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Lehetőség látássérülteknek
A Bartimeus Központ jelentős magyar állami támogatással jöhetett létre
• Csütörtökön tartot-
ták a székelyudvar-
helyi IKOS készruha-
gyártól megvásárolt 
ingatlanokban kialakí-
tott, látássérülteknek 
szánt központ hivata-
los átadását. Az in-
gatlanokat az Erdélyi 
Református Egyház-
kerület (EREK) magyar 
állami támogatással 
vásárolta meg, és az 
Erdélyi Magyar Látás-
sérültekért Egyesület 
(EMLE) rendelkezésére 
bocsátotta.

K U DE L Á S Z NÓB E L

R égóta próbálkozott az EMLE 
azzal, hogy iskolát és reha-
bilitációs központot hozzon 

létre látássérültek számára. Ehhez 
rendkívül jelentős lépésnek számít 
a tegnap átadott épületcsoport, ame-
lyet az Erdélyi Református Egyház-
kerület magyar állami támogatással 
megvásárolt és az EMLE rendelke-
zésére bocsátott. Az átadáson Kató 
Béla református püspök elmondta, 
a látássérültek helyzete jó ideig nem 
kapott kellő fi gyelmet; két éve ke-
reste meg őt ez ügyben Butu Arnold 

Csaba egykori paralimpikon, az EM-
LE elnöke és Máté Zsolt, a szervezet 
alelnöke. Az egyházkerület felvállal-
ta, hogy segíti ügyüket, pályázatot 
írtak, és jelentős, 500 millió forintos 
magyar állami támogatással sikerült 
megvásárolni az IKOS készruhagyár 
területén található néhány épületet. 
Ezeket – a támogatási feltételekben 
foglaltaknak megfelelően – átadták 
az EMLE-nek.

Az elnevezésről

Az intézményt a Bibliában szereplő 
vak Bartimeusról nevezték el, aki 
Jézus segítségével visszakapta lá-
tását; „remélhetőleg ez a közösség 
sem fog Jézus nélkül létezni, az ő 
segítségével valósulnak meg az 
intézményhez kapcsolódó tervek” 
– mondta a püspök. Ez azonban a 
helyi és a megyei önkormányzatok 

feladata is, „lehetőség és felelősség” 
– hangsúlyozta Gálfi  Árpád, Szé-
kelyudvarhely polgármestere, aki 
megígérte, hogy lehetőségük szerint 
segítik majd a központ működését. 
Hasonló ígéretet tett Bíró Barna Bo-
tond, Hargita Megye Tanácsának 
alelnöke is, mondván: „ilyenkor te-
lik meg tartalommal a plakátokon 
látható »minden magyar számít« 
jelmondat”. Hozzátette: „keserédes 

helyzet, de az EMLE nyitotta fel az 
intézmények szemét azokra a fi ata-
lokra, akik önhibájukon kívül hát-
rányos helyzetben vannak, de nem 
fogjuk elengedni a kezüket”. Az 
alelnök egyúttal köszönetet mon-
dott Kelemen Hunornak, az RMDSZ 
elnökének is a projektben nyújtott 
közreműködéséért.

Segíteni kell

A látássérültek segítése nemzeti 
ügy – mondta Percze László konzul, 
hozzátéve, Magyarország min-
dent megtesz annak érdeké-
ben, hogy felzárkóztassák 
őket, „legyenek ők is a 
nemzet megbecsült részei”. 
Ami az intézményi oktatás 
körülményeit illeti, Tőkés 
Zsolt, a Baczkamadarasi 
Kis Gergely Református Gim-
názium igazgatója elmondta: náluk 
volt már látássérült tanuló, tapasz-
talatuk tehát van ezen a téren, és 
segíteni fognak a megfelelő tanárok 
megtalálásában. A megnyitó után 
sor került a Bartimeus Központ 
épületeinek megtekintésére is. A hi-
vatalos eseményt követő séta során 
kialakult kötetlen beszélgetésen az 
EMLE hosszabb távú terveiről is szó 
esett: idővel látássérültek szakmai 
képzéséhez megfelelő műhelyek, 
valamint sportlétesítmények kiala-
kítását is tervezik ott.

Kató Béla református püspök (jobbról) átadta a 

Bartimeus Központ alapító okiratát Butu Arnold 

Csabának, az EMLE elnökének
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F Ü L ÖP -S Z É K E LY B O T ON D

R égen iskolaként és a kántor 
– aki egyben tanító is volt – 

állandó lakhelyeként használták 
azt a százéves épületet, amelynek 
restaurálásába fogott a helyi önkor-
mányzat – tudtuk meg Kovács Lehel 
farkaslaki polgármestertől. Mint 
mondta, a műemlékzónában lévő 
épület nagyon leromlott, de még 
megmenthető állapotban volt, ezért 
lépniük kellett.

Idén kívül, jövőre belül

A polgármester kifejtette, két lépés-
ben képzelték el a restaurálást, eb-
ből az elsőt sikerült megvalósítani 

idén. Ennek köszönhetően új vil-
lanyhálózata lett az épületnek, új-
ravakolták és -festették a külső fala-
kat, valamint a tornácot, a lépcsőket 
és a faszerkezetet is helyreállították. 
Ezenkívül új ajtókat és ablakokat 
szereltek fel, valamint a tetőszerke-
zetet is feljavították. A megvalósítás 
szépsége, hogy összefogás révén jött 
össze: az önkormányzat százezer lejt 
biztosított saját költségvetéséből a 
projektre, ugyanakkor több helyi 
mesterember volt, aki ingyen vagy 
kedvezményes áron vállalta a mun-
kát. Kalákát is szerveztek, amelyen 
a felnőttek mellett a helyi általános 
iskola diákjai is részt vettek. A cél 
az, hogy eredeti állapotába állítsák 
vissza az épületet, így igyekeztek 
régi típusú, úgynevezett hódfarkú 
cserepeket gyűjteni. Akciójuk siker-

rel járt, hiszen több ezer cserepet 
kaptak adományként helyi, illetve 
udvarhelyszéki emberektől, amivel 
már sikerült újrafedni az épületet. A 

község vezetője közölte, jövőre már 
a belső tér helyreállítására fognak 
koncentrálni. A cél az, hogy könyv-
tárat, illetve olvasótermet alakítsa-
nak ki a helyszínen. 

Megmenteni az épületeket

A községvezető hivatásának érzi, 
hogy megmentsék a régi épületeket, 

hiszen így lehet megőrizni a község-
hez tartozó települések tájba illő ar-
culatát. „Rá kell döbbennünk, hogy 
hovatovább egyre kevesebb marad 
meg az épített örökségünkből, így 
amit lehet, azt igyekszünk megmen-
teni” – fogalmazott Kovács 
Lehel. Megjegyezte, a ka-
tolikus egyházzal együtt-
működve hasonlóképpen 
mentették meg a székely-
pálfalvi egykori kántor-ta-
nítói lakot is, amelynek 
javítási munkálatai idén 
fejeződtek be. Ott a pincében közös-
ségi étkezőtermet alakítottak ki, a 
felsőbb szint pedig lakóháznak lesz 
alkalmas. A helyiek szeretnék, ha 
egy fi atal kántor költözne oda, aki 
okíthatja a gyerekeket.

Könyvtár lesz az egykori „kántoriskolából”
• Két lépésben, közösségi összefogással restaurálják a székelyszentléleki régi „kán-
toriskola” mintegy százéves épületét: idén a külső munkálatokkal végeztek, jövőre 
pedig a belső térben fognak dolgozni. Könyvtárat és olvasótermet szeretnének ott 
berendezni a helyi általános iskolásoknak.

A külső részt helyreállították, jövőre a 

belső munkálatokat végzik el
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