
„Kezet nyújtunk egymásnak és megyünk 
és leszünk Egy Cél és Egy Akarat: 
a víz szalad, de a kő marad, 
a kő marad.”
                                                (Wass Albert)

ÉPÍTSÜK FÖL a vízzel elárasztott Bözödújfalu 
katolikus templomának összeomlott és elsüllyedt tornyát! 

Bankszámlaszám:
12010154-00161128-00100008 
(Raiffeisen Bank) 

www.szekelyhargita.hu
www.facebook.com/szekelyhargita
kuratorium@szekelyhargita.hu 

Mindez jelképezné a magyarság töretlen 
szeretetét évezredes történelme és kultúr-
kincsei iránt, és törekvéseit hagyományainak 
további ápolása érdekében. Ne engedjük 
őseink hagyatékának pusztulását, feledésbe 
merülését, álljunk ki történelmi, néprajzi 
emlékeink megőrzése mellett! 
Kérésünk Erdély szerelmesei, az ott szüle-
tettek, az elvándoroltak, a nagyvilágban 
szétszóródott, de a magyar nemzet meg-
maradását szívükön viselő, vagy csak 
törekvéseinkkel szimpatizáló magyar és más 
nemzetbéli embertársunk felé:

Bözödújfalut a romániai falurombolás 
keretében 1988-ban víztározó építés 
címén elárasztották. Ma már csak egy 
emlékmű jelzi, hogy a Küsmöd patak 
partján állt  egy székely falucska, mely-
nek lakóit szétkergették a nagyvilágba, 
őseik sírja, otthonaik, földjeik pedig a 
víz martalékává váltak. 
A sokáig mementóként álló római 
katolikus templomtorony is örökre 
elmerült 2014. június 29-én. Ennek 
a toronynak a felépítését tervezzük 
a víztározó partján, egy mellette álló 
színpad létrehozásával, kulturális, 
szabadidős programok céljára.
Kedves Barátaink, Támogatóink!   
Reméljük, hogy elképzelésünk-
kel egyetértenek, s lehetőségeikhez 
mérten támogatják is azt. Tervünket 
felkarolta Erdőszentgyörgy polgár-
mestere is (Bözödújfalu közigazga-
tásilag ide tartozik). 
Az engedélyezési eljárásokról, a mér-
nöki munkákról és az építkezésről 
honlapunkon folyamatos tájékozta-
tást adunk Önöknek. 

Az  “ÖSSZETARTOZUNK” eszmé-
jének elkötelezett híveként és Erdély 
iránti  múlhatatlan odaadással egye-
temista diákokként létrehoztuk a 
Székely-Hargita Alapítványt  2007-ben.
Fáradságot nem kímélve, erőt próbáló 
kitartással utaztunk a Hargita környé-
ki kis falvakba Mikulás éjjelén a gyer-
mekkórházak, idősek otthona, iskolák 
megajándékozása céljából. 
Hazafias irodalmi pályázatok meghir-
detése és a nyertes munkák meg-
jelentetése könyv formájában, székely 
fiatalok nyári táboroztatása, erdélyi 
kulturális csereprogramok, adventi 
műsorok szervezése... Mind-mind 
az erdélyi, székelyföldi magyarság 
kulturális hagyományainak ápolása, 
az anyaországgal folytatott kapcso-
latok fejlesztése érdekében valósul-
tak meg, segítőkész támogatóink 
közreműködésével. 
Hisszük, hogy közös erővel ismét 
egy lépést tehetünk a magyar múlt és 
magyar jövő összekapcsolása felé.


