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Szülők éS gyerekek gyűltek öSSze CSíkSomlyón

Székely családok ünnepeltek

II. Székelyföld napok közöS ünnepléSSel

„Hiába tagadják egyesek, igenis létezünk”

Csak pokrócot és – ha részt akar-
tak venni a hagyományos sütemé-
nyek versenyén – tésztát kellett 
magukkal hozniuk azoknak a csa-
ládoknak, akik bekapcsolódtak 
szombaton a Székelyföldi Csalá-
dok napja programjaiba Hargita 
megye tanácsának multifunkcio
nális központjában. a felhívásnak 
szép számmal tettek eleget a csa-
ládok: délben, két órával a ren-
dezvény megnyitója után 140en 
regisztráltak, a rendezvény végéig 
pedig 350400 körül. ez is csupán 
80 százalékát jelentette a részte-
vők létszámának, hisz sokan csak 
besétáltak és feloldódtak a vidám 
tömegben.

darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

A jó idő, a kitűnő játékok, a 
te matikus sátrak, a fenyők 
árnyékában készülő pityó-

kás tokány illata igazi nagycsaládi 
hangulatot árasztott a Csíksomlyón 
tartott Székely Családok Napján 
szombaton. Délelőtt szentmisé-
vel kezdődött a program, amelyet 
Böjte Csaba ferences szerzetes ce-
lebrált. Ő a Jóisten áldását kérte a 
székely családokra, és összefogásra 
szólította fel a jelenlévőket, hiszen 
csak így teremthetünk élhető jövőt 
itt, a Kárpát-medencében. Borboly 
Csaba, Hargita Megye Tanácsának 
elnöke szerint ezzel a rendezvénnyel 
olyan hagyományt tudtak teremte-
ni, amely a székely családok találko-
zását, tapasztalatcseréjét segíti elő, 

hiszen – mint fogalmazott – egyes 
problémák nem is tűnnek olyan 
nagynak, miután lehetőségünk van 
megosztani azokat hasonló élet-
helyzetben lévő társainkkal.

A gyermekes családok számára a 
móka és játék mellett informálódás-
ra is ideális környezetben volt lehe-
tőség, hiszen a beszédes elnevezésű 
tematikus sátrak felkészült szak-
emberekkel álltak az érdeklődők 

rendelkezésére. A Kaptár sátorban 
az anyaság, család, gyermekneve-
lés témájában lehetett érdeklődni, 
a Dr. Bubó sátor gyermek- és csa-
ládorvosokkal állt rendelkezésre. 
Ez utóbbiba betérve tapasztaltuk, 
hogy a szakemberek örömére, kevés 
népszerűségnek örvend ez a sátor, 
ami azt jelenti, hogy a gyermekek 
nem betegek és felhőtlenül töltheti 
együtt a család a napot. Egy jelen-

ségről azonban többen érdeklőd-
tek, éspedig a lepkehimlőről, ami 
térségünkben egy új keletű gyer-
mekbetegség.

A Micimackó és barátai sátorban 
gyógytornász és logopédusok ta-
nácsait lehetett kikérni, a Garfield 
sátorban pedig a szenvedélybeteg-
ségekről lehetett érdeklődni Ka-
lóz János György pszichológustól, 
drogprevenciós szakembertől.

A Ne szúrd el a kari-ered mot-
tójú sátornak csak mérsékelten 
akadtak látogatói, hiszen amint a 
sátorvezető is elmondta, a függő-
ség, valamint annak minden ál- és 
mellékfaja tabutémának számít 
térségünkben. Ez a struccpolitika 
azért is veszélyes vidékünkön, mert 
itt az alkoholizmus népbetegség, 
véli Kalóz János György, akitől 
megtudtuk, a megelőzésben és ab-
ban, hogy ne durvuljanak el a dol-
gok, nagy szerep jut a szülőknek. 
„Legjobban úgy lehet megelőzni a 
bajt, ha a szülők minél több infor-
mációval rendelkeznek minél több 
területről. Ne a tiltás, az elfogult-
ság legyen a pajzs, hanem az infor-
málás, hogy mi miért rossz, minek 
mi lehet a következménye” – vallja 
a szakember. Amint a beszélgetés-
ből is kiderült, többféle függőség-
ről beszélhetünk: nemcsak a drog, 
az alkohol teheti tönkre az éle-
tünket, ott vannak a számítógépes 
játékok, a játékgépek, a Facebook 
vagy bizonyos esetekben a pár-
függőségek. Nem önmagukban 
ártalmasak ezek a dolgok, hanem 
akkor jelentenek veszélyt, amikor 
az alany – sok esetben a tinédzser 
– ezek miatt elhanyagolja saját 
magát, családját.

A többi sátorban is pezsgett 
az élet: az önkéntességről lehetett 
információt gyűjteni a Hupikék 
törpikék árnyékában, de volt Vuk 
sátor az elsősegélynyújtásról, Szent 
Ferenc sátor, valamint Hófehérke és 
a hét törpe a nagycsaládosoknak. 

Körkép
csík

Családi társasjáték Csíksomlyón. A móka mellett informálódnak is fotó: darvas beáta

„miközben egyesek azt hangoz-
tatják, hogy Székelyföld nem is 
létezik, mi azt tapasztaljuk, hogy 
nemcsak fizikailag, hanem ha-
gyományaiban és kultúrájában 
is létezik ez a régió” – hangzott 
el tegnap a II. Székelyföld napok 
megnyitóján a háromszéki perkőn. 
az ünnepségsorozat nyitórendez-
vényére több mint 3000 ember volt 
kíváncsi.

hN-információ

Nem is annyira főpróbaként, 
mint inkább saját maguk 
szórakoztatására húzták a 

talpalávalót a fiatalok tegnap a három-
széki Perkőn, miközben elkezdődött a 
Kovászna, Hargita és Maros megyét is 
átfogó II. Székelyföld Napok. A nyitó-
rendezvényre – amelyen Gryllus Vil-
mos előadó koncertezett – több mint 
3000 ember volt kíváncsi.

Gryllus koncertjén igencsak ve-
gyes korosztályú közönség üldögélt 
a napsütötte domboldalon: egészen 
kicsik, iskolások és felnőttek egy-
aránt nagy érdeklődéssel követték 
a magyarországi előadó koncertjét. 
„Itt némiképp kakukktojás vagyok, 

verseket szoktam énekelni és nem 
népdalokat. De a népdalok is versek, 
így nem is olyan nagy a különbség” – 
mondta el fellépése kezdetén Gryllus 
Vilmos.

A megnyitón elhangzó köszönté-
sek sorát a házigazda Kézdiszentlélek 
polgármestere, Balogh Tibor kezdte 
meg. Az Erdélyi Perkő Gyermek és 
Ifjúsági Néptánc Együttesek Találko-
zója már hagyományos rendezvény-
nek számít, amely a polgármester sze-
rint is fontos, hiszen amellett, hogy 
valódi ünnep, a hagyományokat is 
ápolja.

Borboly Csaba, Hargita Megye 
Tanácsának elnöke elmondta: a Szé-
kelyföld Napokkal, amelynek kere-
tében a perkői rendezvényre is sor 
kerül, a helyi emberekben és a idelá-
togatókban egyaránt tudatosítani 
szeretnék Székelyföld közös értékeit, 
a közösen elvégzett munka eredmé-
nyét. „A közös munkát pedig a közös 
ünneplés teljesíti ki” – fogalmazott 
Borboly. A tanácselnök szerint a Szé-
kelyföld Napok keretében ünnepelt 
térség sajátos kultúráját nemcsak itt 
helyben kell népszerűsíteni, fontos 
az is, „hogy az Európai Unió orszá-

gaiban is megismerjenek bennünket. 
Ezért nyitottuk, közös erővel, pár 
napja a Székelyföldi Képviseleti Iro-
dát Brüsszelben”.

„Közel 800 gyerek és fiatal lép 
fel a Perkőn. Közülük sokaknak itt 
vannak a szülei, tanárai, ismerősei. 
Arra, hogy Székelyföld mi mindent 
tud nyújtani, ez a mai esemény ki-
tűnő példa. Körülöttünk az ég felé 
nyúló templomok, évszázados erdők, 
amelyeket előttünk a nagyapáink 
gondoztak mind azt mutatják, hogy 
itt dolgos emberek élnek. Miköz-
ben egyesek azt hangoztatják, hogy 
Székelyföld nem is létezik, mi azt ta-
pasztaljuk, hogy nemcsak fizikailag, 
hanem hagyományaiban és kultúrá-
jában is létezik ez a régió” – hangsú-
lyozta Tamás Sándor, Kovászna Me-
gye Tanácsának elnöke.

A Perkőre Vajdaságból 1, Felvidék-
ről 1, Magyarországról 2, Kovászna 
megyéből 13, Hargita megyéből 8, 
Maros megyéből 4 együttes érkezett, 
ami majdnem 800 gyereket és fiatalt 
jelent: a rendezvényen ők szórakoz-
tatták a kürtőskalácsot fogyasztó, 
bámészkodó vagy éppen táncoló kö-
zönséget.


