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VEZÉRCIKK

Vendégszobák, konferenciate-
rem és étkező is várja az egykori 
nagyváradi római katolikus 
papnevelde épületében a magyar 
kormány támogatásával felújított 
zarándokházba betérőket. Az 
ünnepélyes szalagvágást tegnap 
tartották.

 » KRÓNIKA

Z arándokházat avattak tegnap a 
Körös-parti városban a Nagy-
váradi Római Katolikus Egy-

házmegye pasztorá lis és kulturális 
központjának részeként az egykori 
papnevelde épületében. A vendég-
fogadásra tervezett intézménynek 
otthont adó ingatlan a 18. század 
második felében épült, Miklóssy 
Ferenc püspök építtetett hozzá je-
lentősebb szárnyat 1804-ben, majd 
1890-ben Schaluch Lőrinc bíboros, 
a munkát id. Rimanóczy Kálmán 
építészre bízta. Az egyháznak való 
visszaszolgáltatáskor leromlott 
állapotban levő épület felújítási 
munkálatai 2017-ben rajtoltak el, 
és a magyar kormány által az egy-
ház rendelkezésére bocsátott 270 
millió forintból sikerült az ingat-
lant korszerűsíteni, abban irodákat, 

vendégszobákat, valamint étkezőt 
kialakítani.

A zarándokház honlapján megje-
lenített leírás szerint a nagyváradi 
római katolikus püspökség közvet-
len közelségében, nagyjából a Ka-
nonok sor sarka és a Bodola Gyula 
Stadion között álló ingatlan ideális 
körülményeket biztosít többnapos 
programok szervezésére, zarándo-
kok fogadására. Negyvenöt fő ré-
szére tudnak szállást biztosítani, 
ezenkívül egy hatvan férőhelyes 
konferenciaterem és egy kápolna áll 
a vendégek rendelkezésére. 

Az új rendeltetést kapott közössé-
gi teret és használóit Böcskei Lász-
ló, a Nagyváradi Egyházmegye püs-
pöke áldotta meg, aki az intézmény 
átadását követően elmondta: nem-
csak zarándokközpontként akarják 
működtetni, hanem jövőépítő kö-
zösségi tevékenységek otthonává is 
akarják tenni az épületet. Hozzátet-
te, élettel szeretnék megtölteni, egy 
kreatív, dinamikus közösség talál-
kozóhelyévé akarják tenni a sokáig 
lakhatatlanul ingatlant. Elmondta, 
azért nevezték el Magyar zarándok-
háznak, mert az elődök által épített 
és továbbadott örökség részét ké-
pezi, másrészt egy nyitott, befoga-
dó teret akarnak itt létesíteni. Az 
intézmény átadásán Soltész Mik-

lós, a Miniszterelnökség egyházi és 
nemzetiségi kapcsolatokért felelős 
államtitkára rámutatott: ahhoz, 
hogy a magyarság megmaradjon a 
Kárpát-medencében, a közösségek 
építésére van szükség. Ezért támo-
gatja a magyar kormány a külhoni 
közösségi kezdeményezéseket az 
óvodaépítési, a magyar templom-
felújítási programon, vagy a közös-
ségi házak létesítésén keresztül.

„A nagyváradi zarándokközpont 
az itt élő magyarok találkozóhe-
lye lesz, amely keresztény hitük 
és magyarságuk megőrzését segí-
ti, ugyanakkor azokat is szolgálja, 
akik Magyarországról utaznak a 
partiumi városba. Az anyaországi-
ak szeretnek a Székelyföldre járni, 
de Nagyváradon is érdemes megáll-
ni” – hangsúlyozta Soltész Miklós 
miniszter.

 Erdélyi tudósítások 2021. július 7.
szerda
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A MAGYAR KORMÁNY TÁMOGATÁSÁVAL ÚJULT MEG AZ EGYKORI KATOLIKUS PAPNEVELDE

Zarándokházat avattak Váradon Műveletlen 
Románia

Több ezer órányi egyeztetés, több tízezer résztvevő, 
hangzatos, de valójában untig ismételgetett általános-
ságok, célkitűzések és szólamok – jelenleg nagyjából 
így foglalható össze az öt esztendővel ezelőtt elindí-
tott, Művelt Románia elnevezésű projekt esszenciája. 
Az oktatás reformját (zárójelben: meg sem lehetne 
számlálni, az elmúlt évtizedekben hányszor, hányféle 
megközelítésben emlegették, tűzték zászlajukra, lo-
bogtatták a politikusok és szakmabeliek az elcsépelt 
fogalmat) célzó, nagy lélegzetűnek nevezett elképze-
lést a hírek szerint most már „meg is valósítják”. Az 
államelnök vezényletével a napokban zajlanak Buka-
restben az „érdeminek” titulált egyeztetések, amik-
nek eredményeképpen majd „megjavul” a tanügy, „az 
oktatás alkalmazkodni fog a jövő kihívásaihoz”, jön az 
„igazi oktatási reform”, lefektetik a „stratégiai alapel-
veket” és a többi.

Ha naivak vagyunk, elhisszük, hogy belátható időn 
belül sok minden érezhetően, alaposan megváltozik 
pozitív irányban, hiszen az országos helyreállítási 
tervben 4 milliárd euró van előirányozva az oktatásra, 
a politikusok és szakmabeliek pedig azt ígérik, haté-
konyan feltárják a rendszer hiányosságait, felmérik a 
vele szemben támasztott társadalmi követelménye-
ket, konzultálnak, agyalnak, terveznek, átalakítanak. 
Ha a megszámlálhatatlan, a tanügyre vonatkozó üres 
ígérgetés és hamvába holt próbálkozás után még hi-
telt adunk a nagy dobra vert projektnek, akkor eset-
leg reménykedhetünk, hogy majd egy szép napon 
arra ébredünk: mit ad Isten, jól működik a romániai 
oktatás gépezete. Ha azonban két lábbal a földön 
maradunk, belátható: sajnos sok víznek kell még le-
folynia a Dunán, amíg érezhetően jobb irányba ha-
ladnak a dolgok. Egyelőre a jelenlegi helyzet az, hogy 
bár a képességvizsga és az érettségi eredményei azt 
mutatják, idén paraszthajszállal jobban teljesítettek 
a diákok, mint korábban, hátradőlni korántsem le-
het. Merthogy az igazi reform még nem dübörög, a 
diákok tekintélyes része funkcionális analfabéta, az 
iskolatáska nem lett könnyebb, a tanintézetek inf-
rastruktúrája fi noman szólva is fejleszthető. És ami 
szintén nem mellékes: a kisebbségi nyelven tanuló 
gyerekek számára kidolgozott román nyelv- és iro-
dalomtanterven és a követelményeken is bőven van 
még mit fi nomítani, akárcsak a pedagógusképzésen. 
És még mennyi mindenen! A reformhoz tartozna az 
is, hogy iskolai keretek közt részesüljenek a diákok 
szexuális és egészségügyi felvilágosításban – de erre 
is várni kell még. És a rendszer tökéletlenségéről ta-
núskodik az is, ami a minap történt: a jelek szerint 
Romániában még mindig lazán előfordulhat, hogy az 
óvás benyújtását követően a kisérettségin elért jegy 
varázsütésre 3-asról 8-asra emelkedik.

Mérsékelt kíváncsisággal várjuk, hogy a Művelt Ro-
mánia projektről a napokban milyen további konkré-
tumokat fognak elárulni a fontos főbizottságokban 
tanácskozó illetékesek. Csak reménykedni lehet, de 
azt erőteljesen: hátha a több ezer órányi szakértői és 
politikusi agyalásnak lesz is kézzelfogható, a pórnép 
(értsük most ez alatt a diákságot, valamint a szülő- és 
pedagógustársadalmat) számára is érdemben érezhe-
tő eredménye. Amíg ez meg nem történik, addig a Mű-
velt Románia csak üres szlogen marad, és magunkban 
pontosan tudjuk: egyelőre műveletlen.

KISS
JUDIT

Tárt kapukkal várják a zarándokokat. A most átadott ingatlan a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye pasztorá lis 
és kulturális kö zpontjának fontos része

 » A nagyváradi római ka-
tolikus püspökség közvet-
len közelségében, a Kano-
nok sor sarka és a Bodola 
Gyula Stadion között álló 
ingatlan ideális körülmé-
nyeket biztosít többnapos 
programok szervezésére, 
zarándokok fogadására. 

 » KORPOS ATTILA

Az oktatási kínálat mellett a meg-
újult épületet is bemutatták teg-

nap a Sapientia Erdélyi Magyar Tu-
dományegyetem Csíkszeredai Karán. 
Ősztől több mint 800 diák oktatása 
kezdődhet el jelenléti oktatással a 
megújult helyszínen. Az egyetemi 
épület felújításának első munkafázi-
sa még 2014-ben elkezdődött. Számí-
tottak rá, hogy oktatás közben nehéz 
lesz dolgozni, így fokozatosan halad-

tak a munkálatok. Papp Levente dé-
kánhelyettes szerint a csíkszeredai 
kar épületének felújítási folyamatai 
a szeptemberi kezdésig befejeződ-
nek. „Idén húszéves az egyetemünk, 
így külön öröm számunkra, hogy egy 
megújult épületben jubilálhatunk az 
októberi évfordulón” – mondta. A ko-
rábbi szállodajelleget korszerű egye-
temmé szerették volna változtatni, 
ami meglátásunk szerint sikerült is. 
Jelentős előrelépés, hogy a kollégiu-
mi férőhelyek száma 300 főre emel-

kedett. Elköltöztették a főbejáratot 
egy tágasabb részre, beépítették a 
tetőteret, amely 800 négyzetméter 
hasznos felületet jelent, de bővült 
a nagy előadóterem is. A legutolsó 
munkafázis költségei 4,5 millió euró 
fölé rúgnak: kizárólag magyar állami 
támogatásból valósult meg, csakúgy, 
mint az egyetem működése.

Lázár Ede, a Sapientia EMTE 
Csíkszeredai Karának dékánja el-
mondta, hogy az oktatási kínálat a 
korábbi évekhez hasonlóan alakul: 

gazdaság-, humán-, társadalom- és 
mérnöktudomány területekre lehet 
beiratkozni. A 13 alapképzéses szak 
mellett 5 mesterképzés is indul, így 
összesen 322 tandíjmentes és 240 
tandíjköteles hely van meghirdetve. 
Utóbbi esetében továbbra is 250 euró 
a tandíj, a mesteri szakokon pedig ez 
az összeg 500 euró. A felvételire való 
jelentkezés online történik július 
12–21. között a www.sapientia.ro fe-
lületen, az eredményeket július 23-án 
hirdetik ki.

Célegyenesben a Sapientia EMTE csíkszeredai épületének felújítása

 » A legutolsó 
munkafázis költ-
ségei 4,5 millió 
euró fölé rúgnak: 
kizárólag magyar 
állami támogatás-
ból valósult meg, 
csakúgy, mint az 
egyetem műkö-
dése.




