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> Lesz nyugdíjemelés? Az RMDSZ-es 
honatyák a kormánnyal való tárgyalásokon 
azt kérik, hogy a jövő évi büdzsében úgy ala-
kítsák a beruházásokra szánt költségvetést, 
hogy jusson pénz a nyugdíjemelésekre is. A 
szövetség  határozottan egyetért a nyugdíjak 
jövő év elejétől történő emelésével – mondta 
el Antal István udvarhelyi képviselő csütörtö-
kön tartott sajtótájékoztatóján. A Romániai 
Magyar Demokrata Szövetségnek (RMDSZ) 
hétfői frakcióülésén a szövetség parlamenti 

képviselői, valamint szenátorai úgy döntöttek, 
hogy célratörően kell állást foglalnia a szövet-
ségnek a nyugdíjtörvény betartása mellett, a 
kormányban, valamint a Nemzetközi Valu-
taalappal (IMF) folytatandó tárgyalásokon. 
A nyugdíjakkal kapcsolatban a politikus 
emlékeztetett, hogy a parlament egy olyan 
törvényt fogadott el, amely szerint minden 
évben az infláció mértékével kiigazítják az 
öregségi járandóságot. A honatya elmondta, 
hogy az RMDSZ álláspontja szerint a jövő 
évi költségvetésben van lehetőség a nyugdí-
jak emelésére, és kitartanak a törvény betar-

tása mellett. Antal a tájékoztatón szóba hoz-
ta az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség 
(ANI) működése körül kialakult vitát is. 
Szerinte bíróságokra jellemző hatáskörrel 
rendelkezik az ANI, és nincs szükség két 
egymás mellett működő intézményre, ezért 
értetlenségét fejezte ki a szövetséget, illet-
ve a Márton Árpád képviselőt ért vádakkal 
kapcsolatban. Egyébként Tudor Ciuhodaru 
képviselő a törvénymódosítás kezdemé-
nyezője visszavonta javaslatát, így a Márton 
Árpád által megfogalmazott kiegészítések is 
érvényüket vesztették. (Berkeczi Zsolt)

annak érdekében, hogy az ér-
deklődők megismerhessék a 
Mallersdorfi Szegény Ferences 
Nővérek Közösségét, október 
19-én nyílt délutánt tartottak 
székelyudvarhelyi központjuk-
ban. A nővérek – akik nemrég 
ünnepelték az erdélyi újrakez-
dés 20. évfordulóját – végigve-
zették a látogatókat a közpon-
ton, bemutatták hogyan teszik 
az éjt nappallá a rászoruló kö-
zösség szolgálatában.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

A találkozó elején egy rövid 
gyerekműsorral lepték meg 
az érdeklődőket, miután 

Boros Margit nővér felelevenítette 
a Mallersdorfi Szegény Ferences Nő-
vérek történetének fontosabb moz-
zanatait. 1855-ben alakult a közössé-
gük, már 1864-ben az első nővérek 
megérkeztek Szebenbe, ott alakult 
a legelső központ – mesélte el Mar-
git nővér. A kommunizmus idején a 
diktatúra elkobozta azt az épületet, a 
nővéreket pedig elűzték. Le kellett 
vetniük a szerzetesi ruhát, megtil-
tották, hogy iskolákban tanítsanak. 
A kórházakban, öregek otthonában 
még dolgozhattak ugyan, de egy idő 
után Marosvásárhelyen az összes asz-
szisztensnőt visszafokozták takarító-
nőnek. A feloszlatást követően, 1990 
után már megérkeztek az első nővé-

rek Székelyudvarhelyre. 1991-ben 
indulhatott újra hivatalosan a rend, 
ekkor már az idősebb nővéreknek 
Németországból kellett szerzetesi 
ruhákat kérniük, mivel az évek során 
a viseletük is megváltozott. Bein-
dult a fiatalok képzése, azóta számos 
központ indult el a környező régi-
ókban is. 1992-ben indult a legelső 
óvodai csoport, azóta mindegyikben 
28-29 gyerekkel foglalkozik legalább 
két óvónő. Manapság 113 gyerek jár 
az óvodás csoportokba, azonkívül 
belátogatnak más gyerekek is a dél-
utáni iskolai foglalkozásokra. A Ná-

záret-házban – amelyben az árvíz is 
kárt tett – 8-10 értelmi fogyatékos 
gyereket is gondoznak. A zárdá-
ban működik egy kisebb „öregott-
hon” is, ahol az idősebb nővéreiket 
halálukig gondozzák. Az elmúlt 
húsz évben 27 társukat temették el 
Székelyudvarhelyen. „A nővéreknek 
mindig is szívügyük volt, hogy a fo-
gyatékkal élőket, a sérült, hátrányos 
embereket támogassák. Azoknak 
a rászorulóknak, akik hozzánk for-
dulnak egy alapélelmiszer-csomagot 
szoktunk juttatni. Némelyiküknek 
sajnos nincs hol megfőzniük az 

ételt” – ismertette Margit nővér a 
sokoldalú tevékenységük egyikét. 
A 23 nővér munkájában még 36 al-
kalmazott és önkéntes ember segít, 
különben ezt a sok tennivalót nem 
bírnák elvégezni. Margit nővér hálát 
adott a támogatóiknak, akikért min-
dennap imádkoznak. A rengeteg 
munka mellett természetesen aktív 
lelki életet is élnek a nővérek. Reggel 
hatkor imádkoznak, melyet egy fél 
óra csendes elmélkedés követ. Hét 
órakor részt vesznek a közös szent-
misén, majd mindenki hozzálát a rá 
ruházott feladat elvégzéséhez. 

Egy újabb, ezúttal világot átfo-
gó projektbe kezdett a Székely-
földi Legendárium csapata. A 
más kontinensekről jelentkező 
székelyek közt rovásírással írt 
legendásköteteket sorsolnak 
ki a Székelyföldről elszárma-
zottak között.

A. J.

Fazakas Szabolcs, a Székelyföl-
di Legendárium ötletgazdája 
elmondta lapunknak, hogy 

több mint 140 monda gyűlt össze 

a kötethez, jelen pillanatban 
korrektúrázzák őket. Ezzel 
párhuzamosan a Székely 
Pajzs Egyesület tagjai a 
szöveget átírják rovás-
írással is. Összesen hét 
darab igényes, bőrkö-
téses kötetet fognak ki-
nyomtatni. Egy kötetet 
Székelyudvarhelyen állí-
tanak ki, a többit pedig más konti-
nensekre szánják. Jelentkezhet bár-
ki, aki Ausztrália, Afrika, Dél-Ame-
rika, Észak-Amerika, Európa vagy 

Ázsia bármely részén 
él és bizonyítja, 
hogy Székelyföld-
ről származik. Az 
ötletgazdák célja, 
hogy az új tulaj-
donosaik minél 

több generáción 
át megőrizzék a 
könyveket. „Tel-

jesen mindegy, hogy hányadik ge-
nerációs leszármazottak, csupán 
igazolják, hogy székelyek. Szeret-
nénk, ha a könyveket örökölnék az 

új generációk. Felhívásunk másik 
lényege, hogy az itthoni székelyek 
értesítsék rokonaikat” – részletez-
te az ötletgazda. Fazakas hangsú-
lyozta, hogy kiemelten keresik a 
Brazíliába elszármazott bukovinai 
székelyeket is. A hirdetést hama-
rosan angolul is közzéteszik. Bő-
vebb információkat a legendárium 
Facebook-adatlapján találnak, va-
lamint az info@legendarium.ro 
e-mail címen jelentkezhetnek. A 
tervek szerint jövő márciusban lesz 
Szé kelyudvarhelyen a sorsolás.

Bunta ismét 
polgármester 

lenne
Székelyudvarhely jelenlegi pol-
gármestere, Bunta Levente ki-
jelentette a Hargita Népének: 
valószínűleg újból indulni fog a 
2012-es helyhatósági választá-
sokon. Mivel a városi RMDSZ 
ismét elnököt keres, ezért a pol-
gármester pályázik ennek a 
tisztségnek a betöltésére is.

A. J.

„Valószínűleg indulok 
jövőben a polgármes-
teri tisztségért is. Ha a 

városlakók véleménye ugyanaz lesz, 
mint most, valamint továbbra is el 
tudjuk végezni a kijelölt munkákat, 
akkor azonnal felmerül bennem, 
hogy vállaljam el a polgármeste-
ri megmérettetést is” – mond-
ta el lapunknak Bunta Levente. 
Mint ismeretes, a városi RMDSZ 
korábbi elnöke, dr. Fehér István au-
gusztusban benyújtotta lemondását. 
A volt elnök arra hivatkozott, hogy 
nem tudta véghezvinni a kijelölt 
terveit. A szervezet előkészítő válasz-
tási bizottsága november tizedikére 
hívta össze a tisztújító küldöttgyű-
lést, amelyen ki fogják nevezni az új 
elnököt. Bunta Levente kifejtette, 
hogy jelöltette magát: amennyiben 
őt választják meg, igyekszik megfe-
lelni ennek a hivatásnak is. „Szám-
talanszor megkerestek barátaim, 
ismerőseim és kollégáim a téma kap-
csán” – fogalmazott a polgármester. 
Elmondása szerint nem hiányzik 
ugyan a pluszmunka, de Udvarhely 
ér annyit, hogy emiatt többletterhet 
vegyen a vállára. „Amint a tények is 
bizonyítják, polgármesterként min-
dig arra törekedtem, hogy a civil 
szervezetekkel, sportegyesületekkel 
működjünk együtt. A különböző 
szempontokat képviselve egy ún. 
felajánlásként megpróbálom a vá-
rosi szervezetet közelebb vinni a 
városlakókhoz. Azt szeretném, ha 
a körzetekből érkező javaslatok va-
lóban visszhangra találnának, szer-
vezettebb formában. A keret inkább 
egyemberes volt idáig, sok esetben a 
polgármestertől függött. Szorosabb 
kapcsolatot, együttműködést válla-
lunk” – mondta el Bunta Levente.

Ha valaki pályázik az elnöki 
tisztség betöltésére, a jelölési felté-
telekről a városi RMDSZ-irodában 
tájékoztatják az érdeklődőket.

RováSíRáSSAL íRt LEgENDáSKötEtEKEt SoRSoLNAK Ki

Világ székelyei, jelentkezzetek!

Hogy szabad és tiszta legyen a szív – éneklik a gyerekekkel a délutáni foglalkozáson fotó: antalfi József 


