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Emlékezés Bocskai Istvánra
Erdély húsz fejedelme közül Bocskai is azok
közé tartozik, kiknek nevéhez Habsburgok
elleni szabadságharc kapcsolódik. 1605.
febr. 21–én Nyárádszeredában Erdély fejedelmévé választják, két hónap múlva pedig
a szerencsi országgyűlés teszi őt Magyarország fejedelmévé.
A fejedelmi cím régi tervének megvalósítására
ösztönzi. Hosszú alkudozások után terve sikerült:
1606. június 6–án megkötötték a bécsi békét.
Tehát éppen 411 évvel ezelőtt ért véget a Bocskai
– szabadságharc.
A békekötés eredményeként:
l a Habsburgok vallásszabadságot biztosítanak;
l helyreáll Magyarországon a rendi önkormányzat;
l Erdély önálló országgá válik;
l A Szent Koronát Magyarországon kell őrizni.
10 évvel ezelőtt Bocskai szülőhelyén azaz
Kolozsváron emlékeztünk rá. Emlékezésünk helyszíne a Mátyás király szülőháza előtti tér volt.
Igazi felfedezés volt akkor számunkra, hogy Bocskai szülőháza (palota) Mátyás király szülőházával
szomszédos. A bécsi béke 411. Évfordulóján e
rövid írással emlékezünk most Kibéden, s felfedezzük Bocskai érdemeit, aki egy egész évszázadra biztosította az Erdélyi Fejedelemség
fennmaradását.
Mátyus Ilona

Bocskai István szobra Nyárádszeredában

Értékteremtő díjat kapott Ráduly János
Május 24-én a Kultúrpalota kistermében az
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület megyei szervezetének, Értékteremtő díjával ismerték el dr. Barabás László néprajzkutató,
tanár, Bandi Kati iparművész, Kovács András
karnagy és a kibédi Ráduly János tanár, néprajzkutató érdemeit „az erdélyi magyar kultúra megőrzéséért, gazdagításáért,
továbbadásáért” és a közművelődés terén kifejtett tevékenységükért.
„Tovaszállt éveim szőlőhegyén/ Én, barackfa,
még virágot bontok./ Nem rogytam térdre, s ronggyá sem tépték/ Lelkemet a vasalatlan gondok”/
– hangzott el az örök ﬁatal Ráduly János tanár,
néprajzkutató, rovásírás-szakértő, költő, műfordító
közíró verse, akit Bölöni Domokos író méltatott.
Életét és teljes munkásságát a választott szülőfalu, Kibéd néphagyományai feltárásának szentelte. „Rangját nem címek és érdemek, diplomák
és kitüntetések jelzik, hanem a széles körű meg-

becsültség, az őszinte elismerés, a tisztelet és szeretet, nem utolsósorban a népszerűség, amellyel
teljesítményét nemcsak a szűkebb pátriában, a
Sóvidéken, Erdélyben, hanem határokon túl, szakmai körökben, mindenekelőtt pedig az »egyszerű«
olvasók népes táborában is nagyra értékelik.”
Ráduly János 1937-ben Korondon született, a
Bolyai középiskolában érettségizett, és a kolozsvári
Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarán
szerzett magyar szakos tanári diplomát. Választott
hazája általános iskolájában 1962-től 1998-as nyugdíjazásáig tanított. Folklórkutató pályája a kibédi
népballadákról szóló tanulmányával kezdődött,
amit Faragó Józseﬀel együtt közöltek, majd önálló
kötetekben tárta fel a Kis-Küküllő menti Kibéd
népmesekincsét, gazdag balladaköltészetét, s rendszeresen tanulmányokkal szerepelt egy sor néprajzi
kiadványban. Szenvedéllyel kapcsolódott be a székely rovásírás-kutatásba, számos kiadványban számolt be eredményeiről. Az évek során nem telt el

Ráduly János
tanár, néprajzkutató
hét, hogy valamilyen műfajban ne jeleskedett volna
a Népújság Múzsa és Stipendium mellékletében.
Kutatási és gyűjtő munkájának eredményeképpen
immár a száztízet is meghaladja kiadványainak
száma, amelyek egyrészt a szerző költségén, spórolt nyugdíjából jelentek meg.
Ráduly János munkáit a tudományos igényesség, a szakszerűség jellemzi, és az élőbeszéd köz-
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vetlensége teszi rokonszenvessé. A szövegek olvastán szemünk előtt körvonalazódik a vidéki remeteéletet vállaló első generációs értelmiségi küzdelmes
sorsa, akinek legértékesebb kincse a megszerzett

tudás, amellyel okosan sáfárkodik, „tálentomait”
nem herdálja el. Példamutató a hivatástudata és
konok, céltudatos munkálkodása, végtelen türelme
és szorgalma, kivételes munkabírása. Szellemi pil-

lérei: az előtte járók nagyszerű példája, otthonosságtudata, ragaszkodó szülőföldszeretete – értékelte
munkásságát Bölöni Domokos, majd részletet olvasott fel Ráduly János naplójából.

Hadigondozotti ellátást igényelhetnek az egykori honvédek és utódaik!
A 2015. július 4-én hatályba lépett törvénymódosítás által a Magyar
Országgyűlés anyagi támogatást kíván nyújtani, azoknak akiknek férje, édesapja 1938. november 2. és 1945. május 9. között a volt magyar királyi honvédség és csendőrség kötelékében szolgált.
Magyar állampolgársággal rendelkező hadirokkantak vagy azok gyermekei,
hadiözvegyek, hadiárvák igényelhetik a hadigondozotti ellátást. Nemcsak a
harcban elesettek leszármazottai, hanem azok is, akiknek férje, apja hadifogságban hunyt el. (Nemcsak egy hadiárva utód igényelheti a családból,
hanem mindenik testvér kérheti az elhunyt édesapja után.)
Ez a támogatás (kárpótlás) kétféle pénzbeli juttatásból áll: 50.000 ft-ból,
amit egy alkalommal kap az igénylő és egy havi 8.850 ft rendszeres juttatásból, amit élethosszig kap.

Szükséges iratok:
l az igénylő saját személyére vonatkozó iratok: születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, honosítási okirat,
l az elhunyt személyre vonatkozóan: bizonyítani kell a halál hadi eredetét,
halotti anyakönyvi kivonatot, vagy holttá nyilvánító bírósági végzést kell bemutatni. Ha ez nincs elfogadják két szemtanú vallomását, akikkel együtt
szolgáltak. Lehet csatolni katonakönyvet, kórházi iratot, tábori levelezőlapot,
bármit ami bizonyítékként szolgálhat.
Az igénylők minden rendelkezésre álló iratot vigyenek magukkal!
Beadási határidő nincs.
A Maros megyei RMDSz - Dózsa György utca, 9 szám, I emeletén – működő
státusirodában segítenek a dosszié összeállításában és a további ügyintézésben. Tel.: 0265-262.907

Hírek-események
l

Immár ötödik alkalommal szervezik meg
a Marosszéki Lófuttatást, aminek ismételten
Erdőszentgyörgy ad otthont (a Pad domboldalon). Ide várnak június 24. és 25. között
minden olyan lovast és lószeretőt, aki szívesen részt venne a rendezvényen!

l Rendkívül mozgalmasnak és tartalmasnak ígérkezik a június utólsó hétvégéje (23.-25.) Erdőszentgyörgyön,
ugyanis több rendezvény zajlik egy időben a Marosszéki Lófuttatás, valamint a harmadik alkalommal megrendezésre kerülő Kis-Küküllő Menti Térségi Napok. A kibédi “Piroskoszorú” néptánccsoport, valamint a kibédi
ifjúsági zenekar is fellép ezen az eseményen.

Az RMDSZ nem vett részt a bizalmatlansági indítvány szavazásán
A magyar közösség jólétéhez, jogainak betartásához és gyakorlatba
ültetéséhez kötöttük az RMDSZ jelenlétét a Grindeanu-kormány elleni
bizalmatlansági indítvány szavazásán.
Olyan törvény-tervezetek elfogadását kértük, amelyek a magyar közösség
valós és jogos elvárásai, és amelyek nem a tegnap kerültek a Parlament elé.
Olyan kérdésekről tárgyaltunk, amelyeket az RMDSZ a bizalmatlansági indítvány előtt és után is napirenden tart.
Nem szólunk bele egy politikai párt belső viszályba, olyan körülmények
között, hogy abból a magyar közösség nem nyer semmit.
Az RMDSZ frakciói azt a döntést hozták, hogy nem vesznek részt a bizalmatlansági indítvány szavazásán.
AMIT KÉRTÜNK A TÁRGYALÁSOKON:
l A kisebbségek jogállását szabályzó törvény-tervezet elfogadását, amely
2005 óta a Parlament előtt van. A tervezet összehangolja és keretbe helyezi
a Romániában élő kisebbségek jogait, többek között megteremti a kulturális
autonómia törvényi és intézményi keretét is.
l A 215/ 2001-es közigazgatási törvényhez benyújtott módosító-csomagunk elfogadását, amelynek célja 10 százalékra csökkenteni a húsz százalékos
anyanyelvi küszöböt, továbbá előírja nemzeti szimbólumaink szabad használatát, illetve szankciókat vezet be a törvénybe foglaltak be nem tartására.
l Március 15-ét, mint hivatalos ünnepet szavatoló törvény-tervezetünk elfogadását.

l A marosvásárhelyi római-katolikus iskola körül kialakult helyzet megoldását. Kértük az oktatási törvény ezirányú módosítást: a tanügy minisztériumnak legyen lehetősége többek között iskolát alapítani.
l Speciális tanterv alapján szervezzék meg a kis-érettségi és érettségi
vizsgákat a magyar diákoknak, hiszen speciális tanterv mentén tanulják a
román nyelvet.
l Állami ﬁnanszírozást a történelmi egyházaink teológiai képzéseire. Véget
kell vetni annak a kettős mércének, amely alapján csak az ortodox egyház
részesül állami támogatásban.
l A törvényi keret megteremtését a Kisebbségi Továbbképző Központ
létrehozására, hiszen az idei állami költségvetésből pénzkeretet különítettünk
el annak működésére.

