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hirdetések

nem TV … újraTölTVe!

megújult a nemtévé eseményajánló portál

Május 1-jétől megújult az immár egy éve működő Nemtévé eseményajánló 
portál. Az oldal szerkesztői teljesen új dizájnnal rukkoltak elő, és új funkci-
ókat építettek be (a felhasználók decemberi kérdőívekre tett építő jellegű 

javaslataiból), mint például figyelmeztető hozzáadása eseményekhez, a plakátok 
nagyobb méretű megtekintésének lehetősége, valamint az idő periódusra való 
szűrési lehetősége. Az oldal frissítésének célja a könnyebb kezelhetőség, jobb 
átláthatóság, fokozott interaktivitás. A portál az elmúlt egy évben több erdélyi 
kulturális intézménnyel, így színházakkal, múzeumokkal  alakított ki partnerségi 
kapcsolatot, és jelen pillanatban a legrészletesebb és legaktuálisabb gyűjtemé-
nye az erdélyi kulturális eseményeknek, és nem csak: szabadidős programok és 
sportesemények szintén megtalálhatók az oldalon. A működtetők további célja, 
hogy még több eseményfeltöltőt, mind intézményeket, mind magánszemélyeket 
toborozzanak, hogy ezáltal még teljesebbé váljon a portál tartalma. 

Szülőföldön magyarul pályázat

Szigorúan ellenőrzik 
a kérelmeket

Megpróbáltatások és kegyel-
mi pillatok, fizikai fáradt-
ság és lelki feltöltődés jel-

lemez egy zarándokutat. Azok, akik 
vállalják a Santiago de Compostelába 
vezető El Caminót, sokat vállalnak. 
A csíkszeredai Vass József 2005-
ben két társával együtt vágott neki 
és járta be a 858 kilométeres utat, 
amelyet még megtoldottak a Santi-
ago Compostelától az Atlanti-óce-
ánig tartó száz kilométerrel. Az út 
szépségeiről és nehézségeiről Vass 
József ma 18 órától tart beszámolót 
a Csíkszéki Erdélyi Kárpát-Egyesület 
és a Sapientia – EMTE közös szerve-
zésében a Sapientia kisaulájában. Az 
élménybeszámoló előtt beszélgettünk 
arról, hogyan készül az ember egy 
ilyen hosszú útra, és milyen örömök-
ben, nehézségekben van része a több 
mint egy hónapos zarándoklat alatt. 

Egy fénykép van előttem, amelyen 
egy kis kétkerekű szekér, azon sok-sok 
csomag látható. A három zarándok 
ugyanis úgy képzelte, hogy sátoroz-
ni fog, a felszerelést pedig a szekérre 
pakolják. Aztán már az út elején ki-
derült, hogy ez nem jó megoldás. A 
gyalogosok számára jelzésekkel ellá-
tott út ugyanis nem az országút, ha-
nem egy rövidebb, többnyire földút, 

ahol biztonságban haladhatnak. A 
szekérkét nehéz lett volna ezeken az 
utakon húzni, ezért korán lemondtak 
róla. Sátor helyett tehát igénybe vették 
a zarándokszállásokat, amelyeknek 
előnye az volt, hogy többnyire főzni 
is lehetett a jól felszerelt konyhákban. 
A szálláshelyek szigorú belső rendsza-
bályait mindenkinek be kell tartani. 
Azokon a szálláshelyeken, amelyeket 
zarándoktársaságok működtetnek, és 
ahol önkéntesek igyekeznek segíteni 
a zarándokoknak, lélek van – mond-
ja Vass József. Itt a tarifát sem szabják 
meg, mindenki annyit fizet, amennyit 
jónak lát. Van, ahol vacsorával vagy 
reggelivel kínálják az érkezőt, illetve 
a továbbindulót, máshol a hűtőszek-
rényből lehet élelmet kivenni, cserébe 
mindenki azt az élelmiszert hagyja 
ott a csomagjából, amire éppen nincs 
szüksége. Az önkormányzatok által 
működtetett szálláshelyeken vagy erre 
a célra bérelt épületekben kialakított 
szállásokon is olcsón lehet fekhelyet 
találni. Az El Camino íratlan szabá-
lyai közé tartozik, hogy senki nem 
firtatja, ki miért vállalta az utat. A 
zarándokok 60 százaléka magányos, 
nem köti magát senkihez és nem cipeli 
más sorsát magával. A szálláshelyeken 
mégis őszinte, meghitt beszélgetések 

alakulnak ki, esetleg közös vacsorákat 
is tartanak, hogy aztán másnap min-
denki induljon a maga ritmusa szerint 
tovább. Ritka, hogy két magányos 
zarándok társuljon, együtt folytassa 
útját – mondja Vass József. 

A zarándoklat megható pillana-
tai között tartja számon, amikor egy 
település plébánosa saját, magyarra 
fordított versével és a Santiagóba ve-
zető út emberi és spirituális dimen-
ziójáról szóló leírással fogadta őket. 
Hogy a zarándokok számára celebrált 
szentmisén magyarul olvashatták fel 
a szentleckét, külön erőt, önbizalmat 
adott a magyar vándoroknak, akiknek 
beszédét hallva több helyen felkapták 
a fejüket a helybeliek. Másik megrázó 
élményt három francia zarándok je-
lentett: egyikük világtalanként vállalta 
a megpróbáltatást. – Egy Miatyánkot 
harminc másodperc alatt lehet elmon-
dani. Én ennyi ideig sem tudtam be-
hunyt szemmel menni az úton – szólt 
a világtalan zarándok teljesítményéről 
Vass József. 

Azoknak, akik vállalják az El 
Caminót, a Szent Jakab zarándokút 
gyalogos megtételét, mindig nappal 
szembe kell menniük. Ebből is tud-
hatják, hogy jó irányba haladnak. 

Takács Éva

a pályázók számára kevés új-
donságot tartalmaz a Szülőföl
dön magyarul elnevezésű okta-
tási-nevelési, valamint hallgatói 
támogatásról szóló pályázat, 
amelynek lebonyolításával idén 
a romániai magyar pedagógu-
sok Szövetségét bízta meg a 
Bethlen gábor alapkezelő zrt. a 
kérelmek leadási határideje júni-
us 30-a, a támogatást az eddigi 
rendhez igazodva szeptember–
október hónapokban folyósítják. 

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Később írták ugyan ki a pá-
lyázatot az oktatási-neve-
lési, a hallgatói, valamint a 

tankönyv- és taneszköztámogatásra, 
de a Szülőföldön magyarul pályázat 
kritériumrendszerének megfelelő 
kérelmezők ugyanúgy szeptember–

október folyamán fogják megkapni a 
támogatás összegét, mint eddig. A ké-
relmek leadási határideje június 30-a, 
az ehhez szükséges pályázati csoma-
gokat május 15-ig igyekszik minden 
iskolába eljuttatni a feladattal meg-
bízott Romániai Magyar Pedagógu-
sok Szövetsége – tájékoztatott Burus 
Siklódi Botond, az RMPSZ elnöke. 
Mivel a pályázattal kapcsolatos mun-
kába bevonják a szövetség megyei, 
körzeti és iskolai megbízottait is, a 
teendők megbeszélésére a hét végén 
rendkívüli országos elnökségi gyűlést 
hívnak össze. 

Újdonságnak számít a pályázat-
ban, hogy ettől a tanévtől a magya-
rul tanuló óvodások is jogosultak a 
támogatásra. A nevelési, oktatási 
támogatás összege 20 000 forint 
(mintegy 310 lej), a tankönyv- és 
taneszköztámogatásé pedig 2400 
forint (kb. 37 lej). A Romániában 
működő felsőoktatási intézmény-
ben tanulmányait egészében vagy 
részben magyar nyelven folytató 
diákok 2800 forintos (43 lejes) 
hallgatói támogatásban részesül-
hetnek. 

Burus Siklódi Botond elmond-
ta, a szövetség feladata eljuttatni az 
érdekeltekhez, majd összegyűjteni 
a pályázati csomagokat, illetve a 
kapott adatok helyességének el-

lenőrzését is elvégzik. Ugyanakkor 
felhívta a figyelmet arra, hogy azok 
a kérelmezők, akik lakóhelyükhöz 
tartozó, napi bejárással elérhető ma-
gyar tannyelvű oktatási intézmény 
helyett román iskolába járnak és 
fakultatív magyar oktatásban része-
sülnek, nem kaphatják meg a támo-
gatást. Nem jogosult a támogatásra 
az a diák sem, aki évismétlő. 

Az ellenőrzés után javaslattal 
továbbítják a kérelmeket a támo-
gatást biztosító Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt.-hez, amely majd 
folyósítja az összeget a jogosul-
taknak. A pályázatokat a szovátai 
Teleki Oktatási Központ címé-
re (545500 Szováta, Rózsák útja 
147., Pf. 1) kell postázni ajánlott 
levél formájában.

Erkölcsi sikert jelent a ro-
mániai Magyar Pedagógusok 
Szövetségének a pályázat lebo-

nyolítása, és a feladatnak, amely-
lyel megbízták őket, igyekeznek 
minden szempontból megfelelni 
– összegzett Burus Siklódi Bo-
tond elnök és Lászlófy Pál örö-
kös tiszteletbeli elnök.

El Camino – zarándokút SzEnt JakaB apoStolhoz

Szemben a nappal Santiago de Compostelába

A kedvezményezetteknek a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. utalja ki a támogatást


