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Orvoslakásokat avattak
Borszéken

Az erdélyi orvos- és művészlakás-építő 
programot koordináló Studium-Prospe-

ro Alapítvány közölte, a borszéki Kárpátok 
utca 1700 négyzetméteres telkén kétszintes 
ingatlant építettek, amelynek az alsó szint-
jén egy háromszobás, felső szintjén pedig 
egy négyszobás lakást alakítottak ki. Utóbbi 
szükség esetén két kétszobás lakássá alakít-
ható. A két lakás beépített felülete 331 négy-
zetméter, a telek bekerítése, a területrende-
zés és a ház felépítése 87,39 millió forintba 
került. Potápi Árpád János nemzetpolitikai 
államtitkár az esemény után az MTI-nek 
elmondta: a lakásépítési programmal a 
nemzetpolitikai államtitkárság a szülőföl-
dön maradást és boldogulást támogatja, és 
az orvoshiány leküzdéséhez is hozzájárul. 
Úgy vélte: az az orvos vagy orvos házaspár, 
aki a most avatott épületbe költözik, minden 
reggel úgy kelhet, hogy a világ egyik leg-
szebb helyén él, lakik és dolgozik. Elmond-
ta: az orvos- és művészlakások építésének 
programját korábban évente 250 millió 
forinttal támogatta a kormány, idén 300 
millió forint jut erre a célra. Potápi megemlí-
tette, hogy olyan egészségügyi beruházásról 
van szó, amelyik az erdélyi magyarság és 
a Székelyföld keleti peremvidékére, „egyik 
végvárába” érkezik. Arra is kitért, hogy az 
államtitkársága által meghirdetett nemzeti 
újrakezdés programja csak úgy valósulhat 
meg, ha minél többen beoltatják magukat a 
koronavírus ellen. Vass Levente, a bukaresti 
egészségügyi minisztérium államtitkára, 
a Studium-Prospero Alapítvány ügyvezető 
elnöke beszédében kiemelte: a Nemzetpoli-
tikai Államtitkárság és az alapítvány együtt-
működése túlmutat a szolgálati lakásépítési 
projekten. Az alapítvány közleménye szerint 
a most átadott épület egyik lakásába az 
üdülővárosban és környékén dolgozó orvo-
sok költözhetnek be. A másik lakás rekreáci-
ós helyként szolgál majd orvosok számára, 
ahová egy-egy hetes időszakokra családdal, 
barátokkal lehet elvonulni, megpihenni, 
feltöltődni. (Krónika)

EMLÉKMŰAVATÁSSAL ÜNNEPELTE HARMINCÉVES FENNÁLLÁSÁT A ROMÁNIAI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG GYERGYÓSZÁRHEGYEN

Identitásőrző szerepű magyar cserkészmozgalom

A gyergyószárhegyi iskola előtti téren állítottak emlékművet

Összefogásban újult meg a sepsiszentgyörgyi középkori műemlék

Fennállásának 30 éves évfordulóját 
ünnepelte szombaton a Romániai 
Magyar Cserkészszövetség Gyergyó-
szárhegyen. Az emlékműavatással 
egybekötött eseményen a szövetség 
Szent György-kitüntetéssel jutalmaz-
ta Potápi Árpád Jánost, a Minisz-
terelnökség nemzetpolitikai állam-
titkárát, valamint Szatmári Szilárd 
csíkszeredai lelkipásztort.

 » KRÓNIKA

P otápi Árpád János államtitkár sze-
rint ha mindent megteszünk érte, 
nem marad el a magyar feltámadás. 

A Miniszterelnökség nemzetpolitikai ál-
lamtitkára szombaton Gyergyószárhegyen 
beszélt erről, ahol cserkészemlékmű avatá-
sán vett részt, és a Romániai Magyar Cser-
készszövetség (RMCSSZ) Szent György-ki-
tüntetését vette át. Az államtitkár ünnepi 
beszédében kifejtette: 2021-ben, a nemzeti 
újrakezdés évében erősödő magyar nem-
zetről beszélhetünk. Leszögezte: minden 
nehéz helyzetből talpra lehet állni, ehhez 
azonban munka, hit és remény kell. Potá-
pi Árpád János felidézte: a cserkészet ma 

is talán a világ legnagyobb gyermek és 
ifj úsági szervezete. A világ több mint 200 
országában 40 millió taggal rendelkezik 
és dolgozik a közös célért. Arra próbálja 
rávezetni a gyermekeket és fi atalokat, hogy 
becsüljék meg lelki és szellemi értékeiket, 
és váljanak aktív felnőttekké. Megjegyezte: 
a magyar cserkészmozgalomnak jelentős 
szerepe volt abban, hogy a világban szét-
szórt vagy a Magyarország határain kívül 
került magyarok meg tudták őrizni iden-
titásukat. Olyan társadalom létrehozását 
szolgálta és szolgálja, amely elkötelezett, 
felelősségteljes fi atalokat nevel, akik meg-
óvják a környezetüket, odafi gyelnek nem-
zetük jólétére és fejlődésére, és megőrzik 
keresztény hitüket. 

Bálint Lajos Loránt, az RMCSSZ elnöke a 
rendezvény után az MTI-nek elmondta: a 
gyergyószárhegyi iskola előtti téren annak 
a tiszteletére állítottak emlékművet, hogy 
31 évvel ezelőtt e településen alapították 
meg a Romániai Magyar Cserkészszövetsé-
get. Tavalyra tervezték az emlékműavatást, 
de akkor a járványhelyzet miatt erre nem 
volt lehetőség. A most felavatott emlékmű 
egy térplasztikába illeszti azokat a kopjafá-
kat, amelyeket a megalakulás évfordulóján 
ötévenként állítottak. Megjegyezte: a Szent 
György-kitüntetést olyan személyiségek-

nek vagy intézményeknek adják ötévente, 
akik jelentős segítséget nyújtottak a romá-
niai magyar cserkészmozgalomnak. Idén 
Potápi Árpád János államtitkár mellett 
Szatmári Szilárd csíkszeredai református 
lelkipásztor kapta, akinek azt köszönhe-

tik, hogy közel tíz éve cserkészközpontjuk 
és irodájuk működik a református egyház 
csíkszeredai épületében. Bálint Lajos Lo-
ránt elmondta, az RMCSSZ 153 bejegyzett 
csapatából 53 működik aktívan. Ezek a csa-
patok 2543 aktív tagot számlálnak.
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 » BÍRÓ BLANKA

Hálaadó istentiszteleten szentelték fel va-
sárnap a sepsiszentgyörgyi református 

vártemplomot, hálát adva, hogy befejező-
dött a város egyetlen középkori műemlék 
épületének, a templomnak és körülötte levő 
épületegyüttesnek a felújítása.  A magyar 
kormány, a Kovászna megyei és a sepsi-
szentgyörgyi önkormányzatok támogatásá-
val nemcsak a templom, hanem a várfal, a 
bástya, az egykori német iskola épülete, a 
torony, a ravatalozó is megújult, közösségi 
házat, parókiát építettek.

Az ünnepi istentiszteleten Kató Béla, az 
Erdélyi Református Egyházkerület püspöke 
hirdetett igét, részt vett Potápi Árpád János 
a magyar kormány nemzetpolitikáért fele-
lős államtitkára, Brendus Réka, a Minisz-
terelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársá-
gának főosztályvezetője, a háromszéki és 
sepsiszentgyörgyi politikusok. Az ünnepi 
istentisztelet keresztelővel kezdődött, három 
kisgyereket tartottak keresztvíz alá, ezzel 
is azt jelezve, hogy a jövőnek újították fel a 
templomot.

Kató Béla a prédikációban felidézte, a 
vártemplom restaurálása azzal kezdődött, 
hogy európai uniós pályázatot nyújtottak 
be, de arra a keserű megállapításra jutottak, 
hogy „járna ugyan, de nem jut”, mint ahogy 
„annyiszor megtörtént már velünk ebben az 
országban”. „Ami az elmúlt 10 esztendőben 
velünk, erdélyi magyarokkal az anyaország 
támogatásával történt csodaszámba ment, 
ha el is gáncsolták a mi hazai terveinket, 
meghallgatásra találtunk az anyaország-
ban” – fogalmazott a püspök, hozzátéve, 
hogy a sepsiszentgyörgyi templom csak egy 
abból a négyszázból, amely magyarországi 
támogatást kapott. „Európának üzenjük, 
hogy itt mi megőrizzük a gótikát, az orgo-
naszót, a szellemi terméket, amit kétezer év 
alatt létrehozott a zsidó–keresztény kultúra. 
Megőrizzük nyelvünket, kultúránkat, hitün-
ket” – szögezte le Kató Béla.

 „A vártemplom mostani újjáépítéséhez 
sok mindenkinek a közös akarata és összefo-
gása kellett: a gyülekezet, a mesteremberek 
munkája, az Erdélyi Református Egyházke-
rület, a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, a 
Kovászna Megyei Tanács és a magyar kor-
mány együttműködésének eredménye, hogy 
a város egyik legrégebbi épülete újra régi 
fényében ragyog, nem mementóként a rég-
múlt időknek, hanem hasznára és javára a 
jelen és a jövő magyarságának” – jelentette 
ki az ünnepi eseményen Potápi Árpád János. 
A magyar kormány nemzetpolitikáért felelős 
államtitkára hangsúlyozta, minden közös-
ség teljesítménye abban mérhető, meny-
nyit tud a következő nemzedéknek átadni, 
mit tud megtartani, megújítani, felépíteni. 
Hangsúlyozta: a sepsiszentgyörgyi magyar-
ság mindháromban élen jár, a gyülekezet 
nemcsak a templomát tartotta és újította 
meg, hanem a magyar kormány támogatá-
sával nemrég új gyülekezeti házzal és paró-
kiával is gazdagodott. Emlékeztetett, hogy 
Magyarország kormánya 2021-ben a nemzeti 

újrakezdés évét hirdette meg, a nemzeti új-
rakezdés programban az eddigi támogatá-
sokat új elemekkel kiegészítve egységesebb 
keretben valósítják meg az oktatás, a kultú-
ra, az egyházak, a sport, az ifj úság, a cserké-
szet, a közösségépítés, valamint a diaszpóra 
területén. „Ezzel azt üzenjük, hogy hiszünk 
a magyar közösségek megújulásban, abban 
hogy minden magyar számára a szülőföldön 
tudjuk biztosítani a megmaradás, a gyara-
podás feltételeit. Mindig számíthatnak ránk, 
mi is számítunk önökre” – fogalmazta meg 
az államtitkár. 

„Azzal, hogy felújítottuk, megőrizzük a 
következő évszázadok nemzedékei számára 
városunk egyetlen megmaradt középkori, 
legértékesebb és legfestőibb  műemlékét” 
– jelentette ki eközben Antal Árpád, Sepsi-
szentgyörgy polgármestere. Hangsúlyozta, 
nem tudhatjuk, mit kell kiállnunk a követke-
ző évszázadokban, de „ma hitünkről és élni 
akarásunkról tanúbizonyságot tettünk azál-
tal, hogy a Vártemplomot továbbörökítjük a 
következő nemzedékeknek”.

A jövőnek újították fel a szentgyörgyi vártemplomot




