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„Az idők végezetéig velünk marad”
 Márton Áron Látogató- és Zarándokközpontot avattak Csíkszentdomokoson 
• Márton Áron 41 éve 
nincs közöttünk, de 
valójában 125 éve itt 
van velünk, és marad 
is az idők végezetéig 
– hangzott el a püs-
pök születésének 125. 
évfordulóján tartott 
megemlékezésen 
szombaton. Az ünnep-
ség részeként megnyi-
tották a településen 
felépült Márton Áron 
Látogató- és Zarán-
dokközpontot is.

ISZLAI KATALIN

R engeteg érdeklődőt vonzott 
a Márton Áron püspök tisz-
teletére tizedik alkalommal 

megrendezett megemlékezés és egy-
házmegyei zarándoknap, amelyet 
napra pontosan a püspök születé-
sének 125. évfordulóján tartottak 
szombaton Csíkszentdomokoson. A 
zarándoknap egyben a 2020 decem-
berében elkezdődött, Márton Áron 
püspök boldoggá avatásáért végzett 
imakilenced záróeseménye is volt. Az 
ünnepség a délelőtti órákban szent-
misével kezdődött a helyi római ka-
tolikus templomban, amely kicsinek 
bizonyult az összegyűlt ünneplők 
számához képest: a teljes egészében 
megtelt templom mellett a templom-
kertben elhelyezett két kivetítő előtt is 
rengetegen követték az eseményeket. 
A megemlékezésen számos egyházi 

és világi elöljáró is jelen volt, többek 
között Kovács Gergely érsek, Kere-
kes László segédpüspök, Jakubinyi 
György nyugalmazott érsek, Tamás 
József nyugalmazott segédpüspök, 
Brendus Réka, a Miniszterelnökség 
Nemzetpolitikai Államtitkárságának 
főosztályvezetője, Kelemen Hunor 
miniszterelnök-helyettes, Tánczos 
Barna környezetvédelmi, vízügyi és 
erdészeti miniszter és Borboly Csaba, 
Hargita Megye Tanácsának elnöke. 
A szentmisét követően a templom-
ban Marton József Márton Áron és 
Csíkszentdomokos című előadását is 
meghallgathatták az érdeklődők.

Avatóünnepség

Ezt követően a több száz ünneplő 
átvonult a 2016 és 2020 között a Ma-
gyar Kormány, a Csíkszentdomokosi 
Közbirtokosság és több jóakaratú 

személy munkájának, adományá-
nak köszönhetően felépült Márton 
Áron Látogató- és Zarándokközpont-
hoz annak hivatalos megnyitójára. 
Elsőként Karda Róbert polgármes-
ter köszöntötte az egybegyűlteket, 
köszönetet mondva mindazoknak, 
akik hozzájárultak a létesítmény 
megépítéséhez. „Nagyon remélem, 
hogy ez a központ minden ideláto-
gatónak a hasznára lesz, mindenki 
lelkileg gazdagabban megy majd el 
innen, ez lenne a cél. (...) Székely né-
pünknek, magyar népünknek akkor 
tud jövője lenni, ha szülőföldünkön 
keresztény emberként Márton Áron 
szellemében élünk” – hangsúlyozta 
Csíkszentdomokos polgármestere.

A továbbiakban Brendus Réka, 
a Miniszterelnökség Nemzetpoli-
tikai Államtitkárságának főosz-
tályvezetője osztotta meg ünnepi 
gondolatait. Mint hangsúlyozta, 

az egyetemes katolikus egyházban 
hatalmas emberi, szellemi és er-
kölcsi hagyatéka van Márton Áron-
nak, az erdélyi katolikus egyház 
pedig mind a mai napig és ezután 
is ebből a hagyatékból táplálkozik. 
A püspök példája meglátása szerint 
attól kiemelkedő, hogy meg tudta 
mutatni a világnak, hogy a valódi 
értékek, a tényleges, igazi erkölcsi 
tartás a legsötétebb időket is túléli.

„Ma pont azért fontos ezt egyre 
nyomatékosabban kimondani, mert 
meg kell tanítanunk az utánunk kö-
vetkező nemzedékeknek, mennyire 
nem magától értetődő a szabadság, 
az igazság, az emberség, az erkölcs. 
Ha nem úgy tanuljuk meg az igazi 
értékeket, hogy közben időről idő-
re megtanulunk megharcolni ér-

tük, akkor éppoly könnyen tudunk 
ezektől eltávolodni, mint amilyen 
könnyedén vesszük a létezésüket” – 
húzta alá Brendus Réka. Hozzátette: 
Márton Áron 41 éve nincs közöttünk, 
de valójában 125 éve itt van velünk.

Szembemenni a világgal

Tánczos Barna miniszter beszédének 
elején azt hangsúlyozta, hogy Márton 
Áron egy biztos pontja az erdélyi kö-
zösségnek, akár egyházi, akár világi 
szemmel tekintünk a munkásságá-
ra. „Meggyőződésem, hogy az isteni 
gondviselésen túl szükség volt arra 
is, hogy Márton Áron abból a magyar-
ságból, abból a székely közösségből, 
abból a felcsíki faluból származzon, 
amely megadta neki a hátte-
ret mindahhoz, amit az élete 
során megmutatott nekünk 
papként és vezetőként egy-
aránt. Mi, magyarok tudjuk, 
hogy mit jelent akár a világ-
gal is szembemenni akkor, 
amikor lelki és szabadságjogainkat 
is megtiporják” – nyomatékosította a 
miniszter. Az eseményen felszólalók 
sorát Borboly Csaba megyeitanács-el-
nök zárta, hangot adva azon örömé-
nek, hogy Kelemen Hunor, illetve 
Orbán Viktor magyar miniszterelnök 
Erdélyt, azon belül pedig Székelyföl-
det több szempontból is kiemelten 
támogatják.

Az ünnepi beszédeket követően 
Kovács Gergely érsek Isten áldását 
kérte az új központra, majd egy kö-
zös ima után a jelenlévők belülről is 
megtekinthették az épületet, amely-
ben a megemlékezés részeként 
könyvbemutatót és kiállításmeg-
nyitót is tartottak. Számos makett 
és egyéb látnivaló mellett az érdek-
lődők a Márton Áron által használt 
1600-as fekete Volkswagent is meg-
csodálhatták.

Kovács Gergely érsek Isten 
áldását kérte az új központra, 
majd egy közös ima után 
a jelenlévők belülről is 
megtekinthették az épületet

▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR
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A z évek során számtalan ember-
nek segítséget nyújtó Telefonos 

Szeretetszolgálatot működtető So-
lidaris Egyesület már 13 éve 

szervez rendszeresen nyári 
gyerektáborokat rászoruló 
gyerekek számára. Az elmúlt 
két évben saját telkükön 
szervezhették meg, ugyanis 
támogatóik segítségével a 
Marosvásárhelytől alig fél-

órányira lévő Bedében megvá-
sároltak egy hatezer négyzetméteres 
telket, rajta egy több mint százéves 

parasztházzal, csűrrel és rengeteg ne-
mesített gyümölcsfával. Az egyesület 
nagyszabású terveiből egyre többet 
valósítanak meg, hiszen a 2018-ban 
megvásárolt telken oktatási-nevelési 
központot rendeztek be Erdélyi Nép-
főiskola néven. Ez elsősorban azok-
nak a vidéken élő, a hivatalos oktatási 
rendszerből „kicsúszott” személyek-
nek nyújtana tanulási lehetőséget, 
akiknek erre nem volt lehetőségük. 
Továbbá olyan előadókat, közéleti 
személyiségeket hívnak meg, akik 
más-más téren értek el eredményeket. 
Sajó Norbert, a Telefonos Szeretetszol-
gálat vezetője ugyanis vallja, hogy 
tanulással és tudással emelhetjük az 
életszínvonalunkat.

A pénteki avatóünnepségen Sajó 
Norbert hangsúlyozta, hiszi, hogy ha 
van olyan tollvonás, amely tönkretesz 
életeket, akkor olyannak is kell len-
nie, amely embereket emel fel – utal-
va a táborhely és az oktatási-nevelési 
központ megvalósítását támogató 
szervezetekre, magánszemélyekre. 

Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács 
elnöke úgy fogalmazott, a bedei köz-
pont az egyenlőség jegyében való ösz-
szefogást jelenti, hogy a valamilyen 
oknál fogva hátrányos helyzetben 
élők is láthassák a fényt, és ne adják 
fel, küzdjenek az álmaikért. Továbbá 
biztosította az egyesületet arról, hogy 
ezután is értékes társként kezelik őket. 
Oláh Dénes római katolikus főesperes 
Jakab apostol levelét idézve úgy fogal-

mazott, minden jó adomány és min-
den tökéletes ajándék felülről van.

Mint az avatóünnepségen meg-
tudtuk, Kelemen Hunor országos 
RMDSZ-elnök egy éve találkozott 
Sajó Norberttel, aki akkor mutatta 
be neki az egyesületet és a bedei el-
képzeléseit. „Azt éreztem, hogy van 
egy személyiség, aki képes csapatot 
állítani maga mellé, képes egy célt 
megfogalmazni, azt követni, és egy 
jó ügyhöz próbál támogatókat ke-
resni. Azt mondtuk, hogy támogatni 
fogjuk ezt minden eszközzel, ami 
rendelkezésünkre áll. Ebben ben-
ne volt az Erdélyi Népfőiskola terve 
is” – osztotta meg Kelemen Hunor a 
Székelyhonnal. Hozzátette, az Erdé-
lyi Népfőiskolának van egy nagyon 
erős hagyománya a két világháború 
közötti időszakból, és az akkori hu-
szadik századi kontextusba helyez-
ve egy sikeres mozgalom volt.

Erdélyi Népfőiskolát avattak a Maros megyei Bedében
• Felavatták pénteken az alig 120 lelket számláló Ma-
ros megyei zsákfaluban, Bedében a Solidaris Egyesület 
oktatási és nevelési központját, az Erdélyi Népfőiskolát. 

A telek a régi parasztházzal, 
felújított csűrrel és gyümölcsfákkal

▾  FOTÓ: HAÁZ VINCE




