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FEJES ILDIKÓ SZOCIOLÓGUS A VALLÁSOSSÁGBAN MEGJELENŐ TENDENCIÁKRÓL

Identitásformáló Erdélyben
a vallási hovatartozás

Az erdélyi magyarság számára a vallási hovatartozás a legtöbb esetben ön-
azonosságot meghatározó tényező. Ha azonban a nemzeti identitás fő alko-
tóelemei elsősorban befele irányuló, önépítő, a saját értékeikre összponto-
sító és nem kifele támadó tényezők, akkor talán az egyházaknak is kevésbé 
kell ennek az „őrző-védő” szerepnek a frontvonalában harcolniuk – mondta 
el a Krónika megkeresésére Fejes Ildikó csíkszeredai szociológus. A vallás-
kutató úgy fogalmazott, fontos lenne, hogy nagyobb ismertséget kapjanak 
azok az egyházon belüli alternatívák, amik hiteles választ képesek adni a 
modern és posztmodern ember individuális istenkeresésére.

Erdélyben alapvetően még mindig a hagyományos módon megélt kereszténység a legelterjedtebb, de új irányzatok is mutatkoznak

Sótömbnek „ütközött” 
a kolozsvári metró
Jelentős akadályba ütközött a 
kolozsvári metró terve, ugyanis só-
lelőhelyet találtak a nyomvonalán. 
Az egyébként cseppet sem meglepő 
felfedezés nemcsak a kivitelezési 
időt tolhatja ki, a kiadásokat is je-
lentősen növelné. A sólelőhelyet a 
Mărăști negyedben, az IRA híd kör-
nyékén, nagy mélységben találták 
az előkutatásokat végző szakembe-
rek, és a felfedezés akár öt évvel is 
kitolhatja az eddig is távolinak tűnő 
metró tervét.  3.»

Nem adnák fel
a kastélyterveket
Az örökösök és az ügykezelők a 
tulajdonos hirtelen elhalálozása 
után sem mondanak le arról, hogy 
a kutyfalvi Degenfeld-kastély 
bekerüljön a közösségi életbe. 
A 2020-ban meghirdetett prog-
ramokat idén további kínálattal 
bővítenék a Maros megyei műem-
lékben.  3.»

A hónap közepétől
jönnek a várólisták
Március 15-étől aktívvá válnak a 
várólisták a koronavírus elleni oltás 
regisztrációs portálján – erősítette 
meg tegnap Valeriu Gheorghiţă, az 
oltási kampány koordinátora. Mint 
kifejtette, a regisztráció után a je-
lentkező feliratkozhat a kiválasztott 
oltópont várólistájára, és amint az 
illető központban helyek szabadul-
nak fel, SMS-ben és e-mailben is 
értesítést kap. A fertőzöttek száma 
közben ismét 4000 közelébe emel-
kedett.  5.»

Gyilkosságba torkolt
a túszejtés Ónfalván
Két halálos áldozatot követelt egy 
agresszív túszejtő hétfői ámokfu-
tása a Bákó megyei Ónfalván. A 
rendőrség gyakorlatilag a meggyil-
kolt férfi akra hárítja a felelősséget. 
Tájékoztatásuk szerint a rendőrsé-
gi tárgyalónak sikerült úrrá lennie 
a helyzeten, de az egyik túszul 
ejtett személy rátámadt az agresz-
szorra, mire az több késszúrást 
mért áldozataira. 12.»

 » Az erdélyi 
társadalomban 
is érződnek a 
modernizáció, 
posztmodernizá-
ció hullámai.
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Korukat meghazudtoló
kolozsvári példaképek  4.»

Letöltendő börtönre ítélték
Elena Udreát és Ioana Băsescut  5.»

Költségvetési vita parlamenti
„bábszínházzal”  9.»
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