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H I R D E T É S

FELAVATTÁK A SOLIDARIS EGYESÜLET OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI KÖZPONTJÁT, AZ ERDÉLYI NÉPFŐISKOLÁT A MAROS MEGYEI BEDÉBEN

Minden adott a „kicsúszottak” felzárkóztatására
Egyre több valósul meg a 
rászorulókon segítő Solidaris 
Egyesület nagyszabású terve-
iből: a 2018-ban megvásárolt 
bedei telken oktatási-neve-
lési központot rendeztek be 
Erdélyi Népfőiskola néven.

 » HAJNAL CSILLA

F elavatták pénteken az alig 
120 lelket számláló Maros 
megyei zsákfaluban, Be-

dében a Solidaris Egyesület 
oktatási és nevelési központ-
ját, az Erdélyi Népfőiskolát. Az 
évek során számtalan ember-
nek segítséget nyújtó Telefonos 
Szeretetszolgálatot működtető 
Solidaris Egyesület már 13 éve 
szervez rendszeresen nyári gye-
rektáborokat rászoruló gyerekek 
számára. Az elmúlt két évben 
saját telkükön szervezhették 
meg, támogatóik segítségével 
ugyanis a Marosvásárhelytől 
alig félórányira lévő Bedé-
ben megvásároltak egy hatezer 
négyzetméteres telket, rajta egy 
több mint százéves parasztház-
zal, csűrrel és rengeteg nemesí-
tett gyümölcsfával. Az egyesület 
nagyszabású terveiből egyre 

többet valósítanak meg, hiszen 
a 2018-ban megvásárolt telken 
oktatási-nevelési központot ren-
deztek be Erdélyi Népfőiskola 
néven. Ez elsősorban azoknak 
a vidéken élő, a hivatalos ok-
tatási rendszerből „kicsúszott” 
személyeknek nyújtana tanulási 
lehetőséget, akiknek erre nem 
volt lehetőségük. Továbbá olyan 

előadókat, közéleti személyeket 
hívnak meg, akik más-más téren 
értek el eredményeket. Sajó Nor-
bert, a Telefonos Szeretetszolgá-
lat vezetője ugyanis vallja, hogy 
tanulással és tudással emelhet-
jük az életszínvonalunkat.

A pénteki avatóünnepségen 
Sajó Norbert hangsúlyozta, hi-
szi, hogy ha van olyan tollvonás, 

amely tönkretesz életeket, akkor 
olyan is kell hogy legyen, amely 
embereket emel fel – utalva a 
táborhely és az oktatási-nevelési 
központ megvalósítását támo-
gató szervezetekre, magánsze-
mélyekre. Péter Ferenc, a Maros 
Megyei Tanács elnöke úgy fo-
galmazott, a bedei központ az 
egyenlőség jegyében való össze-

fogást jelenti, hogy a valamilyen 
oknál fogva hátrányos helyzet-
ben élők is láthassák a fényt, és 
ne adják fel, küzdjenek az ál-
maikért. Továbbá biztosította az 
egyesületet arról, hogy értékes 
társként kezelik ezután is őket. 
Oláh Dénes római katolikus fő-
esperes Jakab apostol levelét 
idézve úgy fogalmazott, minden 
jó adomány és minden tökéletes 
ajándék felülről van.

Mint az avatóünnepsé-
gen kiderült, Kelemen Hunor 
RMDSZ-elnök egy éve találkozott 
Sajó Norberttel, aki akkor mutat-
ta be neki az egyesületet és bedei 
elképzeléseit. „Azt éreztem, hogy 
van egy személyiség, aki képes 
csapatot állítani maga mellé, ké-
pes egy célt megfogalmazni, azt 
követni, és egy jó ügyhöz próbál 
támogatókat keresni. Azt mond-
tuk, hogy támogatni fogjuk ezt 
minden eszközzel, ami rendel-
kezésünkre áll. Ebben benne volt 
az Erdélyi Népfőiskola terve is” 
– osztotta meg Kelemen Hunor 
a Székelyhonnal. Hozzátette, az 
Erdélyi Népfőiskolának van egy 
nagyon erős hagyománya a két 
világháború közötti időszakból, 
és az akkori huszadik századi 
kontextusba helyezve egy sike-
res mozgalom volt.

Ideális terep. A megvásárolt telken régi parasztház, felújított csűr és gyümölcsfák találhatók
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