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A 2003-ban alakult egyesület 
célja az önzetlen segítség-
nyújtás, környezetvédelem, 

a kultúra és hagyományok fel-
karolása. Emellett a falugond-
nokságot is felvállalta, mely 
tulajdonképpen egy szállítás-
sal, tanácsadással, háztartás-
sal, ügyintézéssel kapcsolatos 

komplex segítségnyújtás elsősor-
ban egyedül élő idősek, sérültek 
és rászoruló családok számára, 
mindig a helyi igények, szükség-
letek függvényében. Általában a 
falugondnoknak az ötszáz főnél 
kisebb létszámú településeken 
van létjogosultsága, és az ön-
kormányzat alkalmazottja, jelen 

esetben azonban három önkéntes 
látja el a feladatokat. Szolgáltatá-
saik kiterjednek például a szám-
labefizetésre, kérelemírásra, 
számítógépes kapcsolattartásra, 
orvoshoz szállításra, gyógyszer-
beszerzésre, élelemvásárlásra. 
A felsoroltak körét szélesíten-
dő született meg az elképzelés, 
és 2016 nyarán egy negyvenki-
lenc évre szóló koncessziós szer-
ződést kötöttek a polgármesteri 
hivatal régi épületére, hogy kö-
zösségi, szolgáltatói és foglal-
koztatói teret hozzanak létre. Ez 
a kiöregedőfélben levő falu lakos-
ságának kilencven százalékát 
érintő szociális tevékenységeken 
túl egyben információáramolta-
tásra is szolgálna.

Munkahelyet is jelentene

Ide kerülne többek között a 
rendelőszoba, hiszen hetente 
egyszer száll ki doktor a faluba. 

Helyet kapna benne egy klubte-
rem, lehetőséget nyújtva a hely-
beliek találkozására, rendszeres 
kulturális programok lebonyo-
lítására. Az udvarra szelektív 
hulladéklerakót terveznek, de a 
különféle adományok kiosztá-
sára szintén elkelne egy külön 
helyiség. Közösségi használat-
ra gyógynövényszárítót, kemen-
cét, mosodát is létrehoznának. 
Egy másik fontos pillér a szociá-
lis konyha lesz, amely közétkez-
tetésnek, a helyi rendezvényekre 
való élelem előállításának, ér-
tékesítésre szánt befőzéseknek 
adna helyet, ugyanakkor az étel-
kihordást is innen oldanák meg 
az idősek számára. Előbb azon-
ban a kétszáz négyzetméteres 
ingatlant kell rendbeszedni: egy-
előre a tetőt sikerült kijavítani a 
saját pénzalapjukból. Az önkor-
mányzat részéről az az ígéret, 
hogy a felújítás költségeit leírják 
a bérből. „A belső teret pályázat 

útján alakítanánk ki, a felszere-
léseket is ezúton szerezzük be. 
Már sok mindenünk van, példá-
ul a székeket egy felajánlás foly-
tán kaptuk meg jelképes áron. 
A konyha azonban egy nagyobb 
összegű beruházás lesz. Mikor 
belefogtunk, egy-két évet jósol-
tam magunknak, de nem gondol-
tam, hogy ekkora nehézségekbe 
ütközünk. A legnagyobb problé-
mát a kivitelezéshez szükséges 
szakember-hiány jelenti˝ – nyi-
latkozta Nemes Anna Borbála, a 
Viharsarok Egyesület elnöke, aki 
egyúttal fontosnak tartotta meg-
jegyezni, hogy a közművelődési, 
egészségügyi, szociális szolgál-
tatások mellett a foglalkoztatás 
lenne a másik cél. „Szeretnénk 
itt munkahelyeket teremteni, 
ugyanakkor turisztikai távla-
tokban is gondolkodni kell, ami 
fenntarthatóvá teszi az egészet˝ 
– mondta.
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Közösségi teret, azon belül szociális konyhát ál-

modott meg a székelymuzsnai, de Székelyderzsre 

is kiterjedő tevékenységi körrel rendelkező Vihar-

sarok Egyesület. A projekt egyelőre még kezdet-

leges állapotban van: a tervek elkészültek, most a 

tűzoltósági engedélyekre várnak, hogy nekifoghas-

sanak a bérbe vett ingatlan felújításának.

Nagy tervek Székelymuzsnában

Közösségi központ épül

Az épületet negyvenkilenc évre vették bérbe az önkormányzattól. Először a felújításnak fognak neki

         Új köntösben a régi lap
Kedves Olvasónk,  amint arról számtalan forrásból értesülhetett, 
lapcsoportunk új tulajdonoshoz került. Az új tulajdonos az Erdélyi 
Médiatér Egyesület, amely 2013-tól azon dolgozik, hogy jobbá 
tegye az erdélyi magyar nyilvánosságot. Az egyesület jelentős 
támogatást kapott a magyar kormánytól arra, hogy ezt a célját 
elérje. Az Erdélyi Médiatér Egyesület úgy tekint a médiára, mint 
a magyar kultúra hordozójára, mi több, számunkra 
a kultúrateremtés eszköze is. Az elmúlt fél évben ennek jegyében 
dolgoztunk. Alapvetésünket a székely írófejedelemtől, Tamási 
Árontól kölcsönöztük, némileg magunkra igazítva: azért vagyunk 
a világon, hogy Önök otthon legyenek benne.

Az első eredményekkel nemsokára találkozhatnak. Az Udvarhelyi 
Híradó júliusban megújult külsővel és tartalommal jelenik meg. 
Lapunk a részleges fekete-fehérből átáll a teljesen színes 
nyomtatásra. Modernebb, és tetszetősebb formában, a XXI. századi 
olvasói igényekhez igazodva adjuk ki. 

Nevet is váltunk. A különböző székelyföldi városokban kiadott 
lapjaink egy médiacsoporthoz tartoznak, és meggyőződésünk, 
hogy össze is kell nőnie annak, ami összetartozik. Ezért ezután 
mindenhol Székelyhon elnevezéssel kapják kézhez a napilapot. 
De a négy újságunk, az Udvarhelyi Híradó, a Csíki Hírlap, 
a Gyergyói Hírlap, és a Vásárhelyi Hírlap nem olvad össze, a közös 
név ellenére továbbra is különálló helyi lapokként jelennek meg – 
sőt, a két utóbbi 16 oldalasra bővül. Több lesz ugyanakkor a lapban 
a vélemény, a szórakoztató (rejtvény, fejtörő, vagy sport) tartalom, 
az apró-, és az álláshirdetés.

Nyomtatott lapjaink és hírportálunk (a Székelyhon.ro) tartalma 
között tapasztalhatnak ugyan átfedéseket, de ezek nem lesznek 
egymás tükörképei. A hírportál gyorsan értesít az eseményekről, 
míg a nyomtatott lap feltárja hátterüket, és összegzi a témában 
összegyűlő véleményeket.

Megújulunk, de értékeinkben mégis ugyanazok maradtunk. 
Célunk a székelyföldi magyarság korrekt tájékoztatása a helyi 
és az országos hírekről, az anyaország, valamint a nagyvilág 
eseményeiről. Emellett feltárjuk és elemezzük a történtek okait 
és következményeit is. 

Hálával tartozunk olvasóinknak, amiért kitartanak mellettünk, és 
lapunk megvásárlásával a székely közösség erősödését segítik elő. 

Györfi Áron portfóliómenedzser
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A székelység a magyar nem-
zet része – szögezte le tegnap a 
Magyar Tudományos Akadémia 
a székelyek honos népcsoporttá 
nyilvánítására irányuló anyaor-
szági választópolgári kezdemé-
nyezés kapcsán.

A Magyar Tudományos Akadé-
mia a székelyek honos népcso-
porttá nyilvánítására irányuló 
anyaországi választópolgári kez-
deményezés kapcsán tegnap azt 
közölte, a székelység a magyar 
nemzet részének tekintendő. A tu-
dományos köztestület eljuttatta a 
Krónikának az MTA Társadalom-
tudományi Kutatóközpont Kisebb-
ségkutató Intézetének a témában 
tavaly decemberben készített ál-
lásfoglalása teljes változatát.

Mint ismeretes, a budapes-
ti Nemzeti Választási Bizottság 
(NVB) július 5-ei ülésén elfogadta 
a székelyek honos népcsoporttá 
nyilvánítására irányuló válasz-

tópolgári kezdeményezésre ösz-
szegyűlt aláírások ellenőrzéséről 
szóló jelentést; a kezdeményezést 
1022-en támogatták érvényesen. 
A honos népcsoporttá nyilvání-
tásról az Országgyűlés dönt.

Az MTA viszont leszögezi, hogy 
álláspontja szerint a Magyaror-
szágon élő székely közösség nem 
felel meg a nemzetiségek elismeré-
séről szóló törvényi feltételeknek. 
Az Akadémia közölte, az uralko-
dó történettudományi, régészeti, 
néprajzi és nyelvészeti álláspon-
tok a székelyeket az etnokulturális 
értelemben vett modern magyar 
nemzet szerves részének tekintik, 
amelyet a vonatkozó szociológiai 
és kulturális antropológiai kutatá-
sok, esettanulmányok is megerő-
sítenek. „Egy olyan, a magyar 
kulturális nemzetből kiszakított, a 
romániai magyar kisebbség (nem-
zetrész) integráns részét képe-
ző regionális-néprajzi csoport, 

amelynek önmeghatározásában, 
különböző megnyilvánulásaiban 
az etnicitás és a regionális kul-
túra, a hagyomány meghatározó 
szerepet játszik” – olvasható az 
MTA Társadalomtudományi Ku-
tatóközpont Kisebbségkutató In-
tézetének állásfoglalásában. Az 
elemzés megemlíti azt is, hogy a 
20. század elejétől kezdve egyes 
román politikai és akadémiai sze-
replők elmagyarosodott románok-
ként tekintettek a székelyekre. Az 
Akadémia megállapítja, hogy ösz-
szességében a mai székely azo-
nosságtudat jóval inkább egy olyan 
sajátos területi-közösségi iden-
titás, amely a magyar nemzet 
részeként, de azon belül jól elkülö-
níthetően regionálisan határozza 
meg önmagát. „A magyarorszá-
gi nemzetiségként való hivatalos 
elismertetés objektív és törvényi 
feltételei tehát nem állnak fent” – 
szerepel a leírásban.

Tudományos érvek: a székely is magyar




