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Fejedelmi  esemény
Felavatták Bethlen Gábor egész alakos szobrát Marosvásárhelyen
• A járványügyi meg-
szorítások miatt sajtó-
tájékoztatónak álcázva 
avatták fel vasárnap 
délután Marosvásár-
helyen Bethlen Gábor 
erdélyi fejedelem egész 
alakos szobrát. A Ma-
rosvásárhelyt szabad 
királyi város rangjára 
emelő fejedelem szob-
ra az első olyan ma-
gyar köztéri alkotás az 
elmúlt harminc évben, 
amelyet a város költ-
ségvetéséből állítottak.

SIMON VIRÁG

Négy év telt el a Bethlen Gábor- 
szobor felállításának ötletétől 
a megvalósításáig. Túlzás 

nélkül állítható, hogy a város ma-
gyar lakossága nagyon várta, hogy a 
város központjába felállítsák a nagy 
erdélyi fejedelem szobrát, az első 

magyar kötődésű emlékmű-
vet, amely helyet kapott a vá-
ros szívében. A járványügyi 
megszorítások miatt nem le-
hetett méltó ünneplést szer-
vezni, így a szoboravatóra 
csak a hivatalosságok és az 

újságírók kaptak meghívást. A 
főtéri központi parkot, ahol a szobor 
helyet kapott, csak csendőrségi iga-
zoltatás nyomán lehetett megköze-
líteni. De a központi park két szélén 
lévő járdán sok magyar ember állt, 
ünnepelt és tisztelgett.

Soós Zoltán marosvásárhelyi pol-
gármester kétnyelvű beszéde előtt 
egy perc néma csenddel adózott a 
karácsonkői kórházban elhunytak 

emlékének. Majd arról beszélt, hogy 
Bethlen Gábor többszörösen is rá-
szolgált arra, hogy Marosvásárhelyen 
szobrot állítsanak neki. A polgár-
mester név szerint megköszönte Vass 
Levente parlamenti képviselőnek, 
Kali István kabinetfőnökének, vala-
mint Harmath István és Sánta Csaba 
szobrászoknak a munkát. A Maros 
Megyei Tanács elnöke, Péter Ferenc 
szerint nagyon fontos őrizni a múltat, 
a jelenben élni és dolgozni a jövőért, 
s ez a szoboravatás ennek jegyében 
történt.  Arról beszélt, hogy miként a 
fejedelem tette, most is erősíteni kell 
az oktatást, támogatni a kultúrát. 

Számíthatunk a magyar 
kormány támogatására

Potápi Árpád János, a Miniszterelnök-
ség nemzetpolitikáért felelős állam-

titkára ünnepi beszédében kiemelte, 
hogy a romlás, pusztulás, kegyetlen-
ség és törvénytelenség időszaka után 
Bethlen Gábor fejedelemségének ti-
zenhat esztendeje alatt Erdélyre a fel-
virágzás köszöntött. „Visszaszerzett 
tekintély, stabil bel- és külpolitika, 
gazdasági megerősödés, a művésze-
tek virágkora” – idézte a fejedelem 
nagyságát a politikus. „Ma, 2020. no-
vember 15-én Bethlen Gábor szobra 
előtt állunk egy olyan időszakban, 
amely az egész világot egy óriási ki-
hívás elé állítja. Jogosan merül fel a 
kérdés: vajon egyedül vagyunk-e eb-
ben a helyzetben? Nem, hiszen fon-
tosak vagyunk egymásnak, minden 
helyzetben számíthatunk egymásra, 
mi magyarok, magyarok Erdélyben, 
magyarok a Kárpát-medencében, 
magyarok a nagyvilágban. Önök, 
mint eddig is, számíthatnak a magyar 

kormány támogató segítségére és 
együttérzésére, még akkor is, ha Ma-
gyarország is ádáz csatáját vívja a kór-
ral szemben. Nem hagyunk magára 
egyetlen magyar embert sem” – val-
lotta Potápi Árpád, aki Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes nevében is 
gratulált Soós Zoltán polgármester-
nek és csapatának, és arra biztatta 
az erdélyi magyarokat, hogy decem-
ber 6-án is menjenek el szavazni. Az 
államtitkárt elkísérte az ünnepségre 
Brendus Réka, a Nemzetpolitikáért 
Felelős Államtitkárság főosztályveze-
tője is. Az ünnepségen az RMDSZ el-
nöke, Kelemen Hunor Bethlen Gábor 
örökségéről beszélt, kiemelve, hogy 
Bethlen Gábor munkássága minden 
nemzetnek példaértékű, ő összeköti 
a nemzeteket, így a Marosvásárhelyen 
felállított szobrot minden marosvá-
sárhelyi magáénak érezheti. 

Nagyszerű pillanat. Születésének 
440. évfordulóján felavatták 
az erdélyi fejedelem egész alakos 
szobrát
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Átadták az Orbán 
Balázs-díjakat
A XI. Székelyföldi Napok 
záróakkordjaként adták át 
Csíkszeredában a legnagyobb 
székely, Orbán Balázs mun-
kásságának és életművének 
emléket állító díjakat múlt hét 
végén: az elismerést Ady István 
református lelkész, Farkas 
Árpád költő és Burus-Siklódi 
Botond pedagógus kapta. Tóth 
László csíkszeredai főkonzul 
köszöntőbeszédében kitért 
arra, hogy a közösség és szü-
lőföld formálásának számtalan 
formája van. „Elődeink biztos 
támpontokat mutattak nekünk 
a közösségformálásban. Egy 
nemzetnek bíznia kell ezekben a 
kiemelkedő emberekben, hiszen 
a nehéz időkben szükség van a 
megbecsülésükre, hogy tovább 
tudjunk lépni”– fogalmazott. 
Mint elhangzott, Ady István 
református lelkész a szórvány-
magyarság körében a magyar 
nyelvű oktatás terén bizonyult 
fáradhatatlannak az elmúlt 
években. Jakab István Barna, 
Kovászna Megye Tanácsának al-
elnöke Farkas Árpád Kossuth-dí-
jas költőről azt mondta: kaland-
vágyból maradt szülőföldjén, és 
csak akkor ragadott tollat, ha 
belső késztetés vezette és tétje 
volt megszólalásának. Egész-
ségügyi okokra hivatkozva a 
kitüntetést a költő lánya, Farkas 
Réka vette át. Borboly Csaba, 
Hargita Megye Tanácsának 
elnöke Burus-Siklódi Botond 
pedagógust díjazta a kitünte-
téssel. Ferencz-Salamon Alpár 
a laudációjában örökmozgó és 
halkszavú tanárként jellemezte 
Burust, aki közel harminc évig 
szolgálta a pedagógusi szak-
mát. A magyar nyelvű oktatás 
terén kiemelkedő érdemei voltak 
a Romániai Magyar Pedagógu-
sok Szövetségének főtitkára-
ként, később pedig elnökeként. 
Létrehozta a csíkszeredai 
Apáczai Csere János Pedagógu-
sok Házát, amelynek igazga-
tói pozíciójáról nemrégiben 
mondott le, nyugdíjba vonulását 
megelőzően. (Korpos Attila)
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