
Az aprószentekelés
és a gircsózás 
Az aprószentekelés vagy az apró-
szentek talán ismerősebbek, kezdjük
velük. A bibliai karácsonyi történet
szerint az aprószentek azok a két év
alatti fiúgyermekek, akiket Heródes ki-
rály megöletett Betlehemben a napke-
leti bölcsek látogatása után, azzal a
szándékkal, hogy a megszületett Mes-
siást is elpusztítsa.
____________4.
Szilveszteri 
premier 
a Nemzetiben
Amint arról korábban is hírt adtunk,
idén a krimi koronázatlan királynőjé-
nek, Agatha Christie-nek A láthatatlan
hóhér „…És már senki sem!” című re-
mekműve szerepel Gáspárik Attila
rendezésében szilveszteri premierként
a Tompa Miklós Társulat műsorán.
____________5.
Tíz érem 
a marosvásárhelyi 
atléták tarsolyában
Öt arany-, egy ezüst- és négy bronzé-
rem került a marosvásárhelyi Szász
Albert Sportlíceum 12 fős versenyzői
küldöttségének tarsolyába a Bákóban
december 8-9-én a December 1.-ku-
páért rendezett atlétikaversenyen.
____________9.

Csillantó 2019-re
„Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk/ törékeny játékunkat, a

reményt.” Így kéri Babits Mihály Karácsonyi dal című versében a
jászolban megszülető „égi királytól” a legszebb jókívánság telje-
sítését. Teszi ezt olyan természetesnek tűnő egyszerűséggel, ahogy
a szavak „nyugatos” királyához illik. A verset záró sorokban meg-
csillantja a lényegét annak, ami áthatja elhatározásaink, fogadal-
maink éjszakáját. Megidézi a „csalfa tüneményt”, ami
megoldhatatlannak tűnő helyzetekben sérülékeny emberi létünk ér-
telmét adja. A múltból a sietős jelenbe és a nyomában toporgó jö-
vőbe átbillenő idő különös éjszakáján pedig a család, jó barátok
vagy kedves ismerősök társaságában vágyaink, elképzeléseink va-
lóra váltásának a lehetőségét. Azt, hogy a számvetés nyomán tiszta
lappal létünk új „füzetét” kezdhetjük (?) csupa gyöngybetűvel írva.
Az új év születése fölötti nagy vigasságban viszont jól leplezi, hogy
ugyanakkor ellop egy évet az életünkből, és nemcsak a kiteljesedés,
hanem az elmúlás felé is teszünk egy lépést. Tőlünk függ, hogy az
idő csalafintasága ellenére, a karácsony üzenetével a lelkünkben
a kezdődő esztendő az újrakezdés reményét hozza-e. És az is, hogy
aggodalmaink, gondjaink batyuját képesek vagyunk-e a múlt kép-
zeletbeli repülőterének a csomagmegőrzőjében hagyni cím nélkül,
hogy ne tudják utánunk küldeni. Tőlünk függ, hogy törékeny játé-
kunkkal tudunk-e úgy élni, hogy hitet, biztonságot sugározzunk,
hogy segíteni tudjunk azokon, akik rászorulnak, és legyen aki raj-
tunk segít, ha bajban vagyunk. Tőlünk is függ, hogy biztonságot

(Folytatás a 3. oldalon)
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Bodolai Gyöngyi 

Horváth Szekeres István karikatúrája

Olvasóink figyelmébe!
Hirdetési irodánk nyitvatartása:

December 30., vasárnap, december 31., hétfő, 
január 1., kedd, január 2., szerda: 

ZÁRVA
– január 3., csütörtök: 8–16 óra között.

Következő lapszámunk pénteken, január 4-én jelenik meg
a Harmónia és Műsorkalauz mellékletekkel. 
Érdeklődni a 0742-828-647-es telefonszámon. 

Boldog új évet! 

Nem javult, de nem is romlott 
az erdélyi magyarság helyzete

Nem javult, de nem is romlott az erdélyi ma-
gyarság helyzete 2018-ban, Erdély és Románia
egyesülése egyoldalú kinyilvánításának a cen-
tenáriumi évében.

A magyar politikai szervezetek hiába kezdeményez-
ték, hogy a centenáriumi év legyen egy új kezdet éve, és
induljanak tárgyalások a román–magyar viszony rende-
zésére. A tárgyalások elmaradtak, de arra a magyarelle-
nes kampányra sem került sor, amelytől az évforduló
kapcsán tartani lehetett. Sőt, mintha a magyarok készül-

tek volna fel jobban az évfordulóra. Az RMDSZ év ele-
jén elindította az 1000 év Erdélyben, 100 év Romániában
programsorozatot, mely keretében történelmi előadáso-
kon idézték az impériumváltást, dokumentumfilm-soro-
zat készült az erdélyi magyarok elmúlt évszázadáról,
kiállításokon, rendezvényeken mutatták be, hogy mivel
járultak hozzá a magyarok Románia sikereihez. Kapóra
jött az is, hogy Tordán januárban ünnepelték a vallássza-
badság erdélyi kinyilvánításának a 450. évfordulóját. 

(Folytatás a 3. oldalon)



Mivel a nemzet, család, kereszténység mellett a karita-
tív tevékenységet is fontosnak tekinti, a Szent László Tár-
saság (1861) és Rend erdélyi törzsszéke úgy döntött, hogy
karácsony előtt a Székelyabodban működő gyermekotthon
lakóit lepi meg. Így kedden este
idegenek kopogtak be az épü-
letbe, ahová édességcsomagokat
és játékokat vittek a „messziről
érkezők”, akik az „útközben ta-
lált angyalok ajándékát” juttat-
ták el. A gyerekek énekekkel
köszönték meg a kedveskedést,
majd kíváncsian lestek bele a ta-
sakokba, és csakhamar megba-
rátkoztak a jótevőkkel, a
leggyakoribb kérdés az volt: „Te
ki vagy?” Még a legkisebbek is
előzékenynek bizonyultak, meg-
mutatták szobájukat, majd kí-
váncsian lapozták végig a
látogatók által készített fényké-
peket. A nem túl hosszú látoga-
tás végén már szinte
ismerősként váltak el az ajándé-
kozó bácsiktól és néniktől, várva
a következő találkozást.

Az otthonban jelenleg 11 gye-
rek lakik, a legnagyobb a 16
éves Dezsőke, a legkisebb az
alig hároméves Katika. A gyere-

kek Kis-Küküllő menti falvakból származnak, iskolaidő-
ben Abodban laknak, az óvodások és a felső tagozatosok
Makfalvára, az elemisek a helyi iskolába járnak, az intéz-
ményt egy holland szervezet támogatja. (gligor)

Uniós finanszírozású pályázatot nyert a Szovátai
Polgármesteri Hivatal, amelynek köszönhetően a
Doina mozi körül többhasznú közösségi teret
hoznak létre. A projekt összértéke 6,4 millió lej,
amelyből 6,2 millió vissza nem térítendő hitel. A
pénzt a 2014-2020-as időszakra kiírt Regionális
Operatív Program turizmusfejlesztési kiírásán
keresztül biztosítják. A tervet a Szovátai Polgár-
mesteri Hivatalban sajtótájékoztatón mutatták
be az érdeklődőknek. 

A pályázaton nyert összeggel szabadidőparkot és mint-
egy 3000 négyzetméter járdát alakítanak ki. A terv első
szakaszaként lebontják a Rózsák és a Fenyő utca keresz-
teződésében álló egyemeletes, igen romos épületet. A mozi
körüli téren parkot alakítanak ki, ahol a zöldövezet mellett
három pétanque-pályát is létrehoznak. Lesz egy kis gya-
loghíd, emellett három korcsoportnak megfelelő játszóte-
reket rendeznek be. A 200 négyzetméteres színpadot fény-,
hangosító- és a színpadi technikát mozgató berendezések-
kel is felszerelik. A színpad előtt 500 személyt befogadó
amfiteátrumszerű nézőteret alakítanak ki. Ehhez tartozik

majd az öltözőknek és a fellépők, valamint a nézők ren-
delkezésére álló mellékhelyiségeknek otthont adó épület.
A színpad mellett egy mesterséges mászófalat helyeznek
el. A tér akadálymentesítve lesz és ellátják wi-fi-rendszer-
rel is.  Az elképzelés szerint a színpadot az előadásokon
kívül, napközben gyerekek és felnőttek számára szerve-
zett programokra lehet majd használni, animátorok segít-
ségével itt aerobik- és zumbabemutatók,
gyerekfoglalkozások lesznek. A számítások szerint a
zöldövezeten mintegy 100 személy fér el, a játéktéren
pedig egy időben 30-an tartózkodhatnak – nézők és játé-
kosok egyaránt. Emellett a színpadon 30 személynek tart-
hatnak különböző foglalkozásokat, az amfiteátrumban
150-en férnek el, a mászófalat pedig akár 10-en is
igénybe vehetik, így mintegy 450 személy használhatja a
teret előadásokon kívül. 

A terv szerint a Medve-tó körül rendbe tett sétány mel-
lett újabb, a turisták által – és nem csak – látogatható he-
lyet alakítanak ki, ami jelentősen növeli az idegenforgalmi
kínálatot a telepen. Kivitelezési határidő 2021. szeptember
30-a. (v. gy.) Pótszilveszteri bál

Az Erdélyi Magyar Baloldal január 11-én tartja pótszilvesz-
teri bálját. Érdeklődni a Dózsa Gy. utca 9. szám alatt, az I.
emeleti székhelyen, vagy a 0744-929-299-es telefonszá-
mon 9–11 óra között.

Zárva az önsegélyző pénztár 
A Marosvásárhelyi Nyugdíjasok Önsegélyző Egyesületé-
nek Pénztára, a Bolyai utcai iroda január 6-ig szünetelteti
tevékenységét. 

Égjen a láng!
Január 12-én és 13-án tizedszer tartják meg az Égjen a
láng! ifjúsági keresztyén zenei fesztivált. A rendezvénynek
ez alkalommal is a marosvásárhelyi Kultúrpalota ad otthont. 

A mi esküvőnk – esküvői vásár 
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház előcsarnokában ja-
nuár 19-én 10 órakor kezdődik az év első esküvői vására.
A kétnapos rendezvény január 20-án 19 órakor zárul. A vá-
sáron bemutatják a jövő évi kínálatot, az új trendeket: a he-
lyiségeket, az esküvői ruhákat, jegygyűrűket, dekorációkat,
tortákat, a nászútajánlatokat és az esküvő minden kellékét. 

A Gruppen-Hecc kabaré-előadásai
A Gruppen-Hecc társulat Nem vagyok egészen 100-as
című kabaré-előadását január 2-án, szerdán 19 órakor a
marosvásárhelyi Kultúrpalotában, január 3-án, csütörtökön
19 órakor a mezőbándi kultúrotthonban, 4-én, pénteken 19
órakor az erdőszentgyörgyi művelődési házban mutatja be.

Hahota-kabaré
A Hahota Színtársulat Hülyeség nem akadály című zenés
szilveszteri kabaré-előadása Marosvásárhelyen a Maros
Művészegyüttes előadótermében január 3-án, csütörtökön
este 7 órától, 4-én, pénteken és 5-én, szombaton délután
5 és este 8 órától, 6-án, vasárnap este 7 órától tekinthető
meg. Jegyek elővételben a Maros Művészegyüttes és a
Kultúrpalota jegypénztáraiban kaphatók.

A láthatatlan hóhér előadásaira 
érvényesek a szabadbérletek

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház idei szilveszteri pre-
mierje Agatha Christie A láthatatlan hóhér… és már senki
sem! című remekműve – Gáspárik Attila rendezésében –
december 31-én, hétfőn 19 órától kezdődő bemutatójára a
Bernády György-mecénás- és a Kemény János-bemutató-
bérletek érvényesek. A január 2-án, szerdán 16 és 19 órá-
tól, 3-án, csütörtökön és 4-én, pénteken 19 órától kezdődő
előadásokra érvényesíthetők a szabadbérletek, a pedagó-
gus-, diák- és egyetemistabérletek, melyek tulajdonosai in-
gyenes helyjegyet válthatnak a jegypénztárnál. További
információk a színház honlapján: www.nemzetiszinhaz.ro
és Facebook-oldalán: www.facebook.com/tompamiklos.

A Tündöklő Jeromos a Nemzetiben
Január 5-én, szombaton 19 órakor, 6-án, vasárnap 16 és
19 órakor a Tündöklő Jeromos című Tamási-műből készült
darab, a Tompa Miklós Társulat, a Spectrum Színház és a
Maros Művészegyüttes közös előadása látható a Nemzeti
Színházban. 

Szórakoztató zenei fesztivál 
– rendkívüli újévi hangverseny

A harmadik szórakoztató zenei koncertsorozat január 10-
én, csütörtökön 19 órakor rendkívüli újévi hangversennyel
kezdődik a Kultúrpalota nagytermében. Vezényel Pablo
Boggiano argentin karmester, műsoron J. Strauss-művek.
A koncertre a 11-es számú bérletek érvényesek. Az újévi
hangversenyt 11-én, pénteken 19 órakor megismétlik.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma TAMÁS, TAMARA, 
holnap DÁVID napja.
DÁVID: héber eredetű, jelen-
tése: kedvelt, szeretett vagy
egyesítő.

29., szombat
A Nap kel 

8 óra 6 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 42 perckor. 
Az év 363. napja, 
hátravan 2 nap.
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Felhőátvonulások

Hőmérséklet:
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Megyei hírek

Új szabadidőpark Szovátán 

Örömöt vittek a gyermekotthonba

A gyerekek nagy örömmel fogadták az ajándékozókat              (fotó: Gligor Róbert László)

A makett
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Tűzijátékokat foglaltak le
Több mint 4.660 pirotechnikai eszközt koboztak el
december 1–27. között a rendőr-és csendőrjárőrök
– tájékoztatott december 27-i sajtóközleményében
a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség. Az ellenőrző
akciókat Marosvásárhelyen, Dicsőszentmártonban
és Mezőzáhon tartották, és veszélyes kategóriába
sorolható F2 és F3-as besorolású termékeket foglal-
ták le. Nyolc olyan 16–32 év közötti személyt azo-
nosítottak, akik értékesíteni próbáltak 4668 darab
F2-es, a veszélyes robbanóanyagok osztályába tar-
tozó terméket, amelyeket csak engedélyezett tűz-
szerészek kezelhetnek. Az érvényben lévő
jogszabályok értelmében a pirotechnikai termékek
jogtalan birtoklása és forgalmazása bűncselekmény-
nek minősül, és 3 hónaptól egy évig terjedő börtön-
büntetés szabható ki.

Milliónyi határátlépő 
a karácsonyi szünetben

December 21-e és 26-a között több mint egymillió
ember lépte át Románia határát, ez tíz százalékkal
több, mint tavaly ugyanebben az időszakban – kö-
zölte az Országos Határrendészet. Az Agerpres hír-
ügynökséghez eljuttatott pénteki tájékoztatás szerint
december 21–26. között mintegy 1.035.000 személy
lépte át az országhatárt, ebből 635.000 bejött Ro-
mániába, 400.000 pedig távozott. A legnagyobb for-
galmat az ország nyugati határátkelőinél jegyezték,
itt körülbelül 450.000-en keltek át, és a reptereken,
ahol 260.000 ember indult külföldre, illetve érkezett.
A Moldovai Köztársasággal közös határt 159.000,
míg a román–bolgár határt 68.800 személy lépte át.
A határátkelőknél lévő forgalomról és a várakozási
időtartamokról a www.politiadefrontiera.ro honlapon
lehet tájékozódni. (Agerpres)

A tisztviselők illetményét 
is befagyasztanák

A nyugdíjak befagyasztásának időszakára fagyas-
szák be a magas rangú állami tisztségviselők és a
választott tisztségviselők illetményét is – erről szóló
törvénytervezetet nyújtott be a parlamentbe a Pro
Románia Párt. Az alakulat elnöke, Victor Ponta egy
csütörtöki sajtótájékoztatón közölte, kezdeményezé-
sük lényege, hogy ha 2019. szeptember 1-jéig nem
indexálják a nyugdíjakat, a magas rangú állami tiszt-
ségviselők és a választott tisztségviselők illetményét
is fagyasszák be erre az időszakra. A pártelnök hoz-
zátette, a parlament elé terjesztettek még egy tör-
vénytervezetet, amelynek értelmében egy évre
felfüggesztenék a politikai pártoknak nyújtott állami
támogatás folyósítását. (Agerpres)

Négy százalék alá csökkent 
a munkanélküliség

3,9%-ra csökkent a munkanélküliség a harmadik ne-
gyedévben, ez 0,2 százalékpontos mérséklődést je-
lent az előző negyedévhez viszonyítva – közölte
pénteken az Országos Statisztikai Intézet (INS). A
férfiak körében egy százalékponttal magasabb volt
a munkanélküliség, mint a nőknél (4,3% a férfiaknál,
3,3% a nőknél), és 1,2 százalékpont különbség volt
a vidék és a város között (4,5% vidéken, 3,3% váro-
son). Továbbra is a fiatalok (15-24 évesek) körében
a legnagyobb, 16,4%-os a munkanélküliségi ráta. A
harmadik évnegyedben Románia aktív lakossága
9,214 millió fő volt, amelyből 8,857 millió főnek volt
munkahelye, 357 ezer személyt munkanélküliként
regisztráltak. (Agerpres)

Különrepülőt vennének 
a közjogi méltóságoknak

Az ország közjogi méltóságait hivatalos külföldi ki-
szállásokra szállító különrepülőgépet vásárolna 
Viorica Dăncilă miniszterelnök. A kormányfő egy
csütörtöki sajtóbeszélgetésen azt mondta, szüksége
lenne az országnak egy ilyen különgépre, ezért
egyeztetni fog a szállításügyi, valamint a védelmi mi-
niszterrel, hogy különítsenek el alapokat erre a célra.
(Agerpres)

tudunk-e közvetíteni a hozzánk közel állóknak, vagy
hagyjuk, hogy alattomos, rosszindulatú erők elorozzák
azt, ami számunkra a legfontosabb. 

Kívánjuk, hogy sikerüljön megőrizni házunk és ha-
zánk békességét, egészségünket és humorunkat, hogy
vegyen körül szerető család, hűséges barátok, jólelkű
ismerősök, és ne kelljen lemondanunk az álmainkról.
Legyen erőnk a küzdelemhez azért, ami minket illet,
széthúzás helyett a békességet tudjuk választani, és ne
hagyjuk összetörni szilveszter éjszakáján megidézett
„törékeny játékunkat, a REMÉNYT” abban, hogy min-
den jóra is képesek vagyunk. 

Csillantó 2019-re
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világNem javult, de nem is romlott 
az erdélyi magyarság helyzete

Az évfordulók kapcsán sokan sokféleképpen elmondták, hogy
míg 450 évvel ezelőtt Erdély a felekezetközi viszonyok ren-
dezésével megelőzte Nyugat-Európát, ma Románia az etni-
kumközi viszony rendezésében elmarad az európai jó
példáktól.

Az RMDSZ azzal próbált új helyzetet teremteni, hogy a
román ünnep másnapján olyan törvénytervezetet nyújtott be a
parlamentben, amely az 1918. december elsején elfogadott
Gyulafehérvári nyilatkozatnak az együtt élő népekre vonat-
kozó bekezdéséből kiindulva próbál autonómiát, nyelvhasz-
nálati jogokat kodifikálni. Székelyföld autonómia-
statútumának a törvénytervezetét immár harmadszor utasította
el 2018-ban a román parlament anélkül, hogy érdemi társa-
dalmi vitát sikerült volna kiváltani a témában. Nem sikerült a
nyelvhasználati jogok bővítése sem. Hiába fogadta el a parla-
ment a közigazgatási törvénykönyv kisebbségek számára ked-
vező módosításait, az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy
sértette az alaptörvényt a törvénymódosítás eljárása, ezért visz-
szaküldte a jogszabályt a parlamentnek.

A magyar érdekképviseletnek többnyire a kármentés fog-
lalta le az energiáit. Többszöri nekifutásra végül miniszteri
rendelet tette lehetővé, hogy szeptembertől újrainduljon az egy
évvel korábban felszámolt marosvásárhelyi Római Katolikus
Líceum. Több hónapi egyeztetést igényelt az is, hogy érvény-
telenítsék azt a miniszteri rendeletet, amely megtiltotta, hogy
az elemi iskolák magyar osztályaiban a magyar tanítók oktas-
sák a román nyelvet.

A székely és magyar nemzeti szimbólumok, valamint a ma-
gyar feliratok ellen folytatott pereskedést jobbára a Méltósá-
gért Európában Polgári Egyesület (ADEC) vette át a kormány
megbízottjaként működő székelyföldi prefektusoktól. Az
egyesület azért is pert indított a sepsiszentgyörgyi önkormány-
zat ellen, mert magyar nyelvű diplomát állított ki a Pro Urbe
díjjal kitüntetett Farkas Árpád költőnek. A bíróságok az ADEC
keresete nyomán sorra mondták ki az ítéleteket, amelyekben
közterületre kitűzött székely zászlók eltávolítására, „község-
háza” vagy „városháza” feliratok eltüntetésére, vagy ezek el-
mulasztása esetén tetemes bírságok kifizetésére kötelezték a
bíróságok a polgármestereket. A bírságok ellen az RMDSZ
szolidaritási alap létrehozásával próbált védekezni.

Az év során az erdélyi magyarság újabb bizonyítékokat ka-

pott arra, hogy szimbolikus magyar ügyekben aligha számíthat
a román igazságszolgáltatásra. A Brassói Táblabíróság például
jogerős ítéletben kötelezte a Kovászna megyei önkormányza-
tot a megyezászló, a székely és a magyar zászló eltávolítására
a tanácsterméből, de ugyanabban a teremben maradhatott az
ezekkel együtt adományozott amerikai, német és izraeli zászló.

Az erdélyi magyar sajtó a közösség elleni támadásként
könyvelte el, hogy a legfelsőbb bíróság terrorizmus vádjával
öt-öt év börtönbüntetésre ítélte Beke Istvánt, a Hatvannégy
Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) kézdivásárhelyi elnö-
két és Szőcs Zoltánt, a HVIM erdélyi szervezetének vezetőjét.
Az egyiküknél talált petárdákat bizonyítéknak tekintették arra,
hogy robbantásos merényletet kívántak végrehajtani a Kézdi-
vásárhelyen parádézó román katonák ellen. Az ítélet azért is
sokkolta a közvéleményt, mert az első fokon eljáró bíróság
gyakorlatilag megsemmisítette a két férfi elleni vádiratot.

Az igazságszolgáltatás 2018-ban is több hangzatos ítélettel
mutatta meg, hogy Romániában lezárult a visszaszolgáltatások
kora. Első fokon elutasította a legértékesebb visszaigényelt
épület és gyűjtemény, a gyulafehérvári Batthyaneum restitú-
cióját, és jogerős ítéletben utasította el az egyszer már vissza-
szolgáltatott, de visszaállamosított sepsiszentgyörgyi Székely
Mikó Kollégium restitúcióját is. Visszaperelte ugyanakkor a
román állam azt a 9300 hektár erdőt is, amelyet jogilag 2007-
ben visszaszolgáltattak Bánffy Dániel báró leszármazottjainak,
de amelyet soha nem adtak át az örökösöknek.

Az év során két emblematikus alakját, Kallós Zoltánt és Ká-
nyádi Sándort is elvesztő erdélyi magyar közösség annak ör-
vendhetett, hogy a magyar állam minden korábbinál nagyobb
volumenű támogatást nyújtott számára: megújulhattak iskolák,
épülhettek óvodák, és a maros-mezőségi kísérleti gazdaság-
fejlesztési program sikere után decemberben meghirdették a
székelyföldi gazdaságfejlesztési programot, amelyre 25 milli-
árd forintot különített el a kormány.

Jó hírnek tekinthető az is, hogy négy erdélyi nagyváros pol-
gármesterének éppen a román centenárium évében lett elege
abból, hogy Bukarest nem végzi el a rá háruló feladatokat
azért, hogy a városaik az EU alapjaiból fejlődhessenek. Ezért
Kolozsvár, Temesvár, Arad és Nagyvárad létrehozta a Nyugat
Szövetségét, hogy így próbálja megszerezni azokat az EU-s
forrásokat, amelyek Romániát illetik meg, de amelyek lehívá-
sára Bukarest képtelen. (MTI)

Tenyészbika-bemutató a marosszentgyörgyi  SEMTEST BVN-nél Fotó: Nagy Tibor

December 19-én, szerdán, a karácsonyi ünnepeket
megelőző parlamenti ülésen a képviselőház elfo-
gadta az állattenyésztési törvény módosítását. Az új
jogszabály egyebek mellett elősegíti a fajállatte-
nyésztést, megkönnyíti a legelők használatát, to-
vábbá igen szigorúan bünteti az állatok eredetének
hamisítását.

Miután közel egy éve a törvénymódosító javaslatot közvi-
tára bocsátották, és az állattenyésztő egyesületek kiegészíthet-
ték a törvényhozók által kidolgozott módosító változatokat,
december 19-én a képviselők 189 támogató, hét ellenszava-
zattal és négy tartózkodással elfogadták a jogszabályt. 

A korábbi jogszabályt egyeztették az érvényben levő uniós
előírásokkal, jobban követhetővé tették az állatjóléti előíráso-
kat, valamint az eredetet, az állategészségügyi és élelmiszer-
biztonsági szabályok betartását. Az új jogszabály megkönnyíti
az állami tulajdonban levő legelők bérbeadását. Ehhez az ál-
lattartónak biztosítania kell a hektáronkénti 0,3 számosállatot,
előnyt élvez, ha legkevesebb 5 éve szerepel állataival az or-
szágos mezőgazdasági nyilvántartásban. Igazolnia kell, hogy
székhelye (lakhelye) azon a közigazgatási területen található,
amelynek tulajdonában van a legelő. Amennyiben a gazdák

nem tudják biztosítani a hektáronkénti 0,3 számosállatot, szer-
ződést kell kötniük egy, a lakhelyükön vagy a megyében mű-
ködő állattartó egyesülettel. Tilos megváltoztatni a
legelőterületek rendeltetését. A fajállatok genetikai állományá-
nak javítását az Európai Unió jogszabályának megfelelően ál-
lamilag akkreditált intézmények végezhetik, jól meghatározott
programok alapján. A módosított jogszabály részletezi a gene-
tikai állomány kezelését. Újdonság továbbá, hogy megelőző
ellenőrzést is kilátásba helyezhetnek az állategészségügyi fel-
ügyelők. Szigorúan bírságolják azt is, ha valaki illegális fajta-
javító biológiai anyagot vagy szaporítóanyagot hoz be az
országba, ezért akár hat hónapi szabadságvesztés is járhat. To-
vábbá jelentős pénzbírság jár a szaporítóanyag engedély nél-
küli forgalmazásáért és a törvénytelen megtermékenyítésért.
Továbbá megszigorították a törvénytelen legeltetésért, vala-
mint a legeltetési időszak figyelmen kívül hagyásáért járó bír-
ságot is. Azt is büntetik, ha a tulajdonosok nem készítettek
legelőgazdálkodási tervet, elmulasztották az ebbe foglalt mun-
kálatok elvégzését. A bírság 1000 lejtől 40.000 lejig terjed. 

Az új jogszabályt a parlamenti szavazást követően az állam-
elnöknek kell majd előterjesztenie, a Hivatalos Közlönyben
való megjelenését követően válik jogerőssé. (vajda) 

Módosították az állattenyésztési törvényt 

(Folytatás az 1. oldalról)



Nem tudhatom bizonyosan, hogy e meg-
nevezések olvastán hirtelenjében mire vagy
kikre gondol az információözönben élő mai
ember. Az aprószentekelés vagy az aprószen-
tek talán ismerősebbek, kezdjük velük. A bib-
liai karácsonyi történet szerint az aprószentek
azok a két év alatti fiúgyermekek, akiket He-
ródes király megöletett Betlehemben a nap-
keleti bölcsek látogatása után, azzal a
szándékkal, hogy a megszületett Messiást is
elpusztítsa. Az egyház vértanúként tisztelte
az aprószenteket, és a naptárkészítők közvet-
lenül a karácsonyi ünnep után, december 28-
ra rögzítették emléknapjukat. Az aprószentek
napja fenti vallásos tartalmához Európa-
szerte gazdag népszokáshagyomány kapcso-
lódott. A gircsók viszont nem vértanúk, ők
másféle szimbolikus alakok. Eléggé kerülő
utakon érkezhettek e kalendáriumi dátumhoz,

de igen jól érezték magukat a nap eseménye-
iben. Olyannyira, hogy egy marosszéki dra-
matikus szokásjáték róluk kapta a nevét: ez a
gircsózás.
Az aprószentekelés szokása

Aprószentek napjának legismertebb euró-
pai és magyar népszokása a vesszőzés
és/vagy korbácsolás. Az aprószentekelés vál-
tozatos formákban történhetett közelebbi er-
délyi néprajzi tájainkon is. A 18. század
derekán írja Bod Péter tudós prédikátorunk,
hogy e napon „megütögetik vesszővel a gyer-
mekeket az atyák”. A későbbi leírások és
gyűjtések szerint nemcsak a gyermekeket
vesszőzhették meg az apák, hanem a felesé-
geket, a kománékat és más nőszemélyeket is.
A székelység keleti, gyergyói, csíki, három-
széki és udvarhelyszéki római katolikus vi-
dékein a legények csapatokban, zeneszóval
jártak aprószentekelni. Vesszőből font ostor-
ral tréfásan a leányok hátuljára vertek, akik
megvendégelték őket és szalagot kötöttek a
korbácsukra. A protestáns többségű vidéke-
ken, a dél-erdélyi, mezőségi, kalotaszegi, ma-
rosszéki és sóvidéki településeken legtovább

a gyermekek aprószentekelése maradt fenn.
Ők vesszőztek vagy őket vesszőzték meg a
szülők, keresztszülők vagy a rokonok, szom-
szédok. Játékos formája a mustármagkérés
vagy -hintés, ami szintén vesszőzéssel vagy
megcsapással ért véget. Bárhogyan is történt,
a vesszőzéses aprószentekeléshez rövid ver-
sike, mondóka is társult, és ez rávilágít a cse-
lekmény céljára, értelmére. Íme néhány
példa:

Aprószentek, aprószentek, nagyot nőjenek
a gyermekek !

Aprószentek, Dávid, Dávid, 
váljon egészségére!
A mai ember számára furcsának tűnhet,

hogy aprószentek napján úgy emlékeztek a
vértanúkra, hogy egészség- és termékenység-
biztosító rítuscselekvést gyakoroltak és va-
rázsszöveget mondtak. Ez az ősi
rítuscselekvés itatódott át a betlehemi gyer-
mekgyilkosságra való emlékezéssel és emlé-

keztetéssel. Az aprószentekelők többfelé
versben is megfogalmazták, hogy ők nem
Heródes katonái, akik gyilkolni jönnek,
hanem egészséget, szerencsét, növekedést,
bőséget kérnek a háziakra. A szokáscselek-
ménynek a mustármagkérő változatát a mus-
tármagról szóló evangéliumi példázat ihlette,
amely szintén összefüggésben áll a gyer-
mekek növekedésével. 
A gircsózás

A gircsózás aprószentek napi dramatikus
szokásjáték a marosszéki Kis-Küküllő vidé-
kének néhány református és unitárius feleke-
zetű falujában: Székelyszentistvánon,
Csokfalván és Atosfalván. Gyűjtésünk szerint
spontán módon a múlt század hatvanas éveiig
gyakorolták, utána ki-kimaradt, majd né-
hányszor felújították. Legutóbb 2000-ben az
egykori résztvevők, értelmiségiek és a tánc-
csoport segítségével rekonstruált szokásjáték-
ként adták elő. Ekkor fénykép- és
filmdokumentáció is készült. 

A szokásjáték maszkos alakoskodóit gir-
csónak, gircsóknak nevezték. Kik ők? Egy fa-
lovas, három-négy hamubotos és egy seprűs

kurva. Más megnevezések a falovasra: hu-
szár, katona, parancsnok; a hamubotosra: du-
szás; a kurvára: bába. Minden szereplőt
férfiak alakítottak, szegényebb rendű komé-
diás emberek. A kurva hosszú női ruhát vett
magára, fejére kendőt kötött, álarca fekete fá-
tyol vagy korom volt. Kezében nyírág seprűt
tartott, azzal spriccelt a játék során. A lovast
megtestesítő játékos kivágott közepű dagasz-
tóteknőbe bújt, ehhez illesztették a ló fejét és
farkát, két oldalát pokróccal takarták le. A
lovas a saját lábán ment, és a derekán vitte a
„lovat”. Kezében fakardot hordott. A hamu-
botosok hétköznapi ruhájuk fölé bő fehér ga-
tyát és inget vettek, s a kettő közét szalmával
tömték ki. Így szinte duszává, szalmazsákká
váltak. Derekukon és térdükön szíjakra kötött
csengők, lantok (kolompok) lógtak, amelyek-
kel a játék során, menet közben nagy zajt
csaptak. Rongyból vagy csipkéből készült
álarcot viseltek, fejükre kifordított báránybőr
kucsmát tettek. Legfontosabb attribútumuk a
botra kötött, vizes hamuval teli zacskó, a ha-
mubot, ezzel minden „rendetlenkedőt” meg-
botolhattak.

A gircsók a legények aprószentek napi fel-
köszöntő menetét kísérték. A felköszöntést
minden évben a besorozott katonalegények
szervezték. Maguk közül kettőt vőfélynek
választottak, ők mondták a leányos házaknál
a köszöntőt. A gircsókat viszont a házasem-
berek fogadták meg, ők rendelkeztek felet-
tük, e szolgáló álarcos figurákat tőlük vették
át fizetség (legtöbbször bor) ellenében a le-
gények a karácsony harmadnapi bálon. Így
történt ez a felújított változatban is. Az egy-
kori résztvevők útmutatásai alapján a szerep-
lők a hagyományos szokásrendet, forgató-
könyvet és cselekvéseket próbálták megva-
lósítani.

Másnap reggel a legényekből és házasem-
berekből álló csapat zenészekkel végigjárta a
leányos házakat Csokfalva alsó felétől Atos-
falva felső feléig. A vőfélyek köszöntőt
mondtak, megtáncoltatták a házi nőszemélye-
ket. A menethez csatlakoztak a felköszöntöt-
tek is, főleg a leányok. A végén közös
mulatságot tartottak. A szokásjáték reggeltől
késő délutánig az egész falu szórakozása volt.

A gircsók némák voltak, vagy csak elvál-
toztatott hangon beszélhettek. Szerepkörük
viszont jól körülírható cselekvéssort engedé-
lyezett vagy szabott meg számukra. A falovas

mint parancsnok vezette a menetet, a hamu-
botosok vigyáztak a rendre, a legényeket
visszarendelték a sorba, minden rendetlenke-
dőt (és egyáltalán mindenkit) megcsaphattak
a hamubottal. A kurva a seprűvel hadoná-
szott, havat vagy sárt szórt a járókelőkre. Míg
bent vagy a ház előtt a felköszöntés tartott, az
utcán, az udvar hátsó részén ez a komikus
farsang típusú játék folyt. Ennek főszereplői
egyrészt a házasemberek – ők nem mentek be
a leányokat köszönteni –, másrészt a gircsók.
A házasemberek ellophatták a falovast, a kur-
vát, sőt a hamubotosokat is, például bezárták
őket a megüresedett disznópajtába. Ekkor a
legények, vőfélyek borért visszaváltották
őket, vagy megpróbálták kiszabadítani. Ez
volt a kötelességük. Az elfogás, ellopás és
visszaváltás a leginkább rögzült játékmozza-
nat. Hasonló ehhez a patkópénz szedése. A
gircsók minden arra járótól, főleg a szomszéd
falusi, makfalvi vásárba igyekvőktől vagy
onnan jövőktől, de az idegenektől is, patkó-
pénzt követeltek, mert a lónak elvásott a pat-
kója. A botozás sem maradt el. Több

visszaemlékező szerint az a játékmenet is
gyakori volt, hogy a végére a házasság előtti
legények vették át a „hatalmat” a gircsók fe-
lett, ők botoztatták meg a házasembereket. A
gircsók ellopását a felújított változat házas-
emberei is szívesen gyakorolták, patkópénzt
is szedtek a gircsók, a legények hatalomátvé-
telére, a házasemberek megbotozására vi-
szont nem került sor. A szimbolikus
hatalomátvételt vagy a generációs különbsé-
geket még játékos formában sem tartották
fontosnak megjeleníteni, vagy ez már kiko-
pott a hagyományból. A játékosság viszont
nem, ezt az egykori résztvevők úgy fogal-
mazták meg, hogy a gircsózás „egy fáin ko-
média”.

A helyi szokásmagyarázat és hagyomány
szerint a gircsózást a betlehemi gyermekgyil-
kosság emlékére tartották, ezért volt apró-
szentek napján. Egyik magyarázat szerint a
gircsók Heródes katonái (lásd: parancsnok,
katona, bába megnevezések). A másik ma-
gyarázat szerint „orvosok”, akik Heródes ka-
tonái után mentek, és orvosságot vittek.
Ezeket utólagos, másodlagos szokásmagya-
rázatoknak tarthatjuk.

A gircsózáshoz hasonló típusú szokásjáté-
kok a környéken – Kibéden, az egykori Bö-
zödújfaluban vagy Jobbágytelkén – a
farsangi hagyománykörből ismertek. A bar-
casági hétfalusiak boricajárása és a kukák já-
téka az újabb időben szintén aprószentek napi
szokássá vált, de régebb egész farsangon jár-
ták. A Nyárádmente falvaiban hasonló sze-
repkörű maszkos alakok (hamubotosok,
kardosok, falovasok, nőnek öltözött férfi) a
húsvéti öntözők menetét kísérték és kísérik
egy-két helyen napjainkban is. Figyelemre
méltó az is, hogy Domokos Pál Péter a gir-
csózást a moreszkához, az európai elterje-
désű, kultikus eredetű, gonoszűző és
termékenységvarázsló tánchoz kapcsolódó
drámai hagyományok közé sorolta. A szálak
tehát messzire vezetnek. Archetípusszerű ala-
kokban, rituális és színjátékos elemekben bő-
velkedő marosszéki szokásunk és rokonai
részletes, elmélyült kutatást érdemelnének,
igényelnének. Itt most csak néhány jellemző
vonásukat szerettem volna felvillantani.
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A seprűs bábát ellopják és pajtába zárják a házasemberek

A karácsonyi ünnepkör népszokásaiból
Az aprószentekelés és a gircsózás 



Amint arról korábban is hírt adtunk,
idén a krimi koronázatlan királynőjé-
nek, Agatha Christie-nek A láthatatlan
hóhér „…És már senki sem!” című re-
mekműve szerepel Gáspárik Attila

rendezésében szilveszteri premier-
ként a Tompa Miklós Társulat mű-
során.

Amint azt a produkció ismertetőjében
megjegyzik, Agatha Christie (1890–1976) a

világirodalom egyik legolvasottabb szerzője,
aki regényeihez, színműveihez többnyire szí-
nes, fordulatokban gazdag magánéletéből
merített ihletet. Második férje mellett dolgo-
zott közel-keleti ásatásokon, járt Szíriában,
Irakban, Egyiptomban, hajózott a Níluson,
utazott az Orient Expresszen, kedvelte a ka-
landokat és az izgalmakat. Lételeme volt az
utazás és az élménygyűjtés. Élete során 90
regényt, közel 150 kisregényt és 15 drámát
írt, Mary Westmacott álnéven pedig számos
romantikus regényt publikált. Színműveit a
mai napig nagy sikerrel játsszák a színhá-
zak.

Agatha Christie talán legizgalmasabb kri-
mije, a Tíz kicsi néger (Ten Little Niggers)
regényként indult világhódító útjára 1939-
ben. Az írónő 1943-ban készítette el a szín-
padi változatot, amelyet általában ...És már
senki sem! (And Then There Were None)
címen játszanak világszerte, majd több
filmváltozat is készült belőle. Magyaror-
szágon először 1941-ben jelent meg a re-
gény A láthatatlan hóhér címmel. Ezt
választotta címként a 2018 szilveszterén
bemutatandó előadásának a Tompa Miklós
Társulat is.

Szilveszterkor (illetve előadások idején)
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház szín-

pada rövid időre átalakul egy sirályokkal kö-
rülrepült, magányos angol szigetté. Erre a szi-
getre érkezik tíz vendég, akikről kiderül,
hogy feltételezett gyilkosok. Ezek a feltéte-
lezett gyilkosok az előadás folyamán áldoza-
tokká lesznek… folyik a whisky, szól a
dzsessz, és halnak az emberek… de vajon ki
itt a gyilkos? 

Szereplők: Meszesi Oszkár, Kovács Bo-
tond, P. Béres Ildikó, Simon Boglárka Kata-
lin, Varga Balázs, Kádár L. Gellért, Galló
Ernő, Tollas Gábor, Moldován Orsolya, Ki-
lyén László és László Csaba. Díszlettervező:
Maria Miu; jelmeztervező: Moldován Orso-
lya; zene: Boros Csaba; video: Sebesi Sán-
dor; rendezőasszisztens: Fülöp Bea. 

A szilveszteri bemutatóra a Bernády
György-mecénás- és a Kemény János-bemu-
tatóbérletek érvényesek. (2018. december
31., hétfő este 7 óra Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház – Nagyterem). Előbemutató: –
december 30., vasárnap 19.00 óra.

Az új esztendő első előadásai: 2019. január
2., szerda, 16.00 és 19.00 óra, január 3., csü-
törtök 19.00 óra, január 4., péntek 19.00 óra,
január 9., szerda 19.00 óra.

Jegyek válthatók a Kultúrpalotában mű-
ködő jegyirodában, a színházi jegypénztárban
és a www.biletmaster.ro honlapon.

Jan Brueghel:  Téli táj (1611 )

Nagy László 

A láthatatlan hóhér
Szilveszteri premier a Nemzetiben 

Adjon az Isten
Adjon az Isten
szerencsét,
szerelmet, forró
kemencét.
üres vékámba
gabonát,
árva kezembe
parolát,
lámpámba lángot,
ne kelljen
korán az ágyra hevernem,
kérdésre választ
ő küldjön,
hogy hitem széjjel
ne düljön,
adjon az Isten
fényeket,
temetők helyett
életet
nekem a kérés
nagy szégyen,
adjon úgyis, ha
nem kérem.

SZERKESZTETTE:
KAÁLI NAGY BOTOND

1364. sz., 2018. december 29.

A láthatatlan hóhér Fotó: Bereczky Sándor



Közzétette 2018–2019-es, 74. évadának januári műsor-
rendjét a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós
Társulata. Eszerint 2019 első hónapjában láthatunk krimit,
koprodukcióban készült drámai játékot, kortárs drámát, ko-
médiát, tragikomédiát, túlélőjátékot, szatírát, könnyes bohó-
zatot és versösszeállítást, vásárhelyi produkciókat és
vendégjátékot egyaránt. A januári műsortervet az alábbiakban
olvashatják.

Január 2., szerda 16.00 és 19.00 óra – Agatha Christie: A
láthatatlan hóhér | krimi | rendező: Gáspárik Attila | Nagyterem.

Január 3., csütörtök 19.00 óra – Agatha Christie: A látha-
tatlan hóhér | krimi | rendező: Gáspárik Attila | Nagyterem.

Január 4., péntek 19.00 óra – Agatha Christie: A láthatat-
lan hóhér | krimi | rendező: Gáspárik Attila | Nagyterem.

Január 5., szombat 19.00 óra – Tamási Áron: Tündöklő
Jeromos | drámai játék | rendező: Török Viola | Nagyterem.
A Tompa Miklós Társulat, a Spectrum Színház és a Maros
Művészegyüttes közös produkciója

Január 6., vasárnap 16.00 és 19.00 óra – Tamási Áron:
Tündöklő Jeromos | drámai játék| rendező: Török Viola |
Nagyterem. A Tompa Miklós Társulat, a Spectrum Színház
és a Maros Művészegyüttes közös produkciója.

Január 9., szerda 19.00 óra – Agatha Christie: A láthatat-
lan hóhér | krimi | rendező: Gáspárik Attila | Nagyterem.

Január 10., csütörtök 17.00 óra – George Ştefan: Tündér-
ország | kortárs dráma | rendező: Keresztes&Blaga | Nagy-
termi stúdiótér. 

Január 10., csütörtök 20.00 óra – Dálnoky Réka: Téve-
dések tárháza | kortárs dráma | rendező: Nicu Mihoc | Kiste-
rem. 

Január 11., péntek 19.30 óra – Moliere/Bodolay: Le Mi-
santhrope – Az új embergyűlölő | komédia | rendező: 
Bodolay |Kisterem. Az előadás időtartama 1 óra 20 perc (szü-
net nélkül).

Január 12., szombat 19.30 óra – Ivan Viripajev: Része-
gek | dráma | rendező: Radu Afrim |Kisterem. Az előadás idő-
tartama 3 óra 15 perc (1 szünettel).

Január 13., vasárnap 19.30 óra – Horace McCoy: A lo-
vakat lelövik, ugye? | dráma | rendező: Mădălin Hîncu | Kis-
terem. A fiatal rendezőknek meghirdetett pályázat nyertese.
Az előadás időtartama 2 óra 15 perc (szünet nélkül).

Január 14., hétfő 19.30 óra – Horace McCoy: A lovakat
lelövik, ugye? | dráma | rendező: Mădălin Hîncu | Kisterem.
A fiatal rendezőknek meghirdetett pályázat nyertese. Az elő-
adás időtartama 2 óra 15 perc (szünet nélkül).

Január 16., szerda 19.30 óra – Pozsgai Zsolt: Liselotte és
a május | tragikomédia | Kisterem. A Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház és a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Aka-
démiai Műhelyének koprodukciója. Az előadás időtartama 1
óra 30 perc (szünet nélkül).

Január 19., szombat 19.00 óra – William Golding: A le-
gyek ura | rendező: Vidovszky György | túlélőjáték – ifjúsági
előadás | Nagyterem. Az előadás időtartama 1 óra 50 perc
(szünet nélkül).

Január 22., kedd 19.00 óra – Radu Afrim: Retromadár
blokknak csapódik és forró aszfaltra zuhan | színdarab | ren-
dező: Radu Afrim |Nagyterem. 

Január 24., csütörtök 19.30 óra – Timur Vermes: Nézd,
ki van itt! |rendező: Theodor Cristian Popescu | szatíra |Kis-
terem.

Január 25., péntek 19.00 óra – Henrik Ibsen: Hedda Gab-
ler | rendező: Keresztes Attila | dráma |Nagytermi stúdiótér.
Az előadás időtartama 1 óra 50 perc (szünet nélkül).

Január 26., szombat 19.30 óra – De szeretnék gazdag
lenni! |rendező: Gáspárik Attila | vers, ami belefér | Kisterem. 

Január 31., csütörtök 17.00 óra – Karácsony Benő–Kin-
cses Elemér: Pjotruska | rendező: Kincses Elemér | könnyes
bohózat | Underground terem.

Vendégjáték: 2019. január 28. – Hedda Gabler – Nemzeti
Színház, Budapest. 

A műsorrendre és az előadásokra a későbbiekben termé-
szetesen visszatérünk. (Knb.) 
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Januári színházajánló

Tündöklő Jeromos

A láthatatlan hóhér

A láthatatlan hóhér

Tündöklő Jeromos



„Lantom dörmögő medve.”
Szerkesztői üzenetek. A Vasárnapi Újság  1859. évi számaiból
tallózta: Bölöni Domokos

A rabló
Elrabolta időnket. A legszebb strófát kiirtuk belőle:

„Lerogy sulya alatt
Bősz baltacsapásnak;
Átkozott légy! igy kiált föl.
és szörnyet hal másnap.” 

(Másnap hal szörnyet!)

Szüreti dal
„Tele putton van a hátán,
Úgy megy a szolga az Ádám,
De én majd csak mustot iszom,
Meg gesztenyét, attól hizom.
Juhajna!

(A k…i szüreten gesztenyét is isznak?)

A torkos macska
Csak úgy zörög a csontja:

„Hej lánczhordta teringette!
A lencsémet mind megette,
Bár kelne ki a gyomrába,
Hogy ne ette meg hiába.
Mivel megetted lencsémet,
Ucczu! megeszlek most téged.” 

(Jó étvágyat!)

Jókai Mórhoz
Így szólítja meg. „Te nemzetséged illő ivadéka!” 
– Ezt legalább aljas hizelgésnek senki nem fogja nevezhetni.
Még azt is mondja; hogy: „Dicstüzed bájtengerében él kép-
zeted!” 
– Hadd el, hadd el, ne muzsikálj.

Gyászlovag
Rege Jeruzsalemi András király idejéből. Rendkívül komoly
és igen erős a refrainban, például:

„Mint néma (!?) fergeteg halad
A gyászlovag az ég alatt
Vad éjszakának idején
Nyeritő ménje tetején. (!)
Irgalmas ég! hova megy ő?
Haragja minden perczbe nő.

Aczélkard lóg az oldalán,
Damaskusban készült talán,
Övében töltött pisztolyok. (Abban az időben!)
Szemében görögtüz (?) lobog.
Irgalmas ég! hova megy ő?
Haragja minden perczbe nő.”

A végstrófában gyönyörűen van alkalmazva a refrain:

„Leszállt a nap szép csendesen
Föltünt (!) az éj sötétesen,
Leszállt ő is a sirba le,
Mert megszakadt hű kebele.
Irgalmas ég! hova megy ő?
Haragja minden perczbe nő.”

(Midőn már sirba szállt!)

Szent-Ábrahám, Erdély
Szent Izsákra és Szent Jákobra kérjük önt, ne küldjön már
Szent Ábrahámról több verset Vörösmarty halálára, mert már
sok lesz.

Az én faggyúgyertyámhoz
Valóban költői tárgy, méltó a megéneklésre. Itt-ott van benne
jó ötlet is. Az első strófa így pislog:

„Zengek rólad, pisla gyertyám,
Magasztaló éneket;

Az én árva lantom és te
Épen összeilletek:
Faggyuból van az én lantom,
Füzfából vagy öntve te,
Jánosbogár a te fényed,
Lantom dörmögő medve.”

Újévi köszöntések
Egy kocsikassal kaptunk, de valamennyi nem ér egy „mon-
danivalót”. Legjobb ez:

„Legyen pénzünk, egészségünk,
Borunk, buzánk fölösleg,
A jólétnek szent sövénye
Keritsen be körösleg.
S ha meghalunk, a menyország
Ajtaja tárva légyen.
Ámde kivánkozzék vissza,
A ki oda bemégyen.”

(A két utolsó sor alatt igy kommentálja a szerző: „Azaz olly jó
dolga legyen a magyarnak, hogy még a mennyországból is visz-
szakivánkozzék”. E kommentár valóban nem volt felesleges.)

Bor, sör, viz

Érdemesnek találtuk a kiadásra e rovatban. Hangzása a kö-
vetkezendő:

„A bor, a bor, a bor,
Bár gyakran torkra forr,
Párja még sincs neki;
A bölcs csak neveti,
Hogyha virágzik orr…
A bor, a bor, a bor.”

„A sör, a sör, a sör,
Hogy vigye el az ör…
Nem ér egy fagarast,
Csak növeszti a hast,
S puffasztólag gyötör…
A sör, a sör, a sör.”

„A viz, a viz, a viz,
Nincs abban semmi iz,
Egy csepp kedvet sem ád
Ez rá a szörnyü vád,
Tőle csak a béka hiz…
A viz, a viz, a viz.”

(A vers, a vers, a vers!)

Tornai népdalok
„Eggyügyü népdalaimat világ elibe ohajtván bocsátani, bátor
vagyok alkalmatlankodni” stb. – Az „alkalmatlankodás” nem
volna baj, de az az „eggyügyüség” egy g-vel is sok, hát még
kettővel!

Gyötrelem

Kóstolóul ennyit kiadunk belőle:

„Fáj a szivem, mintha benne
Ezer milljom féreg lenne,
Hej! pedig csak egy van benne!
A szerelem ő kigyelme.”

Furcsa fogalma van a szerelemről kigyelmednek!

Egy rosz versiró panasza
„Hej Guttenberg, te hires Guttenberg,
Te a könyvnyomtatás feltalálója!
Milly hires ember lehetnék már én,
Ha az az ördögmesterség nem volna!”

Bizony, nagy kárt tett önnek az a Guttenberg!

Poétai episztola
Brassó. J. P. – Nem lehet mindent kinyomtatni, a mi irva van.
Több levelét félre kellett tennünk tárgyhalmaz miatt, de ezt a
mostani verset már ide iktatjuk, hadd legyen jobb kedvünk.

AZ ÉN PÁLYÁM.

Ezer nyolczszáz huzonhétbe
Felső-Bihar délmegyébe,
Furta falva helységébe
Hozott anyám földi létre.

J-n-i P. az én nevem,
Harmiczkét év, hogy viselem,
Maradt nekem örökségem
Puszta névvel szegénységem.

A váradi iskolába
Voltam én ott gramatista,
Még pedig csak secundista,
De ám mindig eminista.

Iskolákat nem végeztem,
Nem engedte szegénységem.
Mesterségre kelle mennem,
A millyet én megkedveltem.

Mesterségem ugy szeretem,
A mig élek, meg nem vetem,
Izzad, törik a tenyerem,
Kenyeremet ugy keresem.

Az ujságot ugy kedvelem,
Tele vele a műhelyem,
Ha a munkám elvégezem,
Az ujságot előveszem.

Vasárnapi és Hirmondó,
Politika, Magyar Sajtó,
Ez mind a négy derék és jó,
Van benne olvasnivaló.

El-elnézem a képeket,
Elolvasom a czikkeket,
Ha olvasom az ujságot,
Elfelejtem a sok búmot.

Petőfivel csak azt mondom,
Bort is iszom, ha szomjazom,
Ez már nekem rég szokásom,
Még csak élek, el nem hagyom.

Bort is iszom, olvasok is,
Dolgozok is, mulatok is,
Járatom az ujságot is,
Lángolok is, szeretek is.

Megüritem a poharat,
Elfelejtem a sok búmat,
Borban a gond elaluszik,
De a szivem felmelegszik.

Földi élet, vándor pálya,
Itt hagyjuk ezt nemsokára,
Nyiljon fel hát szánk imára,
Lelkünknek lesz az javára.

Isten keze mindenható,
Áldásokat osztogató,
Verseimben az utolsó,
Lakóhelyem mostan Brassó.

J. P., szücssegéd.
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A Döntők döntőjével befejező-
dött a Fölszállott a páva című nép-
zenei és néptáncos tehetségkutató
műsor különleges évada, amelyet a

Duna Televízió pénteken élőben
közvetített. A tehetségkutató 2018-
as évadában a műsor eddigi leg-
jobbjai mérték össze tudásukat.

A Döntők döntője fináléjában a
nézők szavazatai alapján az énekes
szólisták és énekegyüttesek kategó-
riában az erdélyi Borbáth Szilvesz-

ter kapta a legtöbb szavazatot.
Szóló- és páros tánc kategóriában
Bulyáki Anett és Oszlánszki Patrik,
a hangszeres szólisták és zenekarok

kategóriájában a
Fokos Zenekar,
a néptáncegyüt-
tesek közül
pedig a Jászság
Népi Együttes
vehette át az
OTP Bank egy-
egy millió fo-
rintos nyere-
ményét, ame-
lyet a ver-
senyzők a mű-
sorban jótékony
célokra ajánlot-
tak fel. 

A jótékony
felajánlásokat
követően az
OTP Bank to-
vábbi egy-egy
millió forintot
ajánlott fel a
győzteseknek
saját célra. Akik
nem szerepeltek
a győztesek kö-
zött, fél-fél mil-
lió forintos
jutalmat vehet-
tek át. Mind-
ezek mellett
egymillió forin-
tos különdíjat
kapott ifjabb
Ürmös Sándor
cimbalmos. 

A Médiaszolgáltatás-támogató
és Vagyonkezelő Alap (MTVA) és
a Hagyományok Háza hatodszorra
megrendezett tehetségkutatójának
fináléjában tíz produkciót láthattak
a nézők. Az énekes szólisták és
énekegyüttesek között Borbáth
Szilveszter, Sőregi Anna és Komá-
romi Kristóf, valamint a Pendely
Énekegyüttes lépett színpadra. A
hangszeres szólisták és zenekarok
kategóriájában a Fokos Zenekart és
a Torkos Zenekart, a szóló- és
páros tánc kategóriában pedig Bu-
lyáki Anettet, Oszlánszki Patrikot
és Majer Tamást láthatta a közön-
ség. A néptáncegyüttesek közül a
Debreceni Hajdú Táncegyüttes, a
Jászság Népi Együttes és a Szinva-
völgyi Néptáncműhely jutott a finá-
léba.

Az idei évad újdonsága volt,
hogy a közönség szavazatain mú-
lott, mely produkciók jutottak a
döntőbe. 

A zsűri elnöke Sebő Ferenc Kos-
suth-díjas zenész, a nemzet művé-
sze volt, mellette idén is Sebestyén
Márta Kossuth-díjas énekes, Agócs
Gergely néprajzkutató, népzenész,
a Hagyományok Háza tudományos
munkatársa, Diószegi László törté-
nész, koreográfus, a Martin
György Néptáncszövetség elnöke,
valamint Zsuráfszky Zoltán Kos-
suth-díjas táncművész, koreográfus,
a Magyar Nemzeti Táncegyüttes
művészeti vezetője értékelte a pro-
dukciókat. A műsort ebben az évad-
ban is Morvai Noémi és Novák
Péter vezette.

Fölszállott a páva
Befejeződött a Döntők döntője
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Két héten át, december 21-től ja-
nuár 4-ig szabadon elérhető száz
film a Filmarchívum Vimeo csator-
náján. 

Az ünnepek alatt a közönség sza-
badon élvezheti a Nemzeti Digitali-
zációs és Filmfelújítási Program
közelmúltban született eredmé-
nyeit, klasszikusokat és kultfilme-
ket, közönségkedvenceket és
újrafelfedezésre váró értékeket épp-
úgy, mint a sosem látott ritkaságo-
kat – közölte a Magyar Nemzeti
Filmalap az MTI-vel.

A listán 54 rendező száz filmje
szerepel, összesen 4200 percben, a
legrégebbi film 1912-ből, a legú-
jabb 1998-ból származik. A váloga-

tásban helyet kaptak az idén 85 éves
Sára Sándor filmjei, a Tüske a
köröm alatt, vagy a hadifogságot
túlélők emlékeit feldolgozó Lefegy-
verzett ellenséges erők, a Fábri Zol-
tán-életmű restaurálásából pedig
kevésbé ismert darabok kerülnek
sorra, köztük a Dúvad, a Hangya-
boly és a Requiem. 

Szerepelnek olyan különlegessé-
gek is, mint az 1960-as évek egyik
legizgalmasabb krimije, a Hamis
Izabella, Zolnay Pál két forma-
bontó, Sebő-zenére forgatott filmje,
a Fotográfia és a Sámán, vagy
Fehér György Szenvedély című
drámája. Olyan legendás művek is
helyet kaptak a válogatásban, mint

a Talpuk alatt fütyül a szél, a Meteo,
a Cha-cha-cha, A Pendragon le-
genda, vagy a Falfúró, de örökzöld
vígjátékok is, mint a Hyppolit, a
lakáj, a Butaságom története és a
Sose halunk meg. 

Az idei válogatásban különös
hangsúlyt kap az animáció, minden
korosztály számára. Az olyan nagy-
filmek, mint Jankovics Marcell
János vitéze és Kovásznai György
groteszk közérzetrajza, a Habfürdő
mellett a világhírű magyar animá-
ciós filmesek rövidfilmjeiből is lát-
hat válogatást a közönség. Felújított
minőségben nézhetők Rofusz Fe-
renc, Foky Ottó, Szoboszlay Péter,
Vajda Béla, Jankovics Marcell és
Kovásznai György kisfilmjei, kuri-
ózumok lesznek Macskássy Gyula
és Dargay Attila reklámfilmjei is.

A nem fikciós műfajban a ma-
gyar dokumentumfilm kiváló alko-
tói – köztük Almási Tamás, Schiffer
Pál, Forgács Péter és Gyarmathy
Lívia – kevésbé játszott filmjei sze-
repelnek.

A Budapest-filmblokkban retro-
hangulatú színes felvételekkel a

hatvanas évek elejéről is megtekint-
hető lesz pár alkotás, néhány olyan
is, amely száz év után most látható
először. Az archívumi kutatómunka
során került elő például az a kétórá-
nyi kameranegatív, amely az 1918-
1919-es filmhíradók forgatásakor
készült, és amelynek képsorairól jó-
formán semmit sem lehet tudni a
feliratok híján. Az itt publikált első
két tekercs megfejtőkre vár, akik a
videók alatti kommentmezőkben
megoszthatják tippjeiket a helyszí-
neket, személyeket és eseményeket
illetően. 

A válogatással a közönség be-
pillanthat az archívum munkájába
is. Látható a Filmarchívum ma-
gyar játékfilmgyűjteményének
egyik legkorábbi darabja, az 1912-
es Keserű szerelem, de felidézik
az első, részben színes nyers-
anyagra forgatott magyar filmet,
Radványi Géza 1941-ben készült,
A beszélő köntös című munkáját
is, amelynek tízperces színes be-
tétje 15 évvel ezelőtt a Filmarchí-
vum első kísérlete volt a digitális
felújításra.

Az ünnepek alatt száz film szabadon elérhető a Filmarchívum csatornáján

A Pendragon legenda

Fotó: Máthé Zoltán

Hyppolit, a lakáj



Idén hat csapat részvételével
rendezték meg a labdarúgó-játék-
vezetők kispályás nemzetközi lab-
darúgótornáját Keszthelyen:
Marosvásárhely, Lendva (Szlové-
nia), Zalaegerszeg, Nagykanizsa,
Lenti és a házigazda Keszthely
képviseltette magát. 

Marosvásárhelyről ezúttal is a
Fair Play Maros utazott az anya-
országba. A tornán látványos, iz-
galmas és szoros mérkőzések
voltak, a nagyon erős mezőnyben
a vásárhelyi sípmesterek mérlege
három döntetlen és két vereség,
ami az 5. helyre érdemesítette
őket. A csapat eredményei: Ma-
rosvásárhely – Zalaegerszeg 0-2,
Marosvásárhely – Lenti 1-1,
Nagykanizsa – Marosvásárhely
3-1, Lendva – Marosvásárhely 
3-3, Keszthely – Marosvásárhely
2-2.

A Fair Play csapat összetétele:
Ovidiu Bordaş kapus; George Co-
tîrlan, Mózes Barna, Radu Bruzlea,
Sorin Muntean, Florin Andrei, Isz-

lai István, Florin Ioja, Călin Buşcu,
Fodor János és Alin Danciu me-
zőnyjátékosok. Csapatvezetők:
Cseh Gábor és Călin Flanja.

A torna végeredménye: 1. Zala-
egerszeg 13 pont (8-2-es gólkü-
lönbség), 2. Keszthely 10 (16-9), 3.
Nagykanizsa 10 (13-7), 4. Lendva
4 (10-16), 5. Marosvásárhely 3 (7-
11), 6. Lenti 1 (3-15).

A torna gólkirálya Iványi Gábor
(Nagykanizsa) lett, míg a torna leg-
jobb kapusa címet Kígyós Krisz-
tián (Keszthely) nyerte el.

A csapatokat a szervezők emlék-
serleggel, a játékosokat egyforma
aranyéremmel jutalmazták.

Az ünnepélyes díjátadáson részt
vett az MLSZ Zala megyei igazga-
tója, Józsi György, Szabó Zsolt
volt nemzetközi játékvezető, aki a
magyar bírók örökranglistáját ve-
zeti, hiszen a legtöbb NB I-es mér-
kőzést vezette.

A marosvásárhelyi Fair Play
csapatot fogadta Zalaegerszeg al-
polgármestere, Gecse Péter.

A sportvezetők szakmai meg-
beszélésén Zalaegerszeg részéről

Józsi György és Balázsi Mihály,
Lendva részéről Tompa Marjan, a
játékvezetői testület elnöke, Ma-
rosvásárhely részéről Cseh

Gábor, a MA-ZA elnöke vett
részt. A horvátországi Varasd já-
tékvezetői testületének elnöke te-
lefonon közölte beleegyezését,

miszerint ezután minden évben
felváltva más-más országban
szervezik a J4-ek nemzetközi tor-
náját.

Alig néhány nappal az alapszakasz befejeződése
után a női kosárlabda Nemzeti Liga a középszakasz
mérkőzéseivel folytatódott. Az első meccset a Maros-
vásárhelyi CSM játszotta, amely azt a KSE-t fogadta,
amely az alapszakasz utolsó fordulójában játszott
nagyváradi meccs után hazafelé menet „nézett be” a
ligeti sportcsarnokba, hogy megkezdje a középsza-
kaszt a Sárga csoportban.

A marosvásárhelyiek, akiknek gyakorlatilag nem
lehet lényeges célkitűzésük ebben a bajnokságban, hi-
szen nem vehetnek részt az 1-8. helyek rájátszásában
– márpedig a Sárga csoportban az egyetlen valós tét
az erre jogosító első hely –, könnyed sikerrel kezdték
az újabb bajnoki fázist. Megkönnyítette a dolgukat,
hogy a KSE egy szem idegenlégiósa, Kayla Mobley
nem lépett pályára, noha beöltözött, elvégezte a beme-
legítést, és nem volt látható baja. Nagyon hiányzott a
csapatból, hiszen általában ő szerzi a kézdivásárhe-
lyiek pontjainak legnagyobb hányadát. Igaz, a CSM-
nél nem játszott Mészáros, Badi, Plaviţu és
Ignat-Kleemann sem, de a marosvásárhelyi csapat
kerete sokkal kiegyensúlyozottabb, és a KSE ellen
olyanok is csillogtak, akik máskor kevésbé. Ionel
Brustur edző megengedhette magának, hogy a ren-
delkezésére álló nyolc játékos mindegyike jelentős
lehetőséget kapjon, azok is, akik máskor csak a haj-
rában kaptak esélyt, vagy pedig egyáltalán nem lép-
tek pályára.

A győzelem még annál is magabiztosabb volt, mint
a végeredmény mutatja, hiszen csak a végén csökkent
picit a különbség. Jellemző volt a játék hangulatára,
hogy az első két negyedben összesen két-két személyi
hibát kellett befújjanak a játékvezetők, azaz félidőig
négyet, és a KSE játékosai csak egyszer szabálytalan-
kodtak. Ami azt jelzi, hogy ők sem igazán bíztak a si-

kerben, a marosvásárhelyiek pedig sokszor zavartala-
nul törhettek kosárra. 

A Sárga csoportban január 5-én folytatódik a küz-
delem (a Piros csoportban szilveszter előtt még beik-
tattak egy fordulót), amikor a Marosvásárhelyi CSM
a Bukaresti Rapid otthonába látogat.

Eredményjelző
A női kosárlabda Nemzeti Ligában:
* Piros csoport, 1. forduló: Kolozsvári U –

Brassói Barcaság 80:74, Szatmárnémeti CSM –
Konstancai Phoenix 98:70, Aradi ICIM – CSM
Târgovişte 61:64. A Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC
állt. 

* Sárga csoport, 1. forduló: Marosvásárhelyi
CSM – Kézdivásárhelyi SE 72:46, CSM Alexand-
ria – Bukaresti Rapid 69:77, Bukaresti Agrono-
mia – Nagyváradi CSU 76:82.

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, középszakasz,

Sárga csoport, 1. forduló: Marosvásárhelyi CSM
– Kézdivásárhelyi SE 72:46 (21-9, 19-11, 21-11, 11-
15)

Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 30 néző.
Vezette: Tudor Crişan (Kolozsvár), Eugen Lăză-
rescu (Kolozsvár), Faluvégi István (Szászrégen).
Ellenőr: Alexandru Columban (Kolozsvár).

Marosvásárhely: Robinson 16 pont, Bobar 12,
Radu 12, Maxim 9 (2), Feiseş 8 (1), Nagy-Voica 7
(1), Borşan 5 (1), Bokor 3.

Kézdivásárhely: Dănălache 10 (2), Bölöni 8 (2),
Debreczi 8, Holinka-Miklós 8 (1), Istók 4, Voloncs
4, Czimbalmos 2, Lénárt 2. 

A Piros csoport rangsora
1. Szatmárnémeti 8/3 19
2. Sepsiszentgyörgy 10/0 18
3. Târgovişte 5/6 16
4. Brassó 5/6 16
5. Arad 4/7 15
6. Konstanca 11/2 12
7. Kolozsvár 1/10 12
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Még karácsony előtt megkezdték 
a középszakaszt

Öt arany-, egy ezüst- és négy
bronzérem került a marosvásárhe-
lyi Szász Albert Sportlíceum 12 fős
versenyzői küldöttségének tarso-
lyába a Bákóban december 8-9-én
a December 1.-kupáért rendezett
atlétikaversenyen. A találkozót az
Ifjúsági és Sportigazgatóság a ju-
nior 1, junior 2 és junior 3 korosz-
tályú fiatalok számára rendezte. A
rendezvényen 16 romániai klub
mintegy 230 sportolója vett részt.

A marosvásárhelyi díjazottak: 
* junior 1-2 kategória (16-19

évesek): Darius Făgăraş – I. (60 m
gátfutás), III. (400 m síkfutás); Da-
cian Costea – I. (rúdugrás); Adrian

Petrişor Ciorbă – II. (800 m síkfu-
tás)

* junior 3 kategória (14-15 éve-
sek): Tóth Csenge – I. (60 m gátfu-
tás); Labancz Tamás – I.
(magasugrás); Balázs Norbert – I.
(rúdugrás); Lőrincz Norbert – III.
(távolugrás); Kovács Csanád – III.
(60 m gátfutás); Teodora Teut – III.
(távolugrás).

Mint George Buhlea testnevelő
tanár elmondta, ezek az eredmé-
nyek azért értékesek, mivel a téli
időszakban a marosvásárhelyi atlé-
ták csupán a Bolyai Farkas Elmé-
leti Líceum kültéri, fagyos pályáján
vagy a Szász Albert Sportlíceum
sporttermében edzhetnek, amelyek
nem teljesen megfelelőek erre a
célra.

Czimbalmos Ferenc Attila

Czimbalmos Ferenc Attila

Európai focikörkép
* Angol Premier Liga, 18. forduló: Arsenal – Burnley 3-1, Bourne-

mouth – Brighton & Hove Albion 2-0, Cardiff – Manchester United 1-5,
Chelsea – Leicester 0-1, Everton – Tottenham 2-6, Huddersfield – Sout-
hampton 1-3, Manchester City – Crystal Palace 2-3, Newcastle United –
Fulham 0-0, West Ham United – Watford 0-2, Wolverhampton – Liver-
pool 0-2; 19. forduló: Brighton & Hove Albion – Arsenal 1-1, Burnley –
Everton 1-5, Crystal Palace – Cardiff 0-0, Fulham – Wolverhampton 1-1,
Leicester – Manchester City 2-1, Liverpool – Newcastle United 4-0, Man-
chester United – Huddersfield 3-1, Southampton – West Ham United 1-
2, Tottenham – Bournemouth 5-0, Watford – Chelsea 1-2. Az élcsoport:
1. Liverpool 51 pont, 2. Tottenham 45, 3. Manchester City 44.

* Spanyol Primera División, 17. forduló: Athletic Bilbao – Valladolid
1-1, Atlético Madrid – Espanyol 1-0, FC Barcelona – Celta Vigo 2-0, Betis
– Eibar 1-1, Leganés – Sevilla 1-1, Real Sociedad – Alavés 0-1, Girona –
Getafe 1-1, Valencia – Huesca 2-1, Rayo Vallecano – Levante 2-1. Az él-
csoport: 1. Barcelona 37 pont, 2. Atlético Madrid 34, 3. Sevilla 32.

* Olasz Serie A, 17. forduló: Chievo – Inter 1-1, Empoli – Sampdoria
2-4, Genoa – Atalanta 3-1, Juventus – AS Roma 1-0, Lazio – Cagliari 3-
1, AC Milan – Fiorentina 0-1, Napoli – SPAL 1-0, Parma – Bologna 0-0,
Sassuolo – Torino 1-1, Udinese – Frosinone 1-1; 18. forduló: Atalanta –
Juventus 2-2, Bologna – Lazio 0-2, Cagliari – Genoa 1-0, Fiorentina –
Parma 0-1, Frosinone – AC Milan 0-0, Inter – Napoli 1-0, AS Roma –
Sassuolo 3-1, Sampdoria – Chievo 2-0, SPAL – Udinese 0-0, Torino –
Empoli 3-0. Az élcsoport: 1. Juventus 50 pont, 2. Napoli 41, 3. Inter 36.

* Német Bundesliga, 17. forduló: Hoffenheim – Mainz 1-1, Borussia
Dortmund – Mönchengladbach 2-1, Bayer Leverkusen – Hertha BSC 3-
1, Lipcsei RB – Brémai Werder 3-2, VfB Stuttgart – Schalke 04 1-3, Eint-
racht Frankfurt – Bayern München 0-3, Augsburg – Wolfsburg 2-3,
Hannover 96 – Fortuna Düsseldorf 0-1, FC Nürnberg – Freiburg 0-1. Az
élcsoport: 1. Borussia Dortmund 42 pont, 2. Bayern München 36, 3. Mön-
chengladbach 33.

* Francia Ligue 1, 19. forduló: Angers – Olympique Marseille 1-1,
Bordeaux – Amiens SC 1-1, Lille – Toulouse 1-2, AS Monaco – Guin-
gamp 0-2, Montpellier HSC – Lyon 1-1, Paris St. Germain – Nantes 1-0,
Reims – Caen 2-2, Stade Rennes – Nimes 4-0, St. Etienne – Dijon 3-0,
Strasbourg – Nice 2-0. Az élcsoport: 1. Paris St. Germain 47 pont, 2. Lille
34, 3. Lyon 32.

Fociztak a bírók, a Fair Play ötödik lett Keszthelyen

Tíz érem a marosvásárhelyi 
atléták tarsolyában

Bálint Zsombor

A Sárga csoport rangsora
1. Nagyvárad 10/3 22
2. Rapid 8/5 21
3. Marosvásárhely 8/5 21
4. Kézdivásárhely 4/9 17
5. Alexandria 2/11 15
6. Agronomia 2/11 15

Nem jött össze a tavalyi bravúr a PRESSing öreg-
fiú-focicsapatának, a magyar sajtó csapata ezúttal
kénytelen volt beérni a harmadik hellyel az évzáró-
nak számító Karácsony-kupán. A Pálosi Csaba és
lelkes társai által szervezett hagyományos decem-
beri megmérettetésen ezúttal nem borult a papír-
forma, a Baróti Zsolt által vezetett bolyaisok
megérdemelten diadalmaskodtak. A nagyon jó kez-
dőemberekkel és hosszú kispaddal rendelkező győz-
tes csapat mindenkin átgázolt, csupán a Pressingnek
sikerült majdhogynem megviccelnie. Az idei kupa-
győztes (amely nem azonos a neves középiskola ta-
nári csapatával) 1-3-ról állt fel, és az utolsó
percekben lőtt két góllal mentett pontot és becsüle-

tet az újságírók ellen. A remi sorsdöntőnek bizo-
nyult, hiszen Berekméri Edmond lesérülése miatt az
utolsó meccsük java részét a sajtósok emberhátrány-
ban játszották. Még így is sokáig 1-1-re állt a Vak-
Pali elleni mérkőzésük, ám a hajrában kifulladtak,
és még egy gólt kaptak. A Bolyai és a VakPali csa-
táját előbbi nyerte, míg a Kocsárd az idén sem jutott
túl a bokszzsák szerepén. Végső sorrend: 1. Bolyai
7 pont, 2. VakPali 6 pont, 3. PRESSing 4 pont, 4.
Kocsárd 0 pont. 

A PRESSing az idén Erdélyben és Magyarországon
összesen 43 meccset játszott, mérlege 50 százalékos,
a 17 győzelem és ugyanannyi vereség mellett 9 dön-
tetlent ért el, gólaránya 117-113. 

Bolyais győzelem a Karácsony-kupán



ADÁSVÉTEL

AJÁNDÉKOZOK egy kis testű kutyát

egészségügyi könyvvel, az oltást

megkapta. Tel. 0744-573-699. (13/545)

ELADÓ Szászrégenben három bon-

tott csempekályha, két nagyobb, egy

közepes méretű. Érdeklődni a 0743-

548-101-es és a 0744-775-177-es te-

lefonszámon. (mp.-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk január 2-

án GLIGOR ILONÁRA halálának

negyedik évfordulóján. Emléke

legyen áldott, nyugalma csen-

des! Emlékét őrzi fia, Csaba,

menye, Zsóka, unokája, Betty, ba-

rátja, Mátyás, anyatársa, közeli és

távoli rokonai. (7/530-I)

Fájó szívvel emlékezem drága fe-
leségemre, NAGY ILONÁRA halá-
lának hetedik évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Emlékét őrzi bánatos
férje. (2/534)

Megállok némán sírod mellett.
Szememben könnyel, szívemben
fájdalommal emlékezem decem-
ber 31-én szeretett édesapámra,
a mezőpaniti id. BORBÉLY 
SÁNDORRA halálának első évfor-
dulóján. Nyugodjon békében!
Joli és családja. (4/536-I)

Fájó szívvel emlékezünk decem-

ber 31-én a sáromberki GURZA

LÁSZLÓ tanítóra halálának hete-

dik évfordulóján. Drága szép em-

léke örökké közöttünk él, jóságát

és szeretetét szívünkben őrizzük.

Nyugodjon békében! Fia és csa-

ládja. (sz-I)

Szomorúan, fájó szívvel emléke-

zünk drága édesanyánkra, 

UDVARHELYI JÓZSEFNÉRE szül.

MÁTHÉ MÁRIA, aki 2012. decem-

ber 30-án itthagyott minket, és

édesapánkra, UDVARHELYI 

JÓZSEFRE, aki 1978. december

26-án halt meg.

Kegyelettel emlékezünk: lányaik,

Marika és Ágnes családjukkal,

valamint a rokonok, barátok és

szomszédok. (5/567)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a nagyon szeretett feleség, édes-
anya, szerető nagymama, déd-
mama, rokon, szomszéd, a
zágoni születésű 

GAGYI ROZÁLIA 
született Rácz 

életének 88. évében hosszan
tartó betegség után csendesen
megpihent. Temetése december
29-én 11 órakor lesz a marosvá-
sárhelyi katolikus temető felső
kápolnájából. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (7/569-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk, a mezőberge-
nyei születésű 

özv. NAGY ISTVÁNNÉ 
szül. Soós 

életének 92. évében csendesen
megpihent. Temetése folyó hó
29-én délután 1 órakor lesz a me-
zőbergenyei református ravatalo-
zóból. 

Gyászoló szerettei. (14/546-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszintén együttérzünk klub-
társunkkal, Kocsis Líviával,
aki drága ÉDESANYJÁT gyá-
szolja. Vigasztalódást kívá-
nunk szeretettel. A Harmónia
klub közössége. (-I)

Búcsúzunk szeretett szom-
szédunktól, NÉMA ILONÁTÓL.
Szeretteinek vigasztalódást
kívánunk. A Jeddi (Livezeni)
u. 27. számú tömbház lakói.
(9/572)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető
férj, édesapa, nagyapa, após, 

SABADEANU VASILE 
életének 79. évében hirtelen távozott az
élők sorából. Drága halottunkat december
30-án, vasárnap 13 órakor helyezzük örök
nyugalomra az új kórház mögötti temetőben. 

A gyászoló család. (sz-I)
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Üszök és könny után
Reménykednek a szentimrei reformátusok

Miután november végén leé-
gett a nyárádszentimrei refor-
mátusok gyülekezeti háza
máig is tisztázatlan okból, alig
egy hónap múltán a hívek
munkához láttak, és remélik,
egy év múlva egészen más
kép fogadja az arra járót.

A karácsony előtti napokban lá-
togattunk el ismét a gyülekezetbe.
Az olvadó hó alól jócskán kiütközött
az üszök, de néhány atyafi hangja
hallatszott a kormos falak mögött. 
Losonci Loránd gondnok mellé még
tízen csatlakoztak, az emeleten takarí-
tották a tűz nyomait, leadogaták és az
udvaron garmadába rakták az üszkös
gerendamaradványokat, pótkocsikra
lapátolták a romot, lebontották a
csupasz falak fölé emelkedő, veszé-
lyessé vált kéményt.

Szigeti Árpád lelkészt a parókián
találtuk; a kettős tűzesetkor szalad-
gálás közben elesett, és később kide-
rült: komoly térdsérülést szenvedett
– egyelőre fekvőgipszben van a lába,
de még nem tudni, hogy megússza-
e műtét nélkül. Igencsak bosszantja a
kényszerpihenő, hiszen rengeteg a
dolga ilyenkor a szentimrei és sep-
rődi gyülekezetben, és ott szeretne
lenni az udvaron dolgozó férfiak
között is.

Nagy a bizonytalanság
A november 29-én kora hajnal-

ban keletkezett tűz okát máig sem
tisztázták, mindenkinek van véle-
ménye, de senkinek sincs bizonyí-
téka, ahogy a másnap este kigyulladt
szomszédos istálló esetében sem,
így lassan az is feltételezhető, hogy
szándékos gyújtogatás célpontja lett
a 2014-ben átadott gyülekezeti ház.
„Pedig szép célt szolgált” – teszi
hozzá a lelkész, hisz a vallás-, káté-
és bibliaórák mellett nőszövetségi
alkalmaknak és a gyülekezeti kórus
révén kulturális események színhe-

lyéül is szolgált a tágas, kényelmes
nagyteremmel, jól felszerelt kony-
hával, lelkészi irodával, az emele-
ten vendég- és fürdőszobákkal. Sok
lelkésztárs irigyelte is az elődje
által építtetett ingatlant, amely az
idelátogatók szerint az Árpád-kora-
beli műemlék templom mellett a
falu büszkesége volt. Az épület
pusztulása nemcsak hatalmas
anyagi kárt jelent, de a gyülekezet
is gyászként élte meg: sokan eljöt-
tek a parókia kerítéséig, nézték a
kormos falakat, és könnyeztek –
meséli a lelkész, aki bevallotta, a

csapás után maga is percekig ült a
földön és megkönnyezte a fehérre
meszelt, tulipános mintájú tornácos
épületet.

De megelégelték az önsajnálatot,
és munkához láttak. Az épület biz-
tosítva volt, a biztosítótársaság
helyszíni szemlét tartott, azóta fo-
lyamatosan küldik neki a szükséges
dokumentumokat, de nem tudni,
hogy mikor és mennyi pénzt fognak
megítélni a gyülekezetnek. Ez hó-
napokig elhúzódhat, hiszen Buka-
restben döntenek majd a kérdésben.
A szentimreiek azonban már tervez-
nek: tanulmányokat, terveket készí-
tenek, építkezési engedélyt váltanak
ki, és amint egy kis pénzük lesz, el-
kezdik az újjáépítést. A fagerendás
mennyezetek helyett betonfödéme-
ket öntenének, ha a statikai vizsgá-

lat szerint az épület alapja megbírja
a terhelést, és lehet, hogy ehhez
részleges falbontásra is szükség
lesz.
Jócskán elkel az anyagi segítség

A 180 fős gyülekezet anyagi
helyzete nyilván nem bír meg ilyen
beruházást, hiszen csak maga az
épület mintegy hetvenötezer euró
értékű volt, és ebből jóformán
csak a téglafalak maradtak épek,
és egy kis tornácrész. Ennek elle-
nére a lelkész és a hívei bizakod-
nak: felhívást tettek közzé az
Erdélyi Református Egyházkerület
tizenöt egyházmegyéjében, hogy
aki teheti, adományozzon és imád-
kozzon a szentimreiekért. Az el-
múlt hetekben a bankszámlájukra
érkeztek adományok, a hívek is
felkeresték a parókiához „kötött”
lelkészüket, és adományoztak. Ez
mintegy négyezer euróra rúg, ami
a tervek elkészítésére és az építke-
zési engedélyre elegendő. „Látom,
tudom, hiszem, hogy vannak jó-
lelkű emberek” – vallja a lelkész.
Néhány napja egy ismeretlen ma-
rosvásárhelyi férfi kereste meg te-
lefonon, és felajánlotta, hogy
társaival segít a tervezésben. A
község fiataljai karácsonyi jóté-
konysági bált szerveztek, amelynek
bevételét felajánlották az egyház-
községnek. Az egyházkerület sem
hagyja magára a gyülekezetet, vár-

hatóan onnan is megítélnek szá-
mukra egy összeget, de ez sem egyik
napról a másikra történik. A gyüleke-
zeti ház építésekor holland és svájci
közösségek támogatták a szentimrei-
eket. Kérdésünkre, hogy ezúttal szá-
míthatnak-e ismét a segítségükre, a
lelkész nem tudott sem igent, sem
nemet mondani: mindkét fél tájékozó-
dott a helyzetről, de egyelőre vissza-
jelzés nem érkezett. Addig is várják a
jóakaratú emberek felajánlását, a pénz-
adományt a gyülekezet
RO73RNCB0193157342340001
számú, a Román Kereskedelmi Bank
(BCR) marosvásárhelyi ügynökségé-
nél nyitott számlájára utalhatják, vagy
eljuttathatják, elvihetik személyesen a
gyülekezet lelkészéhez, gondnoká-
hoz.

Egyelőre a gyülekezet kénytelen
az egykori kántorlakást használni,
mivel télen a templom a hideg miatt
nem használható. Viszont a kántori
épület két, egybenyitott terme sem
elegendő, negyven személy sem fér
be a hitéleti alkalmakon, a nyílászá-
rók régiek, a deszkapadló résein be-
áramlik a hideg. Ilyen körülmények
között szenteste a dombtetőn álló
ódon templomban gyülekeztek a
hívek, hiszen a gyermekek ünnepi
előadására nemcsak a szülők, nagy-
szülők, hanem az egész közösség kí-
váncsi.

Gligor Róbert László

Az önsajnálat helyett munkához láttak a szentimreiek

Remélik, hogy egy év múlva befedett, legalább részben helyreállított épületük lesz   Fotó: Gligor Róbert László
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Egészségben, sikerekben és örömökben gazdag 
új évet kívánunk!

BOLDOG ÚJ ÉVET, 2019!
Dr. Dorin Florea Claudiu Maior,
polgármester                                                               a polgármester tanácsadója

Sergiu Papuc                                                                  Dr. Makkai Gergely
alpolgármester                                                                      alpolgármester

A diákok, egyetemisták 
és 55 év fölötti nyugdíjasok 

figyelmébe!
Felhívjuk a diákok, egyetemisták és 55 év fölötti

nyugdíjasok figyelmét, hogy a 2018. december 31-ig ér-
vényes bérletek felhasználási idejét meghosszabbítottuk
2019. január 31-ig. Eddig a dátumig lehet velük 
utazni!

A Siletina – Helyi Közszállítási Vállalat 
igazgatótanácsa




