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> Borboly Csabát támogatja a me-
gyei RMDSZ. Borboly Csaba Csíkszere-
dában jelentette be, hogy megméretkezik a 
tanácselnöki tisztségért a következő man-
dátumra, Gyergyószentmiklóson pedig a 
tegnap közölte, hogy a megye mindhárom 
régiójának támogatását élvezi. Terve szerint 
Székelyudvarhelyen mond majd köszönetet 
a bizalomért, hogy őt választották a megyei 
tanács élére. A tegnapi, gyergyószentmiklósi 
sajtótájékoztatón Borboly Csaba bejelen-

tette, a Hargita megyei RMDSZ-szervezet 
támogatását élvezi a következő mandátumra. 
A jelöléshez a megyében lévő helyi RMDSZ-
választmányok 15 százalékának támogatásá-
ra, illetve a magyar lakosság 3 százalékának 
aláírására volt szükség. „Három-négy nap 
alatt a szükséges 8000 aláírás dupláját sikerült 
megszerezni, és nem volt egyetlen olyan tele-
pülés sem, mely elutasította volna támogatási 
kérelmemet” – mondta Borboly Csaba, hoz-
zátéve, az adatok azt mutatják, Hargita me-
gyében 2008-hoz képest szinte felére fogyott 
a másik oldalt támogatók tábora. A megyei 

tanács elnökének céljai között szerepel szö-
vetséget kötni azokkal is, akikkel még nem 
sikerült; meggyőződése, hogy a térség ma ta-
pasztalható magára találása, a gazdasági muta-
tók növekedése egy csapatmunka eredménye. 

„Hinni kell, hogy összefogás van a megyében, 
mindenki mindenkinek jót akar. Erre aka-
rom rávenni politikustársaimat is” – közölte. 
Terveiről elmondta, munkáját továbbra is 
az emberközeliség fogja jellemezni, szolid, 
szerény kampányt kezd, amely a folytatásról 
szól. Stratégiájának része – bár nem kimon-
dottan a megyei tanács feladatköre – a kis- és 
középvállalkozások támogatása, az erdélyi 
összmagyarság érdekeinek szem előtt tartása. 
„Az erdélyi magyarság kétharmada nem Har-
gita, illetve Kovászna megyében él, de értük is 
felelősek vagyunk” – zárta Borboly Csaba.

Körkép

Vakációbúcsúztatás és székely családok Napja

Egészséges család – egészséges társadalom
Kettős ünnepséget ültek szom-
baton Gyergyószárhegyen a 
Tatárdombnál. Egyrészt a Fe-
renc-rend szervezésében zajló 
megemlékező szentmise és ko-
szorúzás során megünnepelték 
az 1658-as tatárdúlás sikeres 
visszaverésének évfordulóját, 
másrészt Hargita Megye Taná-
csa Összetartozunk programjá-
nak keretében megülték a Szé-
kely Családok Napját.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

A család mint a társadalom 
alappillére kérdéskörét 
bon colgatta homíliájában 

Baróti László gyergyóditrói plé-
bános azon a szentmisén, amit 
hagyományosan több éve a Fe-
renc-rend, illetve a Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány szervez Gyer-
gyószárhegyen a Tatárdombnál. 
„Félünk életre szóló szent szövet-

séget kötni, nem becsüljük kel-
lően az anyaságot” – fogalmaz-
ta meg a család válságáról szóló 
észrevételeit a megemlékező 
szentmise főcelebránsa, Baróti 
László plébános. Mint kihangsú-
lyozta, csak akkor beszélhetünk 
egészséges társadalomról, ha az 
egészséges családokból épül fel, 
ez pedig csak úgy lehetséges, ha 
ismét értéket képvisel a társada-
lom legkisebb sejtje, a család. Kö-
vetendő példának Szent István 
király, Boldog Gizella és Szent 
Imre herceg családját hozta fel, 
mint az első magyar szent csalá-
dot, amely modellként szolgálhat 
akár ma is. A szentmisét követő 
beszédében Böjte Csaba testvér 
kihangsúlyozta: „A mi népünk 
az idők során a nehézségek elől 
nem elmenekült, hanem összefo-
gott, szembement a nehézséggel, 
az ellenséggel, és győzelemre vit-
te az ügyét.”

Az ünnepség hagyományosan a 
Tatárdombnál lévő emlékmű meg-
koszorúzásával folytatódott, ahol 
idén először a dobrudzsai tatár kö-
zösség koszorúját is elhelyezték. A 
program folytatásában felköszön-
tötték a legnépesebb családokat, így 
Gábor László gyergyószárhegyi pol-
gármester az ötgyermekes Vakaria 
családot, míg Borboly Csaba me-
gyeitanács-elnök a tizenkét gyerme-
kes Deák családot köszöntötte. Bor-
boly beszédében kihangsúlyozta: 
dolgozni kell, hogy az emberekben 
letisztuljon, mi a család lényege, a 
gyerekes anyukákat vagy apukákat 
ne diszkriminálják a munkahelyen 
amiatt, hogy a gyerekeikre is időt 
akarnak szánni. Ugyanakkor rész-
munkaidős alkalmazással vagy más 
tevékenységekkel lehetőséget kell te-
remteni azok számára, akik a gyerek-
nevelés mellett is szeretnének aktív 
tagjai maradni a társadalomnak, és 
nem utolsósorban pénzt keresni, hi-

szen a gyereknevelés további anyagi 
terheket ró a családokra.

A kettős megemlékezés szer-
vezői a kezdeményező Ferenc-

rend mellett Hargita Megye Ta-
nácsa, a Gyulafehérvári Caritas 
Vidékfejlesztési Ágazat és a Csí-
ki Anyák Egyesülete volt.

Örmény tárgyi emlékek, fotó-, 
zene- és képzőművészet, ör-
mény gasztronómia – mindeb-
ből ízelítőt kaptak az I. Örmény 
Művészeti Fesztivál résztvevői. 
Örmény hétvége volt Gyer-
gyószentmiklóson.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

„Nem kell elfelejteni, 
milyen tragédia érte 
az örménységet, de 

nézzük meg, hogyan léphetünk 
előre. Adjunk teret lelkünkben az 
örömnek, ismerjük meg művésze-
tünket” – így fogalmazta meg az 
Örmény Művészeti Fesztivál célját 
Kulcsár László főszervező. Több 
mint száz előadó ismertette az ör-
mény kultúra kincseit, hazatértek 
az elszármazott, idelátogattak a vi-
lág különböző tájain élő örmények, 
hogy a helyi közösséggel találkoz-
hassanak. Az Örmény Közösségi 
Házban fotó-, ikon- és örmény tár-
gyi örökségek kiállítását láthatták, 
a múzeum előadásoknak és filmve-
títésnek adott helyet, a Nosztalgia 
Kávéház Kötő József könyvbe-
mutatójának, örmény konyak- és 
marlenkakóstolónak vált hely-
színéül, az örmény templomban 

pedig Kányádi Sándor-verseket 
olvastak fel, koncerteket hallhat-
tak, amelyre a Kisboldogasszony-
napi búcsús szentmise és a Vörös 
köpönyegesek körmenete tette fel 
a koronát. 

A fesztivál fontosságát, 
folytatásának szükségességét 
egyértelműnek tartották a részt-
vevők. Az ötletgazda, Tóthné 
Kelner Emese idegenvezető-
ként a térség népszerűsítésének 

egyik módját látja abban, hogy 
Gyergyó örmény kincsekkel di-
csekedhet. 

Kabdebó János fotográfus, 
a Budapest XIII. Kerületi Ör-
mény Önkormányzat elnöke 
gróf Teleki Pál szavait idézte: 
„Az örmény magyarok a magya-
rok, és ma erre igen nagy szükség 
van. Kell látnia mindenkinek, 
kik azok az örmények, akik ma-
gyarrá lettek. Ez egy befogadó 
ország, amely kötelez arra, hogy 
ismerjük egymást.”

Martaian Zabel Ermone 
ikonfestő az örmények találko-
zásában látta a rendezvény fon-
tosságát, hogy egymást erősítsék 
örménységtudatukban a közös 
gyökerűek. Mint mondta, ikonjai 
a más nemzetek felé is üzennek: 
„nem kell elfelejteni, az örménység 
volt az a nép, mely elsőként vette 
fel a kereszténységét, és immár a 
többi keresztény néppel is egy csa-
ládot alkotunk”. 

Örménység és székelység 
szimbiózisából születő értékekre 
hívta fel a figyelmet a gyergyói 
származású Vákár Tibor, a város-
központ házait, a közös ízvilágból 
származó, egyedi gasztronómi-
át említve, amelyből a rendez-
vény idején bárki kóstolhatott. 
„Az örménység kezd felébredni 
Gyergyószentmiklóson is, és ez 
az egész település, térség javát 
szolgálja”. 

„A gyergyói örmény erős kö-
zösség, közel félezer ember. Ez-
zel a rendezvénnyel az örmény 
kultúra még inkább közkinccsé 
válhat. Székelyföld sokat kö-
szönhet az örménységnek, a vál-
lalkozói kedvet, a művészetet, a 
gasztronómiát és az együttélés-
tanulást” – fogalmazott Borboly 
Csaba, a megyei tanács elnöke, a 
rendezvény egyik főtámogatója. 
Hasonló rendezvények szerve-
zésére biztatta a gyergyói örmé-
nyeket, ugyanakkor ígéretet tett, 
hogy támogatja az Örmény Kö-
zösségi Ház bővítésének tervét, 
mely egy 80 ezer eurós befekte-
tés, eredményeként a következő 
fesztiválok rendezvényein nem 
kellene a helyszűke problémával 
küszködni. 

Mindenkinek jutott „egy sorkolat”, azaz egy szelet friss kenyér fotó: jánossy alíz

Gyergyói örménység ünnepe. Vörös köpönyegekkel is ápolják a hagyományt
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