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H I R D E T É S

EMLÉKŐRZÉSBEN A JÖVŐ: MAGYAR KORMÁNYTÁMOGATÁSBÓL ÚJULT MEG A HAJDÚVÁROSI ÉPÜLET

Átadták a szalontai Arany-palotát
Itt az ideje, hogy minden 
nemzet ismerje fel és képvi-
selje saját értékeit és hagyo-
mányait, mert akkor a régió 
ismét meg tud erősödni és 
ki tud emelkedni – fogalma-
zott Kásler Miklós miniszter 
szombaton Nagyszalontán 
a magyar kormánytámoga-
tásból felújított Arany-palota 
avatóünnepségén.

 » KRÓNIKA

A magyarság valamennyi 
emlékét meg kell őrizni, 
mert ez a nemzet jövője – 

mondta Kásler Miklós a felújított 
Arany-palota avatóünnepségén 
Nagyszalontán szombaton. Az 
emberi erőforrások minisztere 
emlékeztetett, Széll Kálmán mi-
niszterelnök volt az, aki kezde-
ményezte, hogy Arany János em-
lékét őrizzék, hagyatékát ápolják. 
A jelenlegi magyar kormányfő 
érti Széll Kálmánt, „ez a magya-
rázata annak, hogy ápoljuk em-
lékeinket a Kárpát-medencében” 
– mondta az MTI szerint. A tár-
cavezető úgy fogalmazott, Arany 
Jánoshoz leginkább Deák Ferenc 
hasonlított. Közös volt bennük 
a legtisztább emberi minőség 
képviselete, a hazaszeretet, az er-
kölcs mindenekfelettisége; ezek 
miatt abszolút tisztelet övezte 
őket. „Arany szavakban írta le, 
amit Deák a gyakorlatban képvi-
selt” – jelentette ki. Kásler Miklós 
ünnepi beszédében kitért arra: 
itt az ideje, hogy minden nem-
zet ismerje fel és képviselje saját 
értékeit és hagyományait, mert 
„akkor a régió ismét meg tud erő-
södni és ki tud emelkedni”. Ígére-
tet tett arra, hogy ő segít őrizni a 
hitet, a magyarságot és ápolni a 
hagyományokat.

Az egész nemzetnek öröm
Cseke Attila, Románia fejlesz-
tési minisztere szavai szerint 
„Románia legrégebbi magyar 
irodalmi múzeumának ottho-

na” újult meg, ami a partiumi 
és erdélyi magyarságnak, sőt 
az egész magyar nemzetnek 
öröm. A politikus szerint a 
megújulás a túlélés és a meg-
maradás eszköze, akarat, kitar-
tás és közös munka kell hozzá. 
Ezen dolgozik Bukarestben az 

RMDSZ is – jelentette ki. Hoz-
zátette, hogy 84 erdélyi magyar 
műemléket, „közösségünk bás-
tyáit” – várakat, kastélyokat, 
múzeumokat, templomokat – 
újítanak fel. Úgy fogalmazott: 
„mi, magyarok nemcsak túlélni 
akarunk, hanem jól akarunk 
élni”, ezért újítanak fel és épí-
tenek bölcsődéket és óvodákat. 
Nagyszalontán felújították a 
kórházat, az idősek gondozási 

központját, és fi nanszírozzák a 
belváros megújítását – mond-
ta. Az ünnepségen köszönetét 
fejezte ki Török László, Nagy-
szalonta polgármestere is, majd 
az új központ Áder Orsolya kép-
zőművész kiállításával nyitotta 
meg kapuit.

Új kulturális központ 
otthona
Az Arany János Emlékmúzeum-
nak otthont adó Csonkatorony 
mellett található Arany-palotát 
a magyar kormány támogatásá-
ból, 180 millió forintból újítot-
ták fel. Az összegből kicserélték 
a tetőt, megújultak a belső terek, 
a lépcsőház, tatarozták az épü-
letet, felújították vagy cserélték 
a nyílászárókat, megújult a víz- 
és csatornahálózat, valamint az 
elektromos és a fűtési rendszer. 
A padlástérben kialakítottak 
egy 100 fős konferenciatermet 
és három vendégszobát. Az 
épületben kiállítóteret, galériát, 
előadótermet és múzeumi kávé-
zót is magában foglaló kulturális 
központ működik majd. Az eme-
leten könyvtár üzemel és kiala-

kítottak egy Dánielisz-termet. 
Dánielisz Endre 96 éves hely-
történész, Arany-kutató ugyanis 
felajánlotta az Arany János Mű-
velődési Egyesületnek több ezer 
kötetes magánkönyvtárát és dol-
gozószobája teljes berendezését.

A palotát 1912-ben azért épí-
tette az Arany János Művelődési 
Egyesület, hogy legyen bérhá-
za, aminek a jövedelméből fenn 
tudja tartani a költő emlékére 
létesített gyűjteményt. Magán-
lakásként és üzlethelyiségként 
használták, 36 évig a bérleti 
díjból tartották fenn a múzeu-
mot. Az államosítást követően az 
épület első emeletére költözött 
a városi könyvtár, a földszinten 
üzletek kaptak helyet. Az 1990-es 
évek végétől galéria működött az 
épületben, az egyesület 1991 és 
2016 között harcolt a visszaszer-
zéséért. A palotában több mint 
70 éve nem volt hasonló méretű 
felújítás.

A Csonkatoronyban lévő Arany 
János Emlékmúzeumot 2017-ben, 
az Arany-emlékév keretében újí-
tották fel a magyar kormány 160 
millió forintos támogatásából.

Méltó emlékápolás. A Csonkatorony mellett található Arany-palotát 180 millió forintból újították fel
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 » Cseke Attila minisz-
ter szerint „Románia 
legrégebbi magyar 
irodalmi múzeumának 
otthona” újult meg, ami 
a partiumi és erdélyi 
magyarságnak, sőt az 
egész magyar nemzet-
nek öröm.

Kányádi nevét 
viseli az iskola

A falu híres szülöttjéről, Ká-
nyádi Sándor Kossuth-díjas 

költőről nevezték el a felújított 
általános iskolát a Hargita 
megyei Nagygalambfalván, 
az átadást tegnap tartották. A 
tanintézet épületeit teljesen 
felújították, címert és zászlót is 
készítettek az iskolának. Bálint 
Hajnal, a tanintézet igazgatója 
köszönetét fejezte ki minden-
kinek, aki hozzájárult a felújí-
tás sikeréhez és az ünnepség 
megszervezéséhez. „Ugyan ki 
más lehetne a névadónk, mint 
az, aki kicsi legényként indult 
nagy tarisznyával egy falusi 
iskolából, továbbtanult és tehet-
ségének köszönhetően a Nemzet 
Művésze címmel kitüntetett 
Kossuth-díjas költő lett, aki 
példaképe lehet sok galambfalvi 
iskolásnak. Ki más, mint aki a 
szülőföldjéről ilyen szépen ír: 
»minden más táj csak óceán / 
ez itt a föld / a föld nekem»” 
– fogalmazott beszédében a 
tanintézet vezetője. 2017 no-
vemberében adta le a telepü-
lés vezetősége az iskola teljes 
felújítását célzó pályázatot a fej-
lesztési minisztériumban, 2018 
őszén már elkezdhették volna a 
munkálatokat – emlékezett Gyer-
kó László, a település polgármes-
tere. A felújítási munkálatokat 
végül 2020 júliusában kezdhet-
ték el, de a terv több hiányos-
sága miatt az eredeti költségek 
(500 ezer euró) végül 670 ezerre 
nőttek. „Nagyobb büszkeség 
nem töltheti el az önök szívét, 
nagyobb megtiszteltetés nem 
érheti ezt a közösséget, mint 
hogy ma az iskola hivatalosan is 
felveszi Kányádi Sándor nevét” 
– fogalmazott beszédében Kallós 
Zoltán, az oktatási minisztérium 
kisebbségi oktatásért felelős 
államtitkára. A 2018-ban elhunyt 
költő életművéről, illetve az 
általa kiemelten fontosnak 
tartott, gyerekolvasóival való 
író-olvasó találkozókról beszélt 
Dávid Gyula irodalomtörté-
nész, a Kányádi család barátja. 
„Most úgy érzem, ezeknek a 
találkozóknak a sorozata foly-
tatódik a lélek hullámhosszán, 
ennek az iskolának a falai 
között” – mondta Dávid Gyula. 
(Széchely István)

 » KRÓNIKA

Több mint 193 ezer romániai tan-
ügyi dolgozó kapta meg ed-

dig a koronavírus elleni oltást a 
317 531 alkalmazott közül, ami 
61 százalékos átoltottságot je-
lent – derül ki az oktatási mi-
nisztérium tájékoztatásából. A 
tanügyben dolgozók körében 
amúgy magasnak számít az át-
oltottság, az országos arány alig 
haladja meg a 30 százalékot. 
Sorin Cîmpeanu oktatási mi-
niszter úgy nyilatkozott, a szü-
lőknek jogukban áll tudni, hogy 
a gyerekeik tanárai be vannak-e 
oltva, de csak az európai uniós 

általános adatvédelmi rende-
let (GDPR) keretei között. Ez azt 
jelenti, hogy egy szülő nem tud-
hatja meg azt, hogy egy adott 
pedagógus felvette-e a korona-
vírus elleni vakcinát, vagy sem, 
maximum annyit kérhet az ok-
tatási intézmény vezetőségétől, 
közöljék, a tanárok hány szá-
zaléka van beoltva. Amúgy az 
ország legnagyobb részén jelen-
léti oktatással rajtol ma a tanév. 
Országszerte Szatmár megyé-
ben 5, Aradban 2, Szilágy, Dolj 
és Teleorman megyében egy-
egy olyan település van, ahol 
online tanrendet alkalmaznak, 
ez 2400 diákot érint.

Átoltottság „tanári módra”




