A szórványért, közösségünkért
Kedves szentpáliak, kedves aradiak!
Nyílt levélben fordulok szentpáli és aradi magyar testvéreinkhez.
A szórványaink iránti felelősség jegyében fordulok Hozzátok.
A szórványról mindannyian tudjuk, hogy olyan közösség, amely a saját kultúrájában,
nyelvében, hitében való megmaradás érdekében támogatásra szorul. A támogatás mindannyiunk
érdeke, hiszen a szórvány a nemzet határa, s ha a sors fura összjátékaként beolvad, eltűnik,
felszámolódik, a határ odébb kerül, mások kerülnek határszerepbe.
Ki nem védi a nyelvi határait? Minden természetesen ösztön és józan eszünk is a védelemre
ösztönöz, mindenkinek lehetővé kell tenni az övéi körében való megmaradást.
Ennek a gondolatnak, sőt: parancsolatnak a jegyében fogadta el a Magyar Állandó
Értekezlet Szórvány Bizottsága saját szórvány stratégiáját, amelynek egyik kiemelt
szórványtámogató programja a szórványgondnokság.
A szórványgondnokság intézményének közvetlen előzményeiként a magyar falugondnoki
szolgálat és az erdélyi szórványlelkészségi gyakorlat szolgál. A falugondnok olyan apró közösségek
szolgálatát végzi, ahol nincsenek helyi intézmények, ahol az intézmények hiánya veszélyezteti a
közösségek létét. A szórványlelkész pedig a kis, elszigetelt közösségek lelki gondozását végzi, nem
egy nagyobb, hanem több kisebb hitbéli közösség lelki, emberi támogatója.
Szórványgondnokság bevezetésére pályázott a temesvári Szórvány Alapítvány, az a civil
szervezet, amelynek keretében az említett szórványstratégia elkészült. A Bethlen Gábor Alap
pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélte, így 2013 őszén elindulhat az első szórványgondnoki
szolgálat a Kárpát-medencében. Arad megyében kívánjuk elindítani és társul a program
végrehajtásában felkértük az aradi Alma Mater Alapítvány csapatát. A Szórvány Alapítvány
javaslatára Szentpál lesz az első szórványgondnoki szolgálat helyszíne.
A jó szórványgondnok minden helyi problémát észrevesz, amin tud, segít, amit nem tud
megoldani (idő, benzin, tudás hiányában), annak megoldását mások megkeresésével igyekszik
szorgalmazni. Érdeklődik, információt keres, kér, közvetít, bátorít, ötletet ad, véleményt formál.
Röviden: azon dolgozik, hogy újra működjön, újra életképes legyen a falu magyar közössége. A
szórványgondnoki szolgáltatás továbbá biztosítja a helyi adottságokhoz és sajátosságokhoz igazodó
egyéni és közösségi szintű igények kielégítését is. Ezt a gondnok személye és a munkaeszközét
jelentő személygépkocsi fogja szolgálni.
Mi, a szórványgondnoki program tehát segíteni fog megerősíteni a helyi intézményeket,
segíteni fog jobban rákapcsolódni az aradi magyar kulturális kínálatra, közelebb hozza az
anyaországi lehetőségeket.
Levelem tehát beharangozó. A jó hírnek kijáró örömmel írom. Bizonyos vagyok abban,
hogy mindannyian örülni fogunk az új programnak.
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