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 » KRÓNIKA

A z Országos Diszkriminációellenes Ta-
nács ötezer lejes bírságot szabott ki Traian 

Băsescura, amiért a volt államfő a gyergyóditrói 
pékségben kialakult tavalyi munkakonfl ik-
tus kapcsán kijelentette: „a magyarok úgy 
általában nagyon komplexusos emberek, 
komplexusaik miatt pedig képtelenek má-
sokat elviselni maguk mellett”. Az Erdélyi 
Magyar Néppárt (EMNP) tegnapi közle-
ményében emlékeztet, a jelenleg európai 
parlamenti képviselőként tevékenykedő 

román politikust Brassai Hunor, az EMNP 
marosvásárhelyi szervezetének elnöke, a 
Minta ifj úsági szervezet vezetője jelentette 
fel nyilatkozata miatt. Brassai feljelentésére 
a diszkriminációellenes tanács írásos vá-
laszt küldött, melyben tájékoztatták: kivizs-
gálták a szóban forgó nyilatkozatot, melyet 
egyértelműen diszkriminatívnak találtak, 
és ezért Traian Băsescut 5000 lejes bírság 
megfi zetésére kötelezik. Az Országos Diszk-
riminációellenes Tanács (CNCD) nemzetközi 
példákra, nemzetközi szabályozásokra, va-
lamint Románia alkotmányára hivatkozva 

hozta meg döntését. Az ügy kapcsán Brassai 
Hunor a közlemény szerint elmondta: mivel 
a CNCD hivatalból nem indított eljárást a ro-
mán politikus nyilatkozatát követően, ezért 
kötelességének érezte, hogy feljelentést te-
gyen a súlyosan magyarellenes kijelentés 
miatt. „E mostani eset is legyen fi gyelmeztető 
jel mindazoknak, akik úgy érzik, büntetlenül 
támadhatják és sértegethetik közösségün-
ket: az Erdélyi Magyar Néppárt vezetőiként, 
valamint közösségünkért felelősséget válla-
ló erdélyi magyarokként is őrködni fogunk, 
hogy minden rendelkezésünkre álló eszköz-

zel, még idejében felléphessünk az egyre 
inkább teret nyerő és állami szintre emelt 
magyarellenességgel szemben – nyilatkozta 
a Minta elnöke. – Az Országos Diszkriminá-
cióellenes Tanács döntésével is azt kívánjuk 
üzenni – nem csak Traian Băsescunak, ha-
nem minden magyargyűlölő politikusnak –, 
hogy nem engedünk teret a magyarellenes-
ségnek, a provokációnak és a megbélyeg-
zésnek, valamint elutasítjuk mindazokat a 
törekvéseket, melyekkel éket kívánnak verni 
az őshonos magyar közösség és a többségi 
társadalom közé.”

Megbírságolták Băsescut a magyarokat sértő kijelentése miatt

HARANGLÁBAT, MEGÚJULT TEMPLOMOT SZENTELTEK ÉS SZABADIDŐKÖZPONTOT AVATTAK A HÁROMSZÉKI BARÁTOSON

Lelki életet segítő és feldobó beruházások
A megmaradásunk, a jövőnk akkor 
biztosított, ha teljes értékű életet 
tudunk élni, ha megteremtjük a 
feltételeket, ha olyan létesítmények 
vannak, mint máshol is, különben a 
fi ataljaink elkívánkoznak – hangoz-
tatta Kató Béla református püspök a 
hétvégén szülőfalujában, Barátoson, 
ahol bőven akadt ok az ünneplésre.

 » BÍRÓ BLANKA

E gész napos ünnepséggel adtak há-
lát vasárnap, az új kenyér ünnepén 
a barátosiak azért, hogy új harang-

láb került a temetőkertbe, befejeződött 
a református templom felújítása, és a 
korszerű szabadidőközpont is megépült 
a háromszéki településen. A templom fel-
újítását és a szabadidőközpont építését 
az Erdélyi Református Egyházkerület a 
magyar kormány támogatásával fi nan-
szírozta, a haranglábat pedig Kató Béla, 
az egyházkerület püspöke adományozta 
szülőfalujának. Az ünnepségsorozat ke-
retében a mindössze 600 lakosú, Kéz-
divásárhelytől húsz kilométerre fekvő 
település temetőkertjében felszentelték 
a haranglábat, felidézve, hogy a haran-
got még 2007-ben öntette a gyülekezet, 
sokáig a szószék alatt állt, most pedig 
a püspök adományaként készült ha-
ranglábba került „ég és föld közé”. A 
harangot Márk László gondnok szólal-
tatta meg, közben a barátosiak virágot 
helyeztek el szeretteik sírjainál. Az új 
búza zsengéje alkalmából az istentiszte-
letet a felújított református templomban 
tartották. Kató Béla hirdetett igét, majd 
az úrvacsora után Balogh Zoltán esperes 
beiktatta Szőcs Endre már közel egy éve 
Barátoson szolgáló lelkipásztort, átadva 

neki a hivatala szimbólumait: a bibliát, a 
templom kulcsát és a pecsétet.

„A jelennek és 
a jövendőnek készült”
A gyülekezet a templomból az új szabad-
időközponthoz vonult, ahol a nemzeti 
színű szalag átvágása után birtokba ve-
hették a létesítményt, amelyben korszerű 
bowlingpálya, pingpongasztal várja az 
érdeklődőket. Kató Béla felidézte, hogy 
gyerekkorában a tekepályán állítgatták a 
bábukat, egy óráért 15 banit kaptak. Kató 
Béla ünnepi beszédében rámutatott, a 
megmaradásunk, a jövőnk akkor bizto-
sított, ha teljes értékű életet tudunk élni, 
ha megteremtjük a feltételeket, ha olyan 
létesítmények vannak, mint máshol is, 
különben a fi ataljaink elkívánkoznak. „A 
temetőben kezdtük, elmentünk a temp-
lomba, ám a szabadidőközpont ugyan-
olyan fontos része kell, hogy legyen az 
életünknek, ahol felszabadultan, önfe-

ledten tudunk játszani, együtt lenni. Ez 
az épület a jelennek és a jövendőnek ké-
szült” – mondta a püspök, arra a kérve a 
barátosiakat, hogy vigyázzanak rá, óvják 
a létesítményt, amely úgy valósulhatott 
meg, hogy a magyar kormány „akart és 
tudott támogatni”.

„A közösségi élet megújulásának 
napján megható volt végigkísérni a kö-
zösséget, közösen adni hálát Istennek 
a haranglábért, a szabadidőközpontért, 
a megújult templomért” – jelentette ki 
Brendus Réka, a budapesti Miniszter-
elnökség Nemzetpolitikai Államtitkár-
ságának főosztályvezetője. Kifejtette, 
Barátoson egy híven szolgáló közösség 
Krisztusra vár, ami különösen nagy ér-
ték, hiszen a faluközösséget befogadó 
terek megépültek vagy megújultak, és 
hirdetik annak az üzenetét, hogy „ül-
tessétek el a kis almafáitokat, melyek 
évtizedek múltán is gyümölcsöt fognak 
teremni”. „A magyar kormány a keresz-

tény és nemzeti értékek mellett állva 
kész arra, hogy ehhez minden támoga-
tást megadjon, hisz magyar nemzetünk 
jövője a tét, amely azon múlik, hogy ké-
szek vagyunk-e folytatni azt a feladatot, 
amit szüleink és nagyszüleink hagytak 
örökségül” – mondta Brendus Réka.

A nehéz lelki élet 
előmozdításának eszközei
A szabadidőközpont alapkövét 2017-ben 
tették le, még abban az évben elkészült 
a játszótér és a műfüves futballpálya, és 
most az épület is bowlingpályával, négy 
vendégszobával – mutatott rá Szőcs 
Endre, a község lelkipásztora. Hozzá-
tette, a templom külső és belső hely-
reállítása idén márciusban kezdődött, 
megerősítették a tornyot, újrapadolták 
a karzatot, leszigetelték a mennyezet 
egy részét, a fás kályha helyett elektro-
mos fűtőtesteket szereltek. „A 2020-as 
év rendkívül nehéz lezárásának, a ko-
ronavírus-járvány okozta nehéz lelki 
élet előmozdításának eszközeit avatjuk 
ma” – mondta a lelkész. Balogh Zoltán 
esperes kifejtette, nemcsak a baráto-
si, hanem a kézdi-orbai reformátusok 
is nagy lehetőséget látnak abban, ami 
Barátoson megvalósult. Korábban ti-
zenkét alkalommal szervezték meg a 
Kálvin-hetet, amely az elmúlt két évben 
elmaradt, de remélik, jövő nyáron Bará-
toson találkozhatnak, hiszen erre most 
már adottak a lehetőségek.

Tánczos Szabolcs, Barátos polgármes-
tere rámutatott, egyénenként és közös-
ségként is felelősséggel tartoznak az 
ajándékért. Ígérte, hogy jó gazdái lesz-
nek, majd megköszönte Kató Béla püs-
pöknek és a magyar kormánynak is, hogy 
„gondoskodó szülőként támogat, hogy 
javainkat, anyanyelvünket, kultúránkat 
őrizni és ápolni tudjuk”.

A haranglábat Kató Béla püspök adományozta szülőfalujának
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