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Geréd Péter besztercei pápai 
káplán  Magyar Arany Érdem-
kereszt kitüntetést kapott, Sza-
bó Zsolt kolozsvári egyetemi 
oktató pedig a Magyar Érdem-
rend lovagkeresztje elismerés-
ben részesült Magyarország 
kolozsvári főkonzulátusán.

 » BEDE LAURA

M agyar állami kitünteté-
seket adtak át két erdélyi 
közéleti személyiségnek, 

Geréd Péter pápai káplánnak és 
Szabó Zsolt egyetemi oktatónak 
Magyarország kolozsvári főkon-
zulátusán. A himnusz eléneklé-
se után Mile Lajos főkonzul és 
Kecskés Tibor vezető konzul köz-
vetítette Áder János köztársasági 
elnök üzenetét. Az államfő a Ma-
gyar Arany Érdemkereszt kitün-
tetést adományozta Geréd Péter 
pápai káplánnak, főesperesnek 
a szórványmagyarság megmara-
dása, valamint nemzeti és vallá-
si önazonosságának megőrzése 
iránt elkötelezett, több évtizedes 
szolgálata elismeréseként. A besz-
tercei római katolikus plébánia 
plébánosát, a Gyulafehérvári Fő-
egyházmegye papi szenátusának 
tagját Antal Attila, a besztercei 
Andrei Mureșanu Főgimnázium 
aligazgatója méltatta.

A csütörtök délutáni díjátadón 
elhangzott, a csíkszépvizi születé-
sű Geréd Péter papi életének leg-
nagyobb részében Besztercén és 
vidékén, ebben a multikulturális, 

A MAGYAR NYELV VÉDELME, MEGMENTÉSE ÉRDEKÉBEN VÉGZETT MUNKÁJUKÉRT DÍJAZTAK KÉT ERDÉLYI KÖZÉLETI SZEMÉLYISÉGET

Elismerés kulturális örökségünk ápolásáért

Szabó Zsolt úgy érzi, a kitüntetés egyfajta társadalmi elismerése is az elvégzett munkának

 » Szabó Zsolt 
tevőlegesen hoz-
zájárult nemzeti 
kultúránk meg-
tartásához és 
átörökítéséhez 
– hangzott el a 
méltatásban.

multietnikus városban és régióban 
fejtett ki áldásos tevékenységet. 
„Vallja azt, hogy csak a keresztény 
szeretet, kölcsönös tisztelet, meg-
becsülés, tolerancia szellemében 
lehet békésen együtt élni és re-
ménységgel tekinteni a jövőbe. Min-
dig megvallotta hitét, magyarságát, 
kiemelte az európai keresztény kul-
túra és a magyar kultúra értékeit, és 
aktuális, sokszor kiélezett, kritikus 
helyzetekben is felvállalta, védel-
mezte egyháza és a magyarság ér-
dekeit” – fogalmazott az aligazgató. 
Hozzátette, a főesperes bekapcsoló-
dott a magyar közösség és Beszterce 
életének eseményeibe, sosem nézte 
tétlenül azt, ami körülötte zajlik.

Rámutatott, a magyar nyelv vé-
delme, megmentése érdekében 
már a kilencvenes évek elején ma-
gyarnyelv-órák bevezetését kez-
deményezte. A római katolikus 
hittanteremben éveken át ingyen 
tanulták a magyar nyelvet a vegyes 
házasságokból származó és ma-
gyarul nem vagy alig beszélő gye-
rekek, fi atalok, felnőttek. A pápai 
káplán újjászervezte, összefogta, 
mozgósította a besztercei római 
katolikus hitközösséget, ifj úsági 
kórust alapított Trinitas néven, 
amelynek különféle egyházi és kul-
turális programokat, illetve kül- és 
belföldi kirándulásokat szervezett. 
„Geréd Péter és a belső-szolnoki 
római katolikus kerület főespere-

se 2014 októberében mérföldkövet 
állított a besztercei római katolikus 
egyházközség létezésének útjára. 
Több mint húszévnyi áldozatos 
munka után sikerült kívül-belül 
restaurálniuk Észak-Erdély egyik 
legjelentősebb és legszebb barokk 
épületegyüttesét” – hangzott el a 
laudációban.

Geréd Péter pápai káplán meg-
köszönte az anyagországnak a ki-
tüntetést. „Azt gondolom, hogy ezt 
együtt kaptuk. Legjobb barátaim, 
paptestvéreim, kollégáim: ez mind-
annyiunké” – mondta a díjazott, 
aki szerint minden embernek van 
egy vallási és egy nemzeti identi-
tása, és mindkettőt szereti, ott van 
a szívében, lelkében mindkettő: a 
hite is, a magyarsága is. Mindkét 
identitását védelmezi, ápolja, gya-
rapítja, s ha kell, ütközik értük. A 
főesperes emlékeztetett Kovács 
Gergely gyulafehérvári érsek gon-
dolatára, miszerint „becsüld meg, 
védelmezd, gyarapítsd, ápold azt, 
ami a tiéd, magyar nyelvedet, ma-
gyarságodat, és becsüld a másik 
népet is, amelyikkel együtt élsz, 
mert csak így tudunk közösen előre 
haladni békességben és remény-
séggel tekinteni a jövőbe”.

Az erdélyi magyar kulturális 
örökség ápolása, különösen Ady 
Endre, Páskándi Géza, Jakabff y 
Elemér és Dsida Jenő életművének 
megismertetése érdekében végzett 

munkája, valamint a helyi közös-
ségi életben betöltött aktív szerepe 
elismeréseként a Magyar Érdem-
rend lovagkeresztje kitüntetésben 
részesítette a köztársasági elnök 
Szabó Zsolt Lászlót. A Babeș–Bo-
lyai Tudományegyetem (BBTE) Po-
litika-, Közigazgatás- és Kommu-
nikációtudományi Kara újságírás 
szakának nyugalmazott egyetemi 
docensét Széman Péter, az Erdélyi 
Magyar Közművelődési Egyesület 
(EMKE) elnöke méltatta.

A kincses városi újságíró, szer-
kesztő, irodalom-, sajtó- és műve-
lődéstörténész volt a romániai ma-
gyar pionírlap, a Jóbarát kolozsvári 
munkatársa, majd könyvtáros, a 
rendszerváltás idején a Kriterion 
Könyvkiadó kolozsvári fiókszer-
kesztőségének munkatársa, főként 
néprajzi kiadványok gondozója, 
illetve az Erdélyi Magyar Szótör-
téneti Tár szerkesztő munkatársa. 
1991-től a Művelődésnek és a ki-
adásában megjelent könyveknek 
a főszerkesztője, 1995-től emel-
lett a nagyváradi Ady Endre Saj-
tókollégium óraadó tanára, majd 
1998-tól a BBTE Politika-, Köz-
igazgatás- és Kommunikációtu-
dományi Kara újságírói tanszéké-
nek adjunktusa, 2003-tól 2014-es 
nyugdíjazásáig docense. 2005-ben 
tagozatvezetőként megszervezte a 
magyar magiszteri képzést.

„A felsorolt adatok gazdag életpá-
lyát és nagyon aktív munkásságot 
bizonyítanak. Ha csak a közművelő-
dés tekintetében végzett munkáját 
vennénk alapul, Szabó Zsolt már 
akkor is megérdemelné, hogy kitün-
tetést kapjon. De ennél sokkal töb-
bet tett. Tudományos, könyvszer-
kesztési és kiadói munkásságával, 
az újságírók fi atal nemzedékének 
nevelésével tevőlegesen hozzájárult 
nemzeti kultúránk megtartásához 
és átörökítéséhez” – fogalmazott az 
EMKE elnöke.

Szabó Zsolt köszönetet mondott 
Áder János köztársasági elnöknek, 
szüleinek, családjának, tanárainak, 
kollégáinak. Mint kifejtette, a maga 
módján hálás az ellenségeinek is, 
mert ha ők nem akadályozzák, ak-
kor valószínűleg nem alakul ki az a 
fajta konok ellenállás benne, hogy 
nagyon sok mindent csak azért is 
megtett, vagy mindazok ellenére 
megtette, hogy akadályt gördítettek 
elé. „Úgy érzem, a kitüntetés egyfaj-
ta társadalmi elismerése is ennek az 
elvégzett munkának” – hangoztatta 
a díjátadó ünnepségen a kitüntetett.
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Geréd Péter szerint a kitüntetést közösen kapta paptestvéreivel

 » MUNKATÁRSUNKTÓL

Már nincsenek eszmecserék, 
nem a tárgyról beszélünk, 

csak szélsőséges reakciók vannak, 
egymás megbélyegzése. Nem az 
számít, hogy mit mondunk, hanem 
hogy ki mondja – foglalta össze Tom-
pa Gábor a közéleti viták jellegét. A 
neves művész több mint egy évtize-
dig tanított az Amerikai Egyesült Ál-

lamokban. A Kolozsvári Állami Ma-
gyar Színház igazgatója, főrendezője 
a Székelyhon Tv Nézőpont műsorá-
ban a tőle megszokott keménység-
gel nevezte meg azokat a dolgokat, 
amelyek miatt elege lett a tengeren-
túli képmutatásból. Mint mesélte, a 
folytonos utazás mellett az is hozzá-
járult az ottani szerep feladásában, 
hogy az amerikai egyetemeken el-
uralkodik a politikai korrektségnek 

a bolsevizmus felé való eltolása. „Itt 
vannak ezek az ultraliberálisok, akik 
magukat liberálisnak mondják vagy 
demokratáknak, noha semmi közük 
nincs a hagyományos liberalizmus-
hoz. Ez egy olyan elfajzott dologgá 
vált, ami inkább a húszas évek Szov-
jetuniójára, a Ceaușescu-korszakra 
emlékeztet – fogalmazott a rendező.

Például az egyik diákja szerette 
volna Bertolt Brecht Szecsuáni Jó-

lélek című darabját megrendezni, 
de leállították, mert kiderítették, 
hogy sértő és nem korrekt kínai 
szereplőket fehér színészekkel ját-
szani – mesélt el egy történetet, 
amely teljesen ellentmond annak, 
hogy a színház nem az elszigetelő-
désnek, hanem a közeledésnek a 
helye. Tompa Gábor rendező Szé-
kely Blanka vendége volt a Néző-
pont pénteki adásában.

Nézőpont: Tompa Gábor a bolsevizmus felé hajló politikai korrektségről 

 » A Kolozsvári 
Állami Magyar 
Színház igazga-
tója, főrendezője 
a Székelyhon Tv 
Nézőpont műsorá-
ban beszélt.




