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Két ferences teológust 
szentelnek diakónussá

Elindult az embert és jószá
got egy aránt próbára tevő útra 
szom baton Csíkcsicsóból az a 
hat székelyföldi vállalkozó szel
lemű lovas, akik lóháton tervezik 
megtenni a több mint hétszáz ki
lométeres utat az ópusztaszeri 
Nyereg szemle Kárpátmedencei 
Lovas Hagyományőrző Találkozó
ra. Egy táncoló arab telivér cső
dőr már az indulási ünnepségen 
szemléltette, nem mindennapi 
kalandok elé néznek a lovasok.  

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Több mint száz helyi, vala-
mint a környék települé-
seiről érkező lakos gyűlt 

össze szombaton a Csíkcsicsói Pol-
gármesteri Hivatal előtt, hogy jó 
utat kívánjon az ópusztaszeri nyereg-
szemlére lóháton induló hat székely-
földi lovasnak. A bátor vállalkozók 
– az udvarhelyszéki Demény Ele mér, 
Nagy Vanda, Nagy Dániel, valamint 
a csíkszéki Lutz Levente, Benedek 
Ákos és Keresztes Mátyás – a tervek 
szerint több mint hétszáz kilométert 
lovagolnak, az ópusztaszeri Nyereg-
szemle Kárpát-medencei Lovas Ha-
gyományőrző Találkozóra.

Sokszoros ünneplés
A székely lovasok ünnepélyes indí-

tásán, a helyi és megyei önkormányza-
ti elöljárók mellett részt vett Solymosi 
Bertold, a Nyeregszemle főszervezője 
is. „Az általunk megálmodott lovas 
hagyományőrző és ismeretszerző fesz-
tivál semmi másról nem szól, mint 
a lovakról meg a lovasokról. Célja 
bemutatni a ló és az ember harmoni-
kus kapcsolatát, közel hozni a lovakat 
mint a magyarság történetének fon-
tos szereplőjét az emberhez, illetve 
a lókedvelő laikusokhoz. Lényege, 
hogy a történelmi Magyarország kü-
lönböző tájegységeiről érkező lovasok 
Ópusztaszeren együtt ülhetik meg a 
lovas lét örömét, illetve megünnepel-
jék azt, hogy végre a kettős állampol-
gársági törvénynek köszönhetően újra 

hivatalosan is magyarként találkoz-
hat a magyar a magyarral” – mondta 
Solymosi. A székely lovasok vállalko-
zásáról a Nyeregszemle főszervezője a 
tisztelet hangján nyilatkozott: „Hét-
százötven kilométer lóháton, húsz nap 
a szabad ég alatt, közben pedig átmen-
ni a Hargitán, az Érc-hegységen, Biha-
ron, aztán a Hortobágyon, a Tiszán, 
komoly – és nem is veszélytelen – vál-
lalkozás. Ez a férfiak sportja, a kemény, 
határozott embereké. Egy ilyen úton 
összezárva éjjel-nappal lelkileg is nagy 
erőpróba lesz,  higgadtságra, hideg fej-
re, józan észre és az egymás szeretetére 
lesz szükség. Azonban, ahogyan elné-
zem azokat, akik vállalták ezt a hosz-
szú utat, nem kalandvágyó ifjoncok, 
hanem érett, családos emberek, kiváló 
férfiak, akiknek ez sikerülni fog” – je-
lentette ki a főszervező. 

Megsérült az egyik ló
Arról, hogy igen kalandos vál-

lalkozásba fogtak a lovasok, már az 
indulás előtti ünnepségen ízelítőt 
kaphatott a közönség. Lutz Levente 
arab telivér csődöre megbokroso-
dott, a mén ágaskodása, rúgkapálása 
során az egyik hátsó lábán megsérült. 
Így egy darabig kétségessé vált, hogy 
a maratoni lovas kirándulás egyik 
szellemi atyja saját lovával vághat 
neki a hónapok óta tervezett útnak. 
„Szerencsére a sérülés csak felületi-
nek tűnik, egyelőre lószállítóval visz-
szük az első táborhelyre, megfelelő-
en ellátjuk a sebet, reggelre kiderül, 
indulhat-e. Természetesen van már 
második variáns is, másik ló, amivel 
mehetnék, de nagyon sajnálnám, 
ha nem a saját mén hátán tehetném 
meg az utat, hiszen éppen az egymás 
alapos megismerése, a közös teljesít-
mény tesztelése volt a fő cél, amiért 
vállalkoztam az ópusztaszeri kiruc-
canásra” – nyilatkozott csalódással 
a hangjában a lovas. Szerencsére teg-
napra kiderült, hogy a jószág tény-
leg csak enyhén sértette fel lábát, 
így gazdája nem kényszerült más ló 
hátára, együtt folytathatják a nagy 
utat.

Többcsillagos szálláshely
Hogy létezik-e egy alaposan át-

gondolt térkép, leszögezett útvonal, 
a Csíkszentgyörgyöt képviselő Bene-
dek Ákos csípőből adta a frappáns vá-
laszt: „Igen, Csíkcsicsó–Ópusztaszer.” 
A lovas aztán kissé bővebben is ismer-
tette a vázlatos elképzelések alapján 
összeállított útvonalat: „Első éjszaka 
Homoródfürdőn, Szőcs Elek huszár-
kapitánynál kapunk szállást, azután 
pedig gyakorlatilag a csillagos ég alatt 
éjszakázunk. A tervek szerint több-
nyire földutakon haladnánk, a vá-
rosok közül csak Nagyenyedet ejtjük 
útba, majd Gyulánál átlépünk a hatá-
ron, onnan pedig irány Ópusztaszer” 
– nyilatkozta Benedek. 

Nem volt könnyű megteremte-
ni a kirándulás anyagi feltételeit, de 
több forrásból szerencsére összeállt 
a lovastúra költségvetése. Hargita 
Megye Tanácsának Vidékfejlesztési 
Egyesülete a költségek mintegy 30 
százalékát vállalta, de segített a vál-
lalkozó szellemű lovasoknak a Tus-
nád Ásványvíz Rt., a Merkúr Áru-
ház, a Beniker Kft. A lovas csapatot 
természetesen kíséri a Demeter Vil-
mos vezette autó lószállító utánfu-
tóval, amely a szükséges eszközöket, 
takarmánymennyiséget is szállítja. 
„A kísérőautó egyrészt nagy se-
gítség, mert nem kell málháslovat 
vinni magunkkal vagy túlterhelni a 
saját lovainkat, de ugyanakkor ne-
hezítő körülmény is, mert – főleg 
a hegyek között – nem kis feladat 
úgy megoldani az útvonaltervezést, 
hogy legalább kétnaponta találkozni 
tudjunk” – elemezte Lutz. 

A Balló József, Csíkcsicsó pol-
gármestere, Márton István, Hargita 
Megye Tanácsának Vidékfejlesztési 
Egyesületének elnöke, Szentes Antal 
megyei tanácsos és Solymosi Bertold 
főszervező arab telivér táncával fű-
szerezett beszédeit és az egyházi 
elöljárók áldását követően a bátor 
székely lovasok Ópusztaszer irá-
nyába fordították a jószágok fejét, 
és tapsorkán közepette nekivágtak 
a hargitai kapaszkodónak.

Körkép
társadalom

Székely lovasok Csiba határában. A több mint 700 km-es távot többnyire a lakott területek elkerülésével teszik meg fotó: mihály lászló

Diakónusszentelés Gyulafehérváron. Az egyházi rend szentségének első fokozata

ELinduLTak az ópuSzTaSzEri nyErEgSzEMLérE a SzékELy LovaSok 

Csődörtánc Csíkcsicsóban

HirdetéS

néhány év szünet után idén ismét 
lesz ferences diakónusszentelés 
a Szent István királyról nevezett 
Erdélyi Ferences rendtartomány
ban. a diakónusokat előre látható
an egy év múlva szentelik pappá.

HN-információ

Sebestyén Antal fr. Albertet és 
Főcze Imre fr. Bonaventurát 
négy egyházmegyés teológussal 

együtt a holnap délelőtt 10 órakor 
kezdődő szentmise keretében szen-
teli diakónussá dr. Jakubinyi György 
érsek a gyulafehérvári székesegyház-
ban – tájékoztatta lapunkat Borsodi 
L. László ferences sajtóreferens.

Fr. Albert 1966. augusztus 19-én 
született Déván, fr. Bonaventura pedig 
1984. július 18-án Gyimesfelsőlokon. 
Mindketten a szászsebesi ferences ko-
lostor lakói, és a Gyulafehérvári Római 
Katolikus Hittudományi Főiskola és 
Papnevelő Intézet hallgatói. 2004-től 
tagjai az erdélyi ferences rendtarto-

mánynak. Az évek folyamán letett 
egyszerű fogadalmak után 2010. szep-
tember 8-án a csíksomlyói kegytemp-
lomban öt rendtársukkal együtt tették 
le örök fogadalmukat fr. dr. Orbán 
Szabolcs OFM tartományfőnök kezé-
be. A teológiai tanulmányok elvégzése 
mellett ugyanis az örök fogadalom is 
feltétel, hogy a rendtagok közül vala-
kit diakónussá szenteljenek.

A diakonátus az egyházi rend 
szentségének első fokozata, a pap-
szentelés csak a diakonátus után kö-
vetkezhet. A II. Vatikáni Zsinat óta 
két formája van: átmeneti, ha pap-
ságra készülő klerikus kapja, ebben 
az esetben a diakonátussal kezdődik a 
zsolozsma és a cölibátus kötelezettsé-
ge; és lehet állandó, ha felvevője nem 
kíván a papság felé továbblépni.

Az erdélyi ferences rendtarto-
mány két újonnan felszentelendő 
szerzetese számára a diakonátus át-
meneti – őket minden bizonnyal 
2012-ben szentelik pappá.


