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Támogatókra  várnak
Lehetne iskolájuk a magyar ajkú látássérülteknek

K O V Á C S  E S Z T E R

Nevet váltott és szervezeti 
felépítésében is megválto-
zott az Erdélyi Magyar Lá-

tássérültekért Egyesület az elmúlt 
időszakban, felgyorsult az iskola-
létrehozási projekt is – tudtuk meg 
Butu-Arnold Csabától. A paralim-
pikon az EMLE projektvezetője, a 

magyar speciális iskola lét-
rehozásának zászlóvivője. 
A magyar állam a Bethlen 
Gábor Alapon keresztül 500 
millió forinttal szándékszik 
támogatni az iskolaprojek-
tet. Az összeget teljes egé-
szében az iskolaindításhoz 

szükséges ingatlan megvá-
sárlására és az átalakításra szán-
ják – tájékoztatott Máté Zsolt, az 
EMLE menedzser asszisztense.

Romániában jelenleg hét spe-
ciális iskola működik, az oktatás 
nyelve mindegyikben a román 
(csupán a kolozsvári intézmény-
ben van olyan opcionális tantárgy, 

ahol magyarul is tanulhatnak a 
gyerekek). Az egyesület felmérése 
szerint a három székelyföldi, azaz 
Hargita, Kovászna és Maros megyé-
ben összesen 193 magyar anyanyel-
vű látássérült, gyengén vagy alig 
látó gyermek él, közülük csupán 
tizenhárman tanulnak speciális 
iskolában, a többiek az integrált 
oktatásban vesznek részt. Ez utób-
bi azonban rendkívül megterhelő a 
szülőknek, és nagy feladat elé állít-
ja a pedagógusokat is, ráadásul az 
egyesület tagjai szerint a szegregált 
oktatásra is szükség lenne, lega-
lább az elemi tagozatokon.

A helyi közösség melléállása

A magyar nyelvű tanintézetet Szé-
kelyudvarhelyen hoznák létre, a 
beruházás összköltségét mintegy 
4,5 millió euróra becsülik. A szám-
vetésből tehát egyértelműen kitű-
nik, hogy önmagában az anyaor-
szági támogatás nem lesz elegendő 
a projekt megvalósításához. „De 
fontosnak tartjuk ugyanakkor je-
lezni a magyar kormány felé, hogy 

a nagyvonalú támogatásuk mel-
lett mi sem ülünk tétlenül, hanem 
a helyi közösség is az ügy mellé 
áll” – hangsúlyozta Butu-Arnold 
Csaba. Így tehát január közepétől 
adománygyűjtő kampányt indít az 
egyesület: a támogatásokat a www.
erdelyivakiskola.org weboldalon 
keresztül fogadják majd.
 
Egy osztály már jövőtől

A megfelelő ingatlanok sorában 
egyébként felmerült a Városháza 
téren lévő, a volt Akarat Szövetke-
zet most már megürült épülete is, 
de konkrétumokról egyelőre nem 
lenne időszerű beszélni, hiszen 
továbbra is tárgyalások folynak 
– tudtuk meg az illetékesektől. El-
lenben a nagyberuházástól függet-
lenül jövő ősztől legalább egy 15–20 
fős csoporttal elindulna a magyar 
nyelvű speciális oktatás Széke-
lyudvarhelyen. Mivel belföldön er-
re nincs lehetőség (nincs speciális 
továbbképző gyógypedagógusok 
számára), az egyesület Magyaror-
szágra küldött egy szakembert, aki 
befejezte mesteri tanulmányait, és 
a jövő tanévtől induló csoport veze-
tését fogja végezni.

Székelyudvarhelyen vásárolnának 
épületet, majd az átalakítás után 
ebben indulhatna a speciális iskola

▾  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

H iedelmekkel, babonákkal, szo-
kásokkal jeleskedő az esztendő 

utolsó napja és az új esztendő vigíliája, 
Szent Szilveszter (314–335) pápa em-

léknapja. Ma nyitja meg San-
tiago de Compostela érseke 
a 2021-es Szent Jakab-évet, 
amelyre eme szent évnek II. 
Callixtus pápa által 1122-ben 
történt alapítása óta mindig 
akkor kerül sor, amikor Ja-

kab apostol vértanúságának 
ünnepe, július 25-e vasárnapra esik. 
A nap névadója Nagy Konstantin csá-
szár uralkodása alatt, a kereszténység 

történetének első nagy fordulópontján 
állt a római egyház élén, amikor a ró-
mai birodalom uralkodója beszüntette 
a keresztényüldözést és az egyházat az 
állam első intézményévé emelte. Ek-
kor került a lateráni császári palota az 
egyház tulajdonába, épült fel a pápák 
mindenkori székesegyháza, a lateráni 
bazilika, valamint Szent Péter és Szent 
Pál sírja fölé ekkor építették a Konstan-
tini nevezetű bazilikát. Szilveszter pá-
pa idejében tartották az első egyetemes 
zsinatot 325-ben Niceában.

Szilveszter éjszakájának rítusai 
nem állnak kapcsolatban a pápa sze-

mélyével. Idén a járványügyi korlá-
tozások miatt az év végi hálaadást 
korábbi időpontokban tartják a temp-
lomokban. Nem marad el az éjféli hosz-
szú harangszó, de a templomtoronyból 
rigmusokkal történő, az óesztendőt 
elbúcsúztató és az újat üdvözlő közös-
ségi rítus gyakorlására nem lesz mód.

Szerencse- és bőséghozó prakti-
kák, a fény- és zajkeltés, ritkábban 
ostorpattogtatás, a gonosz erőket volt 
hivatott megfékezni. Sok helyen a ki-
sebb fi úk eljárnak a rokonokhoz bú-
zát, árpát vagy zabot hinteni, szeren-
csét kívánni. (Molnár Melinda)

Szilveszterrel búcsúzik az óév

ISZLAI KATALIN

T öbb mint 81 millió lejt utalt ki a 
fejlesztési minisztérium a folya-

matban lévő helyi befektetések fede-
zésére – számolt be közleményben 
tegnap az RMDSZ. Mint ebben Cseke 
Attila fejlesztési, közigazgatási és köz-
munkálatokért felelős miniszter hang-
súlyozta: az Országos Vidékfejlesztési 
Program (PNDL) minden olyan első fe-
jezetéhez tartozó befektetés kifi zetésre 
került, amelyhez legkésőbb december 
24-éig beérkezett a kérés, továbbá 
azok az október 13-áig kérvényezett 
befektetés-tervezetek is fi nanszírozást 
kaptak, amelyek az országos program 
második fejezetéhez tartoznak. 

Kik kaptak pénzt?

Hargita megyében két település ju-
tott pénzhez. Székelyderzs jelentős 
összeget, 1 157 877 lejt kapott, István 
Adrián polgármester elmondása sze-
rint ezt útfelújításra fordítják. Mint 

részletezte, még 2017-ben nyertek meg 
egy pályázatot a községi utak moder-
nizálására, mára pedig a három kilo-
méternyi székelyderzsi, illetve a két 
kilométernyi székelymuzsnai útkor-
szerűsítés 95 százalékban elkészült. 
Ennek a projektnek az egyik számláját 
fi zetik ki a mostani összegből, és még 
hátramarad egy további 1,5 millió lej-
ről szóló számla kifi zetése, amelyre 
szintén a programból várják a fi nan-
szírozást. Székelyderzs mellett Szen-
tegyházának utaltak egy ki-
sebb összeget a megyében, 
pontosabban 127 078 lejt. 
Ezt Lőrincz Csaba polgár-
mester szerint a városháza 
épületének már folyamatban 
lévő felújítására fordítják. 

Maros megyében három telepü-
lés részesült fi nanszírozásban: Kuty-
falva 568 753 lejt, Mezőpagocsa 610 
965 lejt, Marosszentkirály pedig 845 
062 lejt kapott. Utóbbi alpolgármes-
tere, Gál Sándor érdeklődésünkre 
elmondta, hogy az összeget aszfalto-
zásra költik, a beruházás a település 
27 utcáját (8,5 km) érinti.

PNDL-es pénzek Székelyföldre
• Országszerte összesen több mint 81 millió lejt utal-
tak ki az év végén 124 befektetés finanszírozására az 
Országos Vidékfejlesztési Programból (PNDL). Hargita 
megyében két, Maros megyében pedig három település 
részesült kisebb-nagyobb összegekben.

Színházzal kezdődik az új év
A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház Esti próba című előadását 
januárban négy alkalommal – 6-án, szerdán, 7-én, csütörtökön, 8-án, 
pénteken, valamint 9-én, szombaton – játsszák, minden alkalommal 
este 7 órától. Az előadást a színház harmadára csökkentett nézőtér-
rel tudja megtartani, ezért csak előzetes helyfoglalással lehet jegyet 
váltani. Jegyek január 4-étől személyesen válthatók a jegypénztárban, 
hétköznapokon 11–14 és 15–17 órák között.

Szünetel az ügyfélfogadás
Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának adó- és illetékosztálya köz-
leményben jelezte, hogy az év utolsó munkanapján, december 31-én 
szünetel a városházi ügyfélfogadás, így a pénztár is zárva tart. A 
2021-es évre vonatkozó helyi adók és illetékek befizetése január 11-étől 
lehetséges. Január 6-ától csak az előző évek elmaradásait, a bünte-
téseket, az igazságügyi bélyegilletékeket és egyéb illetékeket lehet 
kifizetni. Online befizetésre a www.ghiseul.ro portálon van lehetőség, 
továbbá igénybe vehető a banki átutalással történő befizetés a www.
szereda.ro honlap jobb oldalán (Helyi adónemek és számlaszámok link 
alatt) található számlaszámokra.

Az Istenanya főünnepe
A római katolikus egyházban január 1-je Szűz Mária istenanyaságának 
ünnepe és a béke világnapja. Úgy tartja a néphit, hogy az újév reggeli nap-
sugár kevés bort ígér az új esztendőben. Az évindító főünnep kiskarácsony-
ként ismert a régi magyar kalendáriumokban, a hónap neve pedig Boldo-
gasszony havaként. Szűz Mária istenanyaságát a keleti egyház hamarabb 
ünnepelte, de az 5. századtól vannak európai nyomai is – a karácsony 
előtti vasárnapon ülték. Mária anyaságának ünnepét Rómában a 7. század 
előtt kezdték január 1-jén ünnepelni, és az ott elsőként védelmébe ajánlott 
templomnak, a Santa Maria Antiquának a felszenteléséhez kötődött. Az 
évszázadok során előtérbe került, majd ki is szorította a templomszentelési 
Mária-ünnepet Jézus névadásának, azaz körülmetélésének ünneplése. 
Az I. világháború alatt éledt újra Szűz Mária istenanyaságának ünnepe, 
október 11-én tartották. XI. Piusz pápa rendelte el 1931-ben az egész kato-
likus egyház ünnepévé. 1974-ben VI. Pál pápa Krisztus körülmetélésének 
ünnepét eltávolította a liturgikus naptárból, és visszakerült eredeti helyére, 
január elsejére az Istenanya, Mária főünnepe. VI. Pál pápa kezdeménye-
zésére 1968 óta minden év január 1-jén a béke világnapját ünnepli a római 
katolikus egyház. Azóta a pápák ezen a napon a békére vonatkozó, tovább-
elmélkedésre buzdító gondolatokat tesznek közzé, amelyeket nemcsak a 
híveknek, hanem a világ minden jó szándékú emberének szánnak. (M. M.)

• RÖVIDEN 

• Ingatlanvásárlásra készül az Erdélyi Magyar Látás-
sérültekért Egyesület Székelyudvarhelyen: 2018 óta 
dolgoznak egy magyar nyelvű speciális iskola létreho-
zásáért, jövőre már az első osztályt is elindítanák.




