmazzanak a csomagok. Az elosztás során
szem előtt tartották az intézményekben tanuló diákok korosztályát és létszámát, ebből állt össze a tizenkétféle csomag. Az idén
harmincéves fennállását ünneplő szövetség elnöke azt is elárulta,
ehhez hasonló, kimondottan a sportra irányuló támogatási formára
korábban nem került sor. Bajkó Ernő István, az RMPSZ megbízottja
közölte, a beszerzés kapcsán a minőséget képviselő eszközöket
helyezték előtérbe. Lapunk megkérdezésére Holló István, a csíkdánfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola testnevelő tanára az adomány
fontosságát méltatta. „Óriási segítség ez a csomag, talán tíz évvel
ezelőtt volt egy nagyobb mértékű támogatás a román állam részéről,
amelyet hasonló módon sportszerekre lehetett fordítani. Azóta csak
a tanintézménytől volt lehetőség egy-két eszközre támogatást igényelni” – érvelt a fontosság mellett. Kiemelte a csomagok tartalmának hasznosságát, amelyek a fő sportágak megfelelő körülmények
közötti lebonyolítását biztosítják. (Korpos Attila)

• A székely-magyar összetartozást jelképező Hunor–

Magor lovas szobrot lepleztek le és teret is avattak
szombaton Agyagfalván, majd a település bejáratánál
lévő emlékműhöz vonult a tömeg az 1848-as nemzetgyűlésen történtek felidézéséért.
FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND
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rianon 100 – Összetartozunk
elnevezésű, Hunort és Magort ábrázoló lovas szobrot
lepleztek le szombaton Agyagfalva
központjában, amelynek környékén
egy kis parkot is kialakítottak. Az
ünnepségen a hagyományőrző huszárok álltak díszőrséget.
A magyar kormány külgazdasági és külügyminisztériumának támogatásával elhelyezett szobor
– Kotormán Norbert és Kotormán László alkotása –
nemcsak a helyi közösség
életerejét hirdeti, hanem az
egész nemzetét – jelentette ki Kászoni Szilárd helyi református lelkész a magyar-székely egység napján. Mint mondta, Hunor és Magor
együtt cselekvése, egymásrautaltsága és testvéri szeretete üzenetet hordoz a székelység és a magyarság számára. „A magyarság
vagy ebben a testvéri egységben

szoboravatás
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lesz, vagy nem lesz” – fogalmazta
meg az alkalom üzenetét. Arra is
kitért, hogy a bemutatott kis téren
elhelyezett kövek a leszakított országrészeket jelképezik.
Ülkei Zoltán bögözi polgármester
rámutatott, az 1848-as nemzetgyűlés
helyszínén és évfordulóján a 101 évvel ezelőtt történt trianoni döntésre is
emlékezünk, amit ugyan gyászosan
idézünk fel, de megerősít hitünkben
és magyarságtudatunkban is. Ha
az országot fel is darabolták, ma is
összetartozunk – tette hozzá. Tóth
László, Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusának vezetője kiemelte,
bizakodásra ad okot, hogy a történelmi nehézségek ellenére az elmúlt
évtizedben a nemzet magára talált,
amiben benne van egy jó jelen és egy
még jobb jövő ígérete, ami a magyarság számára biztosan sikeres lesz.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök
szavait idézve kijelentette, határa az
országnak van, a nemzetnek nincs,
egy magyar sincs egyedül.
Kincses Kálmán székelyszenterzsébeti református lelkipásztor felhívta a figyelmet, hogy a leleplezett

Hunor és Magor a magyar nép
eredetét magyarázó monda
szerint a hunok, illetve
a magyarok őse volt
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lovas szobor szereplőinek egyikénél
sincs félelmet sugárzó, életet elvenni
képes fegyver, hiszen nem erre van
szükségünk a megmaradáshoz, hanem életre. „Nagyon sok hős halottunk van, hős élőkre van nekünk ma
szükségünk” – összegzett.

Összetartozás
Az 1848-as nemzetgyűlés emlékművéhez érve, annak megkoszorúzása
után Kápolnási Zsolt történész elevenítette fel a 173 évvel ezelőtt történt
esemény körülményeit. Ezt követően
Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, Antal Lóránt udvarhelyszéki szenátor és Bíró Barna
Botond, a megyei tanács alelnöke
osztotta meg ünnepi gondolatait.

Lovaspályát építettek
Az ünnepség másnapján a Pest
Megyei Értéktár Vándorkiállítását nyitották meg az agyagfalvi
emlékházban. Ezt követően egy
lovaspályát avattak fel, amelyen
az Erdély több tájáról érkezett
huszárok tartottak bemutatót.

