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Nagy-Küküllő
„ Nyelvében él a nemzet.” - Gróf Széchenyi István

KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAP – INGYENES, MERT MEGFIZETHETETLEN

Megvan a harmadik erdélyi
hungarikum
A nemzeti értékpiramis legmagasabb fokára sorolta be mai ülésén a Hungarikum Bizottság
a Vallásszabadság Törvényét, ezzel háromra nőtt az erdélyi hungarikumok száma. A Bizottság
továbbá a székelykapuk Magyar Értéktárba való felvételéről is döntött. A Vallásszabadság
Törvényét a Magyar Unitárius Egyház, a székelykapukat a Székely Nemzeti Múzeum tavaly terjesztette a Bizottság elé.
„Az 1568-as tordai országgyűlés
vallásügyi határozata Erdély
talán
legnagyobb
ajándéka
az európai kultúra számára. A
mai döntés, amellyel Torockó
épített öröksége és a Csíksomlyói
búcsú mellett a Vallásszabadság
törvénye is bekerült a Hungarikumok gyűjteményébe, hatalmas
öröm. Ez túlmutat a múlton, és
nemcsak a jelenről, de a jövőről,
a közös reményekről, tervezésről
szól. Felkiáltójelként szolgál,
hogy ne feledkezzünk meg a
békére és a szabadságra való törekvésről!” – nyilatkozta Hegedüs Csilla, az Erdélyi Magyar Értéktár
Bizottság elnöke az ülést követően.
folytatás a 3. oldalon
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Tánczos Barna: medvetámadás esetén lehetővé kell tennünk az azonnali közbelépést –
július folyamán fogadja el a kormány az erre vonatkozó jogszabályt.
„Az államnak és a mindenkori
kormánynak az a kötelessége,
hogy megvédje állampolgárait.
Rendkívüli helyzetekben azonnali
intézkedéseket kell foganatosítani. Jelen pillanatban a szaktárcának az a feladata, hogy emberéleteket mentsen a megsokszorozódott
medvetámadásokkal
szemben. Ezért egy olyan jogszabályt készítünk elő, amely megteremti a lehetőséget arra, hogy a
veszélyes vadállatokat a jelenleginél sokkal rövidebb idő alatt,
24 óra alatt lehessen eltávolítani
altatólövedékkel vagy kilövéssel.
Így lehetőség lesz arra, hogy a
hatóságok azonnal közbeléphessenek” – jelentette be Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi
és erdészeti miniszter pénteken délelőtt Bukarestben, majd hozzátette, hogy a jogszabályt július
folyamán már el is fogadja a kormány.						
folytatás a 3. oldalon

C.I.Bratianu út 32 szám
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Szeben megye
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Kerékpárút-hálózat kiépítésére
nyílik lehetőség

Nagy-Küküllő

Gördülékenyebb lesz az építkezési ipar, új tervezési ellenőröket
és építkezési szaktanácsadókat
engedélyeztetünk

Miniszteri rendelettel hagyta jóvá a szaktárca: megszüntetik az építkezési szaktanácsadók és tervezési ellenőrök egyeduralmát, és egyszerűsítik az engedélyeztetés folyamatát.
Cseke Attila fejlesztési miniszter elmondta: az építkezési szaktanácsadók és tervezési ellenőrök feladata többek
között ellenőrizni az épületek szerkezeti biztonságát és a tűzés földrengés-biztonsági előírások betartását. A tervrajzokat
csak ők hagyhatják jóvá, az építkezések nem haladhatnak
nélkülük, most azonban 24 megyében nincs tűzbiztonsági
szakértő. Mindemellett, mutatott rá a tárcavezető, az országszerte jelenleg, különböző szakterületeken engedélyezett
Az RMDSZ kezdeményezésére a kerékpárutak pontos szaktanácsadó több mint fele 70 év fölötti.
meghatározásáról szavazott hétfőn a szenátus plénuma. A
Szövetség által kidolgozott törvénymódosítás egy új fogalmat
vezet be a romániai jogrendszerbe, így lehetőség nyílik a közutaktól különálló bicikliutak építésére két település között. A
tervezet az eddigi biciklisáv fogalom helyett a kerékpárral
közlekedőknek szánt utak fogalmát vezeti be – mondta el
Turos Lóránd Szatmár megyei szenátor, az RMDSZ szenátusi
frakcióvezetője.
A törvénymódosítást Tánczos Barna környezetvédelmi
miniszter, Fejér László Ödön, az RMDSZ szenátusi frakcióvezető-helyettese, Benedek Zakariás, a Szövetség képviselőházi
frakcióvezető-helyettese és Jakab Barna, Kovászna Megye
Tanácsának alelnöke dolgozta ki.
Fejér László-Ödön Kovászna megyei szenátor, a szenátus
Szállításügyért és Infrastruktúráért felelős bizottság tagja, a
szenátus plénumi ülésén elmondta: a rendelkezések nyomán
lehetőség nyílik kerékpárutak építésére a helyi, megyei vagy
országos intézmények számára. Ez megteremti egyaránt a
környezetkímélő, biztonságos és egészséges közlekedés lehetőségét.

Mindezek ellenére, hívta fel a figyelmet Cseke Attila, a
jelenleg engedélyeztetett szaktanácsadók és ellenőrök hátráltatták az újak engedélyeztetését. „Az elmúlt években kevés
vizsgát szerveztek az új szaktanácsadók és ellenőrök engedélyeztetése céljából, hiszen, a hatályos rendelkezések értelmében,
a vizsgáztató bizottságot a jelenlegi szakértőkből kell összeállíA jogszabálytervezet esetében a végső döntést a képvi- tani. Az új rendelet törli ezt a feltételt, és az eddigi, központosíselőház plénuma hozza meg, a törvény az államelnöki kihirde- tott vizsgaszervezéssel szemben nem csak a fővárosban, hanem
tést követően léphet hatályba.
Kolozsváron, Temesváron, Brassóban, Jászvásáron és Konstancán is vizsgát kell kiírni” – mutatott rá a fejlesztési miniszter.
Az új miniszteri rendelet értelmében továbbá a vizsga
rácstesztes lesz, a tételeket egy országos bizottság dolgozza
ki, a vizsgán a felügyeletet és a javítást pedig egy másik, regionális bizottság látja el. A szóbeli vizsgát törölték az új előírások,
hiszen az egy eszköz volt a szubjektív elbírálásra, mondta a
miniszter.
Az új előírások szerint kötelező lesz idén egy, majd
évente két vizsgát szervezni az új szaktanácsadók és ellenőrök
engedélyeztetésére. A vizsga időpontját legkésőbb 45 nappal
előtte ki kell hirdetni. A jelentkező ellenőrök és szaktanácsadóknak legalább 8, illetve 12 év tapasztalattal kell rendelkezniük, amennyiben legalább 3, illetve 4 évig dolgoztak építkezési tervrajzkészítéssel – összegezte a miniszter.
www.rmdsz.ro
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folytatás az első oldalról

A 24. órában vagyunk, de változtathatunk – a mai súlyos
medvetámadásról beszélt Tánczos Barna

A mai döntés elismeri a tordai országgyűlés vallási határozatának kultúrtörténeti, vallástörténeti és történelmi jelentőségét, amely mai napig nagy jelentőséggel bír nemcsak az
erdélyi, a magyar, hanem a nemzetközi kultúrában is. „Az 1568-as
határozat egyik meghatározó értéke, amely erdélyiségünket is
adja, éppen az, hogy a vallásszabadságban nemcsak a társadalmi
béke garanciáját látja, hanem alapvető emberi jogként, identitásának elengedhetetlen részeként tiszteli az egyes ember hitbéli
meggyőződését és felekezeti hovatartozását. Ez az, ami példamutató, világformáló gondolat, az a szellemi örökség, amihez
vissza lehet nyúlni, amire építeni lehet” – tette hozzá Hegedüs.

„Hat órán át küzdöttek annak a személynek az életéért,
akit ma hajnalban Székelykeresztúr térségében megtámadott
egy medve. Estére stabilizálódott az állapota. Ez a tragédia is
egyértelműen jelzi: egyre sürgetőbb életbe léptetni azt a jogszabályt, amellyel ártalmatlanná lehet tenni a veszélyes medvéket. A
jogszabály-módosítás értelmében a medvetámadás bejelentését
követően legtöbb 24 órán belül egy csendőrökből és vadászokból
álló különítmény eltávolíthatja a veszélyes állatot egy jól kidolgozott eljárás alapján, felmérve a kialakult helyzet súlyosságát.
A megoldást a problémára a megelőzés és az azonnali közbelépés
jelenti”– mutatott rá Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi
A székelykapuk felvétele a Magyar Értéktárba a székely közösség és erdészeti miniszter pénteken este Csíkszeredában.
identitásszimbólumának megőrzésére hívja fel a figyelmet.
Ugyanakkor tudatosítja ezeknek értékét, nemzeti jelentőségét,
Tánczos Barna a sajnálatos eset kapcsán hangsúlyozta:
hangsúlyozza a kapuk nyilvántartásának és turisztikai hasznosí- „Elsősorban az emberi élet szempontjából kell vizsgálnunk a
tásának fontosságát is.
történteket. Az állam felelőssége és kötelessége szavatolni az
állampolgárok biztonságát. Meg kell előznünk az ilyen és ehhez
hasonló tragédiákat!”

Medvetámadások helyzete

A miniszter kifejtette: bár a romániai emberek többsége
számára nem jelent valós veszélyt a medve, az áldozat családja,
folytatás az első oldalról
rokonai, ismerősei, barátai, közvetlen környezete, illetve annak
a 13 megyének a lakói körében, ahol az utóbbi időben megszaTánczos Barna RMDSZ-es miniszter rámutatott arra is,
porodtak a medvetámadások, egészen más a sokszor állatvéhogy a jogszabály előkészítése során a jelenlegi preventív
delmi szempontból láttatott medvekérdés megítélése.
eljárás mellé bevezetik az azonnali eljárást, hiszen az emberi
beavatkozás a jelenlegi törvények alapján csak a megelőzésre
szorítkozhatott, nem írták elő az azonnali közbelépést.
„Az azonnali eljárás azt jelenti, hogy a medvetámadás
bejelentését követően legtöbb 24 órán belül egy csendőrökből
és vadászokból álló különítménynek kell eltávolítania a veszélyes
állatot egy jól kidolgozott eljárás alapján, felmérve a kialakult
helyzet súlyosságát. Amennyiben egy medve először hatol be
lakott területre, meg kell próbálni elkergetni a vadat. Amennyiben
az állat többször megjelenik a helységben, akkor az állatot el kell
altatni és a lakott területtől távol kell elengedni a vadonban.
Ha a medve veszélyes, agresszív és támad, a megoldás annak a
kilövése” – taglalta a szaktárca vezetője.
„El kell fogadnunk a valóságot, a legnagyobb hiba lenne
tagadni a tényeket. Az 112 segélyhívó számon bejelentett
medvetámadások száma közel hatezerre nőtt a 2016-2021-es
időszakban. Csupán 2021 első öt hónapjában 957 segélyhívás
„Az ország lakosságának 80 százalékát, azt, aki a főváérkezett. Emellett több ezer haszonállatot öltek meg a medvék. A
rosban a tizedik emeleten lakik, nem érinti közvetlenül ez a
statisztikákból pedig kiderül, hogy ez éppen abban az időszakban
probléma. Ők nem mérik fel a helyzet súlyosságát, számukra a
történt, amikor az emberi beavatkozás lehetőségét a minimálisra
medve nem veszély, hanem egy szép nagyvad. De az államnak
csökkentették” – mondta Tánczos Barna.
azonnali beavatkozást kell biztosítania, ugyanis minden egyes
emberéletért felelősséggel tartozik. Ahogy a Sürgősségi Esetek
A miniszter rámutatott arra is, hogy csak az utóbbi
Felügyelősége vészhelyzetek esetében, úgy az általam vezetett
napokban több tíz medvetámadásról érkezett hír. A medvék
minisztériumnak is gondoskodnia kell megfelelő procedúrákról
betörtek a lakott területekre, ahol élelmet kerestek, a helyi
és jogi keretekről, ha medvetámadásról van szó. Környezetvélakosok pedig arra panaszkodtak, hogy a hatóságok semmit
delmi miniszterként felelős vagyok azokért az intézkedésekért,
sem tesznek, hogy megvédjék gazdaságaikat.
amelyeknek meg kell teremteniük a jogi hátterét az emberi élet
védelméért. Ez az egyetlen racionális, vitathatatlan és elengedTánczos Barna kiemelte, hogy az azonnali közbeléhetetlen megközelítés, amellyel meg tudjuk előzni az ilyen és
pésnek és a megelőzésnek együttesen kell jelen lennie a
ehhez hasonló tragédiákat” – szögezte le a szaktárca vezetője.
probléma megoldása során, és szükség van a medve életteEmlékeztetett ugyanakkor arra is, hogy az RMDSZ már évek óta
rének védelmére, a biodiverzitás fenntartásának biztosítására,
szorgalmazza mind a politikum, mint pedig a természetvédők
valamint a mezőgazdasági területek védelmére. Ez utóbbi
előtt a medvetámadások megelőzésének fontosságát, amellyel
pedig az erdők körül kialakított ütközőzónák segítségével valókapcsolatosan már törvénytervezetet is előkészített.
sítható meg, ahová a medvék által kedvelt lágyszárúakat vagy
fásszárúakat kell telepíteni.
www.rmdsz.ro
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Szülőföldön magyarul

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Miniszterelnökség adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra
Nemzetpolitikai Államtitkársága megbízásából meghirdeti vonatkozó rendelkezései szerint kötelező képzésben részea „Szülőföldön magyarul” című programra vonatkozó felhí- sülnek.
vást a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz
támogatás, illetve hallgatói támogatásra vonatkozó támo2. A BGA Vhr. 32/C. § (3) bekezdésében foglaltak szerint
gatási kérelem benyújtására a 2020/2021-es tanévre.
hallgatói támogatásban részesülhet az a nappali tagozatos
hallgató, aki Romániában működő felsőoktatási
intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven
folytatja.
II. Az I. pont szerinti támogatásokra nem
jogosult:
a) az az alap- vagy középfokú oktatási intézményben tanuló, aki a 2020/2021-es tanév első
félévében több mint 50 tanórát igazolatlanul
hiányzott;

Célja: a romániai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
I. Támogatásra jogosultak: 1. A Bethlen Gábor Alapról
szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló
367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BGA Vhr.
) 32/C. §-ában foglaltak szerint nevelési, oktatási, valamint
tankönyvés taneszköz támogatásban részesülhetnek azon
személyek, akikre a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya kiterjed az
alábbiak szerint:
a) azok a kiskorú gyermekek, akik a 2020/2021-es tanév
kezdetétől Romániában működő akkreditált óvodában magyar
nyelvű nevelésben vesznek részt,
b) azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 2002.
augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Romániában
működő, akkreditált, vagy működési engedéllyel rendelkező
oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat folytatják, és ba) az alap- vagy középfokú tanulmányaikat
magyar nyelven folytatják és Románia közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán
kötelező képzésben részesülnek, bb) fakultatív vagy opcionális
(választható tantárgyként) magyar nyelvű oktatásban részesülnek, és a lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon
belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy
magyar nyelvű tagozat, bc) olyan sérült vagy halmozottan
sérült magyar nemzetiségű kiskorú személyek, akik nem akkreditált nevelési és oktatási intézményben folytatnak magyar
nyelvű tanulmányokat vagy egyéb magyar nyelvű nevelésben
részesülnek, bd) olyan kiskorú személyek, akik sajátos nevelési
igényeinek megfelelő - részben vagy egészben magyar nyelvű
– nevelésben és oktatásban vesznek részt,
c) azok a középiskolai tanulók, akik a 2020/2021-es tanév
megkezdéséig tizennyolcadik életévüket betöltötték, de az

b) az a fakultatív, vagy opcionális magyar
nyelvű oktatásban részesülő tanuló, aki a
2020/2021-es tanév első félévében a magyar
tanórák több mint 10%-áról igazolatlanul hiányzott;
c) az aki a támogatási kérelmet (adatlap + mellékletek)
a megadott határidőn túl, illetve hiányosan nyújtja be, és a
felszólításban szereplő határidőn belül sem pótolja a hiányosságokat;
d) azon személy, akire a szomszédos államokban élő
magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya nem terjed
ki1 ;
e) az a hallgató, aki nem nappali tagozaton folytatja
tanulmányait;
f) az a hallgató, aki nem Romániában működő felsőoktatási intézményben folytatja tanulmányait.
A fenti feltételek bármelyikének fennállása esetén
a támogatási kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra
kerül.
III. Támogatás összege és jogcíme: A. NEVELÉSI,
OKTATÁSI, valamint TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS
– 22.400 forintnak megfelelő RON B. HALLGATÓI TÁMOGATÁS
– 22.400 forintnak megfelelő RON
A támogatás a 2020/2021-es tanévre egy alkalommal
igényelhető. A „Szülőföldön magyarul” program teljes támogatási keretének forrása a Bethlen Gábor Alap 2021. évi költségvetésének „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzatán rendelkezésre álló összeg.
V. Támogatási kérelem érvényességének feltételei:
Az I.1. pontban megjelölt, nevelési, oktatási, valamint
tankönyv- és taneszköz támogatásra vonatkozó feltételek:
- megfelelően kitöltött Adatlap; (a dokumentum minden
adatának megadása kötelező, a kitöltési útmutatónak megfelelően)
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- kötelezően csatolandó mellékletek:
VII. A támogatási kérelmet a jelen felhívás mellékletét
képező
adatlapon, papír alapon lehet benyújtani, ajánlott
a) a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának
küldeményként 1 (egy) eredeti példányban, zárt borítékban
vagy személyazonosító okiratának fénymásolata;
az alábbi címre:
b) a szülő/törvényes képviselő érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata. Amennyiben a törvényes képviselő nem az anyakönyvezett anya vagy apa, mellékelni kell
U.C.D.M.R. – RMPSZ
a támogatási kérelem beadására vonatkozó jogosultságot „Szülőföldön magyarul” - Pályázati Iroda, 530300 Miercurea
igazoló dokumentumot (válásról szóló bírósági végzés, a törvé- Ciuc/Csíkszereda, OFICIUL POȘTAL nr. 1 sz. POSTAHIVATAL
nyes képviselő megbízásáról szóló hatósági döntés, környezetC.P. nr. 19 sz. Pf., Jud. Harghita / Hargita megye
tanulmány, stb.);
c) a gyermek(ek) iskolalátogatási/óvodalátogatási
VIII. Az Adatlapok beszerezhetők:
igazolásának eredeti példánya, amely tartalmazza az adott
osztály/ tagozat/ csoport tannyelvének megjelölését, valamint
Az Adatlapot, válaszborítékot és az Útmutatót tartala 2020/2021-es tanév első félévében felhalmozott igazolatlan
órák számát az osztály tanítója vagy az osztályfőnök aláírásával mazó igénylési csomagokat át lehet venni:
hitelesítve. A fakultatív magyar nyelvű oktatásban részesülő
tanulók esetében az igazolásnak tartalmaznia kell a hivatalosan
- a gyerek által látogatott oktatási intézményben
előírt, magyar nyelven tartott órák számát és a 2020/2021-es
(óvodában/iskolában),
tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát.
- a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (a továbAz opcionális magyar nyelvű oktatásban részesülő tanulók
esetében az igazolásnak tartalmaznia kell a hivatalosan előírt biakban: RMPSZ) Területi Oktatási Központjai irodáiban, az
magyar nyelven tartott órák számát és a 2020/2021-es tanév RMPSZ megyei/területi/körzeti képviselőinél, illetve
- letölthetők a www.szulofoldonmagyarul.ro honlapról.
első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát. Utólag
módosított, törölt, javított, felülírt igazolásokat nem
fogadunk el!;
IX. A támogatási kérelmek elbírálása, a támogatás
d) A moldvai magyarok magyar nyelvű oktatásban való folyósítása:
részvétele esetében a látogatott oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatást igazoló irat, vagy, amennyiben a helyA beérkezett támogatási kérelmekről a Romániai Magyar
ségben nincs hivatalos magyar nyelvű oktatás, a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége által kiállított, magyar nyelvű okta- Pedagógusok Szövetsége - ellenőrzés és feldolgozás után javaslatot tesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, aki döntési
tásban való részvételt igazoló irat eredeti példánya.
javaslatát a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság (a
továbbiakban: Bizottság) elé terjeszti. A támogatási kérelmet
A I.2. pontban megjelölt hallgatói támogatásra vonat- benyújtó személy a Bizottság döntéséről írásos tájékoztatást
kozó feltételek:
kap.
- megfelelően kitöltött Adatlap;
- kötelezően csatolandó mellékletek:

A Bizottság jóváhagyó döntése esetén a megítélt támogatási összeg folyósítása kizárólag banki átutalással történik
az igénylést benyújtó szülő fizetési számlaszámára, a Bizottság
által meghatározott összegben. A támogatásokkal kapcsoa) a támogatási kérelmet benyújtó személy érvényes
latban további tájékoztatást a Bizottság döntését tartalszemélyazonosító okiratának fénymásolata;
mazó értesítőben, továbbá a fentiekben feltüntetett RMPSZ
b) a támogatási kérelmet benyújtó személy hallgató irodában kaphatnak.
jogviszonyát igazoló okirat eredeti példánya, amely igazolja,
hogy tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven
X. Az igénylési csomag elemei:
folytatja. Amennyiben a támogatási kérelem hiánypótlásra
szorul, akkor a támogatási kérelmet benyújtó személy köteles
az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül
a) Adatlap (igazolásmintákkal),
a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben
a támogatási kérelem érvénytelennek minősül. Hiánypótlásra
b) Útmutató.
csak egyszer van lehetőség. Az Adatlapon kérjük a lakhelyet és
a levelezési címet (amennyiben más, mint a lakhely) pontosan
feltüntetni. Kérjük, tüntessék fel e-mail elérhetőségüket
A támogatási kérelmek benyújtásával kapcsolatos
és telefonszámukat az esetlegesen felmerülő problémák kérdésekben az alábbi elérhetőségen kérhető tájékoztatás:
gyorsabb ügyintézése érdekében.
V. Benyújtás módja:

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, „Szülőföldön magyarul”

VI. Jelen felhívás alapján a 2020/2021-es tanévre igényel- Pályázati Iroda, Tel: 0266 244 450 E-mail: info@szulofolhető támogatásokra 2021. június 10. – 2021. szeptember 30. donmagyarul.ro
közötti időszakban lehet támogatási kérelmeket benyújtani. A
támogatási kérelem utolsó postára adási dátuma: 2021. szep-
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Értünk szól a harang
pedig megpróbált közelebb kerülni a magyar Erdélyhez..Aradig
jutott..
A nemzeti traumaként megélt Trianon, nemzedékeken
keresztül a nem elfogadás jegyében, politikai és diplomáciai
figyelemfelkeltésre egyaránt elhasználódott, olyannyira hogy
a mai interneten felnőtt generációk érdeklődési területéhez
elvétve kapcsolódhat. Szükségessé vált egy újragondolása
a témának, egy olyan megközelités gyakorlatba ültetésével,
amely a miértek és a történelmi tények közeledése és megismerése révén választ adhatnak arra hol látjuk önmagunkat,
magyarságunkat a következő században.

Harangoztak. Délután 4 óra volt, hétfő. Apai nagyapám,
a temes-torontáli Belence postatisztje megszámolta a napi
bevételt, dohánytól átitatott ujjai között mintákra leltek az
immár a felülbélyegezett 25 és 200 koronás bankók fehéren
hagyott oldalai…Gondosan beirta a napi árfolyamon immár
lejben is kiszámolt kasszaszaldót, majd a hivatali pecséttel
együtt, fogta a pénzt és betette a rácsosszekrény kulccsal
zárható rekeszébe. 1920 június-5-én, hasonlóképpen mindazokhoz akik megtagadták a román hűségeskü letételét,
végleg elhagyta szolgálati helyét.

A regénybeli Simándy Pál tudta mit vállalt fel avval hogy
visszatért a görgényi havasok kis falujába. Vigaszt reményt
nyujtott, hitet egy hazában, egy nemzetben. Föltámadás
ünnepén azonban hiába húzta a harangokat és várta hiveit
Bod Péter templomába, a magyarok egy fatemplom körül
térdeltek…Ne hagyjuk hogy magyar öntudatunk utolsó szikrája
is elhagyjon bennünket. Idő van. Ahogy 100 éve sem tudták a
harangjainkat elnémitani, ahogy a könnycseppek egyformák
bármilyen nyelvet is beszélünk, úgy a harangszó is egy. Tud
fájdalomról de örömről is hirt adni. Összeköt bennünket. Mert
az a nép akinek szólnak a harangjai, tud Istenhez kiáltani.
Szóljon a harang minden június 4-kén, elveszett álmok, hazák
után immár nekünk, értünk, magyarokért… Ezúton szeretnénk
szíves figyelmébe ajánlani a Nyilas Misi Tehetségtámogató
Egyesület ösztöndíj-pályázatát.

Ami előtte és utána történt, egyaránt szerves része
Trianonnak, hiszen egy folyamatról beszélünk és nem lehet Befejeződött az oltár restaurálása Kiskapuson
mindent 1920 június 4-ikéjének délutánjára kenni. Rákosi
Kiskapuson az elmúlt év nyarán
Viktornál már 1903-ban elnémultak a harangok, szinte előre
kezdődött el az oltár restaurálátván hogy mi fog a békediktátum után következni, hogyan
lása. A felújítás két szakaszban
fog két különböző világ, az erőszakosan terjeszkedő ortodox
történt. A projekt első szakaszellemiség a nemzeti identitás egyik végvárának tekintett
szában Ferenczy Botond kolozsreformátus gondolkozásnak a sorsformáló váteszévé válni. A
vári képzőművész és csapata
Trianont közvetlenül követő időszakban, a leszakadt országaz oltár két festményét vitte
részben, a vallás maradt az egyetlen mentsvár, az a bizonyos
el kolozsvári és bukaresti
szalmaszál amibe még kapaszkodni lehetett..A régi világ visszaműhelyeikbe, hogy felújítsák
állitásának megvalósithatatlansága már 1940 előtt eldőlt..Az
azokat, a másodikban pedig
utolsó magyar aki fegyverrel hagyta el Erdélyt, Maderspach
Ioan Muntean, a nagyszebeni
Viktor talán még hitt abban hogy a Trianon utáni elsüllyedt
Brukenthal Múzeum restauvilágban még van esély arra hogy itthon ismét megteremrátora a fa komponenseket
tődjön a sokak által óhajtott magyar nemzeti tér.. Kezdetben
konzerválta és festette újra, az
eltüntek a magyar utcanevek, sajtókiadványok, hotel és bolteredeti színek megjelenítésére
feliratok, majd bedeszkázták, széthordták vagy lerombolták a
törekedve. Mindkét munka kiviszobrainkat.Negyedmillióan kényszerültek elmenekülni, majd
telezése magas szakértelmet
amikor 1940 ben majd 4 évre ismét visszatért Erdély egy része
igényelt, és az eredmény is
és a harangok újra reménykeltőn megcsendültek a magyar
magáért beszél. Köszönjük a
templomokban, szétszakadt családok ezrei várták hogy a
támogatóknak, azaz a Romániai
kényszerve távozók talán újra visszatérnek.. Nem igy történt.
Evangélikus-Lutheránus Egyház
A nyomorúság, a félelem, a jövő bizonytalansága a küszöbön
Püspöki Hivatalának, a kolozslévő újabb hábórúval, nemzedékek sorsát pecsételte meg.
Itthonmaradottak, vissza nem térni merők százezrei várták a vári esperességnek, a kolozsvári egyházközségnek, a Nordkirjelet, a hivó szót, Hunnia irányt mutató kezét azonban lassan chének, valamint a Martin Luther Bundnak az anyagi fedezetet,
amit önerőből nem tudtunk volna előteremteni. A segítő, baráti
belepte a mártirok talpnyomáról is tanuskodó várárok sara.
gesztust még inkább értékeljük, hogy a járványhelyzetben,
1918 októberében, miután az impériumváltást követően amikor más kiadások talán fontosabbak voltak ennél, sikerült
a román Kormányzótanács ellenörzése alá vonta a helyi közigaz- erre a projektre is anyagi forrást biztosítani. Végül pedig, de
gatást, postamesterünknek még 24 napig volt ideje remény- nem utolsósorban a gyülekezeti tagok áldozatkészségéért
kedni, ennyit tartott ugyanis a Bánáti Köztársaság.. Dédnagy- adunk hálát. A pünkösd ünnepét a kiskapusi gyülekezet a már
Horváth Csaba
apám helyzete azonban nem változott. A Bánság maradt, ő felújított oltár fényében ünnepelhette.
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telhetően biztosítja gyermeke továbbtanulását a romániai
magyar közoktatásban.
3. Csak olyan tanulók szülei pályázhatnak, akiknek
gyermeke a 2020/2021-es tanév végén legalább 8,50-es általánost ért el.
Bővebb információk az Egyesület tevékenységéről a
http://nyilasmisi.ro honlapon olvashatóak.

A pályázatokat 2021. augusztus 31-ig várjuk az Egyesület
postacímére: 400095 Cluj-Napoca (Kolozsvár), str. Iuliu Maniu
2/3. vagy a nyilas_misi@yahoo.com e-mail címre. Pályázhat
a 2020/2021-es tanévben a romániai magyar közoktatásban
A kolozsvári székhelyű nonprofit szervezet 2003 óta támogat részt vevő, 6–10. évfolyamon tanuló, tehetséges és szociálisan
ösztöndíj-program keretén belül tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanuló szülője/gyámja.
hátrányos helyzetű tanulókat, diákokat. Évente többszáz
A pályázati csomag (felhívás, adatlap, űrlap a pályázó
ösztöndíjasunk folytatja tanulmányait a világ számos pontján
élő támogatók anyagi hozzájárulásainak köszönhetően. A tanuló jellemzésére) letölthető honlapunkról.
támogatók személyesen is figyelemmel követhetik a pártfoA pályázattal kapcsolatban további információkat a
goltjaik tanulmányi előmenetelét, illetve a családok szociális
helyzetét. Egy tanuló ösztöndíja havonként 18 000, évi szinten 10.00–16.00 óra között hívható 0264-531153- telefonszámon
216 000 forintnak megfelelő támogatást jelent. A legjobb ered- vagy a nyilas_misi@yahoo.com e-mail címen kaphat.
ményeket felmutató ösztöndíjasaink akár havi 27 000 forint
értékű támogatásban is részesülhetnek! Sikeres érettségit
követően ösztöndíjasaik felsőfokú tanulmányait is segíthetik
támogatóik.

Ingázás a 2020-2021 iskolai
tanévben

Kiírásunkra pályázhatnak olyan szülők/gyámok, akiknek
Köszönettel tartozunk a Communitás Alapitványnak a
igazolhatóan jó képességű gyermeke a 2020/2021-es iskolai lehetőségért, hogy a 2020-2021 iskolai tánévben is ingyenesen
évben magyar nyelven tanult 6., 7., 8., 9. vagy 10. osztályban a ingazhattak a diákok a medgyesi Báthory István Általános
romániai magyar közoktatásban (beleértve ebbe a szaklíceumi
Iskolában.
oktatást és a szakoktatást is!), és teljesíti az alábbi feltételeket:
Nagyon
szépen
1. A család anyagi helyzete megnehezíti a gyermek
köszönjük a Commutovábbtanulását; az egy családtagra eső reális jövedelem nem
nitás Alapítványnak
haladja meg a havi nettó 1200 lejt.
az idéi támogatást.
2. A szülő vállalja, hogy támogatás esetén legalább
érettségiig (szakoktatásban tanulmányai befejezéséig) tőle
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