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Közelebb hozta a középiskolás 
diákokhoz a nyolcvanas évek 
mindennapjait a #Rendszer-
váltás30 című fotó- és videópá-
lyázat. Az első díjas Kis Virág 
és a harmadik helyezett Józsa 
Svella Dávid tapasztalataikról, 
a tárgyak gyűjtéséről, a törté-
netek jelentőségéről beszélt 
lapunknak.

 » BEDE LAURA

S zülők és nagyszülők által me-
sélt történetekből inspirálódva 
mutatták meg középiskolás 

diákok, hogyan látják a 80-as éveket. 
A #Rendszerváltás30 című, a Romá-
niai Magyar Demokrata Szövetség 
(RMDSZ) által meghirdetett fotó- és 
videópályázatot nagy érdeklődés 
övezte: 36 diák küldött be fotó- és 
videóanyagot. A pályamunkák a kor-
szak tárgyi kultúrájának igen széles 
körét fogják át, hiszen megjelenítik a 
lakásberendezés specifi kus tárgyait 
(dísztárgyak, bútorzat), a szórako-
zás lehetőségeit (rádió, diavetítő, 
játékok), az oktatással kapcsolatos 
tárgyakat (egyenruha, pionírnyak-
kendő, iskolai eszközök, könyvek), 
ipari építményeket vagy éppen a 
munkavégzést.

Az első díjat Kis Virágnak, a gyer-
gyószentmiklósi Salamon Ernő Gim-
názium 10. osztályos tanulójának 
ítélték oda a múlt héten. „Izgatottan 
vártam az eredményeket, kíváncsi 
voltam, hányan próbálkoztak velem 
együtt, milyen alkotások születtek. 
Amikor megláttam az e-mail feladó-
ját, már örültem, annak ellenére, hogy 
még nem tudtam, hogy első lettem. 
Ahogy először elolvastam a levelet 
majd’ kiszöktem a bőrömből, annyira 
örültem. Még el kellett olvasnom leg-
alább kétszer, hogy tényleg el is higy-
gyem” – mondta a Krónika érdeklő-
désére a győztes. Hozzátette, gyorsan 
elmesélte a szüleinek, nagyszüleinek, 
barátainak is, hogy első lett, és leír-
hatatlanul boldog volt, jólesett neki, 
hogy szerettei is örültek a sikerének.

„Mindig is érdekeltek a szüleim 
és nagyszüleim korából való tár-

gyak, kisebb koromban elhatároz-
tam, hogy lesz egy gyűjteményem 
ilyenekből, de nem sikerült annyi 
tárgyat összegyűjtenem, amennyit 
gondoltam. Egyedül nem ment vol-
na ez az egész pályázat, rengeteget 
segítettek a szüleim, testvéreim és a 
legjobb barátnőm. 10 fotóval lehetett 
pályázni, és én ezt kihasználtam, 
10-et küldtem be” – részletezte a di-
áklány. Mint kifejtette, a képeken a 
kistestvére szerepel, ahogy épp író-
géppel babrál, ráfos szekéren vagy 
épp lemezjátszós rádión ül. Ezeket 
a tárgyakat egy régi házban találta. 
Azokon a képeken, amelyeken a ba-
rátnője szerepel diafi lmek, egyenru-
ha, lemezek és régi fotóalbumok lát-
hatók. Ezeket a tárgyakat a barátnője 
és családja segítségével szerezték be. 
„Találtunk egy olyan csoportképet, 
amelyen látszott az RMDSZ felirat.  
Érdekes volt látni ezeket. Diafi lmet 
életemben először fogtam a kezem-
ben, eddig csak halottam róla. Meg-
lepő, hogy azóta mennyit fejlődött a 
technika és minden más is. Annyira 
viszont mégsem volt szokatlan, hi-
szen szüleim és nagyszüleim sokat 
meséltek az általuk megélt időkről, 
tehát mégsem volt annyira idegen 
az egész” – mutatott rá a gyergyói 

tanuló. Hozzátette, a szülei többször 
felemlegették a rendszerváltás előtti 
nehézségeket mint a jeggyel való vá-
sárlás, üres üzletek, minden máso-
dik héten megengedett autózás.

Kis Virág a pályázatfelhívás elolva-
sása után egyből érezte a késztetést 
a jelentkezésre. Mint mondta, első 
perctől úgy gondolta, hogy kreatívan 
kell elkészítenie a műveket, ugyanis 
az sokat számíthat a pályamunkák 
értékelésekor. „Nem azért indultam, 
hogy nyerjek, csak próbálkozni sze-
rettem volna, és hasznosan tölteni az 
időmet a bezártság idején is” – fogal-
mazott a gyergyószentmiklósi gimná-
zium diákja.

A középiskolásoknak hirdetett pá-
lyázaton második díjban részesült 
Stan Lilla Aliz, a temesvári Bartók 
Béla Líceum 10. osztályos tanulója. 
Harmadik díjat szerzett Tódor Ta-
más, a csíkszeredai Joannes Kájoni 
Szakközépiskola 10. osztályos di-
ákja, valamint Józsa Svella Dávid, 
a szentegyházi Gábor Áron Szakkö-
zépiskola 9. osztályos tanulója.

„Nagy élmény volt számomra a 
pályázatra való készülés, a nagy-
mamám teraszán kisebb fotómű-
helyt rendeztünk be, és anya volt a 
segédem. Ugyanakkor a szüleimmel 
elmentünk a szentegyházi vasüzem 
területére, és a rendszerváltás előtt 
fénykorát élt vasgyár maradványait 
is fotóztam” – mondta lapunknak 
Józsa Svella Dávid. Hozzátette, min-
den tárgyat, ami a fotóin szerepel, 
a nagyszülei őriztek meg. Mivel a 
szülei a 80-as évek közepén szület-
tek, az ő gyerekkori ruháik, játékaik, 
füzeteik kerültek elő a szekrények-
ből, de szerepel a képein a nagyma-
mája szomszédjában élő néni által 
megőrzött pionírnyakkendő, illetve 
előkerült a nagytatája hátizsákja is, 
amivel édesanyja elmondása szerint 
a nagytata minden szombat reggel 
gombászni ment a közeli erdőbe.

„Nagyszüleim sokat meséltek 
és mesélnek a rendszerváltás előt-
ti időkről, ami számomra sokszor 
igazi időutazásnak tűnik. Szüleim 
kisgyerekként élték meg a rend-
szerváltást, de hordták még a haza 
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sólymai egyenruhát, bár pionír 
már egyikük sem volt. Talán azt a 
legnehezebb elképzelni, amikor 
arról mesélnek, hogy üresek vol-
tak az üzletek polcai, fejadagok 
voltak, kilométeres sorokat kellett 
kiállni, nem léteztek azok az esz-
közök, amelyek számomra ma tel-
jesen természetesek. Hogy anya és 
apa gyerekként a petróleumlámpa 
fényénél tanult, és amikor kitört a 
forradalom, a fekete-fehér kistévén 
nézték, ahogy az ország fellázad, 
és gyerekként nem értették, mi 
történik” – elevenítette fel a szen-
tegyházi tanuló. Mint kifejtette, ő a 
2000-es évek elején született, ezért 
számára ezek történetek, de olyan 
történetek, amelyekben a családjá-
nak része volt, átélte, megtapasz-
talta ezeket, a nagyszülei pedig 
ebben a rendszerben éltek, amit 
az állandó bizonytalanság érzé-
sével írtak le neki. „Hálás vagyok, 
amikor hallom ezeket a története-
ket, és ezzel a pályázattal sokkal 
élőbbé, kézzelfoghatóbbá vált szá-
momra, hogy milyen lehetett a 80-
as években felnőni, élni, létezni” 
– hangsúlyozta Józsa Svella Dávid.

A beérkezett pályázatok anyagá-
ból készült válogatást az RMDSZ 
Facebook-oldalán tették közzé. A 
program folytatásaként az őszi tan-
év kezdetével országos középisko-
lai vetélkedőt szerveznek a nyolc-
vanas évek mindennapjainak jobb 
megismerésére.

 » „Diafi lmet 
életemben 
először fogtam a 
kezemben, eddig 
csak halottam 
róla” – mondta 
Kis Virág.

Múltat idéző tárgyak. A győztes egyik fotóján barátnője szerepel diafi lmekkel, egyenruhában

Kis Virág lencsevégre kapta a régi rádión csücsülő testvérétA rendszerváltás előtt fénykorát élt szentegyházi vasgyár maradványai




