
tá
m

og
at

ás
Udvarhelyszék

2 0 2 1 .  J Ú N I U S  1 0 . ,  C S Ü T Ö R T Ö K A K T U Á L I S 3#Jézus-kápolna  #műemlék   #oktatás

• Búcsús szentmisé-
vel nyitják meg ismét 
a nagyközönség előtt 
a székelyudvarhelyi 
Jézus-kápolnát: a mű-
emlék restaurálásának 
végét jelzi ez, így az 
objektum ismét visz-
szakapja szakrális és 
turisztikai szerepét is.

K O V Á C S  E S Z T E R

J ézus Szívének ünnepén, azaz 
június 11-én búcsús szentmisé-
vel adják át a megújult Jézus-ká-

polnát. Az eseményen jelen lesz dr. 
Kerekes László gyulafehérvári se-
gédpüspök, aki megszenteli a rest-
aurált kápolnát – adta hírül a Szent 
Miklós-hegyi Plébánia. A projekt 
kezdete 2008-ra nyúlik vissza: a Re-
gioConsult Kft . ekkor nyújtotta be az 
első pályázatot az Európai Unióhoz.

Fontos szakasz zárult le

„Az a pályázat akkor várólistára 
került, így az a döntés született, 
hogy lépésenként indulunk el a 
megvalósítás útján” – elevenítette 
fel Derzsi László projektkoordiná-
tor, a RegiConsult Kft . munkatársa, 
miközben végigvezetett az immár 
restaurált műemléknél. A munka 
tehát évekkel ezelőtt előbb átfogó 
régészeti feltárással kezdődött, köz-

ben viszont a kápolna zsindelytete-
je olyannyira megrongálódott, hogy 
sürgős cserére volt szükség: ekkor 
helybéliek nyújtottak segítő kezet, 
és adományok révén sikerült elvé-
gezni a halaszthatatlan tetőcserét. 

Az újabb pályázat már kedvező 
elbírálásban részesült, így 2018-
ban elkezdődhetett a tényleges ki-
vitelezés: a projektet menedzselő 
RegioConsult mellett a kivitelezés 
dandárját a Kvadrum Axis Kft . vé-

gezte, a terveket Magyari István és 
az Urban Design készítette. Egyéb-
ként a négyéves projekt összértéke 
mintegy másfél millió lej, ebből 1 
millió lejnyi támogatást biztosított 
az Európai Unió. A beruházást tá-
mogatta Magyarország Kormánya 
is, de „a munkálatokban rengete-
gen nyújtottak segítő kezet, valódi 
közösségi összefogás eredménye-
ként a kápolna ma már készen áll 
arra, hogy ismét betöltse szakrális 

és turisztikai szerepét is” – közölte 
a Szent Miklós-hegyi Plébánia.

Több mint műemlék

A kápolnába belépve, az oltár mel-
lett rétegenként elevenedik meg a 
történelem: a vakolatot szándéko-
san nem állították helyre, így fel-

sejlenek a 17. századi falfi rkák, az 
oltár mögötti, 18. századra datált 
falfestések, illetve a 19. századi, 
apostolokat ábrázoló freskók. Sőt, 
a külső vakolás során rátaláltak a 
valamikori eredeti, azóta befalazott 
bejáratra is, ez a mostani bejárattól 
balra látható, árulta el a projekt ko-
ordinátora. 

A Jézus-kápolna műemlékértékén 
túl napjainkban is fontos szakrális 
szerepet tölt be a helybéliek életé-
ben, az újranyitás után ismét házas-
ságkötési és keresztelői szertartások 
helyszíne lesz, illetve a tervek sze-
rint legalább havonta egy szentmisét 
is tartanak majd ott. Mindezen túl 
állandó gondnoki szolgálat is indul 
a helyszínen, így a kápolna a meg-
szabott program szerint ismét 
látogatható lesz. A szintén 
felújított kisházban pedig 
állandó kiállítás várja majd 
a látogatókat, amely a hely 
történetét mutatja be, illetve 
közszemlére kerülnek azon 
tárgyak reprodukciói is, 
amelyek a korábban végzett 
régészeti feltárás során kerültek 
felszínre. A környezet is megszépült:   
a körfalakon kívül sétányokat ala-
kítottak ki, illetve restaurálták a 
bejáratnál lévő, az 1930-as években 
a cserkészszövetség által felállított 
székely kaput is. „Rövid távú terv, 
hogy úgymond világi élményt is 
nyújtsunk főként gyerekeknek, de 
gyereklelkű felnőtteknek is: például 
VR-szemüvegeket használva eleve-
nedne meg a történelem” – árulta 
még el Derzsi László. A június 11-én, 
pénteken tartandó avatóünnepség 
és búcsús szentmise délután 5 óra-
kor kezdődik.

Befejezték a kápolna restaurálását
Újra látogatható lesz a székelyudvarhelyi műemléképület

Több mint négy év után először 
belülről is szemügyre lehet 
venni a Jézus-kápolnát 

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

M egjelentek a határon túli te-
rületeken a magyar nyelvű 

oktatást és nevelést támogató, a 
magyar iskolaválasztást ösztönző 
Szülőföldön magyarul program idei 
felhívásai – jelentette be Potápi Ár-

pád János, a Miniszterel-
nökség nemzetpolitikáért 
felelős államtitkára tegnap 
Budapesten, sajtótájékoz-
tatón. Mint ismeretes, a 
programban azok a szülők 
igényelhetnek nevelési, 

oktatási, valamint tankönyv- 
és taneszköz-támogatást, akiknek a 
gyermekei Magyarország határain 
kívül magyar tannyelvű óvodában, 
iskolában tanulnak vagy választ-
ható tantárgyként tanulják a ma-

gyart. A Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. által meghirdetett pályázat ér-
telmében minden magyarul tanuló 
gyermek, fi atal 22 400 forint értékű 
támogatást kap, amelyet a szülők 
pályázat benyújtásával igényelhet-
nek. Potápi Árpád János a program 
idei fő újdonságának nevezte, hogy 
az eddigi jelképes, a felsőoktatásban 
tanulóknak járó 2800 forint értékű 
hallgatói támogatás 22 400 forintra 
emelkedik – írta az MTI. A további 
várható támogatási újdonságokra 
térve az államtitkár utalt arra, hogy 
tervezik az oktatási-nevelési támo-
gatás kiterjesztését a bölcsődés korú 
gyermekekre is, várhatóan idén ősz-
től, egy másik pályázat keretében. 
Így „a bölcsődétől egészen a diplo-

máig magyar tannyelvű oktatásban 
részt vevő, gyerekeket, fi atalokat 
támogatja a magyar kormány azért, 
hogy a magyar nyelvű intézménye-
ket válasszák, magyarul szocializá-
lódjanak, szerezzenek okleveleket, 
diplomákat” – hangoztatta. Az ál-
lamtitkár felidézte: az oktatási-neve-
lési támogatásról 2001-ben döntött a 
kormány, 2002-ben folyósították az 
első összegeket, 2011-től pedig már 
az óvodáskorú gyermekeket is támo-
gatják. A támogatást a Kárpát-me-
dence országaiban – Romániában, 
Szlovákiában, Szerbiában, Ukrajná-
ban, Horvátországban és Szlovéniá-
ban – élő magyarok igényelhetik, a 
lebonyolításban alapvetően az otta-
ni magyar pedagógusszervezetek, 
Ukrajnában pedig a Kárpátaljai Ma-
gyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 
jótékonysági alapítványa vesz részt.

Emelkedik az óvodások száma

Potápi Árpád János emlékeztetett 
arra is, hogy az idén 5,24 milliárd 

forint keretösszegű program tavalyi 
költségvetése mintegy 5 milliárd fo-
rint volt, amelyből 224 ezer gyereket 
segítettek. Kitért arra is, hogy a kör-
nyező országokban általában véve a 
magyar általános és középiskolások 
száma stagnál, az óvodáskorúaknál 
azonban „enyhe emelkedés” ta-

pasztalható, ami a Kárpát-medencei 
óvodafejlesztési program eredmé-
nyeinek is köszönhető. A nemzet-
politikai államtitkárság MTI-nek 
eljuttatott tájékoztatása szerint utób-
bi keretében a magyar kormány 179 
új óvoda és bölcsőde megépítését, 
valamint 713 intézmény felújítását 
támogatta szerte a Kárpát-meden-
cében. A felhívások a Bethlen Gábor 
Alapkezelő honlapján érhetők el.

Szülőföldön magyarul: több pénzt kapnak az egyetemisták
• Növekszik a magyar nyelvű oktatást és nevelést 
támogató, Szülőföldön magyarul elnevezésű program 
keretében az egyetemisták támogatása, a jövőben a 
bölcsődébe járó kisgyerekek szülei is pályázhatnak – 
jelentették be tegnap Budapesten.

A felsőoktatásban tanulóknak 
járó 2800 forint értékű hallgatói 
támogatás 22 400 forintra 
emelkedik

▾  FOTÓ: VERES NÁNDOR




