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A falu- és környékbeli va-
lamint anyaországi rész-
vevőkkel tartott áhítat és 

közös imádság után Lőrinczi La-
jos csehétfalvi lelkész elmondta, 
az előadók, az Ezer Nemzetség 
Ivókupa Baráti Társaság (ENI) 
tagjai, tucatnyi éve teszik köz-
kinccsé Csehétfalván tudásukat, 
érzésvilágukat és céltudatossá-
gukat. Emlékeztetett arra is, hogy 
a múlt század 20-as éveiben Dáni-
ából indult népfőiskolai mozgalom 
meghonosodott a Nyikó mentén is. 
A csehétfalvi származású Balázs 
Ferenc, a Tizenegyek tagjaként 
bejárta a vidéket, előadásokat tar-
tott, hogy az egyszerű embereket 
lelkileg átölelje és szellemileg fel-
emelje. A népfőiskolára napjaink-
ban is igény van.

Nemzetrészek – nemzeti 
aranytartalék

Grezsa István anyaországi 
nemzetpolitikus visszaidézte 
Magyarország nemzetpolitikájá-
nak első lépéseit, mélypontjait, 
illetve a nemzetpolitika intéz-
ményes kapcsolattartásának új-
jáépítését.

A 21. századi Kárpát-meden-
cében nemzetpolitikai kihívások 
között a népességfogyást, az el-
vándorlást, az elöregedést és a 
migrációt emelte ki. Ennek is-
meretében működnek a nemzet-
politikai intézményredszerek. A 
támogatások első szakaszában a 
külhoni oktatási, civil, egyházi és 

politikai szervezetek, rendsze-
rek újraépítése, megerősítése volt 
a cél, illetve egy sokrétű támo-
gatási rendszer kiépítése. Máso-
dik szakaszban, 2017-ig a legfőbb 
szempont a külhoni magyarság 
szülőföldön tartása és boldogu-
lásának megteremtése volt. Hogy 
saját lábukra állíthassák a ma-
gyar közösségeket, gazdaságfej-
lesztési programok indultak el 
Kárpát-medence szerte. A nem-
zetpolitikára 2017-ben 82 milli-
árd forintot fordítottak. 

A nemzetépítés alapkövei az 
egységes, határoktól független 
Kárpát-medencei magyar gaz-
dasági, oktatási és kulturális tér 
megteremtése. Kiterjesztették a 
köldökzsinór-programot idén, a 
Családok évében: az anyasági tá-
mogatást és a babakötvényt elér-
hetővé tették a külhoni magyarok 
számára. Kiszélesítik a gazda-
ságfejlesztési programokat is. A 
Kárpát-medencei óvodafejleszté-
si programban 38,5 milliárd forint-
ból százötven új óvoda és bölcsőde 
épül, és több mint négyszáz intéz-
mény újul meg. A nemzetpolitikus 
emlékeztetett Orbán Viktor mi-
niszterelnök ígéretére: „a jövőnek 
építkezünk, hogy a Kárpát-meden-
cében a jövőt magyar nyelven ír-
ják”. Az önhibájukon kívül határon 
túlra ragadt nemzetrészek nem 
terhet, „nemzeti aranytartalékot” 
jelentenek – emelte ki Grezsa Ist-
ván, majd válaszolt a kérdésekre. 
Id. Szombatfalvi József ny. unitá-
rius lelkész kiemelte, hogy a hatá-

ron túliaknak a köszönet mellett fel 
is kell nőniük a mai Magyarország 
nemzetpolitikájához, szervezni és 
erősíteni kell helyben is.

Testi és lelki egészségről

A továbbiakban Grezsa Ferenc 
pszichiáter, egyetemi oktató, az 
istenhitnek és a vallásgyakorlás-
nak a lelki egészségre gyakorolt 
hatásáról beszélt. Nyilvánvaló, 
hogy az ember testi egészsége 
a spiritualitás nélkül nem értel-
mezhető – a testi, lelki, kapcsola-
ti pillérekkel azonos jelentőségű. 
Számos kutatás igazolja, hogy az 
aktív vallásgyakorlók testi egész-
ség szempontjából egyértelműen 
védettebbek, ugyanakkor a tes-
ti és lelki betegségben szenvedők 
gyorsabban gyógyulnak.

Fazekas Özséb tüdőgyógyász 
főorvos a tuberkulózis tudomány-
történeti vonatkozásai mellett 
felhívta a figyelmet az alatto-
mos, fertőző betegségre, ami még 
sok helyen népbetegségnek szá-
mít. A TBC elleni intézkedések a 
megbetegedések számában meg-
nyugtató ütemű csökkenést mu-
tatnak. Ám a TBC-kórokozók 
bizonyos változásokon mentek 
át: az Ázsia felől érkező bakté-
riumtörzs nem reagál a gyógy-
szereinkre. Ennek gyógyítása 
kevésbé ígéretes. Tanácsa: elhú-
zódó légúti panasz esetén fordul-
janak tüdőgyó gyászhoz.

MOLNÁR MELINDA

Előadásokkal nyitották meg szerdán a Csehétfalvi Népfőiskolát

Közkinccsé tenni a tudást

Az anyaország a határon túli magyarságra és a diaszpórára is gondot fordít

Tamási Áron úgy látta, hogy „Firtos lova hátán, lehajtott fejjel elaludt a Gond-

viselés”, ám a maiak bizonyosak abban, hogy felemelte a fejét és ébresztőt fúj 

a megmaradásért, gyarapodásért. A Csehétfalvi Népfőiskola szerdai megnyi-

tójának érdeklődői nem fértek volna el a Hagyományos Székely Jövő Köz-

pontban, így kultúrháznyian hallgatták a Magyarország nemzetpolitikájáról 

valamint testi és lelki egészségről szóló előadásokat.
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Útlezárások környékünkön
a Hargita Gyöngye Rali alatt

Székelyudvarhelyen
– csütörtök reggel hat órától szombat este tíz óráig a II. Rákóczi 
Ferenc utca felső része és a Kossuth Lajos utca;
– pénteken reggel 7.30 és 13.30 között a 33-as jelzésű községi út 
Székelyudvarhely határától Farcádig (shakedown);
– péntek délután három órától szombat este tíz óráig a Városháza 
tér (autópark).
– pénteken 17.45 és 22.15 között a Tamási Áron út a Művelődé-
si Háztól a Városháza téren levő református templomig; a Sziget 
utca és az 1918. december 1. utca; a Vár utca, a Petőfi Sándor utca 
és a Tomcsa Sándor utcában a körforgalomtól a Petőfi Sándor 
utcáig (SS);
Udvarhelyszéken
– pénteken 14-től 18 óráig a 13B jelzésű országút Parajd és 
Borzont közti szakasza (PS1);
– pénteken 15-től 19 óráig a 138-as jelzésű megyei út 
Gyergyóújfalu és Libán közti szakasza (PS2);
– szombaton 7.30-tól 18 óráig a 131-es jelzésű megyei út Patakfal-
va és Homoródszentmárton közti szakasza (PS4, PS7 és PS10);
– szombaton 8 órától 18.30-ig a 131-es jelzésű megyei út 
Homoródszentpál és Karácsonyfalva közti szakasza, illetve a 132-
es jelzésű megyei út karácsonyfalvi szakasza (PS5, PS8 és PS11);
– szombaton 8.30-tól 19 óráig a 29-es jelzésű községi út Lövéte és 
Kirulyfürdő közti szakasza (PS6, PS9 és PS12).

Udvarhelyen mutatják be 
az Áprily család regényét

Gerlóczy Márton íróval, Áprily Lajos dédunokájával, a Mikecs An-
na: Altató című könyv szerzőjével Székelyudvarhelyen találkoz-
hat pénteken 19 órakor a közönség. Az Altató a tavalyi év egyik 
legnépszerűbb és legigényesebb magyar családregénye, amelyet 
a Gondűző Étteremben mutatnak be. A 37 éves, tizenöt éve folya-
matosan regényeket publikáló szerző, Áprily Lajos dédunokája, 
főleg nagyanyjának Jékely Mártának és Schéfer Idának (Áprily fe-
lesége, Márta édesanyja) az emlékirataiból merített. A regény 2017 
szeptemberében jelent meg Mikecs Anna: Altató címmel. 2006-
ban Gerlóczy úgy fogott hozzá a munkához, hogy a családban fel-
lelhető összes levelet, dokumentumot, emlékiratot felleltározta és 
digitalizálta. Miért Mikecs Anna, tehát Jékely Márta első, négyéves 
korában elhunyt lánya a „szerző”? Kiderül a találkozón, amelyen 
Gerlóczyval a székelyudvarhelyi Katona Zoltán újságíró, műsorve-
zető beszélget. A könyvbemutató végén a szerző dedikál, a kötet a 
helyszínen megvásárolható. A találkozón jelen lesz Érsek Nándor, 
a Gerlóczy könyveit megjelentető Scolar Kiadó tulajdonosa, vala-
mint a japán Kaz Kameshima fényképész, az Altató borítófotójá-
nak készítője.

Lőgyakorlat a Kerekerdőn

A székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal felhívja a lakosság 
figyelmét, hogy ma 9 és 14 óra között a helyi katonai alakulat lő-
gyakorlatot tart. Az említett napszakban fokozott figyelmre intik a 
Kerekerdőn és környékén járókat.

Kétezer óvoda újul meg 
a Kárpát-medencében

Mintegy kétezer óvoda újul meg vagy épül a Kárpát-medencében 
„gyermekeink számára˝ – mondta a budapesti Miniszterelnök-
ség államtitkára szerdán Pécsett, a 2014-ben indult, 2022-ig tartó 
óvodafejlesztési programra utalva. Soltész Miklós a pécsi katoli-
kus egyházmegye fenntartásában működő Szent Mór Óvoda új, 
mintegy 800 millió forintos beruházással felépülő 1200 négyzet-
méteres épületének alapkőletételi ünnepségén közölte, a fejlesz-
tések több mint százezer gyermeket érintenek, ami „óriási nagy 
szám˝. Ismertetése szerint a beruházások nyomán mintegy ezer 
állami, önkormányzati, illetve ötszáz-ötszáz határon túli és egy-
házi nevelési intézmény újul meg vagy épül fel. „Kötelességünk és 
felelősségünk (...), hogy a nemzetet szerető, becsülő és a családo-
kat erősítő gyermekeket adjunk tovább a következő évtizedeknek˝ 
– hangoztatta.




