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AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK TÁMOGATJA A SZÁSZDÁLYAI ISTENHÁZA FELÚJÍTÁSÁT

Amerikai pénz erődtemplomra
Közel 25 ezer euróval járul
hozzá a szászdályai evangélikus
erődtemplom restaurálásához
az Egyesült Államok bukaresti
nagykövetsége. Korábban az
egerbegyi és százhalmi templomok renoválását támogatta a
diplomáciai képviselet.
» SZUCHER ERVIN
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jabb szász erődtemplom restaurálását támogatja az Egyesült
Államok bukaresti nagykövetsége. Hans Klemm nagykövet egy
24900 eurós csekket nyújtott át Reinhardt Guibnak, a német evangélikus
egyház püspökének; az összeggel
egy Maros megyei kis falu, Szászdálya jóformán hívek nélkül maradt
evangélikus templomának a javítását
támogatja a külképviselet. A diplomata elmondta, az összeg szerény, de a
romániai kultúra tiszteletben tartásának módját jelenti. „Egy világalapról,
globális alapról van szó. Minden évben szerveznek egy versenyt, amelyen
szervezetek vehetnek részt Romániából és mindenhonnan a nagyvilágból.
A támogatás az eredetileg 2016-ban
biztosított eredeti finanszírozás kiegészítése, azonban a verseny továbbra is
nyitott, és amennyiben ez a szervezet
sikeresen be tud iratkozni a versenybe, és hatékonyan versenybe száll

más európai és romániai szervezetekkel, akkor itt újabb csekkel találkozhatunk” – fogalmazott Hans Klemm.
Közölte, a nagykövetség az elmúlt
tíz-tizenöt évben mintegy tíz kulturális megőrzési projektet bonyolított
le Románia-szerte, és arra biztatta a
szervezeteket, hogy tájékozódjanak a
versenyről a nagykövetség honlapján,
és pályázzanak. Az Egyesült Államok
nagykövetsége korábban a Szeben
megyei Egerbegy és Százhalom evangélikus templomának felújítását is
támogatta.
Az Apold községhez tartozó, Segesvártól mintegy tíz kilométerre fekvő,
félszáz lelkes Szászdályának (németül Denndorf) aránylag jó állapotban
lévő, 15. századi szász evangélikus
erődített temploma van, 16. századi
erődítésekkel, kaputoronnyal, sarokbástyákkal. Az istenháza Samuel
Joseph Maetz által épített orgonáját
a német közösség megfogyatkozása miatt 1995-ben elbontották, és
resta urálás után 1998-ban a kolozsvári Kálvária templomban állították
fel. A maroknyi közösséget havonta
egyszer látogatja a pap. Ioan Toth,
a település polgármestere örül az
amerikai segítségnek, bár nem érti,
hogy az érintettek miért nem vonják
be a helyi önkormányzatot is. Mint
mondta, sem őt, sem kollégáit nem
értesítették a nagykövet napokban
tett látogatásáról és annak céljáról.
„Szívesen találkoztam volna Klemm

úrral, és megköszöntem volna a hozzáállását és adományát. Ugyanakkor
elmondtam volna, miként próbál
az önkormányzat is hozzájárulni a
szászdályai helyzet javításához” –
nyilatkozta lapunknak az elöljáró.
Apold polgármestere egyébként
büszkén mutatja mindenkinek, miként sikerült pályázati alapokból
rendbe tenni a községközpont szász
templomát. Toth tudatában van annak, hogy az erődtemplomok turistákat vonzanak a térségbe, amiből
a helyiek anyagilag is, erkölcsileg is
profi tálhatnak. Mint részletezte, turistaidényben naponta több-busznyi
látogató érkezik az apoldi evangélikus templomba, és ha sikerül leaszfaltozni a községközpontot Szászdályával összekötő 8 kilométeres utat,
remélhetőleg a kis, eldugott faluban
is többen fognak megfordulni. A polgármesteri hivatalnak egyelőre csak
az útszakasz újrakövezésére futja
évente, az önkormányzat pályázatát
a kormány egyelőre „elfektette”. Ioan
Toth már annak is örül, hogy akadt
forrás az Apold és Szászkézd közötti kerékpárút kialakítására. Az igazi
nyereség szerinte az lenne, ha a két
szomszédos közigazgatási egységet
aszfaltozott út kötné össze, hogy ne
kelljen Segesváron keresztül 36 kilométert kerülni. A kézdiek már évekkel ezelőtt leaszfaltozták a községhatárig tartó részt, az apoldiak viszont
még csak tervezgetnek.
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Kossuth Lajos és a kolozsvári repülőtér
» KRÓNIKA
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agára haragította a román nacionalistákat Tudor Giurgiu neves
kolozsvári rendező azáltal, hogy azt
sugallta: a kincses városi nemzetközi repülőtér zökkenőmentesebben
működne magyar irányítás alatt.
A Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) alapítója és igazgatója

felháborodását az váltotta ki, hogy
a légikikötő vezetősége a napokban
elnézést kért az utazóközönségtől,
amiért nem sikerült hómentesíteni
a létesítmény parkolóját, de rögtön
hozzátette: a parkoló karbantartása
a megyei önkormányzat és egy magáncég feladata. „Ez irreális: elnézést
kérnek, amiért képtelenek eltakarítani a havat, de arra kérnek, szórjuk az

átkot másra. A centenáriumi évben
meggyötört hazafiasság közepette
meggyőződésem, hogy ha a repülőteret Kossuth Lajosról és nem Avram
Iancuról nevezték volna el, nem lett
volna részünk ilyen jellegű lemondásban” – állapította meg közösségi
oldalán posztolt bejegyzésében a korábban a román közszolgálati televíziót is irányító rendező.
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Felnőni
a „hülyegyerekekhez”
Egyre több vizsgaeredményből, felmérésből,
statisztikából, százalékarányból olvasható ki,
hogy a ﬁ atalok jelentős része gyakorlatilag hülye. Mindez első hallásra rendkívül elszomorító,
ugyanakkor legalább annyira elgondolkodtató,
és kimondva-kimondatlanul azt sugallja: talán
illene kicsit visszább venni a még mindig a 20.
század letűnt kitörési lehetőségein csüggő művelt világunk elvárásaiból.
Nemrég a hevesen kampányoló Klaus Johannis
államfő is meglovagolta a tanügyi rendszer örökös
problémáit, és Képzett Románia címmel hangzatos „cselekvési” tervet hirdetett a közoktatás
javítása, megreformálása érdekében. A stratégia
egyik sarkalatos pontja a funkcionális analfabetizmus visszaszorítása – tudniillik egyes felmérések
szerint az általános iskolát elvégző gyerekek 40
százaléka ezzel az ĳ esztően hangzó problémával küzd. A funkcionális analfabéta elméletileg
tud írni, olvasni, számolni, ám gyakorlatilag nem
képes élni alapfokú ismereteivel: összetettebb
feladatokat nem képes megoldani, nem érti a bonyolultabb szövegeket, nem tudja hatékonyan,
folyamatosan használni az író-, olvasó-, számolóképességét saját, illetve közössége boldogulása,
fejlődésének előremozdítása érdekében.
Az illiterációnak is nevezett jelenségre a múlt
század vége felé ﬁgyeltek fel a gazdaságilag fejlett nyugati országokban, és azóta számtalan
leírás, meghatározás született a problémáról.
Abban sokan egyetértenek, hogy kialakulásának
fő okai között – természetesen a rosszul szervezett közoktatáson túl – előkelő helyen szerepel
az elektronikus-vizuális világ térhódítása, tömeghatása. Az okoskütyük túlzott használatának
káros hatásai közismertek, ugyanakkor el kell
fogadnunk: a digitális eszközök ma már megkerülhetetlenek, hiszen a jelenkor lassan bárki által
elérhető információs csúcsvívmányai. Aki pedig ma el akarja tiltani gyerekét az okostelefontól, tulajdonképpen olyat tesz, mintha valaki az
1970–80-as években az akkori legfőbb merítési
lehetőségektől, a tévézéstől, a rádiózástól vagy a
könyvolvasástól zárta volna el porontyát.
El kell fogadnunk: bármennyire is csodálatos,
örök érvényű egy Arany-vers, a mai tiniknek ez
sokkal többet mond: „Yo posztolj, posztolj! / Tetszik a népnek, gyűlnek a lájkok / Gyűlnek a lájkok, tetszik a képed / Add meg a népnek bárhogy
/ Betakar az insta, a ﬁlter, a paplan / Szebb lesz
tőle az ember / Kipakol egy képet, hogy no ﬁlter
/ Hesteg énvagyokreggel.” Az idézet a UNSK nevű
kolozsvári rapzenekartól származik, amelynek
Posztolj című szerzeményét egy hónap alatt közel
4 milliószor tekintették meg a YouTube internetes
videómegosztó oldalon. A magyarországi X-Faktor televíziós tehetségkutatót megnyerő rapperek
annak köszönhetik szenzációs sikerüket, hogy
hűen közvetítik a mai tizenévesek életérzését –
ezzel szemben közoktatásunk mindenáron az
immár történelemnek tekinthető 20. század körülményei szerint próbálja lemérni, meghatározni érettségi szintjüket, így pedig igazából semmi
esély elfogadható eredmények elérésére a diákok
egyéni és a tanügyi rendszer egésze szempontjából egyaránt.
Meg kell értenünk, hogy nemcsak a nyolcadikost kell felzárkóztatni az elvárások szintjére, hanem a szülőnek, a pedagógusnak, a mindenkori
döntéshozóknak is alaposan össze kell szedniük
magukat, ha utol akarják érni ezt a jó isten tudja,
hány megabit per szekundummal száguldó generációt. És biza azt is el kell fogadnunk: ha a gyereknek semmit nem mond egy négysoros vers,
egy ﬁlozóﬁai esszé vagy a gyökvonás, attól még
nem hülye. Lehet, hogy nem lesz orvos, egyetemi
tanár vagy IT-s belőle, de attól még lehet tisztességes, boldog élete. Ennek megteremtésében viszont – digitális világ ide vagy oda – továbbra is
rengeteget segíthet a szülő, a pedagógus, akinek
fel kell ismernie, mi az, ami valóban érdekli a gyereket, mi az, amiben valóban jó lehet.

