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kíséretében. Val Camonica völgyébe tar-
tottunk, hogy az Kr. e. 8000! körül felvé-
sett sziklarajzokat böngésszük. A hatalmas 
területen hét külön településen találhatók 
ezek. Természetesen nem volt időnk mind-
egyiket végigjárni, de Darfoba és Capo di 
Ponte-be eljutottunk. Az utóbbi település 
közelében van a Naquane park, itt sokkal 
több sziklarajz látható. 1914-ben találták 

meg a főleg szarvasokat, emberalakokat 
ábrázoló véseteket. Capo di Ponte-be szép 
templomain kívül a múzeum miatt men-
tünk. A legvédettebb, 60-80 cm magas, 
gazdagon mintázott köveket itt helyezték 
el. Az emeleten pedig különféle régésze-
ti leleteket találtunk: korsókat, ékszereket. 
A tervezettnél később indultunk, s bizony 
hajnali fél háromra értünk Budapestre.

A Kolozs megyei Szamosújváron pénte-
ken ünnepélyes keretek között átadták a 
magyar állam támogatásával felépített 
szórványgimnáziumot.

Az iskola felépítését csaknem 730 mil-
lió forinttal támogatta a magyar állam. 
Potápi Árpád János, a miniszterelnökség 
nemzetpolitikai államtitkára köszöntő be-
szédében kijelentette, a kormányzat hisz a 
magyar szórvány újraélesztésében.

„A magyar nemzet csak a mezőség ma-
gyarságával lehet egy egész. Az itt élő 
magyarok kulturális szellemi öröksége 
meghatározó tartó pillére a nemzeti iden-
titásunknak” – fogalmazott Potápi Árpád 
János. „Abban bízva adjuk át a 21. szá-
zadi követelményeknek megfelelő isko-
laközpontot, hogy belép a nemzetmegtar-
tó intézmények sorába, az erdélyi magyar 
oktatás egyik centrumává tud válni, ahol 
a mezőségi magyar jövő szellemi ereje 
épülhet” – tette hozzá az államtitkár.

Kelemen Hunor, az RMDSZ el-
nöke köszöntőjében kijelentette: a 
szamosújvárihoz hasonló magyar 

Átadták Szamosújváron a szórványgimnáziumot
közösségek azt a bizonyosságot adják, 
hogy van értelme a közös küzdelemnek. 
Az RMDSZ elnöke azt is fontosnak tartot-
ta, hogy a Téka Alapítvány köré szervező-
dött fiatalok a közös munkával teremtet-
tek közösséget Szamosújváron. Az iskola-
építésben a szakmunkások mellett mind-
végig részt vettek a kalákázó önkéntesek 
is.

Szinte valamennyi felszólaló megem-
lítette a Téka Alapítványt vezető Balázs-
Bécsi Attila elszántságát, aki gyergyói 
székelyként Szamosújváron előbb műve-
lődési központot, majd szórványkollégiu-
mot, majd iskolát álmodott meg, és épített 
fel. Balázs-Bécsi Attila beszédében kö-
szönetet mondott mindazoknak, akik se-
gítették álmai megvalósítását. Elmondta, 
az iskola vonzereje már abban is mérhető, 
hogy idén hússzal több diákot fogadtak az 
alapítvány által működtetett szórványkol-
légiumban, mint az elmúlt években.

A szamosújvári szórványgimnáziumban 
480 diák kezdte meg tanulmányait a hét-
főn kezdődött tanévben. Az iskolaavató-
ra kiadott tájékoztató szerint az intézmény 

„Tiszteld a múltat, hogy alkosd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.”
(Széchenyi István)
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számára a telket Szamosújvár önkormány-
zata biztosította 45 éves ingyenes haszná-
latra az iskolát felépítő Téka Alapítvány-
nak. A telekre a kisiskolások számára egy 
kétszintes öt tantermes iskolaépület, a na-
gyobb osztályok számára pedig egy há-
romemeletes, 16 tantermes modern épület 
épült. Az udvaron szabadtéri színpad épült, 
és folyamatban van a tornaterem építése, 
melynek befejezését októberre ígérték.

A magyar gimnáziumba három vegyes 
iskolából gyűjtötték össze a magyar osz-
tályokat. Az iskola a város magyar diákjai 

mellett a mezőségi szórvány 30 települé-
séről gyűjti össze a magyar gyermekeket, 
akik számára a Téka Alapítvány biztosít 
kollégiumi elhelyezést és programokat.

A mezőségi szórványoktatási progra-
mot szervező Téka Alapítványt 2010-től a 
magyar kormány nemzeti jelentőségű in-
tézmények közé sorolta. A húszezer lako-
sú Szamosújváron a 2011-es népszámlálá-
son a lakosság közel 17 százaléka vallotta 
magát magyarnak.

(Megjelent: Székelyhon.ro, MTI híradás 
Szept.16).

  

A havonta érdekes programmal jelent-
kező XII. Kerületi Örmény Nemzetisé-
gi Önkormányzat október 1-jén gálamű-
sort rendezett a MOM Kulturális Köz-
pontban. A lépcsősoron érkezett vendé-
gek már az első pillanatban tájékozódhat-
tak az erdélyi örményekről, hiszen a szer-
vezők idén is kiállítással tették emlékeze-
tesebbé az estét. A két képviselő (Hegedüs 
Annamária és Kiss Máté Gábor) híres 
családját és azok rokonságát, a legneve-
sebb személyek életrajzát, nagyméretű 

Hegyvidéki gálaműsor
fényképét mutatták be. A Gajzágó család 
adta az Állami Számvevőszék első elnö-
két, Gajzágó Salamont, de szerepelt a ki-
állításon az e családdal rokonságban álló 
Alexa Ferenc szerzetes is, aki az első ör-
mény-magyar szótárt készítette. A másik 
lépcsősoron a Jakabffy családot ismerhet-
ték meg az érdeklődők: a família történe-
tét, kastélyait, híres, közéleti tisztséget be-
töltő tagjait. Két személyt érdemes közü-
lük kiemelni: dr. Jakabffy Elemért, aki az 
1920-as országcsonkítás után Erdélyben 


