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A megmaradás jelképe lesz
Termetes székely kaput építenek a kis zsákfaluban

A N T A L  E R I K A

Marosvásárhelytől 30 kilo-
méterre, a Nyárád és a 
Kis-Küküllő mente között 

található Geges, a Havad község-
hez tartozó zsákfalu, amelynek re-
formátus lelkésze, Tőkés Attila már 
jó néhány évvel ezelőtt megálmod-
ta egy óriás székely kapu felállítá-

sát. Mint mondta, Székely-
vécke bejáratánál látott egy 
hasonlót, illetve egy kisebb 
méretűt az egyház telkére 
állítottak fel már tíz évvel 
ezelőtt. Ott lépünk be a fe-
dett műhelynek is helyet 

adó udvarba, ahol a három-
lábazatú, galambdúcos faragott 
kapu készül. „Jelkép lenne a falu 
számára, hogy íme, itt vagyunk, 
létezünk, üzenet a külvilágnak is, 
hogy összefogással, külső segít-
ség nélkül mire vagyunk képesek, 
ugyanakkor a trianoni békedik-
tátum századik évfordulójára is, 
hogy száz év alatt sem szűntünk 

meg” – magyarázza a lelkész a kez-
deményezés motivációit.

Gegesi fából és összefogásból

A falu lakossága összefogott, pénz-
zel, önkéntes munkával járult hozzá 
a terv megvalósításához. „Számunk-
ra Geges a legszebb falu, és ezzel még 
szebbé, még értékesebbé tesszük” – 
fogalmazott Tőkés Attila, hozzátéve, 
hogy a helyi erdőből származó fából 
faragják helyi fafaragók, akik már 90 
százalékban el is készültek a munká-
val. A kapu fémszerkezetét Adorjáni 
Péter készítette, aki szintén székely 
népi motívumokkal díszítette a va-
sazatot. Az előkészítés hosszabb időt 
vett fel, hiszen a fákat, miután ki-
vágták az erdőből, ki is kellett szárí-
tani, és csak azután foghatott hozzá 
Adorjáni Gergely fafaragómester és 
segédje, Karda Endre, hogy a sajátos 
gegesi motívumokat belevésse a ka-
puba. A kapu bükkfából, a galamb-
dúcos tető fenyőből készült – mutat-
ta a lelkész.

A beruházás költsége mintegy 
30 ezer lej, és teljes egészében a 

közösség gyűjtötte össze. Sikerült 
megszólítani a Gegesből elszárma-
zottakat is, akik adományaikkal 
szintén hozzájárultak. „Ez a munka-
folyamat, a közös cél megvalósítása 
a közösséget is összekovácsolta” 
– hangsúlyozta Tőkés Attila, hozzá-
téve, hogy milyen pozitív hozadéka 
volt még az ötlet kivitelezésének.

A fő felirat szövege: „Tiszteld őse-
idet, tőlük nyertél életet és örököltél 
Istent és hazát”. Mellette a Szentírás-
ból lesznek idézetek, például: „A nap 
le ne menjen a ti haragotokkal”. A be-
téten, vagyis az úgynevezett tükrön 

ez lesz olvasható a faluba érkezőnek: 
„Áldás az érkezőnek. Geges.” A hely-
ségből távozó pedig ezt olvashatja: 
„Béke az elmenőnek”.  Ezeken kívül 
a székely jelképek, Erdély címere, a 
trianoni évforduló apropóján pedig 
három szó: „voltunk, vagyunk, le-
szünk” – azt sugallva, hogy a falu 
és annak közössége a nehézségek 
ellenére is megállta a helyét, őrizte 
mindazt, amit ősei hátrahagytak.

Geges jelképe lesz. Így néz ki most 
a készülő kapu

▾  FOTÓ: HAÁZ VINCE

A megmaradás nem álom 
Egykor, még a 18. században Marosszék egyik legnépesebb faluja volt 
Geges. A második világháború után is ezer lelket tartottak nyilván, de 
sokan elmentek a háború után, az azt követő évtizedekben, illetve az 
1989-es fordulat utáni időszakban is, jelenleg alig kétszázan maradtak 
a településen. Ennek ellenére, a lelkipásztor, aki 2007 óta szolgál a 
faluban, bizakodón néz a jövőbe, hiszi, hogy az elnéptelenedés megál-
lítható. Az 1–4. osztályos iskola és az óvoda működik, a község falvai 
közül itt található a legtöbb óvodáskorú gyerek – mondja. Illetve vannak 
már olyan fiatalok és nyugdíjasok is, akik visszatelepedtek Gegesbe. 
Ma már többen is vállalkoznak a településen, egyesek kertészkednek, 
málna-, illetve feketeribizli-ter mesztéssel foglalkoznak. A falu melletti 
erdőben egy helyi egyesület egy skótszarvasmarha-tenyészetet létesí-
tett, a teljesen önellátó, ridegtartású skót felföldi típust – amelynek a 
húsa rendkívül értékes – akarják majd értékesíteni.

• Termetes székely kaput állítanak a Maros megyei 
Geges bejáratához. Az ünnepélyes átadás augusztus 
utolsó hétvégéjén lenne, a falutalálkozó alkalmából.

Javában zajlik
Javában tart Erdély egyik legki-
emelkedőbb kulturális esemé-
nye, a Csíkszeredai Régizene 
Fesztivál, amelyre a szervezők 
szeretettel várnak minden ér-
deklődőt. A jubiláló, immár 40. 
kiadásához érkezett rendez-
vénysorozatot a járványügyi 
korlátozások figyelembe véte-
lével tartják a Mikó-vár előtti 
téren. A fesztivál keretében 
megnyílt a Joannes Kajoni 390 
című szabadtéri kiállítás: a fe-
rences szerzetes főbb munkáit 
mutatják be a pannók. A Harg-
ita Megyei Kulturális Központ 
által 2019-ben megvalósított, 
Kájoni Jánosról készült tárla-
ton a közönség számára eddig 
nem látott gyűjteményekről, 
nyomtatványokról és kézira-
tokról készült fotók mutatják 
be mindazt, ami Kájoni mun-
kásságát fémjelzi. A járvány 
miatti korlátozások ellenére 
is színesre tervezett program-
sorozatot ígérnek július 15-éig 
a szervezők. Ma folytatódik 
az utazás a régizene és azon 
belül a Csíkszeredai Régizene 
Fesztivál világában: 15 órától 
a TVR1 Magyar Adásának kü-
lönkiadását lehet figyelemmel 
kísérni, a műsor visszatekintés 
a Csíkszeredai Régizene Fesz-
tivál 40 évére. Az adásban szó 
lesz az első 30 évről, a hogyan 
továbbról, illetve részleteket 
lehet hallgatni a Barokk Feszti-
válzenekar 2019-es koncertjé-
ből. A műsor a Magyar Adás és 
a fesztivál Facebook-oldalán is 
követhető lesz.

Nem volt veszélyben 
Nem forgott veszélyben a 
román állam integritása a 
Székelyföld autonómiáját 
célzó törvénytervezet révén a 
bukaresti parlament titkosz-
szolgálatokat felügyelő 
bizottságának volt alelnöke 
szerint. Mint ismeretes, Klaus 
Iohannis elnök két hónappal 
ezelőtt durva kirohanást 
intézett annak kapcsán, 
hogy a román képviselőház 
hallgatólagosan elfogadta a 
területi önrendelkezésre vo-
natkozó autonómiastatútum 
tervezetét. (Az előterjesztést 
később a szenátus elutasí-
totta). Iohannis több oldalról 
bírált kirohanása nyomán a 
parlament titkosszolgálatokat 
felügyelő bizottsága tájé-
koztatást kért az ügyben a 
Román Hírszerző Szolgálattól 
(SRI). Marian Cucșa, a testü-
let volt alelnöke csütörtökön 
a Mediafax hírügynökségnek 
elmondta: a SRI jelentése 
alapján nem forgott veszély-
ben a román állam integri-
tása. „Elmondhatom, hogy 
nem forgott veszélyben az 
ország integritása” – közölte 
a hírügynökséggel a jelenleg 
az ellenzéki Szociáldemok-
rata Pártban (PSD) politizáló 
Cucșa. 
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