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ÚJ HARANGOT ÉS HARANGLÁBAT KAPOTT A TŰZVÉSZ UTÁN MEGRONGÁLÓDOTT TEMPLOM BETHLENSZENTMIKLÓSON

Új harang és harangláb készült
a magyar kormány támogatásából, valamint erdélyi összefogással Bethlenszentmiklóson,
ahol 16 hónappal ezelőtt leégett
a 15. századi unitárius műemlék
templom tornya. A szórványtelepülésen a harang hangjának
a magyar nyelvhez hasonlóan
a szimbólumértékén túl valós
megtartóereje van.
» KRÓNIKA

A

z élni és megmaradni akarás álma valósult meg Bethlenszentmiklóson a 2019-es
templomtűz után. A Fehér megyei
szórványtelepülés unitárius egyházközösségének tagjait példás összefogás eredményeként újból harangszó
hívja templomba, és ad reményt
egy jobb jövőre – tájékoztatta szerkesztőségünket a helyi Jövőnk a
Szórványban Egyesület. A szervezet
közbenjárásával új harang és harangláb készült a magyar kormány
Nemzetpolitikai Államtitkárságának
támogatásából, valamint az RMDSZ
székelyföldi és Szatmár megyei politikusainak és civil szervezetek adományaiból.
Amint arról beszámoltunk, a Fehér megyei Bethlenszentmiklós 15.

A 210 kilogrammos harang ideiglenesen a haranglábon kapott helyet a Fehér megyei településen

századi unitárius műemlék templomának tornya 2019. október 2-án
lángokba borult, a tűz során a toronysüveg teljes egészében leégett,
valamint a templomtető, illetve
tartószerkezete is károsodott. A
harangok a tűz során keletkezett
forróságban megrepedtek, így nemcsak használhatatlanná, hanem
helyreállíthatatlanná is váltak.
A szórványtelepülésen a harang
hangjának a magyar nyelvhez hasonlóan a szimbólumértékén túl
valós megtartóereje van – közölte
a Jövőnk a Szórványban Egyesület,

amely ezért az elnémult harangok
„megszólaltatását” tűzte ki célul, a
tárgyi megvalósítás mellett reményt
is adva ezzel a helyi közösségnek.
Az egyesület a Nemzetpolitikai Államtitkársághoz fordult, így készülhetett el a székelyudvarhelyi Lázár
Imre harangöntő mester műhelyében egy 210 kilogrammos harang,
amely a Kovászna megyei Kós Károly- és Ybl Miklós-díjas Zakariás
Attila műépítész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja tervei
alapján készült haranglábon kapott
helyet ideiglenesen. „A templom

JÖVŐNK
FOTÓ:
A SZÓRVÁNYBAN EGYESÜLET

Harangszó jelzi az összefogás erejét

»

A harangok a
tűz során keletkezett forróságban megrepedtek, így nemcsak
használhatatlanná, hanem helyreállíthatatlanná
is váltak.

restaurálási munkálatai ugyanis,
adminisztratív okok miatt, több
mint egy év után sem kezdődhettek el” – tájékoztatta a Krónikát
Bodoczi Annamária. Az egyesület
elnöke kiemelte, az adományba
kapott harangláb Magyar Lóránd
parlamenti képviselő, székelyföldi közbirtokosságok, a Székely
Gazdaszervezetek Egyesülete és a
Garden Project csapata jóvoltából
készülhetett el. „A magyarországi,
székelyföldi és Szatmár megyei támogatásból megvalósult harangláb és harang a magyar közösség
összefogásának a bizonyítéka, és
példája annak, hogy közösségmegtartó értékeink megőrzésében
egymásra utaltságunk nem teher,
hanem tudatosan vállalt felelősség”
– fogalmazott Bodoczi Annamária.
Az egyesület köszönetet mondott a
magyar kormánynak, amely a kezdetektől fogva támogatta a kis Fehér
megyei szórványtelepülés magyar
közösségét, és a székelyföldi partnereknek is, amiért „ismételten bebizonyították, hogy a székely-szórvány együttműködés erős pillére a
közösség megmaradásának és gyarapodásának”. A szervezet külön
kiemelte Bánff y Farkas és Magyar
Lóránd szerepét is, „hiszen támogatásuknak és közösségünk melletti kitartásuknak is az eredménye,
hogy egész Erdély és az anyaország
magyar közössége mellénk állt”.

Emil Boc nem örül, hogy RMDSZ-es prefektusa lesz Kolozs megyének
» PAP MELINDA

N

em örülök, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elveszítette a Kolozs
megyei prefektusi tisztséget az RMDSZ
javára – nyilatkozta Emil Boc, Kolozsvár polgármestere. A kincses város
liberális elöljárója a Digi24 hírtelevíziónak úgy nyilatkozott, hogy a Kolozs
megyei prefektusi tisztség elvesztése
nagy érvágás egy olyan megyében és
megyeszékhelyen, ahol a liberálisok
voltak a választások nyertesei.
A tavalyi választásokon Kolozs
megye hozta a legnagyobb számú
szavazatot a PNL „hozományába”
– emlékeztetett Boc. „Nem veszítettünk el egyetlen választást sem. Sem
Kolozs megyei, sem kolozsvári szinten. Így nehéz lesz megmagyarázni a

párttársaknak, hogy a szervezetnek
nem sikerült megőriznie a prefektusi
tisztséget” – jelentette ki Boc. A kolozsvári polgármester szerint Mircea
Abrudean kormánymegbízott leváltása amiatt is nagy érvágás, mivel
szerinte nagyon jó prefektus, akinek
sikerült ellenőrzés alatt tartania a
járványt egy „problémás” városban.
Boc ugyanakkor hozzátette, bár nem
örül, hogy az RMDSZ adja a prefektust Tasnádi István Szilárd jogtanácsos személyében, tudja, hogy koalícióban kormányozni nem egyszerű.
Úgy vélte azonban, hogy a prefektusi
székek elosztásánál alkalmazott kritériumok nem jutalmazzák a Kolozs
megyei politikai teljesítményt.
„Minket is megkérdeznek, hogy ez
hogyan lehetséges. Mi is meg fogjuk

Vezetőszerkesztő:
RostásSzabolcs
ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP
Megjelenik munkanapokon.
Felelőskiadó:
Príma Press Kft.
535600 Székelyudvarhely,
Bethlen Gábor u. 55.
tel.: 0266-218361
ISSN: 1454-7821

Ügyvezető: Nemes László
Lapszerkesztők:
BaloghLevente,PávaAdorján
Főmunkatársak:
Pap Melinda, Pataky István

Rovatvezető: BálintEszter
(erdélyitudósítások,gazdaság)
Rovatszerkesztők:
BaloghLevente(politika),
Kiss Judit (kultúra),
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka (sport),
Bede Laura (színes világ),
GräfBotond(szolgáltatás,műsor)

»

Alin Tișe
tanácselnök
ugyancsak bírálta
a kolozsvári kormánymegbízotti
tisztség liberális
szempontból történt elvesztését,
annál is inkább,
mivel a korábbi
ígéretek ellenére
Abrudean helyettes kormányfőtitkár sem lehet.
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uniós pénzalapokért felelős minisztériumok vezetéséről, ahol szerintük jól
teljesítő, erdélyi tárcavezetők voltak.
Tișe tegnap ugyancsak bírálta a kolozsvári kormánymegbízotti tisztség
liberális szempontból történt elvesztését, annál is inkább, mivel kiderült:
a korábbi ígéretek ellenére Abrudean
helyettes kormányfőtitkár sem lehet. Ez a poszt egyébként szintén az
RMDSZ-t illeti, és a máramarosszigeti
Zahoranszki István tölti be.
Mint ismeretes, az RMDSZ hétfőn
jelentette be, hogy öt erdélyi megyében – Arad, Szatmár, Szilágy, Kovászna és Kolozs – lesz prefektusa.
A Kolozs megyei prefektusi tisztség
várományosa Tasnádi István Szilárd
ügyvéd, az RMDSZ megyei szervezetének jogtanácsosa.
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kérdezni fentről” – mondta Boc Mircea Abrudean prefektus leváltására
utalva. Az elöljáró hozzátette, polgármesterként együtt fog működni
az új kormánymegbízottal. „Mert a
törvény és a törvényesség betartása
nem képezi alku tárgyát, mindegy,
hogy PNL-es vagy RMDSZ-es a másik fél” – fogalmazott Kolozsvár polgármestere. A PNL Kolozs megyei
szervezetének nem a prefektusi tisztség elvesztése az egyetlen sérelme a
kormányalakítást megelőző koalíciós tárgyalások kapcsán, az alakulat
„erős emberei”, Emil Boc kolozsvári
polgármester és Alin Tișe megyei tanácselnök korábban azt is felrótta
Ludovic Orban pártelnöknek, hogy a
képviselőház elnöki tisztségéért cserébe lemondott a fejlesztésért és az

Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság

A Krónika reklámfelületeit
a Transversum Media Trade
ügynökség értékesíti.
Elérhetőségek:
0726-720286
reklam@transversum.ro
www.transversum.ro

