
250 gyereknek szerez örömöt idén karácsonykor az anyaor-
szági „Egy vérből vagyunk” alapítvány, közülük hatvanan a
magyarfülpösi szórványkollégium bentlakói, akik a nagylelkű
adományozóknak köszönhetően a játék, édesség mellett
meleg, vízálló cipőt is kapnak.

Gui Angéla, az „Egy vérből vagyunk” alapítvány vezetője évek óta
szívügyének tekinti a rászoruló gyerekek megsegítését, ő az, aki nemcsak
a karácsonyt megelőző időszakban gyűjt azért, hogy szebbé tegye olyan
gyerekek ünnepét, akik nem írnak levelet az angyalnak vagy a Télapónak,
mert tudják, hogy úgysem teljesül a kívánságuk, akik nem várnak aján-
dékot a fa alá, mert talán karácsonyfájuk sincs. Hanem év közben is gyűjt
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Átadták a Látó
2021-es nívódíjait
Idén is kiosztotta nívódíjait a maros-
vásárhelyi Látó szépirodalmi folyó-
irat. A harmincadik alkalommal
odaítélt díj nyerteseit a szerkesztő-
ség a lapban publikált szerzők közül
választja ki, és hagyományosan az
év végén adja át.

____________3.

A játék, édesség mellett meleg lábbeli érkezik az anyaországból

Hatvan gyerek örülhet neki
NÉPÚJSÁG falinaptár

Kapható az újságárusoknál!

Hétfőig eső, havazás és szél
várható

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) pénteken mérsé-
kelt esőre, havazásra és hóviharra figyelmeztető előrejelzést
adott ki, amely fokozatosan az egész országra kiterjed, és
hétfő reggelig tart.

A meteorológusok szerint szombaton délután 2 órától hétfő reggel 8
óráig az ország legnagyobb részében időszakos esőzések vagy havazások
várhatók.

December 11-én délután főként a déli régiókban fog esni az eső, va-
sárnapra virradóra azonban a többi országrészre is kiterjed a rossz idő. A
hegyvidéken vegyes csapadékra kell számítani, vasárnapra virradóra az
1500 méter fölötti régiókban havazni fog. 

Vasárnaptól a nyugati és délnyugati régiókban is fokozatosan havazás
váltja fel az esőt, és hótakaró rakódik le, a hegyvidéken pedig sűrű hava-
zás várható.

A szakemberek szerint a lehulló csapadék mennyisége 15-25 liter,
domb- és hegyvidéken pedig több mint 40-50 liter is lehet négyzetméte-
renként.

Az ország nyugati és déli régióiban, illetve hegyvidéken megerősödik
a szél, átlagban 45-55 kilométer/órás sebességgel fújhat, a hegygerince-
ken a légmozgás sebessége meghaladhatja a 80-90 kilométert óránként,
hóviharokat idézve elő. (Agerpres)



Mitől lesz jobb a karácsony?
Mitől lesz jobb a karácsony? Zágoni Balázs legújabb könyve kapcsán

erről beszélget a szerzővel Daray Erzsébet december 11-én, szombaton
délelőtt 11 órától. A korlátozott létszámú rendezvényre a következő tele-
fonszámon lehet jelentkezni: 0771-119-956. 

Megjelent a Székelyföld 
decemberi száma

A Székelyföld folyóirat
2021/12. számában verssel
jelentkezik Czegő Zoltán,
Demeter Arnold, Fehér
Imola, Fellinger Károly,
Marton Ágnes, Orcsik Ro-
land, Tatár Sándor, Vasas
Tamás, Vári Csaba, Völgyi
Anna. Prózát publikál Balázs
Attila, Bangha Mónika, Csi-
kós Attila, Nádasi Krisztina,
Pintea László; Răzvan Pet-
rescu novellája Bertóti Jo-
hanna fordításában
olvasható. 

A Pályakép című rovatban
Simó Márton beszélget Balá-
zsi Dénes nyugalmazott ma-
gyartanárral, helytörténésszel.

A Ködoszlásban Nagy
Emőke A nagy szent család
kultusza a késő középkori
Magyarországon és annak
székelyföldi vonatkozásai
című tanulmánya olvasható.
Az Ujjlenyomatban Másréti Kató
Zoltán Pokolsár címmel közöl oral
history típusú írást. 

Az Alma materben Tánczos Vil-
mos Eigel Ernő tanár úrra, a csík-
szeredai Márton Áron Gimnázium
matematikatanánára, igazgatójára
emlékezik. 

A Szemlében olvashatók a Szé-
kelyföld-díjasok (Bangha Mónika
író, Nagy Attila költő, Romsics
Ignác történész és Vörös István író-
költő) laudációi. Kritikát Bene Ad-
rián közöl Tamás Dénes Az élő ház
című kötetéről, Borsodi L. László
Orcsik Roland Legalja című köny-
véről, Lőrinczi Dénes Nemes Gyula
Népem biztonságát őrzöm című kö-

tetéről, Máriás József pedig a Kö-
szörű időben című antológiáról.
Ugyanitt rövid ajánlók olvashatók a
Székely Könyvtár sorozat 96-100+
kötetéről: Benkő József: Transsilva-
nia specialis; Földi István: Század-
elő az udvartereken; Gazda József:
A Székelyföld történetéből; Király
László: Kék farkasok; Egyed
Emese: Válogatott versek; Siklódy
Ferenc: Könyvjegyek II.

A lapszámot Szentes Zágon fotói
illusztrálják.

A Székelyföld megvásárolható a
könyvesboltokban, előfizethető a
postán vagy banki átutalással. To-
vábbi részletek: www.szekelyfold-
folyoirat.ro

Makfalván is elültették az összetartozás fáit
A nemzeti összetartozás
jegyében, valamint a 2004.
december 5-i magyarországi
népszavazás elleni tiltakozás
kifejezéseként vasárnap
Makfalván három almafát ül-
tettek el.

Az akciót Tessely Zoltán ma-
gyarországi országgyűlési képvi-
selő kezdeményezte a tavaly, hogy
a nemzeti összetartozás évében és
a trianoni békediktátum 100. év-
fordulóján választókerülete telepü-
lésein és azok határokon túli
testvértelepülésein összesen száz
almafacsemetét ültessenek el. A ta-
valyra tervezett kezdeményezés
azonban a világjárvány miatt nem
valósult meg, de a jelenleg enyhülő
körülmények lehetővé tették annak
pótlását, ezért a képviselő minden
érintett települést felkért, hogy
december 5-én délután fél négykor
az összetartozás jelképeként elül-
tesse almafáját. Makfalva – mint
az anyaországi Csákvár testvérte-
lepülése – kapott felkérést, hogy
csatlakozzon az ültetési akcióhoz,
így került sor a községközpontban,
a községháza előtti zöldövezetben
az ültetésre, amelyre nemcsak fel-
nőttek, hanem népviseletbe öl-
tözve, kezükben székely és
nemzeti lobogókkal a gyerekek is
felvonultak. Az ültetésre odatévedt

a Mikulás is, amely megjutalmazta
az „aprónépet”, miután ígéretet ka-
pott, hogy ezután is jók lesznek.

Vass Imre polgármester meg-
tiszteltetésnek tartja, hogy az általa
vezetett Makfalva község is bekap-
csolódhatott az akcióba, amelynek
célja némiképp feledtetni a 2004.
évi „szégyenteljes népszavazás
rossz élményű emlékét”. Az elöl-
járó köszönetet mondott a meghí-
vásért a kezdeményező Tessely
Zoltán miniszterelnöki biztosnak,

valamint az ültetésen részt vevő
helyieknek. „Mi is abban vagyunk
érdekeltek, hogy az anyaországnak
nemzeti kormánya legyen továbbra
is, hogy soha ne ismétlődhessen
meg a 2004. december 5-ihez ha-
sonló népszavazás. Ne legyen az
anyaországnak olyan kormánya,
amelyik nem ért egyet azzal, hogy
a határon túli magyarok magyar ál-
lampolgárságot kapjanak” – hang-
súlyozta felszólalásában Vass
Imre. (GRL)

Ma ÁRPÁD, 
holnap GABRIELLA napja.
GABRIELLA: a Gábor (jelentése:
Isten embere vagy Isten erősnek bizo-
nyult) név női párja.
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azért, hogy lábbelit vásároljon
ezeknek a gyerekeknek, hogy va-
lamelyik gyermekotthonban meg
tudják javítani az elromlott kazánt,
vagy éppen elvégezzenek egy
munkálatot, amire a gyerekek ér-
dekében nagy szükség van, de
pénz nincsen rá.

– Már hatodik éve szervezek jó-
tékonysági futással egybekötött
adománygyűjtést, és több éve ka-
rácsonykor is sikerül több, kisebb-
nagyobb teherautónyi csomagot
eljuttatni gyermekotthonokba. Az
első években kárpátaljai otthonok-
nak gyűjtöttünk és vittünk ado-
mányt, egy-két éve már Erdélybe
is. Tavaly karácsonykor is kaptak
ajándékot a magyarfülpösi gyere-
kek az alapítvány támogatóinak
köszönhetően, és idén is megérke-
zik hozzájuk a Jézuska. Hatvan
gyerek a 250-ből, akiket az alapít-
vány karácsonykor meglep, Böjthe
Csaba székelyhídi gyermekottho-
nába a minap érkezett egy nagy
mikrobusznyi adomány, emellett
két kárpátaljai otthon gyerekei
írták meg a Jézuskának, hogy mit
szeretnének. Magyarfülpösön a
hatvan gyereknek idén januárban
sportcipőket is vittünk, én akkor
jártam először Magyarfülpösön,
ahol találkoztam Ady István lel-
késszel, aki a szórványkollégium-
ban gondoskodik róluk, és akit
példaképemnek tartok. A nyáron
újra meglátogattuk őket, elfutot-
tunk hozzájuk Budapestről, és egy-
hetes sporttábort szerveztünk
számukra, így rengeteg szép
emlék, személyes történet is fűz
ezekhez a gyerekekhez. Eldöntöt-
tem, hogy az idén az ajándékok
mellett egy-egy pár meleg, bundás,
vízálló cipővel is meglepem őket,
mivel a szórványkollégiumban töl-
tött hétköznapok után hétvégére
hazamennek a családjukhoz, és sok
utcában aszfaltút sincs, térdig ér a

sár. A cipők mellett játékokat, tár-
sasokat, kifestőket, édességet, tisz-
tálkodási szereket kapnak az „Egy
vérből vagyunk” alapítvány jóvol-
tából. December 18-án egy maros-
vásárhelyi születésű kedves
ismerős, Bartha Zsolt vállalta,
hogy eljuttatja az adományt Ma-
gyarfülpösre, majd Ady István lel-
kész viszi el a gyerekekhez, hiszen
ők a karácsonyt az otthonaikban
töltik – magyarázta el Gui Angéla.

„Hálás vagyok a bizalomért”
Az alapítvány vezetője lapunk-

nak elmondta, végtelenül hálás
azért, hogy évről évre mind több
emberhez jut el az üzenete, és
egyre többen adakoznak az alapít-
vány által felkarolt gyerekeknek. –
Mindig meghat az a bizalom,
ahogy a világ különböző részeiről
vadidegen emberek keresnek meg,
és elhiszik, hogy létezem, hogy
azok a gyermekek, akiken segítek,
szintén léteznek, nem kérdőjelezik
meg, hogy az az ajándék, az a cipő,
amit szívvel-lélekkel becsomagol-
nak, valóban azoknak a gyerekek-
nek a lábára kerül. Nemrég látott
napvilágot egy bejegyzésem, ami-
kor Magyarországon Joy-napok
voltak – ez azt jelenti, hogy ked-
vezményesen lehetett bizonyos ter-
mékeket vásárolni –, amiben
közzétettem, hogy senkinek nincs
jobb Joy-napja, mint nekem, hi-
szen idén 250 gyermeknek gyűjtök
és csomagolhatok be ajándékot ka-
rácsonyra. A bejegyzést több mint
négyezren osztották meg, és ilyen-
kor mindig megdöbbenek, hogy
olyan emberek, akikkel soha éle-
temben nem találkoztam, írnak
nekem, elkérik a gyerekek cipőmé-
retét, és megkérdezik, hogy a
csizma mellé csomagolhatnak-e
hajgumit, csokoládét vagy kifes-
tőskönyvet. Feladják postára, aztán
érdeklődnek, hogy megérkezett-e.
Az én dolgom az, hogy a gyerekek
álmait valóra váltsam, és nagyon

szeretnék hinni abban, hogy a cipő,
amit megkapnak, nem csak két
napig lesz a lábukon… Ez az én
karácsonyi kívánságom. 

Amikor a sportcipőket vittük
nekik, életem egyik meghatározó
élménye volt, hiszen amikor egy
gyereknek az arcán önfeledt és le-
írhatatlan örömöt látunk, mert kap
egy cipőt, az ember a saját életét, a
saját problémáit teljesen más ke-
retbe helyezi. Azt szoktam mon-
dani mindenkinek, hogy tegyék
próbára magukat, vegyenek ma-
guknak egy pár sportcipőt vagy kö-
römcipőt, figyeljék meg, mit
éreznek, amikor megveszik az ötö-
dik-hatodik vagy tizedik párat,
amire esetleg nincs is szükségük,
de tegyük fel, még nincs piros láb-
belijük a piros szoknyához. Aztán
keressenek egy olyan gyereket,
akinek nincs cipője, vegyenek neki
egyet, és tapasztalják meg, milyen
örömöt él át az a gyerek – hívta fel
a figyelmet az adakozás örömére
Gui Angéla.

Hozzátette, karácsonykor talán
könnyebb az embereket megszólí-
tani, mert mindenikünknek vannak
személyes élményeink, saját gye-
rekkori, illetve akár a gyerekeink-
kel megélt karácsonyokról, amikor
esetleg kitették a levelet az ab-
lakba, majd reggelre elvitte a Jé-
zuska, és mekkora öröm volt,
amikor a kért ajándék ott lapult a
fa alatt. Emiatt könnyen tudunk
azonosulni azokkal a gyerekekkel,
akiknek nincs ajándék a fa alatt, de
talán karácsonyfájuk sincs.

– A cselekvő szeretetnek mikor
máskor, ha nem karácsonykor van
itt az ideje? Mert a szeretet nem
történik velünk, hanem mi magunk
teremtjük meg. És én tényleg hi-
szem, hogy egy cipősdoboznyi
álom valóra váltásakor érezhetjük
át igazán a cselekvő szeretet örö-
mét – adott hangot meggyőződésé-
nek a nehéz sorsú gyerekek
jótevője.

Hatvan gyerek örülhet neki

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9–14óra

között,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647
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Makfalván három csemetét ültettek el Fotó: Makfalva Polgármesteri Hivatala

(Folytatás az 1. oldalról)



Idén is kiosztotta nívódíjait a marosvásár-
helyi Látó szépirodalmi folyóirat. A harmin-
cadik alkalommal odaítélt díj nyerteseit a
szerkesztőség a lapban publikált szerzők
közül választja ki, és hagyományosan az év
végén adja át. A nívódíj 2019-től az 1000 dol-
lárral járó Jackovics-díjjal bővült, amelyet a

legjobb dráma szerzőjének osztanak ki. Az ez
évi nívódíjak átadására e hét csütörtökén ke-
rült sor a Bernády Házban, ahol Babiczky
Tibor, Horváth Péter, Imre Eszter és Nagy
Zalán vehette át a Látó-nívódíjjal járó pénz-
jutalmat. A Jackovics-díj idei nyertese Ioana
Hogman.

A jelen lévő díjazottakat – a vírushelyzet
okozta korlátozások miatt páran nem tudtak

eljönni – és a szépszámú közönséget az est
házigazdája, Vida Gábor író, a Látó főszer-
kesztője üdvözölte. – Mi a novella, mi a kar-
colat, mi az elbeszélés, mi az esszé, mi a
vers? Műfajelméletileg sokat lehet erről be-
szélni, de az irodalmi szöveg, legalábbis
Joyce óta, nem egy kötött történet – mondta
Vida Gábor, majd átadta a szót Kovács And-
rás Ferencnek, Babiczky Tibor méltatójának. 

– Babiczky Tibor a magyarországi magyar
irodalom középnemzedékéhez tartozó költő,
egy olyan alkotó, aki járt már Marosvásárhe-
lyen, a Látó irodalmi színpadán. Az igény- és
mértékérzet pontossága jellemzi – a költészet
szaggatott kontinuumról szól, idő van benne,
párhuzamos idők is vannak benne. Babiczky
Tibor a Látó januári számában megjelent
Szapphó-versvariációival érdemelte ki a
díjat. A görög költészet nagyon tömör tudott
lenni, és ezekből a versekből az is kiderül,
hogy mire jó a mérték ismerete, mert az min-
dig érzékeltetni tudja azt, ami mérték nélküli,
ami mérhetetlen – mondta KAF, majd felol-
vasta a Babiczky Tibor Kalligramnál megje-
lent, Szapphó-paradigma című kötetének
általa írt fülszövegét. Babiczky Tibor üzene-
tét – amelyben elárulja, hogy eddigi pályafu-
tása során e Látó-nívódíjra a legbüszkébb –
Szabó Róbert Csaba olvasta fel, aki a továb-
biakban Horváth Péter prózaírót méltatta.

– Horváth Péter Bongo la című, díjazott
írását két részben, a januári és februári szám-
ban közöltük a lapban. Igazi, klasszikus elbe-
szélés, egyesek akár kisregénynek is

nevezhetnék. Írásában egy vírushelyzetet
boncolgat, annyi különbséggel, hogy ott a
szigorú karanténszabályok megszegése akár
halálbüntetéssel is járhat. Az ország, ahol a
történet játszódik, súlyosan kettészakadt.
Lakói olyannyira megosztottak a világnéze-
tükben, mintha azt is egy különösen agresszív
járvány okozta volna, vagy mintha ez az egy-
másnak feszülés maga lenne a megtestesült
vírus. Összemosódik a határ irodalom és va-
lóság között. Ebben a megosztottságban –
üzeni elbeszélésünk írója – nem szégyen,
hanem kiváltság szeretni, táncolni, énekelni.
Horváth Péter marosvásárhelyi író (is), hiába
él Szegeden, újabban Budapesten: havonta
egyszer, öt napon keresztül drámaírást taní-
tott a Marosvásárhelyi Művészeti Egyete-
men. 

A marosvásárhelyi Imre Eszter prózát és
esszét is ír, az alkotót Demény Péter méltatta.
– Milyen színű az Isten? Hogyan jut el hozzá
az ember? Mi történik akkor, amikor? A kér-
dések és a válaszok között történetek hullám-
zanak. Imre Eszter olyan író, akinek a
szövegében fontos a történet. Mindenki szen-
vedélyesen van ezekben a történetekben.
Előbb a vant, később a szenvedélyesent akar-
tam hangsúlyozni, de rájöttem, hogy a kettő
együtt és egyformán hangsúlyozandó. Így az
igazság is folyton mozgó, szöszmötölő, lük-
tető, partja, medre, torkolata van, nem végle-
ges, következésképpen nem is igaz. 

SZERKESZTI:
KAÁLINAGYBOTOND
1516.sz., 2021. december 11.

Kaáli Nagy Botond

Luigi Loir: Les Lilas (1899)

176 évvel ezelőtt, 1845. december 22-én született az ausztriai Goritzban Luigi Loir francia festőművész, illusztrátor és li-
tográfus, a belle époque párizsi festője. Elhunyt 1916. február 9-én Párizsban.

Zelk Zoltán

Ezerkilencszázötvenhétben
egy januári éjszakán
kiléptem a havas utcára –
és többé nem mentem haza.

Karom lefejtették nyakadról,
hogy odakinn autóba ülve
– akárha én is utas lennék –
többé ne menjek már haza.

Így. Ennyi volt. De megpróbálom
folytatni még. A mondhatatlant
vágyom szavakba gyömöszölni:
azt, hogy nem megyek már haza.

Azt, hogy börtönkapun kilépve,
baráti asztaltól fölkelve,
vonatra, villamosra szállva,
sohasem indulok haza.

1906. december 18-án, 115 éve született Érmihályfal-
ván a Baumgarten-, kétszeres József Attila- és kétszeres
Kossuth-díjas költő, a Digitális Irodalmi Akadémia posz-
tumusz tagja. Elhunyt 1981. április 23-án Budapesten. 

Nem megyek már

(Folytatás a 4. oldalon)Fotó: Nagy Tibor

Átadták a Látó 2021-es nívódíjait
„A mese is élet, az élet is költészet”



Nem a szentenciák prózája ez,
hanem a szekvenciáké. Vagy még-
sem azoké. Hiszen nincs pihenés.
Kanyarog minden, megáll, lefékez,
felgyorsul, a szereplők szeretnek,
értetlenkednek, beszélgetnek, dol-
goznak, mintha élnének. Közben
mégis olyan mesebeliek – csillag-
völgyiek és katlantáncosok. De a
mese is élet, az élet is költészet.
Imre Eszter évek óta közöl a Látó-
ban, és az idei májusi, illetve dec-
emberi szövegével érett meg a díjra
– mondta Demény Péter, majd Imre
Eszter olvasta fel egyik írását.

Nagy Zalán költőt Codău Anna-
mária méltatta. – Nagy Zalán több
éve ír verset, irodalmi műhelyek
résztvevője, több erdélyi és ma-
gyarországi lapban publikál. Versei
kitűnnek a rengeteg szöveg közül,
amivel találkozunk, mert képesek
szétszaggatni az olvasó szemei előtt
lebegő mindennapi fásultság fáty-
lát. Legyen szó a hatalmasról, a tör-
vénnyel való szembesülés
félelméről, amit az űrből visszatérő
Gagarin figurájába sűrítve képzel
el, a költeményeiben a fegyelme-

zett építkezés és az asszociatív gon-
dolkodás is megtalálja funkcióját.
Kimagasló színvonalú szövegekkel

lepte meg a szerkesztőséget, a mél-
tatás azonban természetesen nem
tudja pótolni a művekkel való köz-

vetlen találkozást. 2021-ben, a má-
jusi Látóban és a decemberi lap-
számban közölt versei arról
tanúskodnak, hogy egy kitűnő fiatal
alkotó alakulását vagyunk szeren-
csések figyelemmel kísérni – hallot-

tuk a méltatótól, majd Nagy Zalán
olvasott föl verseiből.

Láng Zsolt Ioana Hogman drá-
mája kapcsán szólalt fel. – A Jacko-
vics-díj alapítója Jackovics
Tamásként született Kárpátalján, és
egy müncheni kitérővel távozott
Kaliforniába. E kitérő alatt a Deu-
tsches Theaterben volt díszletmun-
kás, innen a színházszeretete. Nem-
csak ezzel a pénzösszeggel
támogatja az erdélyi drámaírást,
hanem van egy ösztöndíja is, ame-
lyet a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem diákjai kapnak. Ioana
Hogman a helyi művészeti egyete-
men végzett, drámaírást tanult. Az
író üzenetének felolvasását köve-
tően Láng Zsolt elmondta, noha ez
már a Látó harmadik Jackovics-
díjas drámája, idén egyértelmű volt,
hogy melyik szöveget díjazzák. –
Nem is voltak ezzel kapcsolatban
viták. Mindig az a darab kapja a
díjat, amelyik valamilyen módon
kikívánkozik a többi közül. Ez eset-
ben is egy egészen más természetű
szövegről van szó – mondta Láng
Zsolt, majd az említett, Máthé Bar-
bara és Stekbauer-Hanzi Réka által
fordított, Szeretem a szusit című
drámából Demény Péter, Láng
Zsolt és Kovács András Ferenc ol-
vasott fel egy részletet.

Közzétette 2021-2022-es, 77.
évadának decemberi műsorrendjét
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulata. A tél első
hónapjában látható előadások reper-
toárját az alábbiakban olvashatják.
December3.,péntek18:00óra

ésdecember10.,péntek18:00óra
– Molière: Scapin furfangjai. Intri-
kus komédia. Rendező: Albu Ist-
ván. Nagyterem. Az előadást 16

éven felülieknek ajánlják.
December13.,hétfő18óraés

december16.,csütörtök18:00óra
– Keresztes-Szabó-Demény-Apos-
tolache: Egy római tragédia. Zenés
vígjáték. Rendező: Keresztes Attila.
Nagyterem. Az előadást 16 éven fe-
lülieknek ajánlják.
December18., szombat18:30

óra és december 19., vasárnap
18:30óra–Dálnoky Réka-Székely

Csaba-Elise Wilk: Nem történt
semmi. Ballada a #metoo mozga-
lom témájára. A Yorick Stúdió és a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
közös produkciója. Rendező: Se-
bestyén Aba. Kisterem. Az előadást
16 éven felülieknek ajánlják.
December30.,csütörtök18:00

óra– előbemutató: Zerkovitz Béla-
Kellér Dezső-Molnár Ferenc: A
doktor úr. Zenés vígjáték. Rendező:
Keresztes Attila. Nagyterem. 
December 31., péntek 18:00

óra– bemutató előadás:  Zerkovitz
Béla-Kellér Dezső-Molnár Ferenc:
A doktor úr. Zenés vígjáték. Ren-
dező: Keresztes Attila. Nagyterem. 

A hatályban lévő járványügyi
rendelet értelmében a színház épü-
letébe a 12 év feletti személyek a
következő, névre szóló, dátummal
ellátott dokumentumok egyikének
felmutatásával léphetnek be:
SARS-CoV-2 elleni, QR-kóddal el-
látott oltásigazolás (melynek érvé-
nyessége a teljes oltási program
befejezésétől számított 10 nap után
kezdődik); a SARS-CoV-2-fertőzé-
sen való átesésről szóló igazolás
(amely a megfertőződéstől számí-

tott 15. és 180. nap közötti perió-
dusban érvényes). 

A járvány terjedésének megféke-
zése érdekében a nézők az előadá-
sok teljes ideje alatt kötelesek
maszkot viselni, csak a kijelölt szé-
keket foglalhatják el, betartva az
előírt távolságot.

A jegyértékesítést a továbbiak-
ban, a prefektúra döntésének függ-
vényében, kéthetenként teszik
elérhetővé. Kérik, kövessék figye-
lemmel a színház honlapját, Face-

book-, valamint Instagram-oldalát.
Jegyek és bérletek személyesen

kizárólag a Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház nagytermi jegypénztá-
ránál válthatók (nyitvatartás
hétfőtől péntekig  9:00-18:00 óra
között, kistermi előadások esetében
18:30 óráig, tel. 0365-806-865), a
helyszínen előadás előtt egy órával,
valamint online, a biletmaster.ro
honlapon. Az előadásokra érvénye-
sek a tavalyi évad szabadbérletei,
előzetes helyfoglalással.

A Tompa Miklós Társulat decemberi programja

December 20-án, hétfőn 19 óra-
kor a Paradicsom kőkertjében című
előadását játssza a Kultúrpalotában
a Maros Művészegyüttes.

„Paradicsom kőkertjében… A
műsor címét az egyik legrégebbi
karácsonyi ének adja, amely csak az
archaikus zenei réteget őrző tájakon

maradt fenn. Előadásunkban kará-
csonyi szokásokat elevenítünk fel,
amelyeket táncjelenetekbe ágya-
zunk, ügyelve arra, hogy eredetisé-
gük ne sérüljön. A többségében
székelyföldi hagyományokat, éne-
keket megjelenítő műsorban helyet
kapnak régi, ma már nem élő szo-

kások, melyeket archív filmek, nép-
rajzi adattárak őriznek. Ilyenek az
egész magyar nyelvterületen leírt
pásztorjátékok és ezek egy speciális
változata, a rendkívüli, régies voná-
sokat őrző bukovinai székely betle-
hemezés vagy „csobánolás” is.
Helyet kapott a közeli évtizedekben
még élő székely mezőségi kántálá-
sok közül Vajdaszentiványról való
magyar és Szászcsávásról való ci-
gány kántálás is. A megjelenő bet-
lehem a régi betlehemesek
világából az ún. bábtáncoltató bet-
lehemeseket idézi, amelyről maros-
vásárhelyi leírásokat is jegyez a
néprajztudomány.

A műsorban törekedtünk még élő
szokásokat is bemutatni. Egyik
ilyen az udvarhelyszéki kis falu,

Kénos karácsony napi regölési szo-
kása amely az ősi Kárpát-medencei
hagyomány egyetlen élő regölése,
amelyben fiatal házasokat felke-
resve termékenységet, gyermekál-
dást és karácsonyi boldogságot
kívánnak. A másik élő karácsonyi
hagyomány Nyárádselye falu Ist-
ván-napi köszöntő szokása, amely-
ben gyönyörű énekekkel keresik fel
az Istvánokat, valamint az „istvá-
nyozók” szívéhez közel álló lányos
házakat. A rendkívül gazdag hagyo-
mányt a mai napig művelik a selyei
fiatalok.

Műsorunkban igyekeztünk a ke-
resztény Európa karácsonyi szokás-
rendszeréből azokat a
gyöngyszemeket felvonultatni,
amelyek a környezetünkben formá-
lódtak ki, és sok évszázadon át se-
gítettek abban, hogy szépen,
boldogan élhessük meg a kereszté-
nyek legnagyobb ünnepét, a kará-
csonyt.

Boldog ünnepeket kívánunk!” –
írja az előadás ismertetőjében Varga
János rendező.

Énekel Kásler Magda, a Maros
Művészegyüttes zenekarának kísé-
retében. Zenekarvezető Moldován
Horváth István. Tánckarvezetők:
Farkas Sándor Csaba és Kásler
Magda. Rendező-koreográfus
Varga János.

Belépés, a járványügyi korláto-
zásoknak megfelelően, oltásigazo-
lás felmutatásával, illetve a
fertőzésen való átesésről szóló iga-
zolással (amely a megfertőződéstől
számított 15. és 180. nap közötti
periódusban érvényes), valamint
72 óránál nem régebbi negatív RT-
PCR-teszt vagy 48 órát nem meg-
haladott, hivatalos, negatív
antigénteszt felmutatásával.
Jegyek a helyszínen kaphatók, de
előzetes helyfoglalás szükséges a
0757-059-594-es telefonszámon.
(Knb.)

A Maros Művészegyüttes karácsonyi műsora
Paradicsom kőkertjében
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Támogatók:

Nem történt semmi

Scapin furfangjai

„A mese is élet, az élet is költészet”
(Folytatás a 3. oldalról)

Fotó: Nagy Tibor



2021.december11,szombat _____________________________________________ MÚZSA _____________________________________________________ NÉPÚJSÁG5

Gyöngéd fegyelemmel
Beszélgetés Korona Juliánna zenetanárral, Seprődi János-díjas karnaggyal

– 2018-ban kapott Seprődi
János-díjat a Romániai Magyar
Dalosszövetségtől. Mit kell tud-
nunk a dalosszövetségről?

– A Romániai Magyar Dalosszö-
vetség 1921-ben alakult Brassóban,
majd átköltözött Kolozsvárra.
1949-ben megszűnt, de 1989 de-
cemberében újraindult. Első elnöke
id. Szemlér Ferenc (1871–1938)
brassói tanár volt, aki ifj. Szemlér
Ferenc költőnek volt az édesapja.
Szintén 1921-ben alakult a Brassói
Magyar Dalárda. A dalosszövetség
céljai között szerepelt a kerületi és
országos dalversenyek megszerve-
zése, a nagy ünnepségeken (pl. a se-
gesvári Petőfi-ünnepélyen) való
fellépés megszervezése, karnagy-
képző tanfolyamok beindítása. Volt
lapja is, a Magyar Dal (1922–
1936), és egy évet működött a Ma-
gyar Dalárdák Lapja (1923).

– És ki volt Seprődi János, aki-
ről a díjat elnevezték?

– A zeneírás egyik legjelesebb er-
délyi képviselője, folklorista, aki a
szomszédos Kibéden született
1874-ben, s Kolozsváron hunyt el
1923-ban. Székelyudvarhelyen járt
a Református Kollégiumba, majd
magyar–latin szakos diplomát szer-
zett Kolozsváron. Ott volt tanár.
Népzenét leginkább szülőfalujában,
Kibéden gyűjtött 1897–1911 között.
Eredeti székely dalok cím alatt je-
lent meg 1914-ben egy népzene-
gyűjtési kötete1. Ismertette a kibédi
székely táncokat, és nagy jelentő-
ségű tanulmányt írt a Kájoni-kódex-
ről. Hallatlanul gazdag írott anyagot
hagyott maga után. 1974-ben, szü-
letésének 100. évfordulóján – ezt
Ráduly János kötetéből tudom2 – a
Kriterion Könyvkiadó megjelen-
tette a Seprődi János válogatott
zenei írásai és népzenei gyűjtése
című könyvet. Ő volt Bartók Béla
és Kodály Zoltán jeles elődje az er-
délyi magyar népzenekutatásban.

– Térjünk vissza az Ön pályájá-
hoz. Hogy került a zenetanári
szakra?

– Egy marosvásárhelyi, tanárok-
ból álló zenei tehetségkutató cso-
port járta a vidéket, eljutottak
Parajdra is, s meghívtak, hogy a
második osztály végén menjek be
vizsgázni. A 3. osztályt már a ma-
rosvásárhelyi Művészeti Iskola ze-
netagozatán kezdtem. Zongorát,
zeneelméletet és szolfézst tanultam
a XII. osztályig. Végig ösztöndíjas
voltam. Ezután következett a 
hároméves marosvásárhelyi tanár-
képző főiskola, a „Peda”, ahol szin-
tén ösztöndíjat kaptam.

– Kik voltak a tanárai, akik a
művészetiben, s később a főiskolán
tanították zenéből?

– Trózner József, Trózner Erkel
Sarolta (Erkel Ferenc dédunokája),
Szász Károly, Birtalan József,
Kozma Mátyás, Csíki Boldizsár,
Fejér Elemér és Rotaridesz Lujza
(Lucie) zongoratanárnő.

– Milyen emlékei vannak a Bo-
lyaiak városából?

– Amikor vizsgára kellett jelent-
keznem, éjjel egykor indultunk
édesanyámmal Parajdról, a „kicsi
vonattal”, s reggel hatkor voltunk
Vásárhelyen. Gyalog mentünk fel a
Kultúrpalotáig, s én mindenkinek
köszöntem: Jó reggelt kívánok!
Senki sem válaszolt. Akkor mondta
édesanyám, hogy városon nem szo-
kás köszönni... Ez volt az első csa-
lódásom. De vannak szép emlékeim
is... A III. osztály végén, nyáron, jön
a parajdi postafőnök, hogy az éjjeli
vonattal menjek be Vásárhelyre,
mert a zongoratanárnőm reggel vár
az állomáson. Mikor beértem, azzal

fogadott, hogy másnap Bukarestben
kell legyünk, mivel én képviselem
a Művészeti Iskolát az Athenaeum-
ban tartott fesztiválon. Egy Bartók-
darabot adtam elő, amit Lucie néni
jól begyakoroltatott. Olyan jól sike-
rült, hogy beválasztottak a gálakon-
certre. Ott ismertem meg Guttman
Mihály tanár urat, akinek a lánya,
Tóth-Guttman Emese a Romániai
Magyar Dalosszövetség elnöke.
Mikor jöttünk haza, a nagyállomá-
son szálltunk le, s hallom, hogy a
kisállomáson fütyül a mozdony: az
én „kicsi vonatom”. Trózner Erkel
Sarolta zongoratanárnő küldött egy
futárt, hogy állítsák le a vonatot,
mert ez a „leányka” haza kell érjen
Parajdra. Ötödikes koromban kint
vagyok a parajdi strandon, s hallok
egy nagyröptű irodalmi beszélgetést
Sütő András és Nagy Pál között…
Tudja, Nagy Pálnak itt volt tanító az
édesapja, most is megvan a szép
házuk. Sütő Andrásnak sós víz ment
a szemébe, s ezt látva, gyorsan oda-
adtam a törülközőmet: Tessék, Sütő
bácsi! Azt kérdezte: honnan isme-
rem? Mondtam, hogy Vásárhely-
ről… Valóban láttam a főtéren
elmenni lobogó hajával, mondták
többen is: ez Sütő András, s megje-
gyeztem az arcvonásait. Erre felki-
áltott: Gyerekek, megtaláltam
Bogár Zsuzsikát!

– Hogy történt a kihelyezés a fő-
iskola elvégzése után?

– Kihelyezéskor a marosvásárhe-
lyi és a temesvári főiskolások mé-
diáit összevonták, és így lettem
harmadik a listán. Bukarestben vá-
lasztottunk. Ez ’68-ban volt, akkor
alakultak a megyék. A bizottság
elém tett egy térképet, de Hargita
megyében nem volt üres hely. Min-
denképp haza, vagy legalább szü-
leim közelébe akartam kerülni.
Csodálkozva néztek rám, hogy ott
van Szatmár városa, s én nem vá-
lasztom. Kérdeztem, hogy mi lenne
közelebb Hargita megyéhez, így ke-
rültem a mezőségi Rücsre. Egy da-
rabig Vásárhelyről jártam ki, aztán
édesanyám elment a parajdi iskola-
igazgatóhoz, Kiss Árpádhoz, aki –

nem lévén okleveles zenetanár az
iskolában – elintézte, hogy hazajö-
hessek. Hazajöttem, s 37 évet taní-
tottam Parajdon.

– Mit tudunk a parajdi vegyes
karról?

– 1895-ben alakult meg Parajdon
a Polgári Társalkodó Kör, amely
férfikart, később pedig vegyes kart
indított. A kórus vezetését Damó
Dénes református kántortanítóra
bízták, akinek halála után Kakucs
György római katolikus kántorta-
nító vette át a kórus irányítását. A
kórus egyházi találkozókon, nem-
zeti ünnepeken, dalostalálkozókon
lépett fel. Az 1930-as évektől Valádi
György segédlelkész került a kórus
élére. 1948-ban betiltották az Iparos
Kaszinót, s ezzel támogató nélkül
maradt a kórus. Néhány hónap
múlva megszűnt a tevékenysége, de
rövid időn belül Nagy Lajos vette át
a karmesteri pálcát, aki egyházi és
világi éneket is tanított a kórusnak.
1950 után Deák Jenő tanár, Szakáts
Iván kántor, Török Zoltán tanító,
Kusztos Endréné Szabó Piroska
tanár, Réthy Mihály lelkész, a Kacsó
László, Kacsó Magdolna tanár há-
zaspár vezette a kórust; engem
1982-ben bíztak meg a kórusveze-
téssel. Sajnos az akkor inkább bá-
nyászokat és bányászfeleségeket
tömörítő kórus nemsokára felbom-
lott, mert a bányászokat, megélhe-
tési céllal, áthelyezték az ország
más bányavidékére. Következett
egy nem várt kényszerszünet.

– Mikor indult újra? 
– 1991-ben, Kántor Csaba sze-

mélyében új lelkész érkezett a köz-
ségbe, aki később esperesi és
püspökhelyettesi megbízatást is ka-
pott. Nagyban készültünk az új lel-
kész és felesége, dr. Kántor Lia
Márta fogadására, s beindult a
kórus, mely idén, február 24-én töl-
tötte a 30. évét. Az idei, 30 éves ju-
biláló évfordulóra is készültünk;
Iszlai Béla tiszteletes úr s a falu is
mindent megtett, hogy ünnepi elő-
adás legyen, de a járvány miatt nem
tudtuk megtartani az ünnepélyt,
azaz: várunk még, hátha minden

jóra fordul… Mindig is vágytam
arra, hogy felnőtt énekkarral foglal-
kozzam, hogy kipróbáljam a gya-
korlatban, amit Birtalan József tanár
úr belénk vésett, „mint fémbe a
savak” (József Attila: Óda): szép ki-
ejtésre, szép éneklésre, s annak örö-
mére neveljem az embereket.

– Mikor és hol szoktak fellépni?
– Itthon a sátoros ünnepeken és

kórustalálkozókon. Évente kétszer
– március 15-én és a parajdi faluna-
pokon – az „egyesített” kórussal
szoktunk szerepelni. Ez azt jelenti,
hogy a katolikus női kar és a refor-
mátus vegyes kar együtt énekel,
együtt ünnepelünk. Ilyenkor több
mint hatvanan vagyunk a színpa-
don. A világi ünnepeken népdalo-
kat, népdalfeldolgozásokat
énekelünk. A református karral vol-
tunk Nyíresen, Széken, Torda-
szentlászlón, Somkeréken, Maros-
vásárhelyen, Magyarsároson,
Szászrégenben, Szovátán, Székely-
udvarhelyen, Székelyszenterzsébe-
ten, Küküllődombón, Disznajón,
Mezőbándon, Nagygalambfalván
és Segesváron. 1993-ban, Simó
Sándor plébános úr kérésére, meg-
alakítottam a katolikus női kart.
Velük Détán, Dobón, Vágáson, Szé-
kelyudvarhelyen, Zetelakán, Lövé-
tén, Farkaslakán és Varságon
léptünk fel.

– Mit adtak elő?
– Több mint 100 mű, a kánonok-

tól a 3-4 szólamú kórusművekig
szerepelt a repertoárban. Ezek kö-
zött voltak Haydn-, Mozart-, 
Beethoven-, Verdi- (Rabszolgák 
kórusa a Nabucco operából), Hän-
del-, Gárdonyi Zsolt-, Berkesi Sán-
dor-művek. Minden héten egyszer
tartottunk próbát, amelyre nagy
pontossággal, fegyelmezettséggel
és tegyem hozzá: szeretettel jelen-
tek meg a kórustagok, tudva azt,
hogy „a zene eltávolítja szívünk
fájó szomorúságát, és megtöri
bűnös gondolataink hatalmát. A
zene a fegyelem egyik gyöngéd és
kedves fajtája, megnemesíti a szen-
vedéseinket és megtisztítja értel-
münket” – Zoltán Ildikó bolyais
magyartanár közlése.

– A gyerekeknél mi volt a mérv-
adó a kórustagok kiválasztásánál?

– Zeneórán megfigyeltem, hogy
kik a jobb énekesek, de ezeken
kívül másokat is beválogattam,
akiknél igyekezetet, jóindulatot lát-
tam. Így történt, hogy a parajdi is-
kola gyermekkarának 80-100 tagja
is volt. Mindig figyelembe vettem
Kodály Zoltán intését: „nincs bot-
fülű gyermek”, csak olyan, akivel
nem foglalkoznak.

– Hogy lehetett ennyi tanulót fe-
gyelmezni?

– Már előttük bent voltam a pró-
bateremben, s mindenki, aki érke-
zett, leült a megszokott helyére.
Megmagyaráztam: ha egy tanuló
nem figyel, magával ragad kettőt-
hármat, és felbomlik a rend. Sikert
csak közösen tudtunk elérni. Meg-
tanítottam, hogy szeressük, tisztel-
jük egymást.

– Mikor voltak a próbák?
– Hetente kétszer, de mindig az

órák után, azaz: a hetedik órában,
amikor fáradtak és éhesek voltak,
de mondtam nekik, hogy bejöhet-
nek már a szünetben, és akkor 10
perccel hamarabb elengedem őket.
Ha valaki beteg vagy problémája
van, kérezzen el – minden próbán
névsort olvastam. Mindig volt kato-
nadal- vagy népdaltanítás, amit
örömmel énekeltek. Minden iskolai
előadást, ünnepélyt a kórus nyitott
meg; amikor felgördült a függöny,
csillogtak-villogtak a székely ruhá-
jukban. Ilyenkor sokáig hangzott a
taps, míg elkezdhettem a vezény-
lést.

– Mi adott erőt munkájához, és
mit tanácsol az elkövetkező évekre?

– Az ügy iránti rendkívüli szere-
tet, mivel a tanítás volt az életem,
enélkül minden céltalan lett volna.
Hogy mit tanácsolnék? Kitartást,
következetességet, pedagógiai hű-
séget.

– Apad vagy gyarapszik a kórus-
tagok létszáma?

– Sajnos, inkább apad, mert
sokan elmentek az utóbbi időben…
2011-ben 37-en voltunk a felnőttkó-
rusban, mára már jóval kevesebben
maradtunk. De maradtunk! 

– Kik voltak az anyagi támoga-
tók?

– Az utazási költségek fedezésére
és a Bocskai-ruhák elkészítésére az
egyháztól és az önkormányzattól,
személyesen Bokor Sándor volt
polgármester úrtól kaptunk hathatós
segítséget.

– Mikor döntött úgy, hogy to-
vábbfejleszti zenei tudását, és el-
végzi a kolozsvári Gheorghe Dima
zenekonzervatóriumot?

– Mint említettem, 1968-ban vé-
geztem a pedagógiai főiskolát, s rá
tíz évre, ’78-ban indult a látogatás
nélküli tagozat. Kolozsvárra irat-
koztam be, egyszerre a szentegy-
házi gyermekfilharmónia későbbi
karnagyával, Haáz Sándorral. Az
volt a feltétel, hogy meg kell ismé-
telni a harmadévet. A három év
alatt, amíg oda jártunk, mindig fel-
készülve mentünk, és egy hét alatt,
amit Kolozsváron töltöttünk, sike-
rült egy évfolyam vizsgáit leten-
nünk.

– Mikor voltak a véglegesítő és a
fokozati vizsgák?

– 1971-ben véglegesítőztem Bu-
karestben, ’83-ban beiratkoztam a
II. és ’88-ban az I-es fokozatra.
Ezek a vizsgák már Kolozsváron
voltak. Szakdolgozatomat Alsósó-
falva néphagyományai témakörben
állítottam össze. Minden, ma is élő
szokást leírtam, a dallamokat lekot-
táztam, a gyűjtésbe bevontam a falu
híres adatközlőit is.

– 1945-ben született Parajdon.
Meséljen gyermekkoráról!

– Nehéz gyermekkorom volt. Az
első osztályt, mivel a Vargyas mel-
letti Les nevű településen laktunk
(édesapám ott volt erdőmester), au-
todidakta módon végeztem el. Egy-
egy betűt édesanyám tanított meg,
édesapám pedig gyufaszálak segít-
ségével tanított „matézisra”. Mikor
kezdődött a második osztály, Kiss
Árpád igazgató úr összehívott egy
bizottságot, akik olvastattak, szá-
moltattak. Végül azt mondta: ez a
gyermek többet tud, mintha járt
volna iskolába... Kiállították a bizo-
nyítványt, s felvettek a második
osztályba.

Összesen 14 évet jártam Maros-
vásárhelyen iskolába, mivel a
román–magyar szak első évét is el-
végeztem, de a szívem a zene felé
húzott, felvételiztem, sikerült, és új-
rakezdtem az első évet. Szükséges-
nek tartom megemlíteni, hogy a sok
otthonról való távolmaradásom a
próbák és a szereplések miatt, a lá-
togatás nélküli tagozatra való be-
iratkozás, a fokozati vizsgák
megszerzése – mindez nem valósul-
hatott volna meg, ha nincs meg a
szerető családi háttér, a férjem, Ko-
rona László megértése és biztatása,
akinek ezúton is köszönetet mon-
dok.

1 Eredeti székely dalok. Gyűjtötte és
férfikarra alkalmazta Seprődi János.
Kolozsvár, 1914, Erdélyi Irodalmi
Társaság

2 Kibédi népballadák. Gyűjtötte, beve-
zetővel és jegyzetekkel ellátta Ráduly
János. Bukarest, 1975, Kriterion
Könyvkiadó

Székely Ferenc
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A Budapest
XV. kerületében
lévő Pestújhelyi
Közösségi Ház-
ban nyitotta meg
idén októberben a
Padon ülő ember
című fotótárlatot a
Prizma Kör. 
A fotókiállításon a
Boros Tety maros-
vásárhelyi karika-
turistáról készített
fotójával F. Hor-
váth Ildikó a
portré szekció-
ban a 3.díjat
nyerte el. 

Az Ezüst kor
című fotó történetét Boros Olimp osztotta
meg velünk: – Körülbelül 2-3 éve Pádré
sétált a vár mellett, és egyszer csak ki-
szálltak egy kocsiból vagy öten, közöttük
Cseh Ilona, a Marx József Fotóklub tagja

is. Ő szólt, hogy az édesapámat fényké-
pezni kezdő emberek a kollégái, a Bajai
Fotóklub tagjai. Tehát spontán fotózás
volt, semmi stúdió, semmi pózolás...
(Knb.)

Ezüst kor

A DESzínház (Debreceni Egyetemi Színház) a Csokonai
Színházzal és a Bán Imre Kultúratudományi Szakkollégium-
mal együttműködve, Debrecen város kulturális alpolgármes-
tere, dr. Puskás István védnöksége alatt műfordítói pályázatot
hirdet bármely nyelvből, szabadon választott kortárs (az
utóbbi harminc évben megjelent) drámaszöveg (részlet) for-
dítására. A pályázat célja a világ színházi szövegeinek jobb
megismerése, és tapasztalatszerzés az összetett műfordítói
munka területén.

A szervezők bármely idegen nyelvű, kortárs szerző művé-
nek (részletének) fordítását várják. A benyújtott magyar szö-
veg nem haladhatja meg a húszezer karaktert szóközökkel
(vagy a drámaszöveg természetes tagolását követő, ennél rö-
videbb szekvenciát). Kizárólag magyarul még meg nem je-
lent (színházban el nem játszott) szöveggel lehet pályázni.
Kérik, hogy a pályaművön a pályázók a jelige mellett jelöl-

jék, hogy milyen nyelvből fordítottak, és Wordban a fordítá-
suk hány karakterből áll. Pályázhat bárki, aki ezt megelőzően
nem hivatásszerűen művelte a műfordítást. Korhatár nincs.

A pályaműveket 2022. február 22-ig (a postabélyegző dá-
tuma) kérik, jeligével ellátva, a DESzínház postacímre kül-
deni: Debreceni Egyetemi Színház, Debrecen, Egyetem tér
1. 4032.

Kérik továbbá a pályázókat, hogy csatolják a jeligével el-
látott eredeti szöveg(részlet) nyomtatott verzióját fénymáso-
latban, a lefordított mű(részlet) bibliográfiai adatait (szerző,
cím, kiadó, kiadás éve, oldalszámok), valamint egy 500 ka-
rakteres ismertetést, melyben a pályázó a szövegválasztása
mellett érvel. Kérik a pályázókat, mellékeljék egy lezárt, je-
ligével ellátott borítékban a következő adatokat: név, foglal-
kozás és munkahely, lakcím, e-mail-cím, telefonszám, milyen
nyelvből fordít.

A jeligével ellátott pályaműveket szakértői
grémium bírálja el, melynek összetétele függ
a beérkezett pályaművek eredetijének nyel-
vétől. A Debreceni Egyetem oktatóit, a Cso-
konai Színház szakembereit, műfordítókat és
színházi dramaturgokat fognak felkérni bírá-
lónak. Amennyiben egy pályázó több pálya-
művel indul, legyen minden pályaműnek
saját jeligéje!

A nyertesek listáját a DESzínház Face-
book-oldalán teszik publikussá 2022. április
15-én, az ünnepélyes díjátadóról is akkor
tesznek ki tájékoztatást. A díjak a követke-
zők: 

I. helyezett – 100.000 Ft pénzjutalom.
Amennyiben az első helyezett nem debre-

ceni, meghívást kap Debrecen város önkormányzatától egy,
a városban töltött kulturális hétvégére (szállás, két vacsora,
színház/mozijegy, kiállítás-belépő), valamint pályaműve
megjelenik az Alföld című folyóiratban. Amennyiben a nyer-
tes debreceni, szabadbérletet kap Debrecen város önkor-
mányzatától, két személyre, a Csokonai Színház 2022/23-es
évadára, próbalátogatást és szakmai konzultációt egy készülő
prózai produkció próbáin a 2022/2023-as évadban (szállással
együtt, ha a nyertes nem debreceni), és természetesen publi-
kálási lehetőséget az Alföld folyóiratban.

II. helyezett – 75.000 Ft pénzjutalom. A második helyezett
nagy értékű könyvjutalmat kap a polgármesteri hivatal jóvol-
tából, valamint a DESzínház gondoskodik közléséről vala-
mely online folyóiratban.

III. helyezett – 50.000 Ft pénzjutalom, valamint nagy ér-
tékű könyvjutalmat kap a polgármesteri hivatal jóvoltából,
és a DESzínház gondoskodik közléséről valamely online fo-
lyóiratban.

Mindhárom nyertes pályaművet, felolvasószínházi keretek
között, a Csokonai Színház művészei mutatják be a díjátadó
ünnepségen. A pályaművek érkeztével a DESzínház Face-
book-oldalán II. „egy sima – egy fordított” eseményben a
szervezők megosztják majd az aktuális híreket.

Odaítélnek továbbá különdíjakat is, melyeket a Magyar
Fordítóház Alapítvány (egy hét a balatonfüredi alkotóházuk-
ban), a Csokonai Színház, a Deutsches Kulturforum (75.000
Ft, valamint a Goethe Intézet Mozgó könyvtár című kiadvá-
nya) ajánlott fel.

Támogatók: DMJV, Csokonai Színház, Alföld folyóirat,
Debreceni Egyetem, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Ma-
gyar Fordítóház, Deutsches Kulturforum, 
Magyar Szín-Játékos Szövetség. (Knb.)

Felhívás kortárs dráma(részlet) fordítására
II. „egy sima – egy fordított”

Operajelenet és rövid koreográfia létreho-
zására írt ki pályázatot fiatal alkotóknak a
Magyar Állami Operaház.

A Röpopera elnevezésű pályázat operaje-
lenet komponálására hívja azokat a 40 év
alatti, az opera műfaja iránt elkötelezett ze-
neszerzőket, akik komponáltak már valami-
lyen vokális művet. A pályázatokat 2022.
február 15-ig várják a ropopera@opera.hu 
e-mail-címre.

A nyertes produkciókat az intézmény az
évad második felében, a Kortárs Opera
Showcase és a TáncTrend 2022 program ré-
szeként mutatja be.

Amennyiben a pályázó az Opera által fel-
kínált négy témából választ, az intézmény se-
gítséget nyújt a jelenet librettójához. A
pályázathoz minimum 10 perces jelenet meg-
komponálása szükséges, amelyet az Opera
zongorakivonat formájában vár a darab rész-
letes tartalmi ismertetésével.

Az Opera megzenésítésre kínálja Karinthy
Frigyes A nagy drámaíró című vígjátékát,
Illyés Gyula Fáklyaláng című műve alapján
a Mindjárt Világos című drámát, Rejtő Jenő
A detektív, a cowboy és a légió című novellá-
ját, valamint Koronamonológ címmel jelene-
tet Kottanner Jánosné visszaemlékezései
alapján.

A beérkezett pályázatokról az Opera bírá-

lóbizottsága dönt, a nyertes alkotást az intéz-
mény a 2022. április 3-án az Eiffel Műhely-
házban esedékes KOSH – Kortárs Opera
Showcase elnevezésű programján, zongora-
kísérettel, zeneakadémiai hallgatók előadásá-
ban mutatja be. Az ott legjobbnak ítélt mű
végigkomponálására az Opera szerződést
ajánl fel a szerzőnek, és következő évadában
tévéfelvételes stúdióelőadásra tűzi ki.

A Röpopera pályázathoz hasonlóan keresi
az Operaház azokat az alkotókat, akik a
klasszikus-neoklasszikus stílus jegyei szerint,
azok eszközeivel akár egész estés sztoribalet-
teket hoznának létre a Magyar Nemzeti Ba-
lettnek. Olyan 45 év alatti, a műfaj iránt
elkötelezett koreográfusok jelentkezését vár-
ják, akik már készítettek színpadi táncpro-
dukciót.

A kamarabalett-pályázat négy különböző
történetet kínál fel, amelyből a tetszés szerint
választott műrészlet balettszüzséjét a pályá-
zónak kell felvázolnia, és az adott, legfeljebb
20 perces jelenetet megkoreografálnia klasz-
szikus balett technikára építve.

A felkínált téma Richard Strauss Macbeth,
Mozart Les petits riens (Kis semmiségek),
Sztravinszkij Pulcinella és Liszt Orpheusz
című műve.

Jelentkezni szakmai életrajzzal, bemutat-
kozó levéllel és a választott zene,

koncepció/szüzsé megjelölésével december
31-ig lehet a kamarabalett@opera.hu e-mail-
címen.

A megvalósítás és elbírálás háromkörös
fordulója után a legjobb produkciók a Ma-
gyar Nemzeti Balettnek az Eiffel Műhelyház-

ban esedékes TáncTrend 2022 elnevezésű
programján mutatkozhatnak be  2022. június
20-án.

A részletes pályázati kiírásról bővebb fel-
világosítás a megadott e-mail-címeken és az
Opera honlapján érhető el.

Operajelenet és rövid koreográfia alkotására írt ki pályázatot az Opera

Fotó: Nagy Attila

Luigi Loir: Neuilly főutcája télen



ADÁSVÉTEL
ELADÓ tiszta szilvapálinka, 40 lej/liter, és
gyümölcspálinka, 30 lej/liter. Tel. 0740-
348-335. (14132)

MINDENFÉLE

VÁLLALUNK: garázsjavítást, ács-
munkát és bármilyen javítást. Tel.
0767-837-782. (14050)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, csatorna-
javítást, festést, bármilyen javítást.
Tel. 0759-467-356. (14050)

VÁLLALUNK: benti munkát, csator-
najavítást, tetőjavítást, bármilyen ja-
vítást. Tel. 0755-654-115. (14050)

MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javítást
vállalok. Tel. 0755-825-502. (14153-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Hirtelen halállal távoztál el tőlünk,
örökké fájni fog, amíg csak élünk.
Fájdalommal és szomorú szívvel
emlékezünk 2011. december 11-
ére, amikor PORTIK ERZSÉBET
szül. Fehér tíz éve eltávozott kö-
zülünk. Emlékét őrzi leánya és
unokái: Attila, Kamilla, Milán.
(14122)

Fájó szívvel, de soha el nem múló
szeretettel emlékezünk december
11-én az erdőszengyeli születésű
MAKKAI MAGDOLNÁRA (Buba)
halálának 5. évfordulóján. Emlé-
két őrzi fia, Árpi. (14143)

Szomorú szívvel emlékezünk
december 11-én SZŐCS 
KATALINRA (született Iklandi) 
halálának 6. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerető édesapánk, a búzaházi
születésű

ALBERT SÁNDOR
2021. december 9-én 70 éves ko-
rában megszűnt élni. 
Drága halottunk temetése 2021.
december 12-én, vasárnap 15
órakor lesz a búzaházi temető-
ben, református szertartás sze-
rint. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

Gyászoló szerettei. (14165-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülten vettünk tudo-
mást Sándor Dalma kolléga-
nőnk szeretett ÉDESAPJA
haláláról. Vigasztalódást kívá-
nunk a gyászoló családnak.
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes!
Az Aquaserv vezetősége.
(sz.-I)

Együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük ki 
Sándor Dalma kolléganőnk-
nek szeretett ÉDESAPJA el-
vesztése miatt érzett
fájdalmában.
Az Aquaserv munkaközös-
sége. (sz.-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki a gyászoló családnak
DÓSA VILMOS elhunyta miatt
érzett fájdalmában. 
Nyugodjon békében! 
A Fülöp család Csávásról.
(14163-I)
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• Romtelecom-tudakozó
- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS, 
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között: 0736-883-110

• Optika-Optofarm   - 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia

Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929

- vidék - 0265/929
• Delgaz Grid - 0265/200-928

- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0758-047-604
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK 
rovatnak. 

Várjuk jelentkezését  
a 0265/268 854-es telefonon.

FONTOS  TELEFONSZÁMOKLesz VIBE! Bejelentették az első neveket!
A Bagossy Brothers Company, Azahriah, a Tankcsapda és a Sigma is ott lesz a jövő évi
VIBE fesztiválon június 30. – július 3. között a rendezvény eredeti helyszínén, a Maros-
parton. A szervezők a fellépők mellett karácsonyi akciót jelentettek be, és bemutatták az
őszi különkiadás aftermovie-ját. 

Első körben a szervezők több magyarországi és nemzetközi fellépőt is bejelentettek, de jelezték, hogy
ez még csak a kezdet, a fellépők listája további új nevekkel gazdagodik. A nemzetközi lemezlovasok közül
a törökországi Burak Yeter és az Egyesült Királyságból származó DJ-páros, Sigma is a Maros-parton lesz.
A magyar előadói palettából is minden fesztiválozó megtalálhatja a kedvenc stílusát, hiszen ott lesz a MOL
Nagyszínpadon a közkedvelt Bagossy Brothers Company, az X Faktor zsűrije és zenekara, a ByeAlex és
a Slepp, valamint az örök Tankcsapda. A most bejelentettek között van a YouTuber-ből énekessé vált Azah-
riah, a Lej című slágeréről híres Dzsúdló, a szókimondó rapper, Krúbi és a Százszor visszajátszott vagy a
Földrevaló című slágereket kiadó alternatív rockzenekar, a Konyha.

Listát küldtek a Mikulásnak
„Két év kiesés után már nagyon várjuk, hogy újra a Maros-parton tudjunk fesztivált szervezni. A beje-

lentést megelőzően kíváncsiak voltunk, hogy kit látnának szívesen a színpadokon a fesztiválozók, ezért
kívánságlistát küldhettek a VIBE Mikulásnak. Közel ezer kitöltő kívánsága közül párat sikerült is beje-
lenteni az első nevek között. Ez látszik a sok pozitív visszajelzésből is, amit a bejelentés utáni percekben
kaptunk” – mondta Rés Konrád Gergely fesztiváligazgató. A szervezők az idei line-uppal az erdélyi magyar
fesztiválozók igényeinek szeretnének eleget tenni.

Fesztivált a fa alá
A VIBE-jegyeket akciós áron karácsonyi csomagban lehet megvásárolni, sőt fesztiválos bögrét vagy

VIP-jegyet is lehet a Christmas Boxszal kérni, amely tartalmazza a fesztiválbelépőt, egy stickercsomagot
és hűtőmágnest is. Rendelni a www.vibefestival.ro oldalon lehet december 20-ig.

Ilyen volt a City Edition
Az idén a Maros-parti fesztivált nem tudták megszervezni a hagyományos keretek között, így egy városi,

ingyenes különkiadáson vehettek részt a fesztiválozók. 
A VIBE: The City Edition aftermovie-ját a YouTube-on lehet megtekinteni.

TELKETVÁSÁROLNÉK
Nyárádra,Marosranyílóeladótelketkeresek,
1hektárnálnagyobbat,Marosvásárhely

30km-eskörzetében.
Tel.0737-717-780.(sz.-I)

Kivennék a tagállamok kezéből a vétófegyvert
Új, elrettentő eszközt építene az EU, 

válaszul a külső fenyegetésre 
Az EU közösen, gazdasági büntetőintézkedé-
sekkel válaszolna az egyes tagállamait érő
fenyegetésekre egy új bizottsági javaslat
alapján. Az új mechanizmussal megkerülnék
az uniós külpolitika egyik legnagyobb prob-
lémáját: azt, hogy az ilyen szankciók megho-
zatalánál minden tagállamnak vétójoga volt. 

Az Európai Bizottság azt szeretné, ha az uniónak
szankciós eszköze lenne arra az esetre, ha egyik tag-
államát külső fenyegetés éri. Az új mechanizmussal
egyéneket, cégeket és országokat is célba vehetnek.
Elemzők szerint kimondatlanul is Kínának, illetve
Oroszországnak szól a kezdeményezés. A bizottság
szerint ezt az eljárást alkalmazni lehetne a legutóbbi
litván–kínai konfliktus esetében is. Peking ugyanis
exportkorlátozást vezetett be a balti országgal szem-
ben, miután az szorosabbá fűzte kapcsolatait a Kína
által el nem ismert Tajvannal.

Az uniós külpolitikában egyhangú döntéssel
lehet szankciókat hozni

Az új mechanizmusban már minősített többséggel
dönthetnek a lépésekről, hiszen alapvetően kereske-
delmi politikáról van szó. 

Franciaország és Németország támogatja az új
szankciós rendszert. Azonban néhány tagállam ellenzi
azt, mert attól tartanak, hogy egy-egy ország konflik-
tusa miatt az egész unió kapcsolata megromolhat
ezekkel a nagyhatalmakkal.

A terv szerint különféle válaszintézkedésekre kerül-
het sor az EU részéről: korlátozhatják a befektetéseket,
az exportot, uniós szerződéseket bonthatnak fel és
büntetővámokat is kivethetnek. Napokkal a mostani
bejelentés előtt egy gyakorlati példa is született arra,
milyen helyzetekben alkalmazhatják a rendszert. Kína
ugyanis lényegében kitiltotta a piacáról Litvánia egyes
termékeit azzal, hogy az országot törölték a vámbe-
vallások rendszeréből. Litvánia szerint ez azért történt,
mert Tajvan képviseleti irodát nyitott Vilniusban.

De ez nem az egyedüli ilyen eset: tavaly a török
elnök, Recep Tayyip Erdogan a francia termékek
nemzetközi bojkottjára szólított fel, miután Emma-

nuel Macron harcot hirdetett a világi állam védelmé-
ben a radikális iszlámmal szemben.

Az EU nem szankcionálni akar, 
hanem elrettenteni

Ha elfogadják a mechanizmust, az lehetővé teszi
majd a közös fellépést egy harmadik ország vagy 
gazdasági szereplő ellen, ha az egy uniós tagállamot
helyez nyomás alá vagy fenyeget meg. A belügyekbe
való beavatkozástól való tartózkodás elve a nemzet-
közi jog egyik alappillére. Az EU azonban elsősorban
nem szankcionálni akar, hanem elrettenteni. Brüsszel-
ben abban bíznak, hogy a széles körű fellépés lehető-
sége elriasztja majd ezeket a szereplőket a zsarolástól.

Viszonylag egyszerű mechanizmussal 
aktiválható az eljárás az Európai Bizottságnál 

Ha ilyen beavatkozást észlel egy uniós tagállam,
akkor egy viszonylag egyszerű mechanizmussal ak-
tiválhatja az eljárást az Európai Bizottságnál. A tes-
tület kivizsgálja a helyzetet, bizonyítékokat gyűjt.
Ezután tárgyaláson próbálja elérni a beavatkozás
megszüntetését a harmadik féllel. Ha ez nem jár si-
kerrel, válaszintézkedésre tehet javaslatot. Ezt az
uniós tagállamoknak minősített többséggel kell jóvá-
hagyniuk. Vagyis sokkal egyszerűbb lesz a szankci-
ókról dönteni, mint a Külügyminiszterek Tanácsában,
ahol egyhangú szavazással lehet szankciókat hozni.

Egyelőre csak a Bizottság javaslatáról 
van szó

Jelenleg egyelőre csak a Bizottság javaslatáról van
szó. Ezt még a tagállamokkal és az Európai Parla-
menttel is meg kell vitatni. Ha a jogszabály megszü-
letik, lényegében bármilyen szankciót hozhatnak
majd vele. Erre utalva közölte a Bizottság alelnöke,
Valdis Dombrovskis, hogy az eszköz akkor lehet a
legsikeresebb, ha nem is kell bevetni.

A Bizottságnak arra is ügyelnie kell majd, hogy ne
robbantsanak ki indokolatlanul kereskedelmi háborút.
(mózes) 

(Forrás: Euronews)



Közlemény 
a156/2021.06.30.sz.helyitanácsihatározattaljó-

váhagyott,Szászrégenvárosfizetőparkolásirendsze-
rénekmegszervezésérőlésműködtetésérőlszóló
szabályzatmódosításáraéskiegészítésérevonatkozó

határozattervezetkidolgozásáról
A közigazgatásban a döntéshozatal átláthatóságáról

szóló 52/2003. sz., utólagosan módosított és kiegészített
törvény előírásai szerint Szászrégen municípium polgár-
mestere értesíti az érdeklődőket a Szászrégen város fize-
tőparkolási rendszerének megszervezéséről és
működtetéséről szóló szabályzat módosítására és kiegé-
szítésére vonatkozó, a 156/2021.06.30. sz. helyi tanácsi
határozattal jóváhagyott határozattervezet kidolgozásáról.

A nyilvános megbeszélés tárgyát képező határozatter-
vezettel kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat vagy
ajánlás értékű véleményeket a szászrégeni városházán a
közönségszolgálati irodában lehet benyújtani, vagy el lehet
küldeni az office@primariareghin.ro e-mail-címre, faxon
a következő számra: 0265-512-542, december 28-ig.

A beküldött észrevételeknek tartalmazniuk kell a követ-
kezőt: Kiegészítés a Szászrégen város fizetőparkolási
rendszerének megszervezéséről és működtetéséről szóló
szabályzat módosítására és kiegészítésére vonatkozó ha-
tározattervezethez.

Azon érdekelt személyek vagy szervezetek, akik/ame-
lyek írásbeli megjegyzést, javaslatot vagy véleményt nyúj-
tanak be – a feladás dátumának és a feladó
elérhetőségeinek megjelölésével –, meg kell jelöljék a ha-
tározattervezetben szereplő cikkelyeket is, amivel kapcso-
latban írnak. 
Atájékoztatóanyagokmegtekinthetőkaszászrégeni

városházahirdetőtáblájánésawww.primariareghin.ro
honlapon.

Megjelent a Garabontziás lap decemberi száma
Folyóiratunkbanegyszerűdolgokravállalkoztunk:aköztünkélő,alkotómunkátvégző

emberekethozzukközelebbazolvasókhoz,valamintaszerzőketisegymáshoz.
Anovellák,versek,könyvismertetőkésfotókmellettaszerzőketrövidportréinterjúkban

mutatjukbe,hogynecsakazolvasószomszédérezzeközvetlenebbmódonafeltérképezetlen
közelséget,aközösélettérizzását.
Azegymásrafigyelés,odaadássalkezelniközösségünkszellemiigényeit,kínálatait,mert

akarva-akaratlanulamiénk.Ajószónakmindigvanfoganatja:afáradtszékelylelkétmeg-
simogatja.Ezértismegéregyszusszanást!(IlyésAndrásZsolt)
Istentőlmegáldott,békés,boldogkarácsonyiünnepeketéslelkigyarapodásbangazdag

újesztendőtkívánunkmindenkedvesolvasónknakésszerzőtársunknak!
Aszerkesztőség
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