
Erdélyi Örmény Gyökerek2014. április

20

Erdélyi Örmény Gyökerek 2014. április

21

A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház 
Hamlet című előadásának megtekintésé-
vel hétfőn este kezdődött Áder János Ma-
gyarország elnökének háromszéki látoga-
tása. Értesüléseink szerint az előadást kö-
vető állófogadáson az államfő pozitívan 
értékelte a látott előadást, megdicsérte a 
sepsiszentgyörgyi színművészeket.

Elsősorban az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharchoz kötődő emlékhelye-
ket szeretett volna felkeresni, így alakult 
ki a magyar államfő programja – mondta 
el  kedd reggel a Székely Nemzeti Múze-
umban a sajtó képviselőinek Tamás Sán-
dor. Kovászna Megye Tanácsának elnö-
ke úgy nyilatkozott rendkívül fontosnak 
tartja, hogy Magyarország közméltóságai 
minél gyakrabban jöjjenek Székelyföld-
re. „Mutassuk meg értékeinket, amelye-
ket ezer éven keresztül építettünk. Fontos-
nak tartjuk ezeket a látogatásokat, ezek-
nek, azontúl hogy magánlátogatás, na-
gyon erős érzelmi töltete és üzenete van a 
lakosság irányába” – fogalmazott.

Áder Jánosnak és feleségének, Herczegh 
Anitának Vargha Mihály múzeumigazgató 
mutatta be a Székely Nemzeti Múzeum In 
memoriam Gábor Áron kiállítását, vala-
mint a pénteken megnyitott új időszakos 
kiállítást, amelyen a szabadságharc ritka 
ereklyéit lehet megtekinteni. Az államfőt 
láthatóan érdekelte a Gábor Áron erede-

ti ágyúja, amely pár éve ismét Sepsiszent-
györgyön, a Székely Nemzeti Múzeum-
ban található. A Háromszékre első alka-
lommal látogató Áder János a következő-
ket írta a múzeum vendégkönyvébe: „Fo-
gadják őszinte elismerésemet az 1848-49-
es kiállításukért. Remélem, minél több fi-
atal tér majd be a Székely Nemzeti Múze-
umba, és megismeri történelmünk e fontos 
pillanatának emlékeit. Időutazás, emléke-
zés, hagyományápolás legyenek a fő mo-
tivációi az erdélyi fiataloknak.”

A múzeumi látogatás végén Tamás Sán-
dor, a megyei önkormányzat elnöke egy 
Gábor Áron arckép másolatot (amelynek 
eredetije Kézdivásárhelyen van), vala-
mint a Descriptio Transilvanie című tér-
képgyűjteményt adott át a köztársasági el-
nöknek, Hercegh Anitának pedig festett 
„kincses ládikóval” kedveskedett. A város 
részéről Antal Árpád polgármester Sepsi-
szentgyörgy képes történetét és egy Kós 
Károly rézplakettet ajándékozott az el-
nöknek, a feleségének pedig egy neme-
zelt sálat adott, Vargha Mihály múzeum-
igazgató pedig az intézmény kiadványa-
iból összeállított könyvcsomaggal lepte 
meg az elnöki párt. Sepsiszentgyörgyről 
Csernátonba, a Haszmann Pál Tájmúze-
umba utazott a küldöttség.

Már a csernátoni Haszmann Pál táj-
múzeumnál is kitűnt, hogy Áder Jánost 

a felsőháromszékiek mennyire tisztelik, 
Kézdivásárhelyen viszont még inkább. Az 
elnöki házaspár látogatása ünnepi hangu-
latban zajlott.

Nagy volt a sürgés-forgás a Haszmann 
Pál nevét viselő intézménynél: Áder Já-
nos és neje, Hercegh Anita látogatása az 
múzeum munkatársait, illetve a falubelie-
ket is lázba hozta. Székely ruhás lányok és 
fiúk várták az anyaországi méltóságokat, 
akik a programjukhoz képest jócskán kés-
ve érkeztek meg Bod Péter szülőfalujába. 
A magyarországi és román biztonságiak-
tól kísért házaspár nem feszélyeztette ma-
gát: megkóstolta a jóízű szilvapálinkát, a 
legjobb ízűnek titulált csernátoni kürtőst, 
majd Haszmann Pál vezetésével villám-
látogatást tett a falumúzeumban. A fél-
órás látogatás során csak a múzeum töre-
dékét nézhette meg az elnök, illetve fele-
sége: az idő szorítása miatt néhány kopja-
fát, a szabadtéri gépmúzeumot és a rádió-
házat tekinthette meg, a tulajdonképpeni 
múzeumépületbe alig pár pillanat erejéig 
lépett be.

Kézdivásárhelyen néhány száz ember 
volt kíváncsi Áderre, aki megérkezése 
után először egy kávét fogyasztott el Bo-
kor Tibor polgármesterrel, Tamás Sándor 
megyei tanácselnökkel, valamint Hegedüs 
Ferenc önkormányzati képviselővel ez 
utóbbi vendéglátóipari egységében.

A magas rangú vendég a Gábor Áron 
téren, az ágyúöntő mester szobránál egy 
rögtönzött kulturális ünnepségen is részt 
vett. Áder neje szemmel láthatóan több-
ször elérzékenyült, könnyekkel küszköd-
ve hallgatta végig az előadást, aminek a 
végén a házaspár megkoszorúzta az ágyú-
öntő szobrát.

Ezt követően Áder János és kísérete 
megtekintette a 11-es, illetve a 10-es ud-
varteret, majd a Nyerges-tetőre mentek.

Kopjafát állítottak a Nyerges-tetőn
A mindenkori köztársasági elnök szemé-
lyén és hivatalán keresztül is kifejezi a 
magyar nemzet egységét – jelentette ki 
Áder János keddi nem hivatalos csíkszé-
ki látogatása során.

Áder János, Magyarország államfő-
je és felesége, Herczegh Anita nem hi-
vatalos romániai látogatása során 
Kézidvásárhelyről érkezett kedden délben 
a Nyerges-tetőre. Az 1848-as forradalom 
és szabadságharc hőseinek állított emlék-
műnél találkozott Borboly Csabával, Har-
gita Megye Tanácsának elnökével és az 
alcsíki polgármesterekkel.

A köztársasági elnök köszöntötte a je-
lenlévőket, és beszélgetésbe elegyedett 
velük. Kifejtette, hogy az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharc emlékhelyei 
egyaránt fontosak kell legyenek a Ma-
gyarországon és a Székelyföldön élő ma-
gyarok számára, ahogyan az idős nemze-
dék mellett a fiatalok számára is. Rámu-
tatott, hogy az 1848-49-es szabadságharc 
nélkül nem lehetne polgárosodásról, mo-
dern kori Magyarországról beszélni. Hoz-
zátette, így van ez még akkor is, ha meg 
kellett várni az 1867-es kiegyezést, ahol 
Deák Ferenc elérte mindazt, amit a sza-
badságharc alatt fegyverekkel nem tudtak 

Bartos Lóránt, Kömény Kamilla, Pethő Melánia, Gy. Turoczki Emese

Székelyföldi körúton Áder János magyar államfő
Időutazás, emlékezés, hagyományápolás legyenek a fő motivációi az erdélyi fiata-
loknak – többek között ezt írta be kedd délelőtt a Székely Nemzeti Múzeum ven-
dégkönyvébe Áder János magyar államfő, aki magánlátogatáson tartózkodik Er-
délyben. A mindenkori köztársasági elnök személyén és hivatalán keresztül is kife-
jezi a magyar nemzet egységét – jelentette ki az államfő keddi, nem hivatalos csík-
széki látogatása során.
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kivívni. Arra az újságírói felvetésre, mi-
szerint a székelyek a nehéz időkben báto-
rításnak értékelik a magyar államfő láto-
gatását, Áder János kifejtette: „a minden-
kori köztársasági elnöknek van egy alkot-
mányi kötelezettsége: a személyén, a hi-
vatalán keresztül is ki kell fejeznie a nem-
zet egységét”.

Miután a házaspár az emlékműnél elhe-
lyezte a kegyelet koszorúját, a hősök te-
metőjébe vonult, ahol Tamás József római 
katolikus püspök megáldotta az általuk ál-
líttatott kopjafát. Ezt András Lajos fafara-
gó készítette, aki a helyszínen ismertette a 
kopjafa szimbólumainak jelentését, majd 

a hagyományos székely mesterségek fon-
tosságáról és azok életben tartásáról be-
szélgettek az elöljárókkal.

Áder János feleségével a Nyerges-tetői 
látogatást követően Csíkszeredában ebé-
delt, majd a délutáni órákban Madéfalvára 
utazott, hogy koszorút helyezzen el a 
Siculicidium emlékműnél. A felcsíki tele-
pülések polgármesterei mellett sok hely-
béli is az emlékműnél várta az államel-
nök érkezését, aki személyesen köszön-
tötte az elöljárókat és a helybélieket. Rö-
vid látogatása után rögtön továbbindult, 
hogy Gyergyószéken is találkozhasson a 
helybéliekkel.

Gyergyói emlékművek előtt tisztelgett 
Áder János
Gyergyószentmiklóson az önkormány-
zat képviselő-testülete, egyházi vezetők, 
helyi és környékbeli települések lakói 
fogadták Áder Jánost és kíséretét az ör-
mény katolikus templom kertjében, aho-
va a vörösköpönyegesek sorfala között 
vonult be a magas rangú vendég és kísé-
rete. Az örmény egyházi kórus rövid elő-
adását követően Mezei János polgármes-
ter köszöntötte a vendégeket. Az állam-
fő Czetz János honvédtábornok emlék-
plakettjénél koszorút helyezett el, majd 
a házigazdák felkérésére kíséretével és 
a fogadása összesereglettekkel együtt a 
templomba vonult. Ott Szilágyi Lőrincz 
plébános és Magyari Sáska Zsolt egyete-
mi tanár ismertette a templom, illetve a 
gyergyói örménység történetét.

„Amit legfőképpen megköszönök 
önöknek, az a hit megőrzése, a hagyo-
mányok ápolása, a történelmi példaképek 
emlékállítása, és hogy a fiataloknak meg-
mutatják, hogy kik is voltak az őseik és 
mit köszönhetnek nekik” – szólt vendég-
látóihoz Áder János.

A kötetlenné alakuló beszélgetés so-
rán elmondta, Böjte Csaba gyergyó-
szentmiklósi gyermekotthonában nevel-
kedő két kislányért vállaltak keresztszü-
lőséget feleségével.

„Gyergyószentmiklóshoz másfajta 
szálak is kötnek bennünket. Ezért való-
színű, hogy ide gyakrabban járunk majd, 
mint más településekre” – búcsúzott a 
fogadására összegyűltektől az elnök, 
magyarázatot is adva neje, Herczegh 
Anita távolmaradására. Mint mondta, az 
örmény közösségnél tett látogatása ide-
jén felesége éppen keresztgyermekeiket 
kereste fel.

Az örmény templomtól gyalog vonult a 
Petőfi- és a Kossuth-szoborhoz a küldött-
ség, ahol Áder János virágok elhelyezé-
sével tisztelgett a forradalom nagyjainak 
emléke előtt.

Gyergyószentmiklósról a kora esti 
órákban távoztak a magas rangú ven-
dégek és kíséretük. Erdélyi látogatásuk 
utolsó állomása Válaszút lesz.

(Székelyhon.ro – 2014. március 18-19.)

Áder János köztársasági elnök látogatása 
Gyergyószentmiklóson

Mindenekelőtt gratulálok a szervezőknek, valószínűleg az Erdélyi Magyarörmé-
nyek Szövetségének, akiknek minden valószínűség szerint szerepük volt abban, 
hogy a város a helyi örménykatolikus templomban fogadja a magasrangú vendé-
get. Ennél szebb születésnapi ajándékot nem is kaphatott közösségünk, hiszen áp-
rilis 30-án leszünk 1 évesek. Az is igaz, hogy tudnak rólunk Magyarország erdélyi 
külképviseletei, hiszen valamennyien rendszeresen kapják az EÖGYKE füzeteket. 
(A Gyergyói Kisújság képeinek felhasználásával tallózta Bálintné Kovács Júlia)

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékhelyeit kereste fel Áder János köztár-
sasági elnök erdélyi, nem hivatalos látogatása idején, március 17–19-én. A Sepsiszent-
györgyön, Felsőcsernátonban és Kézdivásárhelyen tett látogatása után, a nyergestetői 
csata emlékhelyén száznál többen fogadták a köztársasági elnököt, Madéfalvát is érint-
ve, látogatása második napján a délutáni órákba érkezett Gyergyószentmiklósra.

Gyergyószenkmiklóson az örmény katoli-
kus templom kertjében egyházi elöljárók és 
a helyi képviselő-testület tagjai fogadták a 
magasrangú vendégeket és kíséretüket

A gyergyói Örmény Kórus az örmény Himnusz 
eléneklésével, Varga Katalin Eszter, a Salamon 
Ernő Gimnázium diákja verssel köszöntötte a 
vendégeket


