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Sikerült túljutnia az út legnehe-
zebb részén a Csíkcsicsóból indult 
hat lovas zarándoknak, aki lóhá-
ton próbál eljutni Székelyföldről 
az ópusztaszeri összmagyar lovas 
találkozóra, a Nyeregszemlére. 
Az eddig megtett útszakaszon 
nem hiányoztak a kalandok, de a 
lovasok jobban haladtak a terve-
zettnél.

hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

„Három napja kilova
goltunk a térerőből” 
– mondta tegnap es

te Lutz Levente, a Csíkcsicsóból 
Ópusztaszerre elindult lovas csapat 
egyik tagja, miután napok óta nem 
sikerült elérnünk őt telefonon. A 
zarándokok útja kalandosan zajlik, 
de a tervezett kilométereket sikerült 
teljesíteni, noha nem volt nap, ami
kor ne esett volna az eső. „Igen kel
lemetlen volt átázott hálózsákban, 
kétfokos hidegben végigvacogni az 
éjszakát. Nem örültünk annak sem, 
amikor kiderült az egyik szálláshe
lyen, hogy az egyik ló szügyét úgy 
25 centiméter hosszúságban felha
sította valamilyen ismeretlen tárgy, 
feltehetően belefeküdt valamibe 
szegény pára. Annak sem örültünk, 
amikor ötven kilométer megtétele 

után újabb tizenötöt voltunk kény
telenek lovagolni, mert a kinézett 
szálláshelyről a rendőrök udvaria
san, de határozottan továbbterel
tek, mondva, magánterületet vá
lasztottunk éjszakára, és a tulajdo
nos nem szeretné, ha ott maradna a 

csapat” – vallott Lutz a legkellemet
lenebb helyzetekről. Elmondta azt 
is, hogy a hegyek lakói feltehetően 
megszokhatták a furcsaságokat, hi
szen rájuk sem hederítenek. „Csak 
akkor állnak velünk szóba, ha mi 
köszönünk rájuk. Legtöbben, ami

kor megtudják, honnan jöttünk és 
hova tartunk, hányják magukra a 
kereszteket, talán kicsit bolondnak 
tartanak bennünket” – mesélte a 
lovas zarándok. Társa, Benedek 
Ákos két telefonvonalrecsegés kö
zött mesélte, hogy éppen egy újabb 

sportot találtak fel, a lovas hegymá
szást. „Olyan ösvényen lovagolunk 
most, amely a zergéknek is becsüle
tére válna megmászni, nem beszél
ve arról, hogy nemrég keveredtünk 
ki egy áthatolhatatlan, szúrós bo
zótból. Kaland ez a javából, olyan, 
amilyet terveztünk” – ecsetelte Be
nedek. Mint mondták, a csapatban 
kiváló az egyetértés, néha vitáznak 
a követendő útvonal kapcsán, de 
összességében tekintve igen jó a 
hangulat. Eddig legtöbb hatvanöt 
kilométert sikerült teljesíteni egy 
nap alatt, de többször tizenkét órát 
ültek nyeregben a fiúk. Legnehe
zebb az elmúlt két napban volt az 
útszakasz, hiszen sem takarmányt, 
sem ivóvizet nem tudtak biztosí
tani az állatoknak. „A térképen is 
látható, nincsen folyó az általunk 
megtett szakasz nyomvonalán, sőt 
fű sem volt, csak meredek sziklás 
ösvények. Muszáj volt tovább men
ni, addig, amíg találtunk olyan he
lyet, ahol megitathattuk az állato
kat” – taglalta Lutz, elárulva, hogy 
jelenleg Dezna nevű településen 
vannak, ott számítottak tölteni az 
éjszakát.

Gyula polgármestere egyébként 
már jelezte, hogy várják őket a ha
tárnál, majd díszkísérettel vezetik 
magyar földre a székely lovasokat. 
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Túljutottak a Kárpátokon a székely lovasok

RégióátSzeRvezéSRől az eU táboRban

„Békén kell hagyni a megyéket”

Az Ópusztaszerre tartó lovasok útja nem volt kalandmentes, ettől függetlenül jobban haladtak a tervezettnél fotó: mihály lászló

a régióátszervezésről vitáztak a 
Marosfőn zajló eU tábor első nap-
jának előadói. az idei tematika, mint 
azt az Erdélyinek lenni jó! szlogen is 
fémjelzi, az erdélyi jelennel, illetve 
jövőképpel foglalkozik, hagyomá-
nyainkra, értékeinkre és jövőbeni 
kilátásainkra koncentrálva.

kovács tímea„Vicces helyzet vicces sze
replőkkel” – így jelle
mezte Borboly Csaba, 

Hargita Megye Tanácsának elnöke 
a román államfő régióátalakítá
si ötlete nyomán keletkezett vitát 
a Marosfőn zajló EU Tábor első 

napján tartott előadáson. Szerinte 
a régiófelosztás fejlesztési kérdés 
kell legyen, nem etnikai, Hargita, 
Kovászna és Maros megye több 
pénzt tud lehívni az Európai Uni
ótól, ha egy fejlesztési régiót alkot. 
„Falvainkat nem szabad megszüntet
ni és ellehetetleníteni. A kis falvakat 
meg kell menteni!” – jelentette ki 
Borboly, felhívva a figyelmet, hogy 
szükség van reális párbeszédre a szé
kelyföldi megyékben élő románság
gal is. Hargita Megye Tanácsának el
nöke számos érvet felsorolt amellett, 
miért kellene a három megyének egy 
fejlesztési régiót alkotnia: hasonló 
a fejlettségi fokuk (az egy főre eső 

GDP megközelítőleg azonos), kul
turálisan és etnikailag is hasonlóak, 
és mindháromban magas a vidéki 
lakosság aránya.

Korodi Attila csíkszéki parla
menti képviselő azt hangsúlyozta, 
Székelyföldre mint régióra szük
ség van, ezt minden szám, minden 
mutató alátámasztja. A megoldást 
az jelenthetné, ha a három megye 
(Maros, Kovászna, Hargita) lakosa
inak élethelyzetét maximalizálnák, 
ugyanis legtöbb közös projekt itt 
van. Ehhez szükséges azonban a hi
bák kiküszöbölése, elengedhetetlen 
a románokkal egy reális párbeszéd 
kialakítása, ugyanis kiegyezés nélkül 
nem dönthetnek. „A román honfi
társaink is szívesen együttműködné
nek, számukra is elfogadható lenne 
a hárommegyés megoldás” – vélte 
Korodi, aki a régióátalakítás kapcsán 
elmondta: „Hiányzik a szakmai vita 
mögüle, a kéthetes hisztéria arról 
kellett volna szóljon, hogy a romá
niai közigazgatást még inkább em
berbaráttá formálják, azonban ez a 
magyarság kérdésére redukálódott.” 

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy 
polgármestere viszont úgy látja, Ro
mániában senkit nem érdekelnek a 
szakmai érvek, a régióátalakításról 
szóló vitát is kizárólag politikai kér
désként kezelték, ezért az RMDSZ
nek is kőkemény politikai érvekkel 
kell vitába szállnia. 

Előadók az EU Tábor első napján. A régióátszervezésről értekeztek fotó: domján levente


