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Mivel nem található erről múlt-
béli feljegyzés, Kovács Gergely 
érsek felszentelte pénteken 
Szamosújváron az Európai Unió, 
valamint a román és magyar 
kormány támogatásával telje-
sen felújított egykori ferences 
templomot.

» KRÓNIKA

A Kolozs megyei Szamosújvá-
ron érseki szentmise kereté-
ben szentelték fel pénteken az 

Európai Unió, valamint a román és 
magyar kormány támogatásával fel-
újított egykori ferences templomot – 
számolt be a romániai magyar katoli-
kus egyházmegyék közös portálja, a 
Romkat.ro. Mivel teljes körű felújítás 
történt, és mivel sem az 1758-as épí-
tés idejéről, sem a templomot 1857-
ben elpusztító tűzvész utáni felújí-
tás idejéről nem található feljegyzés 
szentelésről, Kovács Gergely érsek 
felszentelte az épületet. Korábbi vé-
dőszentje, Alcantarai Szent Péter 
mellé új védőszentet is kapott a Ma-
gyarok Nagyasszonya személyében. 
A templom és kolostor felújításának 
összköltségvetése 20,89 millió lej 
volt, ennek nagyobb részét az Euró-
pai Unió biztosította a mintegy 20 

ezer lakosú városban, ahol 3300 ma-
gyar él (17 százalék).

A templomot és a mellette álló ko-
lostort a ferencesek 259 évi szamosúj-
vári jelenlét után 2001-ben adták át 
a gyulafehérvári főegyházmegyének 
lelkipásztori szolgálatok ellátására. 
Szentbeszédében Kovács Gergely 
érsek kitért arra, hogy az ősök hite 
mellett a jelenben élőkét is meg kell 
ünnepelni, hiszen élő hitre volt szük-
ség az épületegyüttes felújításához. 
Arra kérte a szamosújvári közösséget, 
hogy a megújult templom ne csak Is-
ten, hanem a hívek otthona, az össze-
tartozásuk helye is legyen.

A szentmise végén mondott beszé-
dében Soltész Miklós, a Miniszterel-
nökség egyházi és nemzetiségi kap-
csolatokért felelős államtitkára az 
MTI beszámolója szerint elmondta: 
évekkel ezelőtt kilátástalannak tűnt 
a leromlott állapotban levő templom, 
kolostor és gyülekezeti ház felújítá-
sának feladata. Hozzátette azonban, 
hogy a kilátástalan helyzetekért is 
hálát kell adni, mert „az azokból 
való kilábalás, a nehéz helyzetek 
megoldása erőt ad mindannyiunk-
nak”. Felidézte: a magyar történe-
lem kilátástalan helyzetek sorozata, 
amelyekből mégis fel tudott állni a 
nemzet. Az államtitkár a román kor-
mánynak, Szamosújvár román ve-
zetésének és a román embereknek 

is köszönetet mondott azért, hogy 
felismerték: segítséget kell nyújtani 
a szórványban élő magyar és örmény 
közösségnek. Közös feladatnak tar-
totta az egymásnak okozott törté-
nelmi sebek gyógyítását és a közös 
célokért való összefogást. Utóbbiak 
sorában a fi atalokat elcsábító „önző 

FELSZENTELTÉK AZ EU, A ROMÁN ÉS MAGYAR KORMÁNY TÁMOGATÁSÁVAL FELÚJÍTOTT EGYKORI FERENCES TEMPLOMOT SZAMOSÚJVÁRON

Az ősök és a jelenben élők hitének ünnepe

Az összetartozás helye. A templom és kolostor felújításának összköltségvetése 20,89 millió lej volt
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nyugati politikával” szembeni fel-
lépést, a fi atalok otthon tartását 
említette. „A magyar kormányra 
mindig is számíthatnak, de van egy 
kérésünk, jövő áprilisban mi is szá-
mítunk önökre” – jegyezte meg az 
államtitkár a magyarországi parla-
menti választásokra utalva.

» Soltész 
Miklós a román 
kormánynak és 
Szamosújvár 
román vezetésé-
nek is köszönetet 
mondott.

» BÍRÓ BLANKA

Felszentelték pénteken Sepsiszent-
györgyön a helyi evangélikus-lu-

theránus egyházközség Irgalmas 
Samaritánus Keresztyén Oktatási 
Központját. Az óvoda, amely 25, fogya-
tékkal élő gyerek számára képes el-
látást, korai fejlesztést, foglalkozást 
biztosítani, Magyarország kormányá-
nak Kárpát-medencei óvodafejlesztési 
programja részeként épült meg, a be-
ruházás értéke 11 millió forint. Zelenák 
József evangélikus esperes köszönő-
beszédében rámutatott: hároméves 
munka eredménye a központ, és meg-
köszönte mindenkinek a támogatást.

„Erdélyben ez az első óvoda, amely 
a különleges nevelési igényű gye-
rekekkel foglalkozik” – mondta el 
Adorjáni Dezső Zoltán, a romániai 
evangélikus-lutheránus egyház püs-

pöke, hangsúlyozva, Magyarország 
kormánya, Orbán Viktor miniszterel-
nök a „lelkükre-szívükre” hallgattak, 
amikor elindították a Kárpát-meden-
cei óvodafejlesztési programot. A 
sepsiszentgyörgyi intézményt olyan 
európai színvonalú létesítménnyé 
szeretnék fejleszteni, amely az itt 
nevelkedő gyerekeket életük végéig 
elkíséri. Az egyházfő különleges vi-
rágokhoz hasonlította a fogyatékkal 
élő gyerekeket, mint mondta, több 
fi gyelmet, törődést, szeretet igényel-
nek, hogy teljes értékű tagjai lehes-
senek a „nem könnyű világunknak”, 
de ha megkapják, maguk árasztják a 
szeretetet. Most az következik, hogy a 
korszerű épületet megtöltsük élettel, 
tartalommal, rendeltetésének megfe-
lelően működtessük, akárcsak Besz-
tercén vagy Nagyváradon – szögezte 
le a püspök.

Novák Eduárd romániai minisz-
ter arról beszélt, hogy a speciális 
igényű gyerekeknek szükségük van 
a törődésre, a romániai sportban is 
arra törekednek, hogy a gyerekeknek 
megteremtsék a jobb lehetőséget a 
sportolásra. Grezsa István, a magyar 
kormány óvodafejlesztési programja 
koordinálásáért felelős miniszteri 
biztos köszöntőbeszédében kifejtet-
te, a sepsiszentgyörgyi egy egészen 
különleges intézmény, az egyetlen 
ilyen típusú a programban, amely 
révén 179 óvoda épül a Kárpát-me-
dencében. „Beszélhetnénk magyar 
mesevilágról, ezen keresztül magyar 
anyanyelvről és kultúráról, de ma az 
a vezérgondolat, hogy egymás terhét 
hordozzuk ebben a világban. Ez az 
óvoda enyhén, közepesen és súlyo-
san értelmi fogyatékos gyerekekkel 
lesz tele. Ha a sepsiszentgyörgyi 

önkormányzat is melléáll, egy olyan 
modell valósul meg, ami példát nyújt 
nemcsak Romániában, hanem a Kár-
pát-medencében is” – mondta a mi-
niszteri biztos.

Az ünnepségen Antal Árpád, Sep-
siszentgyörgy polgármestere bejelen-
tette, hogy az evangélikus egyház ké-
résére a város megvásárolta az óvoda 
szomszédságában levő telket és épü-
leteket, amit átadnak az egyháznak, 
hogy bővíteni tudják az intézményt. 
Az elöljáró átadta az egyház képviselő-
inek a város kék-arany zászlóját, ezzel 
is jelezve, hogy „Sepsiszentgyörgyön 
mindenki fontos, mindenkire fi gyel-
nek, és mindenkiért felelősséget vállal-
nak”. Czinczok Orsolya Katalin gyógy-
pedagógus lapunknak elmondta, két 
másik gyógypedagógussal jelenleg hat 
súlyosan sérült gyerekkel foglalkoznak 
az óvodában.

Óvoda létesült a különleges igényű gyerekeknek Sepsiszentgyörgyön

» Ha a sep-
siszentgyörgyi 
önkormányzat 
is melléáll, egy 
olyan modell 
valósul meg, 
ami példát nyújt 
nemcsak Romá-
niában, hanem a 
Kárpát-medencé-
ben is – mondta 
a miniszteri 
biztos.




