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Új közösségi ház alapkövét tették le Csíksomlyón

A szolidaritás jelképét látják benne

Körkép
csík

Egy társadalom akkor működőképes, ha tag jai elsöprő 
többségének érdeke a társadalmi rend fenntartása. Ha ez a 
többség úgy érzi, szinte mindent elveszthet akkor, ha a rend 
felszámolódik, ha a szabályokat felrúg ják. Ha az államot al-
kotó közösség tag jaiban ez a meggyőződés él, a rendfenntartás 
szokványos részével nem lesznek különösebb problémák, és a 
közösségi értékeket nem kell különösebben megvédeni. Megvé-
di a társadalom döntő többségének közös meggyőződése által 
kifejtett szellemi nyomás. Ez az állapot egyfajta nyugodtsá-
got kölcsönöz a kereteiben élő embereknek. Azok száma, akik 
megbolygatják, nem túl magas, azok, akiknek nincs veszte-
nivalójuk, kevesen vannak, így a kisebb bűncselekmények 
száma sem túl magas. Azok száma, akik úgy érzik, többet 
nyerhetnek, ha felrúg ják a szabályokat (magas korrupció), 
szintén alacsony.

Romániában – talán mondani sem kell – nem ez a 
helyzet. Nálunk a szabályok tiszteletéhez ragaszkodó embe-
rek száma nagyon alacsony. Szinte senki nincs, aki legalább 
egyszer egy komolyabb kihágást el ne követett volna ( fekete-
munka, be nem vallott jövedelem, a közösből való jogtalan el-
tulajdonítás stb.). Vannak azonban olyanok, akik szinte csak 
ilyen cselekedetekből élnek: olyan életkörülményeik vannak, 

olyan közegben élnek, ahol teljesen természetes, hogy meg-
szegik a szabályokat. És a szabályok megszegése közben azt 
sem érzékelik talán, hogy nem mindegy ellopni egy csatorna-
tetőt vagy meggyalázni egy síremléket, szobrot. Ezeknek az 
embereknek nincs örökségük, sem anyagi, sem szellemi, nem 
tudják az mit jelent. Számukra nagyon korlátozott a világ: 
túl kell élni. Azt sem értik, miért, azt sem tudják, mi célból, 
csak az emberben munkáló életerő viszi őket előre. Számukra 
a szabályok rémisztően egyszerűek: meg kell szerezni azt, ami 
még egy nap megélhetését jelenti. Mindegy, ha az egy államfő 
ajándéka a székelyek felé vagy Wass Albert sírfeliratát tartal-
mazó plakett, a Szabadság-szobor egy darabkája. Számukra 
sem Wass Albert, sem az államfő, sem a székelyek, sem egyéb, 
nekem, önöknek szellemi húrokat megrezgető fogalom, nem 

jelent semmit. (Egyébként Nyugaton a romániai bandák is 
okozzák ezt a típusú felfordulást.)

Ezeknek az embereknek a jelenléte szinte olyan felfordu-
lást okoz, mint a nagykorrupció bársonyos világában ügykö-
dőké. Ott is olyan emberek vannak (ezek száma is igen magas 
Romániában), akik látják, hogy sokkal többet nyerhetnek, ha 
elfelejtik a szabályokat, ha kenőpénzt követelnek. Ezek értik a 
szavakat, a fogalmakat, az érzékenységet, a becsület közösségi 
általános meghatározásával is teljesen tisztában vannak. De 
úgy látják, időlegesen eltekinthetnek ezek kényszerítő hatá-
sától, mert sokkal többet nyerhetnek, ha legalább egy rövid 
ideig nem tartják be azokat. (Nyugaton is vannak ilyenek, 
csak nagyságrendekkel kevesebben, mint nálunk.)

Társadalmunkból hiányzik egy nagyon komoly erkölcsi 
alap, egy olyan szolid erkölcsi nevelés, amelyik mindenkivel 
megismerteti közös értékeinket, és megtanítja őket betartásuk-
ra. És olyan nevelési rendszer, amelyben kivétel nélkül min-
denki részt vesz. E nélkül minden küzdelem, minden bűnül-
dözési kísérlet hiábavaló. 

A vesztenivaló
   NézőpoNt n isán istván Csongor

Ünnepélyes keretek között tartot-
ták meg Csíksomlyón a Csibész 
alapítvány lakó- és közösségi há-
zának alapkőletételét. A szombati 
eseményen jelen volt Bencsik já-
nos magyar klíma- és energiaügyi 
államtitkár, valamint az építkezés 
anyagi hátterét biztosító magyar 
villamosenergia-ipari átviteli Rend-
szerirányító Zrt. (MAVIR) vezetősé-
ge. Az árva gyerekek elhelyezésére 
és oktatására szolgáló közösségi 
házat mintegy 450 ezer euróból ter-
vezik felépíteni.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Nemzeti közösségünk össze-
tartozásának fontosságát 
hangsúlyozták a felszóla-

lók Csíksomlyón, a Csibész Ala-
pítvány új közösségi háza alapkö-
vének letételekor. A ház építésével 
kapcsolatos okiratok, oklevelek, 
alaprajzok kerültek az alapkő mel-
lé, amelyet Gergely István, az ala-
pítvány elnöke és Bencsik János 
államtitkár helyezett el. 

Gergely István szerint előrelátha-
tóan egy év alatt sikerül majd felépí-
teni a mintegy 1100 négyzetméteres 
komplexumot, ahol körülbelül 50-70 
árva, szociálisan hátrányos helyzetű 
gyermek nevelésével, a társadalomba 
való beilleszkedésének segítésével fog-
lalkoznak majd. A házat mintegy 450 
ezer euróból (kb. 1 850 000 lejből) 
készülnek felépíteni a magyar állam 
hozzájárulásával, azaz a nemzeti tu-
lajdonban lévő energetikai társaságok 
támogatásával. A projekthez a Magyar 
Villamos Művek (MVM) leányválla-
latai, a Mavir és a Paksi Atomerőmű 
összesen 50 millió forinttal (kb. 770 
ezer lejjel) járulnak hozzá.

– A székelyföldi és moldvai csángó 
gyerekek szolgálatára épülő új épület 
jelképes tartalmat is hordoz, hiszen a 
magyar–magyar kapcsolatokon nyug-
vó szolidaritásból épül – mondta az 
esemény kapcsán Borboly Csaba me-
gyeitanács-elnök. 

Bencsik János magyar államtitkár 
felelevenítette a hat évvel ezelőtt Ta-
tabányáról Csíksomlyóig megtett gya-
logútja élményeit, tanulságait, illetve 

úgy fogalmazott: a családból kiindulva 
lehet megújítani a nemzetet. Bencsik 
felolvasta azt a nemzeti hitvallást is, 
amelyet ma szavaz meg a magyar par-
lament. „Az új Alaptörvénynek fel-
adata, hogy szellemi térben gyorsítsa 
fel a sebek begyógyítását” – mondta 
az államtitkár. 

Semjén Zsolt magyar miniszterel-
nök-helyettes levelét Zsigmond Barna 
főkonzul olvasta fel, majd Töröcskey 
István, a MAVIR Zrt. igazgatótaná-
csának elnöke és Tari Gábor vezérigaz-
gató beszélt a Gergely Istvánhoz fűző-
dő barátságukról és a Csíksomlyóhoz 
való kötődésükről. Fodor Imre a szol-
gálat fontosságát hangsúlyozta, és arra 
kérte a Csibész Alapítvány működte-
tőit, hogy a Fodor-házhoz hasonlóan 
a négy magyar történelmi egyház 
szellemiségében irányítsák a felépülő 
közösségi házat is. 

Az új épület tervezője, Köllő Mik-
lós a táj és épített örökségünk harmó-
niájának fontosságáról beszélt, és ígér-
te, terveivel a lehető legjobbat valósítja 
meg Csíksomlyó és az árva gyerekek 
javára. 

A Csibész Alapítvány közösségi házának alapkőletétele. 450 ezer eurós befektetés a jövőbe fotó: mihály lászló

Kisdiákok ünnepi műsora a sportcsarnokban. Húszéves az iskolájuk fotó: csíki zsolt

Ünnepelt a nagy imRe általános iskola

Méltók lenni névadójukhoz
Húsz éve, 1991. április 16-án vet-
ték birtokukba a diákok és peda-
gógusok a csíkszeredai nagy imre 
Általános Iskola épületét. A husza-
dik évforduló tiszteletére pénteken 
szép ünnepséget tartottak.

T. É.

A sportcsarnokban, az intéz-
mény közössége, vendégek 
és a testvériskolák küldött-

ségének jelenlétében ünnepelte pén-
teken fennállásának 20. évfordulóját 
a Nagy Imre Általános Iskola. Tég-
lás Sándor igazgató köszöntőjében 
emlékeztetett: két iskola, a Jégpálya 
negyedi 9-es és a gimnáziumban 
működött 12-es számú összevoná-
sából alakult 1990 szeptemberében 
az új intézmény, amely Nagy Imre 
festőművész nevét vette fel. Eleinte 
saját épület hiányában nehéz körül-
mények között folyt az oktató-ne-
velő munka, de 1991. április 16-án 
végre beköltözhettek az új épületbe. 

Ráduly Róbert Kálmán polgár-
mester az iskola névadóját, Nagy 
Imre festőművészt példaként ál-
lította az összegyűltek elé: mint 
mondta, a festő a fényes karrier 
lehetőségét feladva szülőföldje fel-

emeléséért dolgozott, itthon. „Nem 
elvárásai voltak a várostól, hanem 
tehetsége szerint nyújtani akart 
neki. Ugyanígy az iskolának is fel-
adata, hogy a legtöbbet, a legjobbat 
adja diákjainak. Ehhez pedig meg-
vannak a feltételek, hiszen kiváló 
pedagógusok tanítják, nevelik itt a 
gyermekeket” – fogalmazott a vá-
rosvezető. 

Mandel László nyugalmazott 
és tiszteletbeli igazgató az iskola 
történetének kezdeteire, majd az 
elmúlt húsz év eredményeire em-
lékezett, Ferencz Salamon Alpár 
főtanfelügyelő pedig az ebben az 
intézményben töltött diákéveit 
idézte fel. Az ünnepség első része 
egyházi áldással és a diákok műso-
rával zárult. 

A sportcsarnokból az iskola 
udvarára vonult az ünneplő közös-
ség, ahol megkoszorúzták a név-
adó Nagy Imre festőművész mell-
szobrát, majd bemutatták az erre 
az alkalomra kiadott, 20 éve Nagy 
Imre nyomdokán című könyvet. Az 
iskola 250 oldalas emlékkönyvét az 
itt tanító pedagógusok állították 
össze, felhasználva hozzá a diákok 
rajzait, írásait is. 


