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Konferencia a hagyományról és haladásról

Becsülettel kereső sepsiszent-
györgyi lakos vagyok. Csík-
szeredában voltam, a Magyar 

Főkonzulátus Gál Sándor utcai épü-
letében. Reggel 8-ra programáltak, 
egyórás parkolást fizettünk, mivel 
nem tudhattuk, hogy ennyi idő alatt 
nem tudjuk befejezni a dolgunkat. 
9 óra tíz perckor férjem kiment az 
irodából, hogy vegyen még jegyet, 
mert még nem végeztünk. Amikor 
9 óra 12 perckor lement az autó-
hoz, a City Parking alkalmazottjai 
már rátették a kerékre a kerékzárt. A 
férjem kérte, vegyék le, mert éppen 
azért jött, hogy vegyen még jegyet. 
Az alkalmazottak nem álltak vele 

szóba, azt mondták, a főnökkel kell 
beszélni. Közben én is odaértem, és 
felhívtam a főnöküket, aki nagyon 
arrogánsan közölte, hogy nincs más 
mód, mint kifizetni a büntetést, és 
kinyomta a telefont. 

Csak azt szeretném közölni a 
City Parking tulajdonosával, hogy 
mi tisztességesen vettünk jegyet, a 
parkolásra kijelölt helyen álltunk 
meg az autóval, és egy perc késésért 
elvártunk volna egy kis megértést. 
Az ő becsülete mindenhol egy per-
cen múlik? A telefont pedig nem 
illik „szembenyomni” senkivel. 

Szabó Ildikó, 
Sepsiszentgyörgy

2011. augusztus 25–28. között 
Az erdélyi unitárius ifjúság és 
más felekezetű, szabadelvűen 

vallásos fiatalok szervezeteként mű-
ködő Országos Dávid Ferenc Ifjú-
sági Egylet (ODFIE) az erdővidéki 
Bölönben rendezte meg a XXXV. 
Erdélyi Unitárius Ifjúsági Konfe-
renciát. A rendezvényen az ODFIE 
helyi egyleteinek képviseletében, va-
lamint a bölöni és a központi szerve-
zőcsapattal együtt mintegy 220 fiatal 
vett részt. A konferencia a következő 
programrészekből állt: istentisztele-
tek, áhítatok, témaközpontú előadá-
sok, kerekasztal-beszélgetések, vala-
mint szórakoztató programrészek. 
A konferencia zárómozzanataként 
kopjafát avattunk.

Konferenciánk idei témája Ha-
gyomány és haladás (Tegnapom hol-
napja) volt. A folyó egyleti évre kije-
lölt téma az elmúlt hónapokban több 
rendezvényünkön is előtérbe került. 
Az ifjúsági konferencia a téma feldol-
gozásának összegzését is jelentette. 

Az előadások sorát péntek dél-
előtt Székely Kinga-Réka homo ród-
szentpéteri unitárius lelkész nyitotta 
meg, aki Öntudatos unitárius fiata-
lok: voltak, vannak, lesznek? kérdésre 
próbált választ adni. Előadásában fel-
hívta a hallgatóság figyelmét a vallá-
sosság és az öntudatos egyháztagság 
fontosságára.

Elődeim nyomában – gyakor-
lati tudnivalók a családfakutatás-
ról – ez volt a következő előadás 
címe, melyben Lakatos Sándor 
székelykeresztúri lelkész-vallástanár 
a családon belüli kapcsolatok erősí-
tésére hívta fel a figyelmet, valamint 
gyakorlatiasan, saját példákkal alá-
támasztva rámutatott, hogyan és 
miért fontos az egyénnek ismerni 
saját családja múltját.

Az előadások sorát három kis-
csoportos beszélgetés követte: Farkas 
Wellmann Endre költő Egy kis iro-
dalomtörténet, Rácz Norbert lelkész 
Miért egyletezem?, Tőkés Lóránt lel-
kész Hagyományos élet mindennapja-
inkban címmel a hallgatósággal köz-
vetlenül, saját történetekkel, szakmai 
tapasztalatok alapján beszélgettek.

Szombaton reggel Egyletez-
zünk! – kerekasztal-beszélgetésre 
került sor, melynek meghívottjai az 
ODFIE korábbi elnökei voltak: id. 
Bartha Alpár fiatfalvi lelkész, Kovács 
István sepsiszentgyörgyi lelkész, az 
Erdélyi Unitárius Egyház közügy-
igazgatója, Rácz Norbert kolozsvár-
belvárosi lelkész, valamint Szabó 
László szindi lelkész; a moderátor 
Tőkés Lehel, az ODFIE társelnöke 
volt. A kötetlen beszélgetés során a 
meghívottak saját egyletes tapaszta-
lataikat, történeteiket mesélték el, 
kiemelve, hogy ők sem voltak job-

bak a mai fiataloknál. A beszélgetés 
végén Szabó László  bemutatta az 
ODFIE által az augusztus 20-i ün-
nepélyen átvett Kisebbségekért Díj 
a Külhoni Magyarokért tagozat ki-
tüntetést, mely méltó elismerés az if-
júsági egylet 111 éves történetéhez.

Szőcsné Gazda Enikő sepsi-
szentgyörgyi muzeológus a hagyo-
mányok fontosságára hívta fel a 
figyelmet. Népi szokásaink egykor 
és ma című, vetített képes előadá-
sában régi magyar hagyományokat 
mutatott be, azok kialakulásáról, 
jelenlegi helyzetéről beszélt.

A konferencián elhangzott elő-
adások rendre az erdélyi kultúránk és 
az Istenben való hit elválaszthatatlan 
kapcsolatát sejtették. Arra biztattak 
minden résztvevőt, hogy úgy éljen 
a mai kor kínálta lehetőségekkel, 
hogy közben az alapot biztosító hit 
és sajátos kultúránk továbbra is ré-
sze maradjon a mindennapoknak. 
A rendezvény fő támogatói a Bethlen 
Gábor Alap, a Nemzeti Civil Alap-
program, a Nemzeti Kulturális Alap, 
a Communitas Alapítvány, az Er-
délyi Unitárius Egyház és a Három-
szék-Felsőfehéri Egyházkör voltak. 
Isten áldása legyen a konferencia tá-
mogatóin, kivitelezőin és résztvevőin 
egyaránt!
Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági 

Egylet elnöksége

Origami-találkozó

Egy percet ér a becsület

Sebestyén Annamária tanárnő 
az ötödik Origami-találkozót 
Zetelakán szervezte meg 2011. 

augusztus 10–12. között. A talál-
kozón részt vett a Franciaországból 
érkezett Paul Hassenforder, a ma-
gyarországi H. Vass Ildikó, továbbá 
zetelaki, illetve székelyudvarhelyi 
oktatók. A résztvevők által készített 
munkákat a Víz és környéke témájú 
kiállításon lehetett megtekinteni. 
Csíkszeredából Grünesz Orsolya, 
Lőrincz Noémi, és a csicsói Mezei 
Henrietta Fodor Márta technoló-
gia szakos tanárnő már második 
alkalommal vett részt a táborban. 

A Dombonjó Panzióban voltunk 
elszállásolva és ott is étkeztünk. 
A foglalkozások a zetelaki isko-
lában zajlottak, ahol sok érdekes 
origamimodellt tanultunk, és a fo-
nalgrafika technikáját is elsajátítot-
tuk. Paul Hassenforderrel remek 
gyűrt modelleket készítettünk. A 
találkozó végén tombolasorsolás és 
díjazás volt. A tombolán mindenki 
nyert, majd mindenki kapott rész-
vételi oklevelet. Díjazták a kiállított 
munkákat. Mi is első és második díj-
jal tértünk haza. 

Grünesz Orsolya 
csíkszeredai diák

Augusztus 19–21. között 
kettős ünnepséget tartot-
tunk: Szent István búcsúját 

és a két világháborúban elesett hő-
sök emlékművének avatását. 

19-én koncerttel és utcabállal 
szórakoztatták a jelenlévőket, 20-án 
ügyes kezű asszonyok készítették a 
finom bográcsgulyást. Fellépett a 
székelyudvarhelyi, gyimesközéploki 
és oroszhegyi néptánccsoport. Akik 
megjelentek, volt részük az ünnepség 

méltóságára gondolni. 21-én, vasár-
nap szentmise volt a templomkertben. 
A szomszéd falvakból és külföldről is 
jöttek rokonok, ismerősök, jó barátok, 
hogy együtt ünnepeljük Szent István 
búcsúját és az emlékműavatást. A 
mise után az iskola udvarán felállított 
emlékmű leleplezése és megszentelése 
következett. Székelyszentkirály lakos-
ságából az első világháborúban 48 fi-
atalember, a másodikban 24 fiatal halt 
meg. Az ő emléküket őrzi mostantól 

ez az emlékmű. Az ünnepséget meg-
tisztelte jelenlétével a megyei tanács 
elnöke is. 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik megszervezték ezt a 
méltóságteljes ünnepséget, a pap-
ságnak, a megyei tanács elnökének, 
Oroszhegy polgármesterének, és 
mindazoknak, akik eljöttek, hogy 
együtt ünnepeljünk. 

Gergely Áron, 
Székelyszentkirály

Szent István-napi ünnepség
Székelyszentkirályon

A táncosok csak érezték a zenét

Előadásokon és kiscsoportos beszélgetéseken vettek részt a fiatalok

Nagyszebenben a Siketek Or-
szágos Szövetsége Hargita 
Megyei Fiókjának tagjai 

részt vettek a Halláskárosultak Orszá-
gos Néptáncfesztiválján, amelyet szep-
tember 2–4. között rendeztek meg. A 
hat halláskárosult személy részvételét 
ezen a fesztiválon Csíkszereda Város 
Polgármesteri Hivatala finanszírozta 
kulturális programja keretében. 

Az az erőfeszítés, amellyel a siket 
táncosok megtanulták a tánclépése-
ket, csak elképzelve, hogyan szólhat 
a zene, szorgalmas munkát jelentett, 
melynek során egy hónapon keresztül 
Udvari Róbert szakértelemmel és nyi-
tott szívvel gyakorolt velük, és megta-
nította nekik, hogyan érezzék a zenét, 
amit nem hallhatnak. 

Annak ellenére, hogy nem hoz-
tak díjakat, ez fontos kezdet a csík-
szeredai siketek számára, akik büsz-
kék voltak arra, hogy képviselhették 
a székely népviseletet és táncot né-
zők százai előtt.  A Siketek Országos 
Szövetsége Hargita Megyei Fiókja 
köszönetet mond Szederjesi Ferenc 
úrnak, a csíkszeredai Szakszerveze-
tek Művelődési Háza igazgatójának, 
aki hosszú idő óta támogatja a hal-
láskárosult és beszédhibás személyek 
kulturális és sporttevékenységét, és 
ahogy mindig, most is igyekezett 
minden akadályt elhárítani a feszti-
válon való részvétel útjából. 

Murariu Mariana 
szociális referens, 

Csíkszereda

A csendben élők tánca


