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A Nemzeti ÖsszetArtozás NApjA

Nyolcvannyolcan tettek állampolgári esküt
Az egri Dobó téren tették le ál
lampolgári esküjüket szomba
ton zetelakiak és gyergyó szent
miklósiak, összesen nyolc van
nyolcan. Az esemény emlékére fát 
ültettek és emléktáblát avattak. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro„Soha sem hittem, hogy 

június 4-e örömet is 
tud hozni nekünk, ha-

táron túl rekedt atyámfiainak. És 
íme, megtörtént a csoda! Meg, 
mert ezennel, személyemben egy 
magyar állampolgárságú székely 
ember áll a Mindenható Isten, a 
magyar nemzet és a reménységet 
átörökítő elődeim lelke előtt” – 
fogalmazott Mezei János a szom-
bati ünnepségen, hozzátéve: „Ki 
hitte volna, hogy abból a mara-
dék Magyarországból fog kiemel-
kedni a nemzet egyesítésének 
gondolata, amelyikben annyiszor 

elcsodálkoztak, hogy a székely, a 
kalotaszegi, a palóc, a délvidéki, a 
felvidéki, a kárpátaljai és megany-
nyi tájegységen ízesen beszélik a 
magyar nyelvet.”

Habis László, Eger polgármes-
tere elmondta, felemelő pillanat és 
meghitt alkalom, amikor szembe-
sülhetünk nemzetünk történelmé-
vel. Szabó Róbert, a Heves Megyei 

Közgyűlés elnöke beszédében kérte 
az erdélyieket: összetartásukkal is 
segítsék, hogy erős nemzetté vál-
hasson a magyar, hiszen szerinte ez 
is hozzájárulhat Magyarország fel-
emelkedéséhez. Erre mintegy válasz-
ként Sándor László, Zetelaka volt 
polgármestere leszögezte: „Annak 
ellenére, hogy a határok a magyarok 
közé álltak, lélekben mindenki az 
őshazához és az egy nemzethez ra-
gaszkodik. A magyar nemzet min-
dig élt és mindig élni is fog.”

A szentmisével kezdődő, majd 
az eskütételt követően faültetéssel 
és Összetartozás-emlékműavatással 
folytatódó ünnepség során még egy 
vágyuknak hangot adtak a magyar 
állampolgárrá lett székelyek, amit 
Mezei János így fogalmazott meg: 
„Eskütételem után már csak arra 
kérlek, szent Atyám, add meg, a Te 
konok életvitelű székely népednek, 
hogy végre az Autonóm Székelyföl-
det mondhassa hazájának.”

Ditró polgármesterének és a szin
tén ditrói származású, a román fo
gathajtóválogatott tagjának szán
déka találkozott, és ez teremtett 
lehetőséget az első Lovas Napok 
megtartására a nagyközségben. 
pónis szekerezés, lovagoltatás, 
díjugratás és fogathajtás voltak a 
rendezvények, amelyek a helyi fo
cipályára csábították a ditróiakat.

B. K.

Nemcsak a Hargita megyei 
lovassportok művelőinek, 
tizenegy díjugratónak és 

ugyanennyi fogathajtónak tapsol-
hattak a ditróiak tegnap, alkalmuk 
adódott a ló és ember kapcsolatának 
átértékelésére is. Puskás Elemér pol-
gármester elmondta, a kilencvenes 
évektől látványosan megcsappant a 
lótartók száma, míg régebb a mere-
dek domboldalt is megművelték ló 
vontatta célgépekkel, ma sok föld 
marad parlagon, egyre kevesebb a ló 
az istállókban. Néhány tehetősebb 

család mostanság kezdett kedvet 
kapni, hátaslovakat tartanak, és van 
a községben már néhány pónifogat 
is, melyek ezen a napon szintén be-
mutatkoztak. 

Szabó Szabolcs saját pónifoga-
tával érkezett a focipályára. Hob-
biból vásárolta a kislovakat, hogy 
gyerekei időben felismerjék a tényt: 
a lovat szeretni kell. „Fiam kétéves, a 
második most kell szülessen. Úgy 
gondolom, ha a gyerek idejében 
felszippantja a lóport, azt egy életre 
nem fogja elfelejteni. Egy lóval ösz-
szenőni, pótolhatatlan barátságot 
jelent.” 

Aki lószerető, az a természetet is 
tiszteletben tartja, istenfélő és tör-
vénytisztelő ember, tehát hasznos 
tagja a társadalomnak – vélekedett 
a ditrói származású Bajkó Tibor, a 
Krigel Sportklub elnöke és a román 
válogatott tagja. Mint mondja, 
nem emlékszik, hogy valaha is szer-
veztek volna hasonló rendezvényt 
szülőfalujában, hát itt volt az ideje, 

és lesz ennek jövőre folytatása is. 
„Genetikánk is ezt diktálja: lovas 
nép a magyar” – szögezte le. 

A tatárdombi Csaba testvér lo-
vardájából érkezők ingyen lovagol-
tatták a gyerekeket, s nem kellett 

a rendezvényre belépti díjat sem 
fizetni. Kis költségvetésből szerve-
zett esemény volt, pénzbe többnyi-
re csak a zab került, ugyanis min-
den lovas egy-egy zsák zabot kapott 
ajándékba a lovas nap végén. 

Mezei János az eskütétel után: „megtörtént a csoda!” 

Fogathajtók az első Lovas Napokon. Átértékelt ember–állat kapcsolat  fotó: balázs katalin

hírfolyam

> A hegymászás nyílt napja. Tiroli pálya 
a Napsugár-kertben, sziklamászás a Posta-
falon – aki kipróbálta, jövőre visszakíván-
kozik. A gyergyói hegyimentők által rend-
szeresen megszervezett nyílt napnak idén 
is nagy sikere volt. A Székelyföldi Napok 
részét képezte a szombati, gyilkostói ren-
dezvény, ahol a gyergyói hegyimentők irá-
nyításával bárki kipróbálhatta a hegymászás 
technikáit. Ezúttal is a gyerekek bizonyultak 
bátrabbaknak, tanáraik vagy szüleik kísére-

tében vállalkoztak a kalandra a négy tanuló-
mászóúton, illetve a Tiroli tiroli pályán. Luk-
ács Lehel, a gyer gyói hegyimentők vezetője 
elmondta, a cél tudatosítani az emberekben 
a Gyilkos-tó értékeit, és ha az idősebbeket 
már nem is sikerül, a gyerekeket szeretnék 
visszacsalni a természetbe. „Reneszánszát éli 
a természethez való visszafordulás, a környe-
zet megóvásának fontossága, ezt szeretnénk 
meglovagolni, lehetőséget adni élmények 
szerzésére” – mondta Lukács Lehel. Tapasz-
talatuk az, hogy aki tavaly, tavalyelőtt kipró-
bálta a sziklamászást, idén is jelentkezett, 

és remélik, a nagyobbak közül kerülnek ki 
olyan fiatalok, akik a hegyimentők után-
pótlását biztosítják. Jövőre is lesznek nyílt 
hegymászónapok, a hegyimentők szeretnék, 
ha jobban meg tudnák oldani a szállítást, au-
tóbuszokat tudnának indítani az eseményre, 
hogy a gyergyószentmiklósiak – főként a 
hátrányos helyzetű gyerekek – is részt ve-
hessenek az eseményen. Immár a felszerelés 
is adott, a megyei tanács jóvoltából sikerült 
gyerekbeülőket, kis méretű sisakokat vásá-
rolniuk, így eurokonform felszerelésekkel 
várják az érdeklődőket. 

Körkép
IskoLaNapokat tartottak 

A Diákok

Vakációra 
készülve

a vakáció előtt több iskolában 
su linapokat tartottak Gyer gyó 
szent miklóson. A programok 
krea tív tevékenységeket, sport
vetélkedőket, kiránduláso kat 
fog laltak magukban. 

Lázár Hajnal
lazar.hajnal@hargitanepe.ro

A Vaskertes Általános Iskola 
diákjai két napon át ün-
nepeltek. A tanulók öt-

letei alapján az osztálytermeket 
különböző tematika szerint ren-
dezték be, volt virágokkal díszített 
helyiség, de retro-osztály is, ahol 
a ’70-es ’80-as évek legjobb zenéi 
szóltak. Kézműves-tevékenységek 
is voltak, de nem maradtak el a 
sportvetélkedők sem, tanár–diák 
futballmérkőzésre is sor került. „A 
szórakozás mellett a rendezvény 
célja volt az is, hogy nevelje a gye-
rekeket” – mondta Csata Emese, 
az intézmény igazgatója. Szerinte 
a rendezvény olyan gyakorlatias 
dolgok elsajátítására ösztönözte a 
diákokat, amiket az órákon nincs 
alkalmuk megtanulni. Mint kide-
rült, a diákok igénylik is az ilyen 
jellegű programokat, azonban ne-
héz összeegyeztetni a tananyaggal. 
A következő tanévtől talán több 
időt szentelhetnek a hasonló ren-
dezvényeknek, hiszen a tanügyi 
törvény kötelezővé teszi azok 
meg szervezését a tavaszi szünet 
előtti héten. Így lesz néhány nap, 
amikor a tanulók kötetlenebb 
hangulatban gyakorlatiasabb dol-
gokat tanulhatnak, és kapcsolatai-
kat építhetik. Pénteken a Batthyá-
ny Ignác Technikai Kollégiumban 
is megtartották a hagyományos 
sulinapot, ahol a vetélkedőké, a 
szórakozásé volt a főszerep. 

Kozma Péter, a diáktanács elnö-
ke részletezte, úgy állították össze 
a programot, hogy minden diák 
megtalálja a kedvérevalót. Volt fő-
zőverseny, filmnézés, kötélhúzás 
és sok más szórakoztató program. 
Régiségkiállítást is szerveztek, ahol 
az egyik legrégebbi látnivaló egy 
1899-ből származó emlékesfüzet 
volt. A diáktanácselnök szerint a 
rendezvény célja az volt, hogy a 
közös programok által diákok és 
tanárok közelebb kerüljenek egy-
máshoz.
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