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Koncert, megemlékezés, emlékműavatás a 2018-ra meghirdetett vallásszabadság évének nyitányaként

Jubilálnak a hétvégén az unitáriusok

Elhalálozás

Ne búsuljatok! Nekem már nem fáj semmi.
Ha eljön az este, csillagként tudok nektek üzenni.

Tekintsetek fel az égre, ott fogok ragyogni,
Szívetek egy darabja voltam, mit nem lehet pótolni.

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a 
drága jó feleség, édesanya, nagymama, dédnagymama, rokon és jó szomszéd,

Máthé Rozália
szül. Siklódi

szerető szíve életének 88., házasságának 64. évében, türelemmel viselt betegség 
után, 2018. január 11-én 11 órakor megszűnt dobogni. Drága halottunk földi ma-

radványait 2018. január 13-án, de. 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a Kalász 
negyedi ravatalozóból a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 

A gyászoló család

Pihenj, te drága szív, már megszűntél dobogni,
Szerető jóságod nem tudjuk feledni.

Mert elfelejteni Téged soha nem lehet,
Csak meg kell tanulnunk élni nélküled.

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a 
drága jó feleség, édesanya, nagymama, rokon, szomszéd és jó ismerős,

Magyar Ildikó Mária
szül. Benedek

életének 52., házasságának 32. évében, 2018. január 11-én, türelemmel viselt be-
tegség után szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunkat 2018. január 15-
én, hétfőn 11 órakor kísérjük utolsó útjára, a Kalász negyedi temető ravatalozójá-
ból a helyi temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

Pénteken egy kolozsvári ünnepi koncert vezeti be 

a Magyar Unitárius Egyház szombati, tordai meg-

emlékezését, ami egyben a vallásszabadság évé-

nek felekezetközi és össznemzeti nyitánya.
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A vallásszabadság évének 
nyilvánította 2018-at a Ma-
gyar Unitárius Egyház. Ép-

pen 450 éve, 1568. január 6-án 
kezdődött és január 13-ig tartott 
Erdélyben a tordai országgyű-
lés, amely kimondta négy val-
lás – a katolikus, az evangéli-
kus, a református és az unitári-
us – szabadságát és egyenjogú-
ságát, és ezzel a világban első-
ként hirdette meg a vallási tole-
ranciát. Ugyanakkor az 1568-as 
törvénytől számítják az unitári-
us egyház intézményi létét, így 
ebben az évben 450-szer unitári-
us cím alatt ünneplik meg az egy-
ház fennállását.

Előesti koncert Kolozsváron

A jubileumi évet január 13-án, 
szombaton nagyszabású feleke-
zetközi és össznemzeti ünnep-
séggel nyitják meg Tordán, az er-
délyi magyar és szász történel-
mi egyházak közös rendezvé-
nyeként, de jelen lesznek a ro-
mán egyházi és politikai elöljá-
rók is. Ezt előzi meg január 12-én 
Kolozsváron Alan Williams brit 
unitárius zeneszerző Híd menny 
és föld között című kvartettjének 
ősbemutatója, amelynek ihletője 
a 450 éves törvény. A 17 órától az 
unitárius templomban (Kossuth 
Lajos / 1989. december 21. utca, 
9. szám) megtartott előesti ese-

ményen ünnepi köszöntőt mond 
Bálint Benczédi Ferenc unitári-
us püspök, a zenemű keletke-
zésének történetéről pedig Alan 
Williams zeneszerző beszél. Azt 
követően, hogy felcsendül a Híd 
menny és föld között című mű, 

az érdeklődő közönség váloga-
tást hallhat Bartók Béla 44 duójá-
ból – a duók előtt elhangzik a fel-
dolgozott népdalok eredeti válto-
zata. Fellép a Concordia vonósné-
gyes: Béres Melinda, Márkos Al-
bert, Király Erzsébet, Ortenszky 
Gyula. Közreműködik: Bárdos 
Réka népdalénekes.

Nagyszabású megemlékezés 
Tordán

Az 1568-as tordai országgyű-
lés vallásügyi határozatának 

450. évfordulóján, az erdélyi 
történelmi egyházak együttmű-
ködésében hálaadó ünnepség-
re és emlékjelhagyásra kerül 
sor szombaton 10 óra 30 perc-
től Tordán, a főtéri római kato-
likus templomban (Köztársa-
ság tér, 1. szám). A közös ének-
lést és imádkozást követően fel-
olvassák az Erdélyi Ország-
gyűlés 1568. évi vallásügyi ha-
tározatát, majd magyar és ro-
mán főpásztorok mondanak ün-
nepi beszédet. Felszólal Bá-
lint Benczédi Ferenc unitárius 

püspök, Jakubinyi György ró-
mai katolikus érsek, Kató Bé-
la, Reinhart Guib, Csűry Ist-
ván, Adorjáni Dezső Zoltán re-
formátus, illetve evangélikus 
püspökök, a román ortodox egy-
ház és a román görögkatolikus 
egyház képviselői, Bogárdi Sza-
bó István református püspök. 
Egy kórusmű csendül fel, majd  
Farkas Emőd főgondnok, Victor 
Opaschi romániai egyházügyi 
államtitkár, Kelemen Hunor, az 
RMDSZ elnöke mond ünnepi 
köszöntőt, az ünnepi előterjesz-
tést pedig Kovács István köz-
ügyigazgató ismerteti. Ünnepi 
beszédet mond Kövér László, a 
magyar Országgyűlés elnöke.

A kivonulást követően, 13 óra-
kor felavatják a Liviu Mocan 
szobrászművész által készí-
tett Vallásszabadság Emlék-
művét a római katolikus temp-
lomkertben. Az alkotás lelep-
lezését megelőzően ünnepi kö-
szöntőt mond, és egyúttal be-
mutatja a művet Gyerő Dávid fő-
jegyző, majd Cristian Octavian 
Matei tordai polgármester, Né-
meth Zsolt, a magyar Ország-
gyűlés külügyi bizottsága elnö-
kének köszöntőbeszéde hang-
zik el. Az ünnepi beszédet Ba-
log Zoltán, az emberi erőforrás-
ok minisztere tartja.

 A megemlékezés a tordai szín-
házban és a Jósika Miklós Elmé-
leti Líceumban zajló állófogadás-
sal, valamint a jeles eseménynek 
emléket állító, Körösfői-Kriesch 
Aladár által készített festmény 
megtekintésével zárul a helyi 
múzeumban.

KRÓNIKA

„Kimegyek a doberdói harctér-
re” hívó gondolattal január 18–
23. között harmadik alkalom-
mal vezet zarándoklatot a ka-
tona Márton Áron nyomdokain 
Kovács Gergely posztulátor és 
Ferencz Kornélia, az Erdélyi Má-
ria Rádió önkéntes munkatársa.

Főhajtás a sok áldozatot követelő 
helyszínen

A tizenkilencedik életévét épp 
csak betöltő Márton Áron a do-
berdói fennsíkon kezdte meg 
harctéri szolgálatát 1915. no-
vember 6-án. A 82. székely 
gyalogezred katonájaként San 
Martino del Carso falu közelé-
ben a temesvári 61. gyalogezred 
8. századához volt beosztva. Né-
hány hét múlva szakaszvezető-
vé, majd 1916. július 1-jén zász-
lóssá léptették elő. 1916. július 
19-én megsebesült: a lövés vál-
lát és felkarját érte. A sebesülé-
sének 100. évfordulójára szerve-
zett első zarándoklat után újabb 
alkalmat kínálnak Márton Áron 
tisztelőinek, hogy bejárják azo-
kat az egykori csatatereket, ahol 
ő is harcolt, és fejet hajthassa-
nak történelmünk eme sok ál-
dozatot követelő helyszínein. 
A hatnapos zarándoklat idejé-
ből két nap az odaút, két napot a 

San Martino del Carsó-i egyko-
ri harcmezőn, Áron szakaszve-
zető, illetve zászlós nyomdokain 
töltenek, végül két nap a hazaút.

Zarándokútvonal

Az indulás Csíkszeredából lesz, 
18-án reggel. Lehet csatlakoz-
ni a Székelyudvarhely–Ma-
rosvásárhely útvonalon – tud-
tuk meg Ferencz Kornéliától. 
Szentmise, vacsora és szállás 
Máriabesnyőn. A második na-
pon szentmise és reggeli után 
továbbutazás a Lendva, Maribor, 
Ljubljana, Gorizia útvonalon. 
Megérkezés a szlovén–olasz 
határhoz közeli Mirenbe, a la-
zarista atyák lelkigyakorla-
tos házába. A harmadik na-
pon Foglianóba mennek, ahol az 
osztrák–magyar katonai temető-
ben megemlékeznek az elesett 
hősökről. Ezután Redipugliában 
meglátogatják a múzeumot, 
majd Olaszország legnagyobb 
katonai emlékművét. Az ebéd 
után Monte San Michele követ-
kezik, a véres és ádáz harcok 
egyik kiemelkedő helyszíne. Ez-
után a visintini magyar kápol-
nát keresik fel, majd visszatér-
nek szállásukra, ahol szentmi-
sét tartanak. Vacsora és közös 
esti ima zárja a napot.

A negyedik napot teljesen 
a katona Márton Áron emlé-
kének szentelik. San Martino 
del Carso falu közelében felke-
resik a lombok lövészárkát, a 
61. temesvári gyalogezred (en-
nek soraiban harcolt Márton 
Áron) és a 46. szegedi gyalog-
ezred egykori parancsnoki he-
lyét. Ebéd után a nagyváradi 4. 
honvéd gyalogezred emlékmű-
vénél róják le kegyeletüket, vé-
gül az egykori frontszakasz 18. 
és 19. szakaszának kavernái-
hoz, dolinájához és lövészár-
kaihoz mennek el, ahol Márton 
Áron is harcolt. A San Martino 
del Carsó-i templomban ünne-
pi szentmise után meglátogat-
ják a helyi barlangkutató cso-
port által létrehozott és mű-
ködtetett múzeumot, amely Er-
dély későbbi nagy püspökének 
is emléket állít. Az ötödik na-
pon indulás hazafelé a Ljublja-
na, Maribor, Lendva útvonalon. 
Szentmise, vacsora és szállás 
Máriabesnyőn. A zárónapon ha-
zaindul a zarándokcsoport.

Érdeklődni és jelentkezni 
Ferencz Kornéliánál lehet, a 
ferenczk@yahoo.com drótpos-
tacímen vagy a 0726-107002-es 
telefonszámon.

MOLNÁR MELINDA

Harmadszor szerveznek januárban
Márton Áron-zarándoklatot Doberdóba

Ünnepre készülnek. A római katolikus templomban emlékeznek meg a tordai országgyűlésről
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