
Tizenötödik alkalommal szer-
vezte meg Balánbányán a 
Botorka Művelődési Egyesület 
és az 1-es Számú Általános 
Iskola a Szépen magyarul elne-
vezésű szavalóversenyt. Az évi 
rendszerességgel megtartott 
verseny célja a versmondás 
és a versek megszerettetése a 
felcsíki körzet kisiskolásaival.

HN-információ

Székely Ágnes programfele-
lős, a Botorka Művelődési 
Egyesület alelnöke szerint a 

rendezvény célja elhitetni a kis-
gyerekekkel, hogy a vers jobbá 
formálja az emberiséget, és ők 
lehetnek ennek a jobb és szebb 
világnak a hírnökei. 

Az elmúlt hét végén zajlott 
vetélkedőre idén is szép számban 
jelentkeztek a verskedvelő gyer-
mekek, a szervezők igazoltnak 
látták elképzelésüket azáltal, hogy 

ennyi lelkes pedagógus irányításá-
val ennyi lelkes tanítvány vállal-
kozott a versmondásra.

A zsűrit alkotó Szabó Ilona 
és Vermesser Levente magyarta-
nároknak, valamint Szabó Anna-
Mária óvónőnek nehéz feladat ju-
tott: a tehetséggel megáldott elő-
adók között rangsort kellett fel-
állítaniuk. Minden versenyző két 
verset mondott, ezek közül egy 
kötelező módon a télhez, illetve 
a téli ünnepkörhöz kellett kötőd-
jön. Végül kialakult a díjazottak 
sorrendje: az I–II. osztályosok 
közül I. díjat kapott az elsős Bara 
Csongor Csíkszentdomokosról, 
II. díjat az elsős Geréd Ádám és 
a másodikos Süket Tamás-Előd 
(Dánfalva), III. az ugyancsak 
dánfalvi elsős, Simon Nóra lett. A 
III–IV. osztályosok versenyében 
I. díjat kapott Opra Júlia negye-
dikes Csíkszentdomokosról, II. 
díjat a szintén negyedikes Bara 

Renáta Csíkszentdomokosról és 
Tánczos Ádám Balánbányáról, III. 
díjat pedig a harmadikos Albert 
Emőke Csíkszentdomokosról és a 
negyedikes Péter Alexandra Ma-
darasról.

A zsűri különdíját a csík-
szentdomokosi Bara Csongor 
I. osztályos tanuló vehette át 
rendkívül szép és ízes versmon-
dásáért.

Székely Ágnes szerint minden-
ki tele tarsollyal térhetett haza a 
Hargita Megye Tanácsa, a Hargi-
ta Megyei Kulturális Központ és 
a Communitas Alapítvány anyagi 
támogatásával létrejött verseny-
ről: a pedagógusok tanítványaik 
sikerének örülhettek, a nézők ren-
geteg gyönyörű verset hallhattak, 
a versenyzők nagyon sok értékes 
könyvet, új barátságokat, sok szép 
quiling- és fonaltechnikával elké-
szített karácsonyi díszt csomagol-
hattak össze a nap végén.

Huszáregyletet hoznának létre 
a két Homoród-mentén, amely-
nek „véglegesítő gyűlésére” 
szombaton kerül sor. Az egye-
sület ruháinak, kellékeinek be-
szerzésébe a helyi önkormány-
zat is besegítene.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Több más sikeresen műkö-
dő huszáregylet mintájára 
Kis- és Nagy-Homoród-

mentén közösen akarnak huszár-
egyesületet létrehozni az ottani 
falvakból összeverbuválódott ér-
deklődők. 

– Két alkalommal szerveztünk 
közös gyűlést, hogy ezt a kezde-
ményezést gyakorlatba ültessük, 
és az érdeklődőkkel ismertessük 
a folyamat lényegét – számolt 
be lapunknak Kelemen Levente 
oklándi lelkész, az egyik kezde-
ményező. – Eddig 26 személy vett 
részt a gyűléseken. Mindegyik 
korosztály képviselve van, a tizen-
évesektől egészen az ötvenesekig, 
sőt, a lelkész szerint a 13 éves fia is 
lelkesedik a belépést illetően. 

– Mivel 15 éves kort határoz-
tunk meg alsó határként, és 14 
éves kortól számítjuk a felkészülé-
si időt, azzal nyugtattam őt meg, 
hogy segédre mindig szükség van 
az egyesületnél, és így fokozato-
san ő is megérik majd a huszárság-
ra – mesélte a lelkész.

– Szeretnénk, ha különböző 
ünnepségeken fel tudnánk vonulni, 
huszárokként ünnepelni, reméljük, 
hogy jövő március 15-ét már az 
egyesületen belül tudjuk megünne-
pelni – bizakodott Kelemen, hoz-
zátéve, akkorra már szép számban 
lesznek homoródmenti huszárok. 

Általában azok tanúsítanak 
érdeklődést, akik lovat is tartanak. 

Lótartó gazda a lelkész is. – Érde-
kesség, hogy a leendő huszáregye-
sületbe a homoródszentmártoni, 
valamint a városfalvi lelkészek is 
beállnának, de egy tanár is érdek-
lődik az egyesület iránt. 

Kedvcsinálóként már a kar-
dokat is megrendelték, amelyek 
Székelyudvarhelyen készülnek. 
A mintául szolgáló kardot egy 
homoródszentpáli idős ember 
ajándékozta a helyi falumúzeum-
nak, erről készülnek a másolatok. 

– Van egy ’48-as toborzó zász-
lónk is, amiről szintén másolatot 
készíttetnénk, ez lenne majd az 

egyesület zászlaja, ha mindenki 
beleegyezik. A zászlót a rend-
szerváltás után találták meg az 
oklándi templom orgonájában, és 
1997-ben restaurálták – mond-
ta el a lelkész. Megjegyezte, még 
nem sikerült megegyezni sem 
az egyesület nevét, sem pedig az 
egyenruha színét és formáját il-
letően, ezeket a szombaton sor-
ra kerülő gyűlésen véglegesítik.  
– Emellett a belépési nyilatkoza-
tot is elkészítenénk, ami már adna 
egy formát és egy számadatot a 
születő egyesületről – összegezte 
Kelemen Levente.
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Már készíttetik a kardokat

Templom falát díszítő forradalmi zászló. Huszárlobogó lehet belőle fotó: tamás attila

300 éve annak, hogy a Majtényi 
síkon II. rákóczi Ferenc csapa-
tai letették a fegyvert. Az ese-
ményre a csíkszeredai Segítő 
Mária gimnáziumban történel-
mi vetélkedővel emlékeztek. 

Takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Az iskolában megalakult 
Rákóczi Szövetség tagjai, 
a diákok kezdeményezték 

és szervezték meg a Pro Libertate 
elnevezésű történelmi vetélke-
dőt, amelyet tegnap tartottak, és 
amelyre hét középiskola 14, egyen-
ként háromfős csapata nevezett 
be. Zöld Ildikó történelemtanár 
hangsúlyozta, hogy mind az ötlet, 

mind a szervezőmunka a diáko-
kat, különösen Boros Szidónia és 
Csúcs Péter XII. B osztályos tanu-
lókat dicséri. 

A Segítő Mária Gimnázium, 
a Márton Áron Gimnázium, a 
Venczel József Szakközépiskola, 
a Kós Károly Szakközépiskola, a 
Székely Károly Szakközépiskola 
csapatai mellett részt vettek a ve-
télkedőn a gyimesfelsőloki Szent 
Erzsébet Gimnázium, valamint 
a marosvásárhelyi Bolyai Farkas 
Gimnázium csapatai is. Az első 
három díjazott csapat tagjai érté-
kes könyvjutalmat kaptak. A díjak 
megvásárlásához az iskola szülői bi-
zottsága, valamint a Vitos Kerámia 
járult hozzá anyagi segítséggel.

Pro Libertate vetélkedő


