Előszó
Egy új kiadványt tarthatsz a kezedben ifjú olvasónk. Közösség,
önkéntesség és sok mást is jelenthet a kiadványunk címe, de mégis csak ezt egy
összefoglaló szópárnak szántuk, annak jellemzésére, hogy bemutathassuk
háromhavonta az iroda körében megvalósuló eseményeket. Igaz, csak röviden,
mert egy komolyabb könyvet is kiadhatnánk erről a három hónapról, annyi
mindenről írhatnánk. Célja, hogy bemutassa az iroda berkeiben működő három
szervezet tevékenységét és azt a közeget, ahol nagyon sok hozzád hasonló fiatal
éli meg az ifjúsági élet mindennapjait.
Kiadványunk, a Turulmadár Ifjúsági Iroda, a Sepsiszentgyörgyi Dávid
Ferenc Ifjúsági Egylet és az Erdélyi Magyar Ifjak sepsiszentgyörgyi szervezetének
közös szerkesztésében jelent meg. A következő kis összefoglaló kiadvány
júliusban jelenik meg. Addig is, várunk rendezvényeinkre, programjainkra mint
résztvevő, de akár mint önkéntes is, hogy te is részese lehess jó dolgoknak. Várunk
téged is!
Turulmadár Ifjúsági Iroda
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Iroda bemutató
A Turulmadár Ifjúsági Irodát 2007-ben alapította három ifjúsági szervezet:
az Erdélyi Magyar Ifjak háromszéki szervezete, a Sepsiszentgyörgyi Dávid Ferenc
Ifjúsági Egylet és a 115-ös számú Bölöni Farkas Sándor Cserkészcsapat. A fiatalok
által létrehozott Turulmadár csapat 2006-ban megnyerte a Regös Ifjúsági és
Közművelődési Egyesület és a Kovászna Megyei Művelődési Központ által
kezdeményezett Háromszék Legfiatalosabb Települése vetélkedőjét. 2007.
január 26-án került sor az iroda felavatására, 2007 augusztusától Turulmadár
Egyesület néven, önálló jogi személyiséget kapott. Az iroda küldetése: a helyi
fiatalok szellemi-lelki és értékorientált nevelése egy egészséges kulturális
közegben. Az iroda céljai a következők:
helyi ifjúsági információs iroda hosszútavú fenntartása és
működtetése
helyi értékek és hagyományok megőrzése, továbbadása
a háromszéki fiatalok személyiségének fejlesztése
regionális ifjúsági programok szervezése: kaláka, lelki egészség
megőrzése, családközpontú tevékenységek, önkéntesség,
tehetséggondozás, ösztöndíj lehetőségek, oktatás,
hagyományőrző, illetve kulturális rendezvények
helyi, regionális, nemzetközi kapcsolatok kialakítása és fejlesztés az
ifjúsági szolgálatban.
A Turulmadár iroda megalakulása óta több rendezvény állandó partnere.
Saját programjaink: induló Lelkigondozási program, József Attila Irodalmi és
Beszédművelő Önképzőkör, Cselekedj - Légy Aktív önkéntes program. Várunk
téged is programjainkra, bármikor jelentkezhetsz, további információk a
www.turuliroda.ro honlapunkon.
Furus Levente - Turulmadár Ifjúsági Iroda elnök
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Önkéntes útmutató
2010 decemberében megjelent a Turulmadár Egyesület első szakmai
kiadványa „Önkéntes útmutató … fény a homályban” címmel. A füzet hiánypótló
Háromszéken, hiszen még nem jelent meg ilyen jellegű kiadvány a régió
területén.
A kiadvány öt témát jár körbe: az első rész az önkéntesség fogalmát
boncolgatja, a második az önkéntesség előnyeit, hasznát, a harmadik az erre
vonatkozó törvényeket illetve rendelkezéseket, míg az utolsó kettő az EVS-t
(Európai Önkéntes Szolgálat) valamint a fontos tudnivalókat az önkéntességgel
kapcsolatban. Az újság színes, fiatalos, könnyen érthető. A szerkesztők céljuknak
tűzték ki, hogy az útmutató böngészése közben az olvasók megismerjék és
elsajátítsák az önkéntesség fontosabb fogalmait, alappilléreit valamint az erre
vonatkozó törvényes keretet. A könyvben jelentős szerepet kap a Romániában
érvényes önkéntességi törvény, hiszen fontos, hogy a leendő önkéntesek
ismerjék jogaikat illetve kötelezettségeiket. A kiadványban megtalálható az EVS
rövid leírása, amely immáron megyénkben is elérhető a fiatalok számára (már két
ilyen központ működik Háromszéken). Az Európai Önkéntes Szolgálat révén a
fiatalok lehetőséget kapnak, hogy külföldön végezzenek közösségi munkát,
ezáltal megismerve más országok kultúráját, szokásait valamint lakósait.
A szerkesztők több éves tapasztalattal rendelkeznek az önkéntesség
terén, ezt a felhalmozott tudást adják át olvasóiknak az útmutató segítségével,
remélhetőleg minél nagyobb sikerrel. A kiadvány megjelenését a Fiatalok
Lendületben program támogatta a Cselekedj! Légy aktív projekt keretein belül.
Kis Hunor-Pál
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József Attila Irodalmi Önképzőkör
Elsősorban azért jelentkeztem a körre, mert az irodalom s főként a magyar
irodalom szerves részévé vált az életemnek az elmúlt néhány év alatt, ugyanakkor
a jövőben is feltett szándékom ezzel foglalkozni, akár mint megélhetési forrás is.
Tudásommal talán túlságosan is görcsösen felfegyverkezve csöppentem
bele az irodalmi körök tevékenységébe, ahol viszont hamar rá kellett jönnöm –
ahogyan azt Both Csaba – Attila körvezetőnk is elmondta – ez nem a „hétköznapi”
vers-, illetve próza elemzésekről fog szólni, hiszen alternatív módszerekkel
szeretné még jobban megismertetni, s így még jobban megszerettetni velünk az
irodalmat. Ez az, ami számomra nagyon érdekesnek tűnt és ez az, ami miatt
különlegesnek találom a kört. Természetesen az első tevékenységek alkalmával
furcsának találtam néhány gondolatot, de hamar rá kellett jönnöm, hogy
minőségükben azok sem rosszak, csupán másak.
A kör tehát, eddigi összegzéseim szerint, megtanított a „másféle”
gondolkodásra és sikerült társaimnak rávilágítaniuk néhány hibámra, amelyek
kiküszöbölésén sokat kell dolgoznom az eljövendőkben.

József Attila Beszédművelő Kör
A kör hangulatát tekintve: hibátlan. Érdekesnek találom, hogy az ember
saját anyanyelvén sem tud helyesen beszélni, és ezt a hétköznapok rohanásában
észre sem veszi. Globalizáció ide vagy oda, anyanyelvünk ápolásáért ennyit
igazán megtehetnénk. Azonban nem mások elítélése a célom.
A Beszédművelő Körtől is sokat kaptam már s talán itt a legfontosabb:
néhány új barátot. Körvezetőnk türelmét pedig egyre inkább irigylésre méltónak
találom, hiszen a légzésgyakorlatokat és a nyelvtörők tanulását mindannyian
viccesnek találtuk – és ezen véleményünknek nem egyszer hangot is adtunk, s
néha éppen abban a pillanatban, amikor komolynak kellett volna lennünk, s
szorgalmasan végeznünk a ránk kirótt feladatokat – a jó hangulat azonban
elengedhetetlen egy jó társaság kialakulásához.
Végeredményben, mindenképpen örülök, hogy akadt egy fiatal (akit egy
szervezet is támogat) és létrehozott városunkban is két olyan kört, melyeknek
tevékenységei hozzájárulnak irodalmunk, nyelvünk és önmagunk jobb
megismeréséhez.
Bence Melinda
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EMI bemutató
Az EMI-t azzal a céllal hívták életre, hogy a XXI. századnak az egész magyar
nemzetre ható kihívásaira választ keressen, a magyar ifjúságot közösségekbe
szervezvén hitében, magyarságtudatában és kultúrájában megtartsa. Céljaink
közé tartozik a magyar kultúra népszerűsítése, a fiatalok érdekvédelme. Az
EMI tevékenységeiben együttműködik a történelmi keresztény egyházakkal,
illetve más, a nemzet boldogulását és gyarapodását szolgáló szervezetekkel.
Háromszéken Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen és Kovásznán
működnek EMI tagszervezetek. A megalakulás óta eltelt hat év mérlege több mint
száz (elsősorban kulturális) rendezvény mintegy tízezer résztvevővel, melyek
közül megemlítjük a Rendhagyó Történelemóra sorozatot, a Szent György
Lovagja hagyományőrző és a Barangoló helyismereti vetélkedőket, a Székely
Március szónokversenyt, a Háromszéki Ifjúsági Fotóversenyt, a
Diákegyüttesek Találkozóját, de Sepsiszentgyörgyön két játszótér és a kórház
gyerekosztályának felújítására is sor került az EMI önkénteseinek köszönhetően.
Kiadványaink közé tartozik a KAVICS ifjúsági lap, a Sepsi Gólyafüzet, a
Kultúra a fiatalok szemében programfüzet, a Barangoló helyismereti
játékgyűjtemény, a Szentgyörgy nevű települések Európában című
kiadvány.
MANDULA című ifjúsági rádióműsorunk minden hétfőn 19 órától
hallható a Sepsi Rádióban, ahol Tordai Sarolta és Molnár Andrea műsorvezetők
fogadják a vendégeket. Várunk téged is rendezvényeinkre és programjainkra.
Nemes Előd - EMI elnök

5

Kavics, Kovakő, Mandula
Kavics, Kovakő, Mandula, azaz minden, ami az embereket, de főleg
minket, fiatalokat érint a megyében. Manapság sokat számít, mennyire jól
informált valaki, viszont elég nehéz annak lenni Kovászna megyében, sőt
még Sepsiszentgyörgyön is, ha diák vagy és a téged érintő hírekre,
eseményekre vagy kíváncsi, de ugyanez a helyzet az idősebbekkel,
szüleinkkel, akik csak annyit látnak, hogy csemetéjük keveset van otthon
és nincs ahonnan meggyőződjenek arról, hogy mi igenis hasznos
tevékenységekkel töltjük el a szabadidőnket.
A Mandula a Sepsi Rádió és az EMI által támogatott egyetlen ifjúsági
rádióműsor a megyében, ahol hétfőnként, heti egy alkalommal
beszámolunk a hét eseményeiről, különböző vendégekkel beszélgetünk a
fiatalokat érintő kérdésekről, tevékenységekről vagy éppen a
pályaválasztásban próbálunk segíteni.
Aki jobban szeret olvasni, mint rádiót hallgatni annak figyelmébe
ajánlom a Kavics diáklapot, amelyből nem csak az iskolán belüli hírekről
olvashat, hanem a megye összes iskolájának diákéletét képes átfogni a
sokszínű szerkesztőségnek köszönhetően. Így nem kell többé a pletykákra
alapoznunk, sőt egyszerűen, gyorsan és ingyen megtudhatjuk, mi zajlik a
szomszéd sulik falai mögött.
Végül, de nem utolsósorban ott a Kovakő, a Háromszék napilap
melléklete, amely inkább a felnőttek körében közkedvelt. Amellett, hogy
rávilágít a fiatalság véleményére és tevékenységeire, egyben fel is hívja
olvasóink figyelmét a változtatandó dolgokra és szükségleteinkre, ennek
köszönhetően ismét fejlődésnek indul valami. Itt szüleink és mások is
megbizonyosodhatnak arról, hogy nem vésznek kárba azok az értékes
órák, melyeket nem a tanulásra szentelünk.
Molnár Andrea
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Beszámoló a Háromszéki Diákegyüttesek Találkozójáról
Sok fiatal számára 2011. április 2-a felejthetetlen élmény marad. Hogy
miért? Ekkor került sor a Háromszéki Diákegyüttesek Találkozójára, amelynek
vendégzenekara az Ossian volt.
A rendezvény megszervezése már hónapokkal a nagy esemény előtt
elindult, nem csupán a szervezők, hanem a diákegyüttesek is készülődtek. Lelkes
fiatalok hosszú heteken át próbáltak, szakították a húrokat és ütötték a kutyabőrt
a legjobb teljesítmény elérése érdekében. Így, kellő felkészültséggel jelentek meg
a HDT tehetségkutatón.
A koncertek délután 14 órától kezdődtek, és amint a mellékelt képek is
mutatják, sok fiatal megfordult a rendezvényen. Mind a kilenc diákegyüttes nagy
sikerélménnyel gazdagodott, de közülük leginkább az első öt helyezést elérő
banda örülhetett igazán. Hosszas tanakodás után kiderült a nyertes együttesek
helyezésszerinti felsorolása. Így tehát: I. díj Chance at Last Day, II. díj Elendil, III. díj
Candelabra, IV. díj Tobacco Band, V. díj Graphic.
Hatalmas és türelmetlen tömeg várta már az Ossian koncertet a
díjkiosztás utolsó pillanataitól kezdődően. Némi várakozás után a füstben
megjelentek az együttes tagjai. A tömegen mintha hidegrázás futott volna végig együtt kezdett tombolni az egész társaság. Úgy a koncert elején, mint a végén a
koncertezők szakadatlan lelkesedéssel pogóztak, énekeltek és egy-két embert
leszámítva, mindenki egyben túlélte ezt a felejthetetlen koncertet.
Köszönjük az Ossiannak és a diákegyütteseknek ezt a felejthetetlen
napot!
Ürmösi Júlia
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A Tábor
Fiatalok kavalkádja lepte el március 11-13. között a Benedek-mezei
toborzó-táborzó helyet. Hogy miért? A válasz egyszerű: kupálódni akartak, vagy
egyszerűen csak szórakozni. Mindenesetre a szervezőcsapat nem vallott
szégyent. A hétvégi EMI toborzótábor résztvevői kivették részüket mind
csapatépítő, mind hangulatfokozó játékokból, ezenkívül elsajátították a
rendezvényszervezés (szinte) minden csínyját-bínját.
A táborban legnagyobb népszerűségnek az elemlámpás számháború
örvendett, ahol a fiatalok bebizonyították, hogy hősiesen állják a sarat (mi több:
szó szerint is), s végsőkig lelkesen küzdöttek a győzelemért. A karaokén a
bátrabbak kieresztették hangjukat, így szórakoztatva a kevésbé merész, vagy a
kevésbé tehetséges társaikat.
Mindemellett a táborlakók a hétvége alatt fejleszthették kézműves
készségüket is, valamint gyarapíthatták kokárda- és karkötőgyűjteményüket. S
ha a hangulat még így sem érte el a tetőpontot, akkor Nagy Gábor tanár úr boroshumoros előadása után már kétség sem fért ahhoz, hogy megérte eljönni az A
Táborba.
Tóth Tímea Kitti
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Székely Március – ifjúsági szónokverseny
Minden évben, a tavasz első hónapjában a 1848 –1849-es forradalom és
szabadságharc hőseire emlékezünk. Mivel ez az ünnep mindenki számára
példaértékű üzenetet hordoz, ezért nem mindegy, hogy ki tolmácsolja ezeket a
gondolatokat.
Ezért került megszervezésre immár harmadik alkalommal a Székely
Március szónokverseny, ahol a résztvevő fiatalok közül került ki az, aki március 15én Sepsiszentgyörgy központjában felszólalhatott a város fiataljainak nevében.
A versenynek idén is Bod Péter Megyei Könyvtár adott otthont. A
versenyzők a helyszínen kapott idézetek segítségével írták meg beszédeiket,
majd egy kis begyakorlás után jöhetett a szónoklat. A zsűri idén is három tagból
állt: Ürmösi Júlia az EMI részéről, Gödri Iringó a Mikó diáktanácsának elnöke és
Gazda Zoltán Sepsiszentgyörgy helyi tanácsának a képviselője. Az öt versenyző:
Oláh Gellért, Ghinea Lóránt, Iochom Zsolt, Bacsó Brigitta és Balázs Hanga
Boglárka beszédjét a zsűri külön-külön is értékelte, majd az eredményhirdetés
következett: az első helyezett Ghinea Lóránd, a második Iochom Zsolt, a harmadik
helyezett pedig Oláh Gellért lett.
Végeredményben a verseny jó hangulatban zajlott, és bár kisebb számú
versenyzőnk volt, mégis sikerült megtalálni azt a fiatalt, aki méltóképpen
tolmácsolta március 15. üzenetét Sepsiszentgyörgy fiataljai számára.
Kósa Ágota

Önkéntesség a templom udvarán
Ifjúsági életünk az önkéntesség jegyében zajlik. Ha valaki megérzi, mit
jelent itt az unitárius egyházközségben ifjúsági egyletesnek lenni, az ráérez az
önkéntesség lényegére is. Megérzi mit jelent ifjúként tagja lenni egy egyháznagy,
egy magyar közösségnek, egy önmagát fenntartó ifjúsági csoportnak.
A fiatal nagyon hamar megérzi, hogy mi az övé. Ifjúsági vezetőként
tudom, hogy az egyházközségünknek nincs egyetlen olyan rendezvénye sem,
amelyen ha háttérmunkásokként is, de az ifjúság ne lenne ott. Jelen van az
istentiszteleteken, egyháztársadalmi rendezvényeken, koncerteken,
k o n fe re n c i á k o n , va s á r n a p i i s k o l á b a n , k öz m u n k á k b a n , s zo c i á l i s
tevékenységekben, karácsonyfa ünnepélyen, anyák napján, egyházalapítónk,
Dávid Ferenc emlékünnepén, március 15-én, de jelen van gyerektáborainkban és
mindemellett éli, szervezi saját programjait.

9

Ezért szerepel célunk között nyomatékosítva: egy olyan ifjúsági csapat
kinevelése generációról-generációra, aki egyetemi évei után is értékes tagja tud
lenni magyar közösségének. Hiszem, hogy akik ma gyermekként, fiatalként
mernek időt, lelkesedést és munkát nem méregetve dolgozni, álmodni, tenni,
szólni, azok a jövőben sem lesznek félreállók.
A Sepsiszentgyörgyi Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet tevékenysége 1988-tól
működőnek számít ugyanis a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség számára
még az 1989-es események előtt fontossá vált a jelenben is az egyházi
hagyományainknak megfelelően a fiatalokkal való foglalkozás. Csíráiban tehát
már 16 éve létező helyi ifjúsági csoportról van szó. A jelenlegi formát 1996 után
öltötte magára. A formai átalakulás feltétlen minőségi fejlődéssel járt, ami
nagyrészt az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ernyőszervezet)
megerősödésének és önálló jogi személlyé válásának is köszönhető. A
Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközségünkben az elmúlt 16 évben sokrétű
pozitív keresztény értékrendet és minőséget képviselő ifjúság nőtt fel, és emellett
tevékenyen élte meg mindennapjait.
A már szokássá, hagyománnyá váló tevékenységeket egyenként
felsorolni igen nagy vállalkozás lenne, ezért a tevékenységeink jellegét
igyekszünk sorolni:
Egyházközségi tevékenység
Rendezvények, szertartások, közmunka alkalmával a 25-40 tevékeny
fiatal természetszerűen segít a munkában. Csoportunk nem kizárólag unitárius
fiatalokat ölel magához, ezt bizonyítja az elmúlt évtized gyakorlata is, miszerint az
ifjúsági csoport, mintegy negyede más felekezetű fiatalokból tevődik össze.
Az egyházközség által vállalt országos rendezvényeken is, de az Országos
Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet által megvalósított egyházköri tevékenységekben
szervező, vagy egyszerűen kezes szerepet vállaltunk (egyháztársadalmi
intézményeink összejövetelei és rendezvényei, ifjúsági egyházköri találkozó,
ifjúsági spor ttevékenységek, egyetemista mozgalom, önismeret,
lelkigyakorlatok).
Vallásos önismeret
Az egyletes fiatalok, de általában érdeklődő vallásórás diákoknak az
utóbbi években rendszeresen ünnepre felkészítő lelkigyakorlata lényeges. Ilyen a
böjti hétvégénk, vagy három éve a Fiatal vagy, ismerd fel értékidet néven futó
programunk. Az ifjak vallásos igénye megmutatkozik a heti rendszerességgel
tartott ifjúsági alkalmak igénybevételében, önismereti estek tevékenységében.
Jellemformálóak ugyanakkor a drámacsoportok, irodalmi és bibliai alapú
vitaestek, gitárestek, koncertek, amelyek szakadatlan sora töltötte ki a fiatalok
életének hetente legalább egy estéjét.
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Sport tevékenység
Sikeresek a sportolásra szentelt hétvégéink is, amikor ismerkedésre
hívjuk meg környező egyházközségeink, és más ifjúsági szervezetek, valamint
testvérfelekezetek ifjúsági csoportjait. Célunk az, hogy ízelítőt nyújtsunk
meghívottainknak sajátos baráti közösségünk tevékenységeiből és
életszemléletéből, valamint az ismerkedés öröme sem elhanyagolandó. A sport
egészséges életmódra sarkalló hatása, a csapatszellem erősítése és az
önfegyelem gyakorlása alapértékeknek számítanak csoportunk értékrendjében.
Itt meg kell említenünk az immár kilencedik éve egyleti gyakorlatban levő
nyári biciklitúránkat országszerte, mely a Kerékpáron Isten országáért nevet viseli,
s mely összességében 7000 km megtett utat jelent. Templomokat, múzeumokat,
várakat, hagyományos székely, csángó és román falvakat, de városokat is,
többsávos országutakat.
Színjátszás
Ifjúsági csoportunk színjátszással is foglalkozik. Az immár tízéves
hagyománnyal rendelkező csoportunk, évente színjátszó találkozókon vesz részt,
és itthon is szülők, barátok, illetve önmagunk örömére játszunk.
Hagyományápolás
Csoportunk rendszeresen képviselteti magát az Országos Dávid Ferenc
Ifjúsági Egylet ilyen jellegű országos rendezvényein is, ahol népdaléneklés,
szavalat, egyház- és nemzettörténelmi vetélkedőkön minden egyes alkalommal
díjazott egyleteseink öregbítették egyházközségünk és városunk nevét.
Ugyanakkor nem ismeretlen számunkra a régiek által olyan jól ismert kaláka sem.
Hiszen tudjuk, mit jelent a sírkőmentés közös erőből, csak egy példát említve.
Szociális tevékenység
A karácsonyi ünnepeket megelőzően meglátogattunk napközi
gyerekotthont, öregotthont, nehéz anyagi helyzetben lévő idős családokat.
Látogatásainkat gyűjtés előzte meg, hogy tőlünk telhető anyagi segítséget is
nyújthassunk. Az otthonok látogatásakor 30-50 önkéntes fiatal válaszolt a
felhívásra, amikor száraz élelmet, vagy heti zsebpénzüket ajánlották fel a Lókodi
Öregotthonban élők részére.
Szabó Adél-Júlia - unitárius segédlelkész
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Ünnepi szónoklat március 15-én

Van bennünk valami, ami nagyobb az észnél. Ezt a bennünk levő
elevenen lüktető hatalmas földdarabot a régi könyvek szívnek nevezik. Vannak
dolgok, melyeket csak azok értenek meg, akiknek szíve van. 1848 márciusa egy
olyan esemény, amelyet csak azok értenek meg, akikben elevenen lüktet a szív.
Akinek van szíve, az tud emlékezni, mindig magyar tud lenni. Akinek van szíve, az
büszke és csak az tud igaz történelmet írni. Az élet azt tanítja, hogy az emberek
gonoszak, a sors igazságtalan, a szeretet kárbavész, mégis vannak emberek s nem
kevesen, akik túlteszik magukat ezeken a dolgokon. És oda tudják nyújtani a
szívüket és kezüket azoknak, akik elesettek és ez által megmutatjuk: "A
magyarság nem a test, nem a vér, hanem a lélek kérdése". Széchényi István azt
mondta: "Tiszteld a múltat, hogy értsd a jelent és munkálkodhass a jövőn."Ha nem
lett volna szíve, soha nem tudta volna kimondani ezt a mondatot.
Higgyétek el, nem attól leszünk magyarok, hogy a mellünkre csapunk
vagy szobánk falát magyar zászló díszíti, hanem attól, hogy tiszteljük a múltat, azt
amit kárhozott ősapáink felépítettek a történelem folyamán! Attól leszünk
magyarok, ha építjük jelenünket tiszta szívből! Attól leszünk magyarok, ha úgy
tudunk cselekedni, hogy azt ne bánjuk meg soha! Attól leszünk magyarok, ha
édes anyanyelvünket, történelmünket és hagyományainkat tovább tudjuk adni,
és ha legelőször önmagunknak be tudjuk bizonyítani: magyarnak lenni nagy
kincs!
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Szavaló és népdaléneklő verseny
Idén az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet a XIV. Versmondó és
népdaléneklő versenyt Székelyudvarhelyen szervezte meg. Az ország különböző
pontjairól több mint száz fiatal gyűlt össze. A sepsiszentgyörgyi Dávid Ferenc
Ifjúsági Egylet képviselői versmondásban: Kozma Kinga, Ghinea Lóránd és Nagy
István voltak illetve népdaléneklésben Székely Tímea képviselte egyletünket. A
vers kategóriában kötelezően választani kellet a következő költők versei közül:
Pilinszky János, Romhányi József, Nemes Nagy Ágnes és Tóth Árpad, illetve egy
szabadon választott verssel is kellett készülni. A népdaléneklők hat népdallal
kellett készüljenek, amelyek közül egyet tetszés szerint énekelhettek, a
megmaradt öt ének közül pedig a zsűri jelölt ki számukra egyet.
A szombat esti gálán sepsiszentgyörgyi egyletünk most sem vallott
szégyent, ugyanis a vers kategóriában a dobogó két fokát foglaltuk el: Kozma
Kinga az első helyet, illetve Ghinea Lóránd a harmadik helyet. Reméljük, majd a
jövőben is büszkén vallhatjuk magunkat sepsiszentgyörgyi unitárius
egyletesnek.
Ghinea Lóránd – SDFIE elnök
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Hiszem azt, hogy ez a maroknyi magyar, aki túlélte a történelme zivataros
századait, megannyi harcot és támadást, meg tudja váltani a világot!
Századunkban a szív kitagadott, árva, mert az ész az úr. Ma az az ember,
akinek esze van. Ezért boldogtalan a ma embere, mert a tudományok magaslatán
álló legnagyobb tudós is szerencsétlen, számkivetett, ha nem érzi életében a szív
örömét. Legyünk az a nép, aki szívvel látja a világot! Legyünk az a nép, aki a rosszat
jóval tudja viszonozni!
Hiszem: Itt az idő és itt is lesz mindig, amíg a szívünkben él a történelem és
megannyi nagy magyar arca: Petőfié, Vörösmartyé, Kossuthé, addig meg tudunk
maradni, mint nép a történelem tengerén.
Erre szólítalak ma: higgyétek el magyarnak lenni kincs! Vigyázzatok és
építsétek hazátokat, őrizzétek és adjátok tovább hagyományaitokat! És végül:
"Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki
minden élet." (Példabeszédek 4,23)
Isten áldjon meg minden magyart!

Ghinea Lóránd

Sportnap a vallásosság jegyében
Sepsiszentgyörgyön március 19-én a Sepsiszentgyörgyi Dávid Ferenc
Ifjúsági Egylet (SEDFIE) szervezésében zajlott az első Háromszék – Felsőfehéri
egyházköri sportnap.
Ezen a napon a kökösi, a brassói, a sepsiszentgyörgyi, az ürmösi, a
kolozsvári Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet képviselete, valamint az Erdélyi Magyar
Ifjak (EMI) csapatai vettek részt.
Közel 90 fiatal hangjától, lelkesedésétől zengett a Nicolae Colan Általános
Iskola sportterme. A vendégek három féle sport közül választhattak szabadon:
kosár, futball, pingpong.
A futballban 6 csapat vett részt. Küzdelmes és sportszerű mérkőzéseket
láthatott a közönség. A véghajrában a brassói csapat bizonyult a legjobbnak,
második helyen Kökös végzett, a harmadik helynek pedig Ürmös örülhetett.
A kosárlabdában 4 csapat küzdött az első díjért. A közönség örömmel
vehette tudomásul, hogy megérte ott töltöttek egy délutánt, ugyanis színvonalas
mérkőzéseket nézhettek végig. A dobogó felső fokát az EMI tudhatta magáénak,
második helyre a kolozsvári csapat és a dobogó harmadik fokára pedig a
sepsiszentgyörgyi csapatunk állhatott fel.
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A pingpong mérkőzéseken 32 ember képviseltette magát. Ebben a
sportágban is az eredmény magáért beszél: a legjobbnak Bíró Attila kökösi
unitárius lelkész mutatkozott, második helyen Fejér Szabolcs a Mikes Kelemen
Elméleti Líceum diákja és a harmadik helyezéssel Antal István kökösi egyletes
büszkélkedhetett.
A sportrendezvényen különdíjakat is kiosztottunk: a „legjobb kapus”
címet Szentpáli Hunor kapta meg, a „gólkirály” pedig Molnár Norbert lett,
valamint a torna legjobb játékosa pedig Antal István volt. Kosárban a „kosárkirály”
címével Pál Magor (EMI) és „kosárkirálynő” címével pedig Zoltán Orsolya
büszkélkedhetett.
Remélhetőleg az elkövetkezendő hónapokban is sikerül megszervezni a
sportolni vágyó fiatalok számára ezt a sporteseményt. Rendezvényünk nem
jöhetett volna létre támogatóink nélkül, akik segítettek a rendezvény
létrejöttében. Támogatóink voltak: S.C Gravo Express Srl., S.C. Casalco S.A., Nicolae
Colan Általános Iskola, az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) és végül
de nem utolsó sorban a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség.
Ghinea Lóránd és Bodó Kinga sepsiszentgyörgyi egyletesek
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Honlapok, információk
www.turuliroda.ro
www.emihirek.ro
www.unitarius-sepsiszentgyorgy.com
Turulmadár Ifjúsági Iroda
Sepsiszentgyörgy, Kós Károly utca 2 szám
(Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség udvara),
Kovászna megye
Drótposta: turuloffice@gmail.com
Honlap: www.turuliroda.ro
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