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Alkalmi vers
Karácsony jön megint,
sziporkázó fények…
serkennek lelkünkben
félszeg, új remények.

Félszeg, új remények
nyílnak egyre-másra.
Ó, Uram, nézz le már
a sóvár világra.

A sóvár világra,
csillogó magányra,
szelíd szemmel tekints
a vágy-kavalkádra.

A vágy-kavalkádra
gondolj szeretettel,
irgalommal közelíts,
könnyű kegyelemmel.

Könnyű kegyelemmel
lépj be titkon hozzánk,
maszkok mögött lásd meg
rejtett, igaz orcánk.

Rejtett, igaz orcánk
mása, tükörképe
elúszik fölöttünk,
s a varázsnak vége?

A varázsnak vége?
Válaszodra várva
angyal jár a hóban,
villan mezítlába.

Villan mezítlába,
mosolyog az áldott,
nézd, hogy cipekedik,
viszi a sok álmot.

Viszi a sok álmot,
szünet nélkül hordja,
pedig nem is földi,
égi az ő gondja…

Lorenzo Leonbruno da Mantova: A születés

 Müller Péter 

Karácsonyi gondolatok
I tt a régóta várt pillanat! A lármás, zűrza-

varos, nagy nyüzsi. Mostanáig kóboroltál 
az üzletekben, plázákban, butikokban. (…)
Dolgoztál, robotoltál, igyekeztél, lihegtél és 
gyötörted a lelkedet: „Kit felejtettem ki?”

Most végre itt van mindenki. Akikre azt 
mondja a nyelvünk: a hozzátartozóid. Jó szó. 
A sok milliárd ember nem tartozik hozzád. 
Ők igen. Nem tudni, miért. (…) Mint egy 
színdarab fontos jelenetében, összejöttek 
mind, csomagokkal, éhesen, türelmetlenül, 
zajongva, zűrös és csillagtalan lélekkel - mert 
manapság a lelkünk zűrös, zaklatott és csil-
lagtalan. Az is lehet, hogy nincs itt senki.(…) 
Sokan éljük át ilyenkor a magányt, és sokan 
a lázas nyüzsgést, a zajt, a zűrzavart, az örö-
möt, hogy együtt vagyunk végre... és azt is, 
hogy ebből az „együttből” hiányzik néha a 
meghittség.

Még jó, ha a fa körül elhangzik a „Menny-
ből az angyal”, de ez sem az igazi, mert a mohó 
szemek a földet kutatják, a fa alatti csomago-
kat: „Mit hozott a Jézuska?” Elfelejtettük, hogy 
a Jézuska nem hoz semmit. Neki sem volt 
semmije. Csak egy szál köntöse, arra is koc-
kát vetettek a katonák a halála után. A Jézus-
ka csak békét tud hozni, és csendet a szívben, 
és szeretetet, ami a világ legnémább, legnyu-
godtabb, legszótlanabb állapota. Láthatatlan. 
Nincs benne lihegés, nyugtalanság, idegesség, 
lárma.

Szertelen lélekkel nem lehet szeretni.(..)  
Találj egy pillanatot, vagy kettőt, és menj ki a 
levegőre, és szívd be magadba az éltető, friss 
levegőt. (…) Ha csillagos az ég, válassz ki egy 
csillagot. Ha felhős, tudd, hogy a csillagod 
azért ott van, csak nem látod, mert felhő ta-
karja. Ha hull a hó, hagyd, hogy arcodra hull-

janak a hópihék: az angyalok küldik neked, a 
végtelenből - és ingyen. Éld át egy pillanatig 
a csodát. A mindenséget és önmagadat. (…)

A karácsony a születés ünnepe. Valaminek 
vége van, és valami most jön létre. Bárhol. 
Akár egy istállóban is. Állatok között, segít-
ség nélkül, egy gyűlölettel teli, gonosz és sötét 
világban, ahol a kis Jézus született. Mindegy. 
Csak szüless meg. Szüld meg magad. Lob-
bantsd lángra a szívedet, s hagyd, hogy ez a 
lángocska eloszlassa az egész elmúlt éved sö-
tétségét! Várj egy kicsit, míg azt nem érzed, 
hogy a kis gyerekláng megerősödik benned, és 
utána menj vissza a hozzátartozóidhoz. Vidd 
be nekik a békédet, az új arcodat, és azt a meg-
győződésedet, hogy az életünk díszlete nem 
egy szoba, hanem az egész világmindenség. A 
legszebb ajándék: egy mosoly. Egy ölelés. Vagy 
még az sem - csak egy gondolat: „Szeretlek”.
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Karácsonyra

  Juhász Gyula 

Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Behegesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

  Pilinszky János 

A fényességes 
angyal is

      Emlékezés egy világháborús karácsonyra 

Az égbolt elsötétedett.
S akár a végítélet
zord fellege tört volna ránk,
a föld is oly sötét lett.

Gyermekszívünk is oly nehéz!
A házak és a kertek,
az egész törékeny világ,
éreztük, velünk reszket.

Aztán a roppant csöndön át
puhán és észrevétlen,
a hangtalan meginduló
és puha hóesésben,

akár a fényes pelyhek is
vigyázva földet értek,
a fényességes angyal is,
ő is a földre lépett.

  Fekete István 

Roráté 
Karácsonyi novella

O lyanok ilyenkor a csillagok, mint az 
álmos gyerek szeme. Kicsit hunyo-

rognak. És még nem tudják: sírásra vagy ne-
vetésre nyíljanak-e, avagy aludjanak tovább. 
Hát, csak pislognak. 

Enyhe az idő, a szél csak a kerítések mel-
lett lézeng, ámbár elég hűvösen. Az ablakok 
néhol nézik már a hajnalt, néhol nem, és a 
csizmák nem kopognak a gyalogjárón, in-
kább csak cuppognak. 

Néhol egy halk szó, néhol az se. Néhol 
csak árnyak járnak. Néhol kis lámpások 
imbolyognak, és mutatják, hova kell lépni. 
Ámbár hiszen sár van mindenütt. Az ég még 
sötét. A tegnap gondja, mintha még aludna, 
a mai még nem ébredt fel. S a falu csak tiszta 
önmagát viszi a hajnali misére. 

Ajtó nem csattanik, kiáltás nincs. 
A külső mozgás bekúszik a templomba, s 

megnyugszik. Suttog egy kicsit, vár, s amikor 
már a gyertyák lángja is meggyúlik a várako-
zástól, felkiált az időtlen vágy: „Harmatozza-
tok égi Magasok”

Mise végére egészen bemelegedett a 
templom, szinte otthonos lett. Legalább is így 
érezte ezt Baka Máté az alszegből, de így érez-
te ezt Hosszú Illés is ugyanonnan. Ámbár, ha 
tudták volna, hogy most egy véleményen 
vannak, aligha érezték volna, nagy harag volt 
ugyanis a két öreg között. Kitartó, régi harag. 
Formája sem volt már, nem is emlékeztek, ló 
volt-e az oka vagy asszony, mindenesetre ra-
gaszkodtak hozzá, mint beteg szilva a fához. 

És most bóbiskolva várják, hogy kiürüljön 
a templom. Az ajtóban még mozgás, hát csak 
ülnek tovább, sőt Illés a lábát is kinyújtja, 
mert úgy kényelmesebb. Illés nem szereti a 
tolongást. De egyébként is ráér. Félszemmel 
odapislant Mátéra, hogy alszik-e már, moz-
dul-e már, de Máté nem mozdul. Amilyen 
kutya, konok ember volt világéletében, azt 
várja – gondolja Illés – hogy én menjek előbb. 
De abból nem eszel! Pedig már a gyertyát is 
eloltotta a dékán. Azaz a harangozó, szóval a 
sekrestyés. Azután: csend. Illés gondol erre, 
gondol arra, állát behúzza a meleg nyakrava-
lóba, és a szeme szép lassan lecsukódik.

– Nem! – ijed meg. – Ezt igazán nem sza-

bad –, s Mátéra néz, aki úgy látszik elaludt. 
– Hö-hö-hö. Ez hát a híres? – mosolyo-

dik el magában. Pedig három évvel fiatalabb. 
Nem nagy idő, az igaz, de mégis csak fiata-
labb. Aztán meg, milyen sárgák a fülei. Na, 
akár a halotté. – Uram Isten! Csak nem lett 
vele valami? 

Harag ide, harag oda – a rothadt szilva is 
lepottyanik egyszer a fáról – csendben oda-
megy Mátéhoz, és kicsit borzongva megérinti 
a vállát.

–Hallod-e, te! Máté!
Máté felhorkan:
–Hö?! Mi? – és néz Illésre, mint a csodára.
–Te vagy az, Illés?
– Én hát. Hát mondok, megnézlek, mert 

olyanformán ültél, hogy ... 
És nézi egymást a két öreg.
A templomban meleg csend, a kőszentek 

elmosolyodnak.
– Kicsit megszédültem – hazudja Máté. 

De áhítattal. Mert tele van a szíve. Szereti 
most Illést így közel látni. Már elmúlott. 

– Há no! Hál Istennek, akko menjünk. 
És egymás mellett kicsoszognak a temp-

lomból.
– Mi volt ez, Szentatyám? – néz fel egy 

pufók kis angyal Szent Péterre, ahogy az ajtó 
becsukódott. Olyan meleg lett a szívem egy-
szerre. 

– Két ember kibékült – mondja a főszent. 
És melegen sóhajt. 

– Hjaj! Csoda! – suttogja a kis angyal. 
–  Hát bizony. A mai világban ...
–És most mit csinálnak?
– Nézz utánuk, fiam. 
A két öreg közben Illés háza elé ér. Az 

utca üres, a kémények lágy selymet füstöl-
nek a reggelnek, s a kertekben puhán békét 
álmodnak a fák. 

– Gyere be, Máté, rég voltál nálunk – 
mondja Illés. Lángost sütött a lányom...

A kis angyal kérdőn néz a főszentre:
– Mi az a „lángos”, Szentatyám?
A toronyban ekkor hetet ütött az óra. S e 

földi hangtól megmerevedtek újra a szobrok, 
de a mosolygás mintha ott maradt volna az 
arcukon

  Rózsa Enikő

Gyermekkorom karácsonya
R ám nézett szomorú szemével, de lát-

tam, nincs amitől félnem, titokzatos 
tekintetével biztatóan pislogott.

– Lesz idén is szaloncukor!– suttogta édes-
anyám. Gyermeki naivsággal hirtelen varázs-
lónak véltem őt, hiszen a kőkemény rend-
szer…üres polcokat kínált az embereknek a 
boltokban. Húgom, Lia Balázs, tésztanyújtóval 
szaladgált fel-alá, ropogósan nevetve édes-
anyám kötényébe fúrta édes pofiját. De bol-
dogok voltunk! Összetartoztunk! És húgom 
cukorzáport szórt mindenkire… 

– Szépek leszünk! Szépek leszünk! – kiál-
totta önfeledten. A szekrény tetején lapult a 
kincs, az előző év szaloncukorkáinak gondo-
san kisimított sztanioljai. Ugyanaz a színes 
sztaniol, amit féltve őriztünk évről-évre.

Koncz nanyóm vacsorára hívott minket, 
de ezen az estén nem tudtam egy falatot sem 
enni. Édesanyám varázsolt! Színezte, kavarta a 
cukrot, és én csak ámultam. 

– Édesanyám tündér! Szaloncukrot készít! 
Volt málnás, csokis, narancsos! Örökkévalóság-
nak tűnt, míg kihűlt, és mi becsomagolhattuk
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Karácsonyra

 Garay András

Karácsonyi történet
M i, gyerekek, nagyon vártuk az első ha-

vat. Karácsony tájt érkeztek meg nyu-
gat felől a szürke fellegek, s letették terhüket 
a hegyek koszorúja övezte völgyben, de nem 
olyan városias, hosszú szállingózás módján, 
hanem vastag bunda alá került a táj, a falu. 
Az iskolának akkor egyszeribe végeszakadt, 
a szünidő kezdetét nem a kalendárium betűi, 
hanem az első hó jelentette. Mi már decem-
ber eleje óta a reggeli felkelés után azonnal az 
ablakhoz siettünk, hogy ledörzsölve a jégvirá-
gokat, megláthassuk az első havat, szabadsá-
gunk kezdetét.

Idén sem kellett csalódnunk. Már novem-
ber végén megjelentek a fellegek, András-nap-
ra már hósipka borította a Kömöge tetejét, s 
december közepén egy éjszaka kétarasznyi hó 
hullott, beterített mindent, s mesevilágot vará-
zsolt a környékre. – Hurrá! – rohantunk vissza 
az ablaktól, s sarokba dobva az iskolatáskát, 
lázasan kezdtük szőni a szünidei terveket. 
Kertünk vége a hegyek lábáig nyúlott, s kuko-
ricacsutkát cipőnkre kötve vígan siklottunk a 
havon. Csúszkálással, ródlizással telt az idő, s 
este, mikor a konyhában egybegyűlt a család, 
hallgattuk az öregek szavát, apám, Márton tré-
fálkozásait, a világ gondját, s körülfogott ben-
nünket anyám szerető gondoskodása. Kezde-
tét vette a sütés-főzés, a készülődés.

Hamarosan itt a karácsony. S mikor apánk 
egy este azt mondta, hogy másnap levágjuk a 
disznót, tudtuk, már csak napok vannak hátra, 
s esténként leszakítva a leveles naptár lapjait, 
mi, gyerekek, lestük azt az egyre közelebb ke-
rülő piros betűs számot. Már a szánkózás sem 
volt az igazi, s amíg a férfiak az udvarban tet-
tek-vettek az állatok körül, mi néztük a kony-
haasztal köré kuporodva az anyám keze alól 
kikerülő mézes figurákat, cukordíszeket, apró 
meglepetéseket. Titkolózni nemigen lehetett, 
nem is volt rá szükség. Őszinte világ volt a 
miénk, tiszta szándékú, egyszerű szavú. Úgy 
mondták otthon: karácsonykor Jézust várjuk, 
hogy eljöjjön hozzánk, készülünk, hogy mél-
tónak találjon minket. S az igazi ajándékok 
ezek az esték voltak, amikor a család össze-
hajolva, gyerekek és szülők közös izgalmával, 
tréfálkozással az eljövendő nap örömében ké-
szülgetett. 

Egy este, hogy apám elfújta a lámpást, 

Dorka húgom odasúgta anyjának:– Anya, 
ugye a Mennyországban is így telnek az esték? 
Anyám igenére már tudtuk, eljön ő hozzánk, 
mint tavaly, tavalyelőtt, s amióta csak az esze-
met tudom. Aznap szépet álmodtam, angya-
lok seperték a havat a behavazott utcán. Egy 
meglepetés azonban mindig volt. A fa. Ezt 
mindig apám hozta, de oly észrevétlen, hogy 
mi, gyerekek sehogy sem értettük, hogyan 
kerül oda az asztalra, csak lenyűgözve álltuk 
körül este a gyertyafényben alakot öltő kará-
csonyfát.

A várt reggelen apám szokás szerint fogta a 
fejszéjét, felvette hótaposó csizmáját, s mikor-
ra mi előkászálódtunk a meleg dunyhák alól, 
már csak imbolygó alakját láttuk a hegynek 
tartva a fehér hómezőben. A fát még az ősz-
szel kinézte. Igaz, kicsit messze kellett mennie 
fel a hegyekbe, de ezt az utat minden évben 
megtette, talán neki is le kellett tenni a gon-
dokat, kóborolni a csendes, behavazott tájon. 
A hó érintetlen volt, nehezen haladt előre. 
Itt-ott állatnyomokat látott. A fagy megder-
mesztette a fákat, bokrokat, s tündérvirággá 
varázsolta az erdőt. A Kömöge alatt vitt az 
útja, aztán fel egy dombtetőre, majd végig a 
gerincen. Megismerte a helyet. Az ősszel itt 
kaszáltak egy réten, s már akkor látott egy 
kis fenyőfát. Arányos termete, dús ágai, tö-
mött levelei, szürkészöld színe rögtön feltűnt 
neki, s képzeletében már látta is felöltöztetve 
a szoba sarkában. Ott is volt a fa egy kis be-
szögellésben, évszázados fenyők oltalmában. 
Két csapásra kivágta, majd kicsit megpihenve 
belakmározott tarisznyájából, amelyet anyám 
varrt neki, s elindult visszafelé. A megindult 
hóesés betemette a nyomokat, s bizony ipar-
kodnia kellett, hogy sötétedésre visszaérjen. 
Baljós zúgással feltámadt a szél. Hóna alatt a 
fenyőfával ugyancsak különös látvány lehetett. 
De ismerte a tájat, hiszen itt gyerekeskedett, s 
a falut is alig hagyta el. S mikor arról beszélt 
az unszolásunkra, hogy volt egyszer Pesten is, 
teljes bizonyossággal gondoltuk, hogy apánk 
világlátott ember. Leért a völgybe, s már erőst 
szürkült az idő, mikor elérte a falu első házait. 
A hegyek alatt, a forrásnál – hova együtt jár-
tunk a nyáron a többi gyerekkel vízért –, kis 
ház állott. Egy öreg juhászé volt, kit mivel nem 
csizmában járt, hanem bakancsban – minden-

ki Bakancsos Pista bácsinak szólított. Rossz 
érzés fogta el apámat a behavazott udvar, a 
setét ablakok láttán. Megnyitotta a kertajtót, 
letámasztotta a fát a tornácra, és benyitott a 
házba. Pista bácsi az ágyban feküdt. – Mi van 
magával? – kérdé apám, ahogy meggyújtotta a 
világot.  –Beteg vagyok, Márton – mondta az 
öreg. A kályha hideg volt. – Mindjárt befűtök. 
Zsófi majd holnap hoz meleg levest meg kós-
tolót. Kiment a fészerbe, fát keresett. De csak 
a hó alatt talált nyirkos, korhadt fadarabokat, 
így a feladat reménytelennek látszott. Aztán 
pillantása az ajtónál lévő fára esett. A tuskóra 
tette a kis fenyőt, s nagyot fohászkodva apró-
ra hasította. Lassan pattogni kezdett a tűz, s 
fenyőillat töltötte be a kicsi házat. Pista bácsi 
megkönnyebbedett. – Akkor holnap – mond-
ta apám búcsúzóul. 

Már nagyon vártuk őt. Nehéz lépteit hallva 
izgalom vett rajtunk erőt. Végre mindannyian 
együtt vagyunk idehaza. Mikor pillantásunk 
fehér arcára esett, csak annyit gondoltunk, 
milyen hideg lehet, s újra átadtuk magunkat 
a várakozás bódító érzésének. Anyám néhány 
szót váltott apámmal, majd ünneplőbe öltözve 
ültünk le a konyhában, s kezdődött, amit úgy 
vártunk.

Apám ölbe vett bennünket, s szokásunk 
szerint mesélni kezdett egy idegen országról, 
egy házaspárról, a születendő kisgyermekről, 
emberekről, hatalmasokról és szegényekről. 
Beszélt a rokonokról, a barátokról, a nélkü-
lözőkről, s percek alatt odavarázsolta elénk a 
falut, a múltat és jövőt, az egész világot. Az-
tán énekelni kezdtünk, s mikor a kis csengő 
megszólalt, nagy izgalommal nyitottuk ki a 
szobaajtót. Az asztalon egy tányérban ott vol-
tak a mézes és cukrozott díszek, égtek a gyer-
tyák a tartókban, de a fa, a fa nem volt sehol. 
Könnyes szemmel, kérdőn néztünk apánkra. 
A sarokban állt, anyával egymáshoz hajoltak, 
szemükben megcsillant a gyertyák fénye. 

  –  Találkoztam az úton Vele, elkérte a fát, 
én meg odaadtam neki, hiszen nem illik egy 
kérést Tőle megtagadni. Szavai megnyugtató-
an csengtek. Anyám, hogy a csend feszültségét 
feloldja, az ünnepi asztalhoz invitált bennün-
ket.

– Boldog karácsonyt mindenkinek! – 
mondta, és behozta a gőzölgő levest.

a tavalyi varázspapírosokba. Nagy pelyhekben 
hullott a hó. Bent a szobában csoda történt! 
Pompázott a fenyő. A legfinomabb töltött ká-
poszta rotyogott a fazékban.

Nagyon meleg volt. Édesanyám védelmező 
szeretete melegített minket és mindent.

Nem volt műsor a tévében, sem inter-
net, sem telefon, csak dudorászás és nevetés! 
Húgom énekesnő volt, én jégtáncos, és ne-
vettünk, úgy igazán, nem görcsösen, hanem 
ünnepi vidámsággal. Béke volt a házban, az 
udvaron, a templomban, a faluban, a szívek-
ben. Meghitt volt minden. Igazi hittel áldott, 
áhított karácsony!

Kend, 2017. december 2.
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Könyvbemutató Erdőszentgyörgyön
  Kovrig Magdolna

M eghitt hangulatú könyvbemutatóval 
ért véget a XXV. Színpad Fesztivál 

Erdőszentgyörgyön, 2017. november 19-én. 
A Kriterion Könyvkiadó igazgatója, H. Szabó 
Gyula hozta el hozzánk is a 23. Marosvásár-
helyi Nemzetközi Könyvvásárra a kiadó által 
megjelentetett új köteteteket, így megteremt-
ve számunkra is egy mini könyvvásár han-
gulatát. A könyvek között volt a számunkra, 
erdőszentgyörgyiek számára oly kedves köl-
tő, Cseh Katalin új kötete is, az Emlék-ba-
zár című. Meglepetésünkre ez alkalommal 
nemcsak Cseh Katalin kötete szólított meg 
bennünket, hanem településünk egykori 
nagyasszonyáról, gróf Rhédey Zsigmondné 
Wesselényi Katáról megjelent kötet is, mely 
szívünknek kedves húrokat pendített meg. 
Deé Nagy Anikó Báró hadadi Wesselényi 
Kata, a hitben élő református nagyasszony 
című kötetéről van szó. Tudtunk róla. Tudtuk, 
hogy igen bőkezű patrónusa volt egyházának, 
itt Erdőszentgyörgyön, de e kötet bemutatása 
során döbbentünk rá: alakja sokkal nagyobb 
figyelmet érdemel, mint amennyit eddig őrá 
fordítottunk. A szerző, a Teleki Téka nyugal-
mazott könyvtárosa így vall a kötet létrejöt-
téről: „Levéltári búvárkodásom során lép-
ten-nyomon elém került egy asszony neve: 
báró hadadi Wesslényi Katáé. Teleki Sámuel 
(a Teleki Téka alapítója) feleségének, iktári 
Bethlen Zsuzsánnának nagynénjéről van szó, 
akinek fontos szerepe volt a Teleki család éle-
tében. Egyre több adat került felszínre az ad-
dig ismeretlen erdélyi nagyasszonyról. Lassan 
kialakult a mélyen vallásos, bőkezű mecénás, 
a mindennapjait állandó munkával töltő asz-
szony képe, akiről szólni kellett. Feldolgoztam 
életrajzi vonatkozásokat tartalmazó verses 
imádságait, vizsgáltam könyvgyűjtő szere-
pét. Aztán átírtam kéziratos szakácskönyvét, 
amelyből az ételreceptek mellett a 18. századi 
erdélyi háztartásban felvállalt munkák soka-
ságát ismerhetjük meg.”… Rhédey Claudia 
emléke miatt – jegyzi meg a szerző – „Ért-
hető, hogy ma már kevesebben emlékeznek 
a 18. századi Rhédyi grófnéra, Wesselényi 
Katára, aki pedig a maga során sokat tett 
Erdőszentgyörgyért, templomáért, iskolájá-
ért.”  Építkezései közül a legjelentősebb az a 
marosvásárhelyi ház, amelyet saját könyvtá-
rával együtt Teleki Sámuel feleségére, iktári 
Bethlen Zsuzsánnára testált, így részese lett a 
18. század legjelentősebb erdélyi közkönyv-
tára, a Teleki Téka létrejöttének. Az ő emlé-
kezetét is ideje lenne méltóképpen beemelni 
városunk köztudatába.

E történelmi kitérő után térjünk át a jelen-
re, városunkhoz sok-sok szállal kötődő Cseh 
Katalin könyvbemutatójára. 

Cseh Katalin Erdőszentgyörgyön született 
1961. április 11-én, és gyermekéveinek jó ré-
szét itt is töltötte. Édesapja a település refor-
mátus lelkésze volt, édesanyja, Cseh Rozália 
a középiskolában tanított. Erdőszentgyörgy 
református parókiája adott otthont számára, 
és itt járt iskolába egészen hatodikos koráig.  
Egykori barátai, iskolatársai közül többen ma 

is itt élnek, de hajdani tanárai közül is vannak, 
akik még e város lakói. 

Sok szállal kötődik e vidékhez, mert a zsen-
ge gyermeki lélek számára fontosak az első 
élmények, a táj, melynek légkörét gyermek-
ként magába szívta, s amely szellemiségével, 
szokásaival későbbi létét is nagymértékben 
befolyásolja. Cseh Katalint itt érték az első él-
mények, itt köttettek az első barátságok. Ezek-
kel tarsolyában lépett tovább, és elvégezte Ko-
lozsváron a Babes-Bolyai Tudományegyetem 
filológia karán a magyar-angol szakot. Életéről 
így vall:„Jelenleg is a kincses városban élek, 
magyartanárként dolgozom egy lakótelepi ál-
talános iskolában. Két gyermek büszke édes-
anyja vagyok: Előd, a nagyobbik fiam 17 éves, 
Magor, a kisebbik 11. Első versemet hétévesen 
írtam. Első verspublikációim a hetvenes évek 
közepén jelentek meg, azóta több-kevesebb 
rendszerességgel publikálok különböző iro-
dalmi folyóiratokban (Helikon, Látó, Székely-
föld, Várad, Marosvidék, Bárka). Gyermekver-
seket a nyolcvanas évek közepétől írok, ezeket 
a kolozsvári székhelyű Szivárvány valamint 
Napsugár gyermekirodalmi folyóiratokban 

szoktam megjelentetni. Szerintem a vers aján-
dék, amelyet meg kell tanulnunk elfogadni és 
befogadni. Ez a folyamat egyszerre gyötrelmes 
és gyönyörűséges. A kisgyermeknek viszont 
természetes, mert ő még lénye egészével a 
versben él, annak ritmusában, zeneiségében, 
szókapcsolataiban. A költészet varázsa nem 
kívülről hat rá, hanem belülről, a lélek határa-
in belül. A vers ugyanakkor tükör is, amelybe 
ha belenézek (beleolvasok), meglátom önma-
gam, és önmagamban a gyarlóság mellett a 
magasztost, vagyis az örök emberit.”

Szakmai elismerései: 2004-ben az Irodalmi 
Jelen novellapályázatán különdíjjal, Horváth 
Imre centenáriumán harmadik díjjal, 2009-ben 
pedig Szép Magyar Könyv Oklevéllel tüntetik 
ki. A gyerekkori emlékek, az Erdőszent györgy-
höz kapcsolódó élmények nosztalgiája, a család, 
a testvérek, a szülők alakja és elvesztésük mély, 
soha nem gyógyuló sebe mostanáig érlelődött 
lelkében. Elérkezett az idő, hogy utat kapjanak, 
versként törjenek fel a lélek mélyéből. Sok-sok 
vívódás, a szövegek megannyi átköltésének 
eredményeként született meg az Emlék-bazár 
című kötete a Kriterion Könyvkiadó gondozá-
sában, amelyet a 23. Marosvásárhelyi Nemzet-
közi Könyvvásáron mutattak be.

Cseh Katalin számára igen fontos volt, 
hogy elhozza könyvét arra a helyre, amelynek 
talajából e kötet élményanyaga táplálkozott.  

A meghitt hangulatú könyvbemutatóra el-
jöttek mindazok a régi osztálytársak, akik csak 
tehették, de egykori tanítói, tanárai közül, akik 
még itt élnek. Nem voltunk sokan, de akik ott 
voltunk, teljes lélekkel azonosultunk a ver-
sekkel, amelyek elénk varázsolták az egykori 
Erdőszentgyörgy világát, a gyermeki csínyeket, 
a játékokat, ráismertünk az egykori kisdiák 
Cseh Kati szerény, de mindig megfelelni akaró 
alakjára.  Valóban, igazi emlék-bazár ez a kötet:

 „Emlékbe zár
az Emlék-bazár
ott minden megtalálható
vagy elővarázsolható
éjjel-nappal nyitva tart
bármikor betérhetek
megnézhetem a polcokon
a színes árukészletet”

H. Szabó Gyula méltatja a kötetet

Cseh Katalin dedikál
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Irodalmi 
Prima Primissima-díj

A budapesti Müpában megtartott december 1-i gálaesten tíz ka-
tegóriában 15. alkalommal vehették át elismerésüket a magyar 
szellemi élet, a művészet, a tudomány és a sport jeles képviselői. 
Magyar irodalom kategóriában a Prima Primissima-díjas az idei 
három Prima-díjas közül került ki Magyar irodalom kategóriában 
Prima Primissima-díjat kapott Kányádi Sándor Kossuth-díjas köl-
tő, műfordító, a Prima -díjat pedig Kiss Benedek és Szilágyi István 
kapta meg. A Pima Primissima-díjas költőt két versével, valamint 
Szabó T. Anna a költő születésnapjára írt versével köszöntjük.

Mint öreg fát 
az őszi nap…

mint öreg fát az őszi nap
lemenőben még beragyog
és elköszön a szerelem

jöhetnek újabb tavaszok
hajthat még rügyet lombokat
gyümölcsöt többé nem terem

felejtgeti a titkokat
miket senki sem tudhatott
őrajta kívül senki sem

fészke is üresen maradt
elhagyták kiket ringatott
üresen ing-leng üresen

de boldogan föl-fölsusog
ha valaki még néhanap
gyér árnyékában megpihen

Kolozsvár, 1990

 Szelíd fohász 
szelíd fohász az én fohászom
félig könyörgés félig hála
hogy nem juttattál s ezután se
juttass engemet szégyenfára

de eljut-e az én fohászom
eljuthat-e vajon tehozzád
útjaidat úton útfélen
szertartások barikádozzák

nem marad-e sziklára hullt
magokként vajon terméketlen
mit egy hosszú életen át
a jövendőnek elvetettem

tudom sokat eltékozoltam
abból mit rám bíztál sokat
de azért ne tagadd meg tőlem
holtomban se áldásodat

Budapest, 2001. október 30.

  Szabó T. Anna

Kányádi Sándor születésnapjára
A vers betölti a tüdőnket
lendületet ad, tágasságot,
felemelkedni, szárnyas fényben
tapasztalni meg a világot.

Belátni fentről a mezőket,
határtalaságát a tájnak,
szabadságát, mit nem ismernek,
akik mindig a sárban járnak.

A tágasságból mégis-mégis
visszavágyik a test a földre,
az esőszagba, fűbe, vérbe,
apa karjába, anyaölbe,

házat-hazát lentről szeretni,
tüskék, ostorok, emberek közt,
az ide-oda lökdösésben,
ahol a szándék is csak eszköz,

de mikor levernék cöveknek,
ő lombot hajt, gyümölcsöt érlel,
fiókát ringat, és örökké
az égre ír lágy ág-kezével,

új énekesmadarat röptet,
tanít minket az égben lakni,
fénnyel tölti be a tüdőnket -
miatta fogunk megmaradni.

A kötetet Kocsis Tünde, rendező, dráma-
pedagógus, az épp befejeződő fesztivál zsű-
rijének tagja mutatta be. Kérdései nyomán 
feltárult előttünk a sok-sok vívódás, amely-
nek során az élmények verssé nemesültek, 
illetve elnyerték a kötetben megjelent végle-
ges formát. Mert a költő vallomása szerint: a 
szöveg, a megformálás mindaddig változott, 
amíg nyomdába nem került. Elmondta, mi-
ként élte meg a papkisasszonyi származá-
sából adódó kötelezettségeit, hogyan pró-
bált eleget tenni az elvárásoknak, amelyek 
szülei státusából adódtak. Ennek őszinte, 
szép versfoglalata a Papleány című. Versben 
láttuk újra az egykori barátokkal közösen 
átélt játékokat, a kis papkisasszonyhoz nem 
illő bakikat, amelyekkel kivívta édesanyja 

jogos rosszallását,  de  megszólnak a gyer-
meki lélek félelmei, szorongásai is. A szer-
ző néhány olyan költeményt olvasott fel, 
amelyek a jelenlévő iskolatársakkal közös 
emlékekhez kapcsolódtak. De előkerültek 
azok a versek is, amelyekben az elmulasz-
tott iskolai feladat miatt kapott dorgálást 
otthon vagy tanárától. A személyes élmé-
nyek gyermeki látószögén átszűrve elő-
előbukkant a korszak nem egy visszássága, 
amelyet a gyermek nem tudott értelmezni, a 
szülők viszont nem kívánták felfedni a mé-
lyebb indítékokat. A versekben megjelenik 
az akkori település néhány jellegzetes alak-
ja: Doru bácsi, a görögkeleti pap, a kántor, 
akinek a neve is Kántor bácsi, a harangozó, 
Lina néni, Doamna néni, vagy Manci néni, 

Fülöp Ferenc esperes özvegye, de felvillan-
nak a testvérek csínytevési is. 

A kötet második része az Anya-könyv, 
megindító vallomás arról a mérhetetlen fáj-
dalomról, űrről, amelyet az édesanya elvesz-
tése jelent – mindannyiunk számára is. 

A versekre a közvetlenség, az őszinte 
hangvétel jellemző. A tárgyszerű leírások, 
elbeszélések azonban a költemények végén 
mindig átlényegülnek, valamiféle lebegő égi 
síkba vetülnek, így adnak a személyes emlék-
nek általános érvényű távlatot. 

Jó olvasni ezeket a szép, őszinte verseket, 
amelyek a mi világunkban gyökereznek. 

Erdőszentgyörgyiek, becsüljük meg ezt a 
kincset, Cseh Katalin költészetét, amely a mi 
talajunkból sarjadt ki! 
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A Zeyk család 
erdőszentgyörgyi vonatkozásai

Részlet a szerző szakdolgozatából 

 Hegyi László

(Az előző számban megjelent cikk 
folytatása)

Az Erdélyben befolyásosnak számító Zeyk 
családnak Erdőszentgyörgyön is voltak bir-

toka, és udvarházzal is rendelkezett a településen. 
(Ez a családorvosi, illetve fogászati rendelőknek, 
valamint az óvodának helyet adó műemléképü-
let). A 19. század első felének kiemelkedő egyé-
nisége volt Zeyk János (1798–1840), aki életének 
egy részét Erdőszentgyörgyön töltötte. Rhédey 
Lászlóval a település főnemesei voltak abben az 
időben. Zeyk János 1798-ben született. A Teleki 
családból házasodik, gróf Teleki Krisztina lesz a 
felesége, házasságukról azonban nincs feljegyzés 
az erdőszentgyörgyi anyakönyvben. A házas-
pár támogatta az egyházat, de főként az iskolát, 
amelynek könyveiről ők maguk gondoskodtak. 
Első gyerekük Sándor, akinek születéséről szin-
tén nincs feljegyzés az anyakönyvben, de az biz-
tos, hogy 1827 előtt születik, mivel az év január 
14-én, Julianna nevű lányuk keresztelésekor Zeyk 
Sándor úrfi már keresztapaként szerepel, Benkő 
Ferenc királyi pénztárnokkal együtt. A kislány 
nem lesz hosszú életű, hiszen az 1839-es presbi-
teri adózási összeírásban a Zeyk családnak már 
csak egy fiúgyermeke szerepel. A család művészet 
és művelődés iránti elkötelezettsége Jánosban 
is tovább él. Állítólag a híres székely ezermester, 
Bodor Péter is a család kúriájában született, a 
család ismerte fel tehetségét, felkarolta, és támo-
gatta nevelését, taníttatását. Szerintem, téves az 
a feltételezés, hogy Zeyk János támogatta volna 
Bodor Péter taníttatását, hiszen Bodor legalább 
10 éves lehet, amikor Zeyk János megszületik. 
Valószínűbb, hogy János elődei gondoskodhat-
tak a későbbi ezermester iskoláztatásáról, bár a 
feljegyzések szerint nem itt végezte iskoláit. Az 
viszont vitathatatlan, hogy a nagyúr jó kapcso-
latot ápolt Turi Jobbágy Károly festőművésszel, 
akinek születési évként 1835-öt jelölik meg a for-
rások. Megkérdőjelezhető azonban ez a születési 
év, ugyanis a tanulmányozott erdőszentgyörgyi 
anyakönyv már egy korábbi bejegyzésben emlí-
ti a nevét, és nem is akármilyen státusban. 1834. 
július 21-én Turi Jobbágy Károly házasságot köt 
Zeyk János néhai jó emberének özvegyével, Ba-
lási Polixéniával. Erről a házasságkötésről részle-
tes leírás találunk, ugyanis két különböző vallású 
ember frigyéről van szó. A jegyzőkönyv tartalmát 
érdemesnek tartom közzétenni: „Nemes Thorda 
vármegyei Turi Jobbágy Károly Úr, Zeykfalvi 
Mlgs Zeyk János Úr Ő Nagysága Professora és 
Balási Polixénia asszony néhai Szabó Pál úr öz-
vegye házassági szövetségre lépni szándékoznak 
az alábbi bizonyságok előtt kikérdeztettek á nor-
mális rendelések szerint mindketten külön kü-
lön, ha valaki ezen egybekelést nem eröltetié és 
mindketten külön külön azt felelték,  hogy senki 
nem erőlteti, melyet írtam be jó lelkiesmerettel”  
Aláírja László Gergely helybéli Ref. Pap, tanúk: 
Dálhai Beke Mihály és Boure Ferencz, aztán a kö-
vetkező oldalon folytatódik: „Álulírt személyek 

Mg Prof Jobbágy Károly Úr Relig Unitarius és 
özvegy Balási Polixéna asszony Ref. Esperesi fel-
mentés mellett kiki á maga vallása eskű formája 
szerint egybeköttettettek Július 21ik napján Mg 
Zeyk János Úr palotájába. K Rhédei Mlgs Gróf és 
Camararius Rhédei László úr, Mgs Zeyk Jánosné 
G Teleki Krisztina úr asszony ő nagyságok, Boure 
Ferencz, Beke Mihály és feleségeik jelenlétek-
be.” A házassági jegyzőkönyv a tanulmányozott 
anyakönyv legteljesebb és legnagyobb terjedelmű 
része, amelyben egyszerre szerepelnek a korszak 
legjelentősebb erdőszentgyörgyi személyiségei. 
A frigyből hamarosan, 1837. szeptember 29-én 
megszületik Ida lányuk, majd egy későbbi fel-
jegyzésből tudjuk meg, hogy Ida meghal, és vé-
gül három gyerekkel maradnak: Károly, Polixé-
na és Julcsa. A feljegyzésből az is kiderül, hogy 
a festőművész ittléte sem véletlenszerű, hiszen a 
Zeyk család „magántanára” is volt egyben. Turi 
Jobbágy Károly 1861. április 17-én részt vesz csa-
ládjával a Turi-Jobbágy András nevű rokonának 
a temetésén Szinden, majd a következő évben 
őt is utoléri a végzet.  Kelemen Lajos művészet-
történész, az Unitárius Irodalmi Társaság elnöke 
tanulmányozta a főúri körökben ismert, jeles uni-
tárius festőművész életét, és 1962-ben,a társaság 
egyik összejövetelén, a művész halálának száz-
éves évfordulója alkalmával méltatta életművét. A 
festőművész és Zeyk János közötti jó barátság az 
idézett jegyzőkönyvből is kitűnik, hiszen az eskü-
vőt is Zeyk János palotájában tartják. Azt is való-
színűnek tartom, hogy Zeyk Jánosnak is köze volt 
a házasságkötés előkészítésében. János és családja 
nemcsak a művészetet támogatta, hanem az egy-
háznak is bőkezűen adakozott. Erről tesz tanúbi-
zonyságot az a rövid, de sokatmondó anyakönyvi 
bejegyzés, amelyet 1840. január 23-án, Zeyk Já-
nos halálakor jegyeztek. Ínlázban, azaz íngyulla-
dásban halt meg  42 évesen, az „elfelejthetetlen jó 
ember és szelíd lelkű úr”, és fiúk, Zeyk Sándor még 
továbbra is fontos szerepet töltenek be a település 
történetében. Bekapcsolódnak az egyház és isko-
la életébe. Az özvegy személyesen, vagy küldöttel 
képviselteti magát az egyház közgyűlésein.1843-
ban egy telekcserét eszközöl az egyház javára, 
1845-ben a család az erdeiből származó hasznot 
az egyháznak és az iskolának adományozza. Ebben 
az időszakban két „oskolamester” nevét említik a 
jegyzőkönyvek. A Szabó Sámuelét, aki 1807–1838 
között szolgált Erdőszentgyörgyön, és akinek Ist-
ván nevű fia 1812. május 24-én született, felesége 
pedig 1828-ban halt meg. Ebben az időszakban 
20-25  iskolába járó gyerekről beszélünk. Utolsó 
szolgálati évében az iskolát patronáló Zeyk János 
panaszkodik az oskolamesterre, nemcsak mint 
patrónus, hanem mint szülő is. Azzal vádolja az 
oskolamestert, hogy részeges, és ő miatta nem en-
gedik a szülők gyerekeiket iskolába. Kéri a mester 
lecserélését. A következő „oskolamester” Szath-
mári Ábel, aki 1839-ben házasságkötési tanúként 
először ír alá jegyzőkönyvet, mint „helybéli osko-
latanító”.  Az ő idejében már 40–45 iskolaköteles 
gyerek volt. 1876-ig tanít Erdőszentgyörgyön. 

(Folytatjuk)

  Cseh Katalin verseiből

Lina néni
Lina néni arról volt híres,
hogy az egész faluban
egyedül ő látta karácsony
szombatján  a Küküllő hídja 
felett átrepülni az Angyalt.
És nekünk el is mesélte,
áhítattal hallgattuk:
„Hatalmas fényesség támadt,
káprázatos szárnyakkal megjelent
az Angyal, hófehér volt a ruhája,
mosolygott és a szemei csillogtak
mint a drágakövek, aztán 
  tovasuhant
a messzeségbe…”

Én meg azon csodálkoztam,
hogy az Angyal minden télen
vadonatúj kombinét és fejkendőt
hozott Lina néninek hozzánk,
a parókiára. Honnan tudta, hogy
ő is nálunk lesz Szenteste?

Lina néni most onnan föntről
figyeli, hogy a Küküllő hídja felett
mikor repül át az Angyal…
ő is már az angyalfélék családjá-
ba tartozik,
és többé nincs szüksége sem 
kombinéra
sem fejkendőre…de ha nosztal-
giázni
támad kedve?

A Küküllő hídja felett csillag ragyog,
hóselyembe göngyölgetik huncut
  angyalok…

Szemek* 
Szememben alszik 
a fény,
világtalan, nemlátó vagyok,
de elképzelem az eget:
sétálnak rajta csillagok...

Szemem lakatlan város,
utcái kihaltak, csendesek,
nincs nyüzsgés, sem forgatag;
kíváncsi álmok felkeresnek.

Szememmel nem látlak téged,
de hallom cipőkopogásod,
tudom, hogy te közeledsz,
megérint fürge vidámságod.

Szememben alszik a fény,
világtalannak hívnak,
égi sétára indul
fehér bottal vak csillag...
         

* December 6 a Fogyatékkal 
Élők Világnapja.
Cseh Katalin a gyengén látók 
és vakok iskolájában is tanít.
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Olvasóink írják

Születésnapi köszöntő
  Kiss József

Tisztelt Szerkesztőség, Olvasók!
Születésnapot ünnepelünk 2017. december 

havában: 15 éves az Erdőszentgyörgyi Figyelő.  
2002. decemberben, az Advent és a Várako-
zás jegyében indult útjára a Figyelő, az egyes 
számmal. 2002 januárjában alakult a Bodor 
Péter Művelődési Egyesület, amelynek elnöke 
Kovrig Magdolna tanárnő lett, s egyben ő a lap 
főszerkesztője is.                 

E sorok írója – Kiss József – marosvásár-
helyi lakos, aki azóta olvassa a lap minden 
számát,  az elsőtől az utolsóig (168). Az egyes 
számot még most is őrzöm! 

Felvetődik a kérdés: mi közöm a laphoz, hi-
szen én Vásárhelyen lakom, szülőfalum pedig 
Hármasfalu. A válasz: mindig érdekelt, hogy 
mi történik szülőfalum körül – ezért lettem a 
lap olvasója.

Aztán egyszer a Figyelő elérkezett a 100. 
számához. Ezt megünnepeltük Marosvásárhe-
lyen, a kövesdombi Unitárius Egyház Bözödi 
György termében. Ekkor köszöntöttük fel a 

főszerkesztő-asszonyt is, akinek akkor volt a 
70. születésnapja.  Jól emlékszem az esemény-
re, amely 2011 márciusában volt, s nagyon so-
kan voltunk.  

Tisztelt Szerkesztőség, kedves Olva-
sók! Emlékezzünk és ünnepeljük meg az 
Erdőszntgyörgyi Figyelő tizenötödik szüle-
tésnapját is, amely 2017 decemberére  esik. 
Mondjunk köszönetet a szerkesztőknek s 
mindazoknak, akik tizenöt éven át éltették a 
lapot írásaikkal, támogatásukkal, a megjele-
nését elősegítő anyagi háttér biztosításával. 
Kívánjunk nekik további jó egészséget, erőt, 
kitartást, szebb és dicső jövőt a Figyelőnek, 
hogy még sok számot megérjen! Mi, olvasók 
pedig ezután is vásároljuk meg, mert egy lap 
csak akkor életképes, ha vannak és lesz-
nek olvasói! Itt mondok köszönetet Kovrig 
Magdolna tanárnőnek, amiért gondoskodik 
arról, hogy minden lapszám eljusson vásár-
helyi címemre, természetesen ellenértékét 
rendezve. 

Boldog születésnapot, Erdőszentgyörgyi  
Figyelő!

Élményekben gazdag kirándulás
  Tamás Abigél 

Nemrég egy csodálatos lehetőség tárult elém. Részt vehettem 
osztályommal egy ötnapos kiránduláson. Sok érdekes helyet 
látogattunk meg, köztük Esztergomot és Budapestet. E pár nap 
alatt rengeteg újdonságot és számomra ismeretlen információt 
raktározhattam el.

S zálláshelyünk Pilismaróton, egyik kis 
vendégfogadóban volt, ahol máskor 

táborozókat szoktak vendégül látni. A szál-
lásunktól nem messze feküdt a csodálatos 
Duna- part, amit szinte minden este meglá-

togattam a barátokkal. Amikor feljött a hold, 
a Duna-parton egy - egy dalt énekeltünk, s 
élveztük egymás társaságát, no meg a lágy 
szél ringatását. Ezek az esték jelentették szá-
momra a legmaradandóbb élményt, hiszen 

együtt lehettem barátaimmal, s közben ren-
geteg új embert ismertem meg. Budapesten 
megcsodáltuk a Lánchidat, alkonyatkor meg-
néztük a Hősök terét, és mindezt fényképen 
is megörökítettük. Persze az utazás sem volt 
unamas. A buszban folyamatosan énekeltünk, 
illetve érdekes történetekkel szórakoztattuk 
egymást. 

Emlékezetes volt az esztergomi Bazili-
kába tett látogatásunk. Több mint 400 lép-
csőfokot másztunk meg, hogy felmehessünk 
a toronyba, ahonnan csodálatos panoráma 
tárult elénk, de ugyanakkor kissé ijesztő is 
volt 100 m magasságban lenni. Szlovákiába 
is átsétáltunk. Visegrádon meglátogattuk 
Mátyás király palotájának maradványait, 
bejártuk a vár minden egyes részét. Láttuk 
a királyi fürdőt, hálószobát, kertet és egye-
beket. A fontosabb történelmi emlékhelye-
ken  elénekeltük a Himnuszt illetve a Nélkü-
led című számot, így  tisztelegtünk népünk 
múltja előtt, és büszkén néztünk a bennün-
ket csodálkozva néző emberek szemébe, 
így volt ez a Trianoni emlékműnél is.  De 
szórakoztató pillanatokban is bővelkedett 
ez az utazás. Egyik nap boboztunk , aztán 
egy másik nap kipróbáltuk az élményfürdőt. 
Mondanom sem kell, hogy mindenki szí-
vesen megmártózott a vízben. Budapesten 
meglátogattuk a főváros egyik legismertebb 
éttermét, a Gundel-éttermet. Itt hallottunk 
a Gundel palacsinta készítési módjáról. És 
ha már a palacsintánál tartunk, mondanom 
sem kell, hogy vendéglátóink rengeteg fi-
nomsággal, ínycsiklandó ételekkel láttak el 
bennünket.

Olyan értékes pillanatokat éltem át, any-
nyi felejthetetlen emléket hoztam magam-
mal, hogy már most visszavágyom a meg-
ismert tájakra, helyekre. Kimondhatatlan 
élményt jelentett ez a kirándulás.

Esztergomi Bazilika
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Tudósítások

Pillanatképek 
a Naplemente Idősklub tevékenységéből
 Gálfalvi Ilona

Október 10. „Sohasem az a fontos, hogy 
milyen messze, milyen magasra ment az em-
ber, s az sem, hogy milyen nehezen – csakis 
az, milyen élményeket hozott magával”. (Karl 

Lukan) Ez a gondolat beigazolódott a mi es-
tünkben is, ugyanis, csoportvezetőnk kirán-
dulást szervezett számunkra. Élményekkel 
teli, szép napot töltöttünk  Kőrispatakon. Kö-
szönjük István! 

Október 13-án az Egymillió csillag a sze-
gényekért rendezvényén csoportunk tagjai is 
adakoztak a szegények javára, a város nagy-
lelkű adakozóit pedig finom teával fogadtuk, 
mert hisszük: „A világ legboldogabb emberei 
képesek legönzetlenebbül adni, ellentétben az 
önző gyűjtögetőkkel.” (Gary Chapman).   

Október 17-i találkozásunkon az időskor 
bölcsességéről beszélgettünk, amelynek mot-
tójául a következő versrészlet sorai szolgáltak:

Ha elkerülted már a negyven évet,
a lelked gyakran tűnt időkbe téved.
A dolgaidban tartod még a rendet,
de egyre inkább áhítod a csendet.
Már nem vársz rangot, címet, hatalmat,
 és nem mész fejjel valamennyi falnak.
Már tiszteled az évgyűrűt a fában,
és hinni tudsz: a mások igazában. 
(Móra Magda: Az út felén túl)

Október 24-i találkozásunkon csoportve-
zetőnk lelket frissítő, erősítő előadását köve-
tően megünnepeltük Máthé Otília és Barabás 
Ilona születésnapját!

November 2. Nagyon kellemes volt mai 
együttlétünk is. Mindannyian átéreztük az 
alábbi sorok igazát. „Hiszem, hogy az életet 
azért kaptuk, hogy növekedjünk a szeretetben; 
és hiszem, hogy Isten bennem van, ahogy a 
nap a fényben és az illat a virágban... Hiszek a 
lélek halhatatlanságában, mert halhatatlan vá-
gyakat hordozok magamban” (Helen Keller).  
Az emberi lét a szeretet nélkül üres, hit nélkül 
elveszettek vagyunk.  De az életet nemcsak a 
komor, súlyos dolgok jelentik. Müller Péter 
szavai is erre hívták fel figyelmünket: „Ne fe-

ledd soha: az élet játék. Nemcsak elkeseredett 
küzdelem és harc – hanem játék. Játék, hogy 
születünk, játékból tanulunk állni, járni, és föl-
állni újra és újra, ha fenékre huppanunk.Ha jól 
élsz, játékból leszel szerelmes, játékból házas, 
és játékból lesznek gyermekeid, s őket is meg-

tanítod arra, hogy bölcsen és vidáman játsszák 
végig az egész életüket. Kevesen tudják ezt a 
titkot..” (Müller Péter) E titoknak birtokában 
mi is felszabadulva, lelkileg feltöltődve tértünk 
otthonainkba.

November 7-én megszívlelve G.B. Shaw 
sorait a játék fontosságáról beszélgettünk:   
„Nem azért felejtünk el játszani, mert meg-
öregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy 
elfelejtünk játszani”. És mi játszottunk, jókedv-
vel, felszabadultan. Nagyon jól szórakoztunk, 
jó hangulatban tértünk haza. 

November 14-i mottónk:
A szépet csodálni,
Az igazat óvni,
A nemeset tisztelni,
A jót körülölelni,
Ez vezeti az embert
Az életben célokhoz.
(Rudolf Steiner)

Csoportvezetőnk e gondolat köré fűzte 
lelkekhez szóló előadását. Aztán folytattuk 
a játékot. Énekeltünk, és megint felfrissülve 
mentünk haza.

November 21. Aranyosi Ervin A szeretet-
ről című versének alábbi soraival indította cso-
portvezetőnk a beszélgetést. 

Szeretni annyi: – elfogadni,
kitárt szívedből többet adni!
Másokban meglátni a szépet,
s örökre hinni: szép az élet!
..............................................
Azért születtél erre a földre,
hogy szeretni tanulj mindörökre.
Szívedben szóljon szeretet ének,
szeretném, hogyha szeretnének!

Mai vendégünk Botos Noémi volt, aki fel-
olvasta az adventi négy gyertya meséjét. Köz-
ben meggyújtottuk a hit, a béke, a szeretet és 
a remény gyertyáját, így készültünk lelkileg is 
az adventre. Majd énekkel és tornával frissül-
tünk fel.

November 28. „A fiatalság nem látja azo-
kat a dolgokat, melyek a jelenben vannak, 
hanem a távoli jövőre függeszti a szemét. Pe-
dig semmi sincs a jövőben, nem is lehet: az 
embernek csak a jelenhez van köze. Az évek 
múlásával egyre kevesebbet törjük a fejünket 
a jövőn, és egyre többet gondolunk a jelenre. 
És persze a múltra.” Alberto Moravia szavaival 
mind egyetértettünk. Csoportvezetőnk felol-
vasta A neve: szeretet című történetet, amely 
arról is meggyőzött, hogy mindannyiunk éle-
tében vannak csodák. Aztán játékos memória 
teszteket oldottunk meg!

December 5. Aranyosi Ervin Advent – első 
gyertya című versével idéztük meg mi is az ad-
venti hangulatot:

Advent első vasárnapján
felgyullad egy gyertya fénye.
Melegítse át szívedet,
legyen fénylő eredménye.
Szeretettel tárd ki lelked,
öleld át a nagyvilágot,
kívánd azt, hogy minden ember
itt a Földön, legyen áldott!

Aztán nálunk is járt a Mikulás! Majd 
köszöntöttük születésnapos klubtársainkat: 
Tordai Ida, Bóka Olga és Kuri Margit szüle-
tésnapját. Isten éltesse mindhármukat!
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Püspöki vizitáció Bözödön
  Fazakas Levente

2016 decemberében érkezett az értesítés a Püspöki Hivataltól, hogy 
2017 folyamán Püspöki Vizitációra kerül sor egyházközségünkben. 
Lassan tudatosult bennünk  a felismerés, hogy nekünk, lelkésznek, 
gondnokoknak, a kebli tanácsnak és a gyülekezetnek is készülnünk 
kell a Vizitáció fogadására.

November 17-én délután négy órára két 
huszár – Berei Vencel és Ádám Nándor – ló-
háton érkezett a falu határába, hogy Somodi 
Béla tiszteletbeli gondnok, Kádár József gond-
nok, valamint Fazakas Lajos Levente lelkész 
társaságában fogadja és üdvözölje a Vizitáció 
tagjait. A zord, ködös idő nem akadályozta 
meg a várakozó küldöttséget, sem az érkező 
vendégeket abban, hogy örömmel köszönt-
sék egymást. A két huszár vezetésével érke-
zett meg a küldöttség a kultúrotthonba, ahol 
székelyruhás gyerekek, a kebli tanács tagjai és 
gyülekezeti tagok fogadták a vendégeket. A 
tiszteletbeli gondnok örömének adott hangot, 
hogy 31 év után újra püspöki vizitáció láto-
gatja meg a létszámában egyre apadó, de sze-
retetben és egyháza iránti elkötelezettségben 
nem gyengülő gyülekezetet. Bálint Benczédi 
Ferenc püspök köszöntötte a jelenlévőket, és 
bemutatta a vizitáció tagjait: Boros János fő-
gondnokot, Pap Mária püspöki titkárasszonyt, 
Székely Kinga Réka hitéleti és missziói előadó-

tanácsosasszonyt, Andrási Benedek oktatási 
előadó-tanácsost, Kecskés Csaba esperest, 
valamint Nagy Zsigmond és Barabás Lóránt 
felügyelő gondnokokat. A vizitáció mun-
kálatai Csibi Attila polgármesterrel történő 
megbeszéléssel kezdődtek 17 órakor a Bözödi 
György szülőházában.   

A polgármester és a püspöki vizitáció tag-
jai megosztották egymás közösségszolgáló 
törekvéseit, elképzeléseit, amelyek megoldást 
jelenthetnének az elnéptelenedő település 
megmaradására. Szóba került a Bözödújfalu 
szimbólumává vált egykori katolikus temp-
lom visszaépítésének terve, amely minden 
felekezet temploma lesz, és remélhetőleg 2018 
tavaszán a munkálatok is elkezdődnek. Bálint 
Benczédi Ferenc püspök megígérte: a Magyar 
Unitárius Egyház támogatja a közösségnek 
ezt a törekvését. A püspök örült, hogy a ta-
lálkozás épp a Bözödi György szülőházában 
zajlik, de sajnálattal állapította meg, hogy az 
íróról szinte megfeledkezett a köztudat. Meg-
köszönte az embereknek, hogy mindennapi 
teendőik mellett vállalják az egyházközösségi 
feladatokat is. Kifejtette, hogy az egyháznak 

is szerepet kell vállalnia annak érdeké-
ben, hogy a falu neves szülöttét tágabb 
körben is megismerjék. Érdeklődött a 
gyülekezet életéről, a megvalósításokról, 
terveikről. Fazakas Levente elmondta, 
hogy lelkészi munkáját igyekszik lelkiis-
meretesen ellátni, de elismerte, hogy vannak 
gondjai az iskolán kívüli vallásórák tartásával.                                                                                          
A titkárasszony elmondta, hogy a lelkész 
összeállított egy anyagot a püspöki vizitá-
ció alkalmára, amelyben az egyházon belüli 
ügyosztályok által megfogalmazott kérdések-
re adott választ. Molnár Lehel levéltáros ki-
emelte, hogy az egyházközség tulajdonában 
nagyon értékes, az 1700-as évek derekára 
visszanyúló anyagok vannak. Javasolta, hogy 
ezeket az egyházközség – megőrzés céljából 
– adja át az egyházi levéltárnak. Andrási Be-
nedek oktatási előadó-tanácsos találkozott az 
erdőszentgyörgyi Szent György Technológiai 
Líceum igazgatójával, Léta Áronnal, akivel az 
iskola helyzetéről és az oktatásról beszélgetett. 

A tanácsos kifogásolta, hogy a bözödi is-
kola nem őrizte meg Bözödi Györgynek a 
nevét. Kérte, intézkedjenek a név vissza-
szerzése érdekében.

A vizitáció tagjainak kérdésére a kebli 
tanács a lelkész munkáját pozitívan érté-
kelte, mint ahogy a lelkész is meg volt elé-
gedve a kebli tanács és a gyülekezet mun-
kájával. A megbeszéléseket közös vacsora 
és beszélgetés követte. Vasárnap került sor 
az egyházközség ingatlanjainak megtekin-
tésére. Ebben az évben elvégezték Bözödi 
György szülőházának külső felújítását, 
ahol az egyházközség gyülekezeti termet 

és könyvtárat működtet, valamint a Berei 
család által készített szalmadíszek kiállítása is 
itt kapott helyet. A kántori lakás viszont na-
gyon rossz állapotban van. Ennek felújítása, 
valamint a templom és torony tetőszerkeze-
tének szinte teljes cseréje lesz a közösség so-
ron következő feladata, ugyanis a szeptember 
végén tomboló vihar megrongálta a tetőt, így 
teljesen fel kell újítani a tetőszerkezetet. A lel-
készi lakást 45 év után felújították. A temető 
bejáratához faragott kaput állított a közösség. 
Ezután következett az  ünnepi istentisztelet és 
közgyűlés. Kecskés Csaba esperes imájában 
Isten áldását kérte a közösség megerősödésre.      

Bálint Benczédi Ferenc püspöki szószéki 
beszédében a búzatáblában található konkoly 
példázatával utalt arra: megfelelő hozzáállás-
sal, munkával kigyomlálható a konkoly, azaz 
salamoni bölcsességgel meg lehet találni a 
lehetőségeket, amelyek nyomán a jó termés 
biztosítható. Fazakas Lajos Levente lelkész be-
szédében érzékeltette, milyen nagy esemény 
egy közösség életében az, amikor az egyház 
felső vezetése és az egyik gyülekezete közösen 
elemez, gondolkodik, fogalmaz meg megol-

dást jelentő javaslatokat, és közben ünnepel 
is. Vajda Dénes kebli tanácstag megjegyezte, 
hogy ilyen esemény ritkán adatik meg egy em-
ber életében. Csibi Attila Zoltán polgármester 
köszöntő beszédében az együttmunkálkodás 
szükségességéről és jó hatásáról beszélt. Boros 
János főgondnok és Barabás Lóránt felügyelő-
gondnok köszöntő és értékelő beszédét köve-
tően került sor a közgyűlésre, amelyet Kecskés 
Csaba esperes értékelő beszéde nyitott meg. 
Elhangzottak az előadó-tanácsosok értékelő 
jelentései. A püspöki titkárasszony beszédé-
ben felhívta a figyelmet, hogy 2018-ban a Ma-
gyar Unitárius Egyház megalakulásának 450. 
évfordulójára készül. Az ünnepi rendezvé-
nyeken a főhatóság számít a gyülekezeti tagok 
részvételére. Közösen adjunk hálát Istennek, 
hogy megőrizte egyházunkat, legyünk alkotó 
elemei és megteremtői a következő 450 évnek. 
Az istentisztelet a Himnusz eléneklésével zá-
rult.       

A püspök felavatta a Reformáció 500. 
(1517–2017) évfordulójának, valamint a Ma-
gyar Unitárius Egyház fennállása 450. év-
fordulójának (1568-2018 ) emlékére állított 
emléktáblát, amelyet Fazakas Lajos Levente 
lelkész és családja adományozott az egyház-
községnek. A kultúrotthonban ízlésesen meg-
terített asztalok várták a közebéden résztvevő-
ket. Az asztalra felkerülő finomságok a bözödi 
asszonyok kétkezi munkáját dicsérték. Majd 
székelyruhás gyerekek kis ajándékot nyúj-
tottak át a vendégeknek bözödi látogatásuk 
emlékére. Sokan megfogalmazták: a püspöki 
vizitáció isteni ajándék, hiszen ritka esemény 
egy ember életében. Milyen jó, hogy ember az 
embernek, vezető a vezetettnek isteni ajándé-
ka lehet!

Bözöd, ahol élünk

F O T Ó : A N D R Á S I  B E N E D E K

F O T Ó : A N D R Á S I  B E N E D E K

F O T Ó : A N D R Á S I  B E N E D E K
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Színpad Fesztivál – XXV.
  Kovrig Magdolna

A Bodor Péter Művelődési Egyesület 2017. november 16–19. között  
rendezte meg  Erdőszentgyörgyön  a már hagyományossá vált Kis-
Küküllő menti műkedvelő színjátszó-találkozót, a XXV. Színpad 
Fesztivált. Erre 22 műkedvelő színjátszó csoport nevezett be, két 
együttes azonban betegség miatt visszalépett. A három nap alatt 
közel 250 színjátszó lépett színpadra, a rendezőkkel és kísérőkkel 
együtt közel 300 aktív résztvevőről beszélhetünk.

A színjátszó-találkozó résztvevői több te-
lepülésről érkeztek. Szászrégenből négy– az 
Eugen Nicoara Művelődési Ház keretében 
működő Csim-Bumm Gyerekszínjátszók és a 
Kemény János Népszínház  Ifjúsági csoportja 
mellett a Petru Maior Technológiai Líceum 
Rosszcsontok és a Lucian Blaga Technológiai 
Líceum Fantázia színjátszó csoportja. Krasz-
náról érkezett a Tinikomédiások középiskolás 
csapata. Erdőszentgyörgyről pedig a Bodor 
Péter Színkör  két gyermek  és egy ifjúsági 
csoportja, valamint a Szent György Tech-
nológiai Líceum IV. C osztályosai léptek fel. 
Csíkfalváról a Tündérkert, Nyárádgálfalváról 
a Napsugár, Nyárádszeredából pedig szin-
tén két gyermekszínjátszó csoport érke-
zett. A felnőtt színjátszókat Szovátáról a 
Szarkafészek, Dicsőszentmártonból a Nép-
színház, Magyarfenesről a Stúdiószínpad, 
Szilágysomlyóról a Játékakadémia, valamint 
Magyarországról a mezőkövesdi Színésze-
ti Egyesület és Celldömölkről a Soltis Lajos 
Színház képviselte.                     

Jubileumi találkozóról lévén szó, az elő-
adások csütörtök este 19 órától kezdődtek a 
Mezőkövesdi Színészeti Egyesület egész estét 
kitevő előadásával. Péntek délután 15 órától a 
gyerekszínjátszók léptek színpadra, este pedig 
a celldömölkiek előadását láthatta a közön-
ség. Szombat délelőtt 9 órától a XXV. Színpad 
Fesztivál tiszteletére rendezett fényképkiállítás 
megnyitójára került sor, majd kerekasztal-be-
szélgetésen vettek részt a fesztiválra érkezett 
csoportok. A beszélgetés a műkedvelő szín-
játszás helyét, szerepét, jelenét és lehetséges 
jövőjét járta körül. Ekkor  került sor a jubileu-
mi találkozó tiszteletére szerkesztett kiadvány 
bemutatására: Gondolatok a műkedvelő szín-
játszásról a Színpad Fesztivál 25. évfordulóján. 
(A kötet kiadója a Bodor Péter Művelődési 
Egyesület, szerkesztette Kovrig Magdolna.)

A fesztivál hivatalos megnyitására szomba-

ton 13 órakor került sor, amelyen jelen volt a 
Hagyományos Kultúra és Művészeti Oktatás 
Maros Megyei Központjának képviselője, va-
lamint a város alpolgármestere, Tar András. 
A megnyitó után felnőtt és középiskolás diák-
színjátszók léptek színpadra, vasárnap délelőtt 
pedig a házigazda, Erdőszentgyörgy színjátszó 
csoportjai mutatkoztak be. Az előadásokat 
követően került sor a díjazásra, délután pedig 
Cseh Katalin erdőszentgyörgyi születésű költő 
új verseskötetét, az Emlék-bazár címűt mutat-
ták be.

Az előadásokat értékelő szakmai zsűri tag-
jai:  Kocsis Tünde, rendező, a kolozsvári báb-
színház irodalmi titkára, illetve Válik István, a 
Magyar Szín-Játékos Szövetség vezetőségi tag-
ja. Az értékelésekre a fellépések közötti átállá-
sok idejét is felhasználták, így kevesebb volt a 
holtidő. Az előadások szakmai értékelése so-
rán rámutattak az előadások pozitív oldalára, 
de ugyanakkor a hibákat sem hallgatták el, 
hisz a fesztivál egyik célja épp az, hogy szak-
mai tanácsokkal segítse a műkedvelő színját-
szókat. 

A gyermekszínjátszók többsége életkoruk-
nak megfelelő mesejátékkal vagy mesefeldol-
gozással lépett közönség elé, de voltak a mai 
fiatalok életéről, problémáiról szóló darabok 
is. A zsűri értékelése szerint sok tehetséges 
gyerek mutatkozott be, ötletes megoldások és 
előadások születtek. 

A felnőtt csoportok előadásában láthat-
tunk vígjátékot — túlsúlyban a bohózatok, 
kabaréjelenetek voltak — találkoztunk a mo-
dern pénzvilág erkölcsi értékrendjét bíráló 
francia vígjátékkal (Mezőkövesd), s jelen volt 
a komorabb kicsengésű modern, abszurd víg-
játék is (Magyarfenesről a Portugál, valamint  
Erdőszentgyörgy ifjúsági csoportja  Egy csalá-
dos történet című előadása).  

A szászrégeniek összeállításukban egy kü-
lönleges, zárt világot, egy elmegyógyászati 

intézmény komor 
légkörét idézték meg 
Cseh Katalin versei 
segítségével. Az elő-
adások többségén 
látszott az ügyszere-
tet, egy-egy előadás 
során tapasztalhat-
tuk, hogy hatalmas 
mennyiségű szöveget 
sajátítottak el a sze-
replők. Voltak ötletes 
megoldások, felcsil-
lantak ígéretes alakí-
tások, olykor azon-
ban a kevesebb több 
lett volna. A zsűri 

szerint vannak bizonyos határok, amelyeket 
nem szabad átlépni egy fesztivál alkalmával. 
Több figyelmet kell fordítani a jellemformá-
lásra, a kidolgozottságra. 

A zsűri véleménye szerint a műkedvelő 
színjátszás rendkívül fontos területe az anya-
nyelvű kultúra megőrzésének, terjesztésének, 
a személyiségfejlesztésnek, ezért folytatni kell 
a színjátszást, gondolva az utánpótlásra is: a 
gyerekekkel meg kell szerettetni a színjátszást, 
a színházat. A hasonló fesztiválok pedig le-
hetőséget teremtenek a tapasztalatcserére, a 
fejlődésre, ezért ezt a hagyományt tovább kell 
vinni!

A zsűri igyekezett meglátni a darabokban 
az értékes mozzanatokat, és mivel jubileumi 
fesztivál volt, azokat ki is emelte egy-egy díj 
megítélésével. Így a csíkfalvi Tündérkert egyik 
csoportját a találó jelmezek miatt érdemesí-
tették díjazásra, a nyárádszeredai Kiscsillagok 
előadásában pedig az ének és a tánc össz-
hangja ragadta meg a zsűrit. A nyárádgálfalvi 
Napsugár csoport darabjában az ötletességet 
emelte ki, az erdőszentgyörgyi IV. C osztály 
a találó, szép játékáért kapott dicséretet. A 
Bodor Péter Színkör II. csoportjában az ösz-
szehangolt csoportmunka volt kiemelkedő, a 
középiskolások  előadása pedig a legkimun-
káltabb színészi alakítás díját érdemelte ki. 
A szilágysomlyói Játékakadémia az ígéretes 
csoport díját kapta, a szászrégeni Rosszcson-
tok biztató, ígéretes alakításaival emelkedett 
ki. A nyárádszeredai Deák Farkas iskola szín-
játszóinak darabválasztást méltatta a zsűri. 
A csíkfalviak második csoportja szintén a jó 
darabválasztásért kapott dicséretet. A szovátai 
Szarkafészek a különböző korosztályok színes, 
összehangolt játéka miatt érdemelt dicséretet. 
A régeni Csim-Bumm ifjúsági csapat a kiemel-
kedő non-verbális játékért kapott elismerést. 
A szászrégeni Kemény János Ifjúsági csoport a 
befektetett színészi munkáért, a Fantázia cso-
port a legtalálóbb zenei aláfestésért részesült 
elismerésben. A magyarfenesi Stúdiószínpad 
az együttes játékban mutatott kiemelkedő 
teljesítményt. A fesztivál III. díját a krasznai 
Tinikomédiások Tamási Énekes madár elő-
adása kapta, a II. díjat, a legkreatívabb csoport, 
a Bodor Péter Színkör középcsoportja nyerte 
el a Mese a Napról, Holdról, Csillagokról című 
előadásával. Az I. díjat, a legjobb előadás díját 
a dicsőszentmártoni Népszínház előadása ér-
demelte ki. 

A XXV. Színpad Fesztivál megvalósítá-
sában a Bodor Péter Művelődési Egyesület 
társszervezői voltak a Hagyományos Kul-
túra és Művészeti Oktatás Maros Megyei 
Központja, valamint az Erdőszentgyörgyi 
Művelődési Otthon. Főtámogatók: a Ma-
ros Megyei Tanács, az Erdőszentgyörgyi 
Városi Tanács és Polgármesteri Hivatal, a 
magyarországi Nemzeti Kulturális Alap, 
a Communitas Alapítvány és az RMDSZ. 
A rendezvényt támogatta a Szent György 
Technológiai Líceum, a Val-Tex KFT. Mé-
diapartnerek: Zóna TV, Sóvidéki TV, Ma-
rosvásárhelyi TV, a Román Televízió ma-
gyar adása és a Népújság.

 Köszönet minden támogatónak! 
F O T Ó K :  K O V R I G  Z O L T Á N  É S   S Z Á S Z  A T T I L A
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Egy hétvége a SZÍNPAD bűvöletében
  Sólyom Szilvia és Hajas Árpád-Zsolt,

a krasznai Tinikomédiások csapata nevében

Idén november 17–19. között  XXV. alkalommal került sor a Színpad 
Fesztiválra, a  Kis- Küküllő Menti Műkedvelő Színjátszók Találkozójára 
Erdőszentgyörgyön . Mondanom sem kell, hogy  ez a rendezvény már 
rég kinőtte a térséget és nemcsak Maros , hanem Kovászna, Hargita, 
Bihar, Kolozs, Szilágy  megyéből is összesereglenek ide az amatőr 
színjátszók, sőt az anyaországból is minden évben kitűnő csapatok 
érkeznek  Celldömölkről,  Gyöngyösről, Mezőkövesdről, de a lista 
ennél sokkal hosszabb. Ez a rendezvény igazi színházi szemle, lelkes 
fellépő csapatok, felkészült szakmai zsűri, alapos beszélgetések, 
nagyban segítő szakmai kiértékelő, nagyon jól megszervezett program, 
finom ételek, kedves emberek, családias hangulat jellemzi minden 
évben. Három korcsoport is lehetőséget kap a bemutatkozásra: 
gyermek, ifjúsági és felnőtt színjátszók egyaránt megmutathatják, 
mivel foglalkoznak, hol tartanak a színjátszás terén, mit jelent nekik 
a játék.

A szakmai zsűri cseppet sem könnyű 
feladatát Kocsis Tünde kolozsvári rendező, 
a  Puck Bábszínház irodalmi titkára, drá-
mapedagógus, valamint Válik István ren-
dező Gyöngyösről, a Magyar Szín-Játékos 
Szövetség elnökségi tagja vállalták. A ren-
geteg előadást türelemmel, odafigyeléssel 
és nagy szakértelemmel követték, a szakmai 
értékelések igazi baráti beszélgetések vol-
tak. Tanácsoltak, kérdeztek, ötleteket adtak, 
minden előadásból kiemelték az értéket, 
biztattak mindenkit, hogy folytassa a mun-
kát. Elmondták a hibákat, és megoldásokat 
is javasoltak ezek kijavítására.   A szervezők 
csapata  egy kerekasztal beszélgetést is be-
ütemezett szombat délelőttre ,,A műkedvelő 
színjátszás helye, szerepe” címmel.  Nagyon 
jó volt egymás gondjait megismerni, be-
szélni arról, mi is a legnagyobb gondunk, 
mik a hiányosságaink, és mivel segíthetünk 
egymásnak, önmagunknak, hogy a közön-
séget be tudjuk vonzani az előadásainkra. 
Diák, fiatal és nyugdíjas színjátszók ültek 
egymással szemben az asztal körül, és min-
denki érezte, hogy  – a nehézségek és megélt 
kudarcok ellenére – a színpad szeretete, va-
rázsereje, a játék öröme és a sok-sok munka 
mindannyiunknak többletet ad, szebbé, gaz-
dagabbá teszi életünket .

A Tinikomédiások csapata idén újra részt 
vehetett ezen a fesztiválon. Ez a generáció 
csak hallomásból tudta, milyen szenzációs 
élmény itt lenni. Az előző generációk so-
kat meséltek az itt látottakról, hallottakról. 
Szombaton léptünk fel Tamási Áron Énekes 

madár című darab-
jával.  Nagy izga-
lommal készültünk, 
mindenki drukkolt, 
hogy jól sikerül-
jön az előadás. A 
közönség reakció-
ja, a nyíltszíni taps 
energiabombaként 
hatott.  Bár tudjuk, 
hogy nem volt tö-
kéletes a produkci-
ónk, még van mit 
tanulni, csiszolni, 

de elmondhatjuk, 
hogy igazi siker volt 
itt fellépni, ilyen 
szakemberekkel be-
szélgetni, ennyi jó 
előadást megnézni, 
csodálatos embe-
reket megismerni.  
Minden csapat tu-
dása legjavát hozta, 
a repertoár is erről 
tanúskodik. A ze-
nés mesejátéktól a  
modern komédiáig, 
magyar népmondá-
tól az  életképig, a 
humoros  népi jele-
nettől a bohózatig, 

a drámától az eklektikus melodrámáig, a 
kabaré jelenettől az improvizációs játékig – 
igazi csemege volt minden egyes produkció.  
Minden csapat gyönyörű részvételi okleve-
let és emlékplakettet kapott a szervezőktől. 

A vasárnapi díjkiosztó volt a hab a tor-
tán. III. díjat kaptunk és egy gyönyörű kupát.     
Elmondhatjuk, hogy ez a három nap tele volt 
örömteli pillanatokkal. Köszönjük, hogy itt 
lehettünk, s azt a felejthetetlen élményt, amit 
a fesztivál nyújtott. Ilyen rendezvényeken 
tanulhatunk a legtöbbet, fejleszthetjük tudá-
sunkat, életre szóló barátságokat köthetünk. 
Számunkra Erdőszentgyörgy egyet jelent a 
jobbnál jobb előadások özönével, a szakmai 
beszélgetések és tapasztalatcserék igazi szín-
terével. Köszönjük Kovrig Magdolna tanár-
nőnek, a fesztivál főszervezőjének és életben 
tartójának, hogy XXV. alkalommal is össze-
hívta az amatőr színjátszók népes táborát. Kí-
vánunk Neki jó egészséget, erőt, hitet, hogy 
még sokáig vezethesse tehetséges csapatát, 
fogja össze a színjátszómozgalmat, nevelje a 
kicsiket és a nagyokat szépre, jóra, színház-
szeretetre !

Köszönjük Kraszna helyi tanácsának az 
anyagi támogatást, Debre Tibor bácsinak a 
biztonságos szállítást, Bessenyei István szín-
művésznek a tábori felkészítőt és Ozsváth 
Ilona csapatvezetőnknek, hogy elvitt erre a 
csodálatos fesztiválra.



12

. november–december

12

Önkormányzati tudósítások

Celldömölki diákok 
Erdőszentgyörgyön

 Átyin Kata

A celldömölki Berzsényi 
Dániel Gimnázium negyven 
10–11. osztályos diákja 
utazott Erdőszentgyörgyre 
a Határtalanul program 
keretében. Az október 6–13. 
közötti, egyhetes tanulmányi 
út, Arany János költő születé-
sének jegyében zajlott Tóthné 
Bali Krisztina programfelelős 
vezetésével, Testvérvárosok 
Arany nyomában címmel. 

Celldömölk 16 éve Erdőszentgyörgy test-
vértelepülése, így a két önkormányzat között 
már létezett kapcsolat, de egy erdőszentgyörgyi 
küldöttség látogatása során fogalmazódott 
meg az igény: az iskolák között is ki kellene 
építeni a kapcsolatot, amely lehetővé tenné a 
diákok számára egymás városának, kultúrájá-
nak megismerését. 

A Határtalanul programot előző években is 
megpályázta a celldömölki gimnázium, így ez 
a negyedik alkalom, hogy anyaországi tanulók 
Erdélybe utazhatnak. Tóthné Bali Krisztina el-
mondta, nagyon sok élménnyel gazdagodtak a 
gyerekek, hisz többségük sosem járt Székely-
földön. 

A pályázat két kirándulást tesz lehetővé: 
az egyik a celldömölkiek Erdőszentgyörgyre 
utazásának, a másik az erdőszentgyörgyiek 
Celldömölkre való utazásának költségeit 
fedezi. Az erdőszentgyörgyi Szent György 
Technológiai Líceum diákjai tavasszal ké-
szülnek Celldömölkre. A pályázat mellett az 
erdőszentgyörgyi önkormányzat is jelentős 
összeggel támogatta a külföldi vendégek fo-
gadását, hogy itt-tartózkodásuk minél tar-
talmasabb és színvonalasabb legyen. Csibi 
Attila-Zoltán, Erdőszentgyörgy polgármes-
tere örömmel fogadta a kezdeményezést: „A 

diákok az ilyen és ehhez hasonló lehetőségek 
során megismerhetik egymás kultúráját, és 
közvetlen kapcsolatot alakítanak ki egymás 
között, ami elengedhetetlen a határon  átíve-
lő nemzetrészek tényleges összekapcsolása 
miatt.”- fogalmazott az elöljáró. Tóthné Bali 
Krisztina kiemelte: „Mivel Arany év van, a pá-
lyázat elemeit erre építettük”. 

Első megállójuk a költő szülővárosában, 
Nagyszalontán volt, ahol egy spontán előadás 
is összejött. Arany szobránál szavaltak a gye-
rekek, majd megnézték az iskolát, ahol Arany 
tanult, illetve tanított. Másnap reggel a feke-
tetói  őszi vásár hangulatát tapasztalták meg, 
majd Csucsán és Kolozsváron is megálltak 
egy kis kitérőre. Így érkeztek szombat estére 
Erdőszentgyörgyre. 

A tanulmányi-út során meglátogatták a 
szovátai tavakat, a parajdi sóbányát, Tamá-

si Áron farkaslaki szülőházát és nyughelyét, 
Orbán Balázs szejkefürdői sírját, de a székely-
udvarhelyi sétájuk alkalmával a Tamási Áron 
Gimnáziumot, a Benedek Elek Tanítóképzőt 
is látták, illetve a főtéren lévő emlékparkban 
is időztek egy keveset. Innen Gyergyószent-
miklós  felé vették útjukat. Itt a híres-neves ör-
mény katolikus templom nyújtott  maradandó 
élményt valamennyiüknek.  A templom láto-
gatása alkalmával nemcsak az épület történe-
téről hallhattak, hanem az örmények életéről 
és szokásaikról is ízelítőt kaptak. 

Szerepet kapott a sport is e néhány nap tör-
ténetében: a celldömölki lányok kosaraztak, a 
fiúk pedig a helyi diákokkal fociztak. Ittlétük 
során lehetőség adódott, hogy megtekintsék 
a kőrispataki szalmakalap-múzeumot  és  a 
bözödújfalusi emlékparkot. 

Utolsó nap látogatták meg a református 
templomot és a Rhédey kastélyt. A kastélyban 
a celldömölki és az erdőszentgyörgyi diákok 
közös zenés-verses  Arany János-műsort adtak 
elő.  Délután Marosvásárhelyre utaztak,  ahol 
a  Kultúrpalota értkeit tekintették meg,  este 
pedig a helyi Százfonat előadása szórakoztatta 
a vendégeket. Az élményekben gazdag napot 
záró táncházban moldvai csángó táncokkal is-
merkedtek meg a celldömölki diákok. 

A Határtalanul erdőszentgyörgyi prog-
ramfelelőse és koordinátora Beke Tünde föld-
rajz szakos tanár, aki helyismeretét felhasz-
nálva szervezte meg a diákok kirándulását. A 
program céljáról elmondta, nagyon fontosnak 
látja a két város diákjai közti kapcsolat kiépí-
tését, hisz „ezekkel a személyes kötődésekkel 
még élőbbé tesszük a történelmi kapcsolatot. 
Az élmény és érzelem alapú megismerés el-
mélyíti egy hely és emberei közötti kapcsola-
tot…  Természetesen bármikor visszavárjuk 
őket”– zárta mondandóját Beke Tünde. A cell-
dömölki diákok hazafelé még meglátogatták a 
segesvári, a vajdahunyadi és a dévai várakat is. 

Közös Arany-műsor

Az Arany János-műsor egyik celldömölki diákszereplője
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Novák Csaba-Zoltán szenátor 
városunkban

Novák Csaba-Zoltán, az 
RMDSZ Maros megyei szená-
tora október 19-én délután a 
Rhédey-kastélyban konzultá-
ciót tartott, amelynek célja a 
magyar nyelvű oktatás terén 
fennálló helyi problémák fel-
térképezése volt. (Előző na-
pokban Dicsőszentmártonban 
és Szovátán ismerkedett az ot-
tani problémákkal.)

 Az erdőszentgyörgyi találkozóra Balavásár, 
Gyulakuta, Székelyvécke és Erdőszentgyörgy 
polgármesterei, iskolaigazgatói, aligazgatói és 
pedagógusai voltak hivatalosak. Az aktuális 
problémák ismeretében Novák Csaba-Zoltán 
segíteni kíván a felmerülő gondok megoldásá-
ban, ugyanakkor ezek ismeretében szándéko-
zik javaslatokat tenni a tanügyi törvény módo-
sítására.

A konzultáción jelen volt Csibi Attila-Zol-
tán, Erdőszentgyörgy polgármestere is, aki 
kiemelte mennyire fontos az elméleti kilen-
cedik osztály újraindítása a helyi középisko-
lában. Arra hivatkozott, hogy a gyermeklét-
szám elegendő, viszont a tanintézménynek 
olyan eredményeket kell felmutatnia, amelyek 
meggyőzik a diákot és a szülőt is, hogy a ki-
lencedik osztályt kezdje az erdőszentgyörgyi 
líceumban. Kifejtette, örül annak, hogy az ok-
tatásügyekért felelős szenátornak sikerült ta-
lálkoznia azokkal a pedagógusokkal, akik így 
személyesen is  előterjeszthetik a mindennapi 
munkájuk során felmerülő nehézségeket. „Azt 
javaslom, hogy ne csak az iskola igazgatói épít-
senek ki kapcsolatot Novák Csaba-Zoltán sze-
nátor úrral, hanem azok a szaktanárok is, akik 
később érdemben kérdéseket, problémákat 
tudnak felvetni, hozzászólni adott témához. 
Próbáljunk meg létrehozni olyan rendszeres 
találkozókat, amelyeknek  gyümölcsét,  pár év 
múlva  élvezni is lehet.”– hangsúlyozta .

 Novák Csaba-Zoltán röviden ismertette 
eddigi munkásságát. Kiemelte, hogy meg kell 
őrizni a magyar nyelvű elméleti oktatási vona-
lat itt is, Nyárádszeredában és Szovátán is, de 
más Maros megyei városokban is.  

Ezt követően előkerültek azok a megoldás-
ra váró kérdések, amelyekkel a pedagógusok, 

iskolaigazgatók nap mint nap szembesül-
nek. Első és legnagyobb probléma a magyar 
nyelvű szakkönyvek hiánya (Léta Áron, az 
erdőszentgyörgyi Szent György Technológi-
ai Líceum igazgatójának megjegyzése.) Mint 
kiderült, ez általános gond a magyar nyelvű 
szakoktatásban. Ehhez a témakörhöz kapcso-
lódva jegyezte meg Kovács Zoltán, a gyulakuti 
iskola igazgatója, hogy a munkafüzetek hasz-
nálatára is megoldást kellene találni, hisz a je-
lenlegi törvény szerint ezek nem használhatók 
az iskolai oktatásban, holott a tankönyv egy 
adott témakörre csak néhány feladatot tar-
talmaz, ami nem elégséges az ismeretanyag 
elmélyítéséhez. Példaként hozta fel a mate-
matikát, ahol elengedhetetlen a megfelelő 
mennyiségű feladatmegoldás az alapos tudás 
megszerzéséhez.  

Egy másik javaslat az óvodai oktatás kö-
telezővé tétele volt. Mivel a jelenlegi törvény 
nem mondja ki az óvoda kötelező voltát, sok 
gyerek úgy kerül iskolába, hogy nem járt óvo-
dába, így hiányoznak az alapok, amelyeket 
csak ott sajátíthat el, és amelyekre építve a 
tanító folytathatja a tanítást. Az ilyen gyerek 
eleve hátrányos helyzetből indul.

Az igazgatók javasolták a pedagógusok 
kihelyezési procedúrájának 
könnyítését. Jelenleg ez a 
folyamat nagyon hosszú 
és bonyolult. Novák Csa-
ba Zoltán elmondta, hogy 
ez  az új tanügyi törvény 
feladata lenne. Az óvodá-
tól az egyetemig rengeteg 
bürokratikus akadály van, 
és ezeket meg kell változ-
tatni. Eddig egy kormány 
sem vállalta fel a gyökeres 
változtatásokat, de remény-
kedik, hogy ez nem marad 
így a jövőre. 
A roma gyerekek integráci-

ója is felmerült a találkozó alkalmával. Egyre 
több az olyan gyerek, akik nem járnak iskolába. 
Felvetődött a mobiltelefon iskolai használatá-
nak problematikája is, illetve az iskolai prog-
ramok gyermekközpontúvá tételére is kitértek.

Vajda József, a balavásári Török János Ál-
talános Iskola igazgatója a túlzsúfolt tantervet 
nehezményezte. Egy példát is felhozott: Né-
metországban az első osztályt befejező gyere-
ket itt nem tudták második osztályba íratni, 
mert ott csak felét tanulták meg annak, amit itt 
követelnek, például nem ismerte a betűk felét, 
így osztályt kellett ismételnie. Balavásárán is 
problémát jelent a roma gyerekek integrációja.

Györffy Melinda, a székelyvéckei iskola 
igazgatója az osztályok indításához szükséges 
létszámot csökkentené. Mivel térségükben 
kevesebb a gyerek, hatékonyabban tudnának 
dolgozni kisebb létszámú osztályokkal. A 
tanügyi törvény szerint 26 gyerek után lehet 
párhuzamos osztályt indítani, viszont egy ta-
nítónak nagyon nehéz 24 gyerekkel dolgozni.

Az erdőszentgyörgyi pedagógusok a szín-
vonalas továbbképzőket hiányolták. Szüksé-
gesek különböző tematikájú továbbképzők a 
tanárok, tanítók, igazgatók, de szülők számára 
is. Szóba került a szemléltető eszközök hiánya. 
Az iskolák utoljára 2008-ban kaptak keretet 
szemléltetőeszközök beszerzésére.  A jelenlegi 
tanév kezdetén sok tanító kénytelen volt saját 
pénzéből vásárolni szemléltetőeszközöket, 
hogy be tudja rendezni  a tantermet. Szóba ke-
rült azoknak a gyerekeknek a helyzete is, akik-
nek szülei külföldön dolgoznak, ezért egyedül, 
vagy nagyobb testvérrel élnek együtt. De a 
problémás gyerekek integrálása és a tehetséges 
diákok kiemelése is megoldásra vár.

Novák Csaba-Zoltán megígérte, hogy 
munkája során a felmerült és megbeszélt 
problémákat nem téveszti szem elöl. Megkö-
szönte a jelenlévőknek, hogy megosztották 
tapasztalatikat, közösen  keresve a megoldást  
a gondokra.    

Önkormányzati tudósítások

Novák Csaba-Zoltán és Csibi Attila-Zoltán

A résztvevők egy csoportja 
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III. Erdélyi Kopó Szemle – 
Rhédey Claudia-kupa 

2017. október 21-én harmadik alkalommal telt meg erdélyi kopóval, kopótenyésztőkkel, gazdikkal és 
kutyakedvelőkkel az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastély udvara. A rendezvény célját dr. Kerekes Gábor 
szakbíró így fogalmazta meg: „Célunk, hogy összegyűljünk, gyönyörködjünk ezekben a kopókban, és 
megnézzük, milyen tulajdonságok jellemzik a fiatal és a felnőtt kutyákat. A szemlén elsősorban a kutyák 
küllemét díjazzuk, de minimálisan a jellemüket is megismerjük abból, ahogyan a gyerekekkel, a bíróval, 
egymással viselkednek.” A szakbíró munkáját dr. Kelemen Atilla nemzetközi kutyabíró segítette. A bírák 
egyenként pontozták a kutyákat. Vizsgálták többek között azok fej-, nyak-, és farok tartását, szőrük illetve 
szemük színét, végtagjaikat, fogaikat is. A rendezvényt nem csak a kiállítás és díjak miatt rendezték 
meg a szervezők, hanem határozott szándékuk volt megismertetni, megszerettetni, népszerűsíteni ezt a 
veszélyeztetett kutyafajtát. Itt bárki megtapasztalhatta, hogy a nagy mozgásigénnyel rendelkező vadászkutya, 
a kopó nagyon barátságos, gyerekbarát, kültéri és lakásban való tartásra egyaránt alkalmas. 

A rendezvény ötletgazdája, Csibi Attila-Zoltán polgármester el-
mondta, hogy hét évvel ezelőtt találkozott először ezzel a kutyafajtával. 
„Bele is szerettem azonnal. Az erdélyi kopó őshonos kutyafaj, és a ma-
gunkénak érezzük, én is nagyon hamar megszerettem, mai napig van-
nak nekem is otthon.” Három évvel ezelőtt jött az ötlet, hogy szervez-
zenek kopókiállítást. Az erdőszentgyörgyi önkormányzat, Tőkés Lóránt 
kopótenyésztővel közösen meg is valósította az ötletet. Első alkalommal 
41 kopót neveztek be a szemlére, a résztvevő kutyák számára tavaly sem 
lehetett panasz. Idén közel harminc erdélyi kopót értékelt a szakbíró. 

A 11 órai kezdést követően meg lehetett csodálni a kutyákat. A 
szemlén dr. Kerekes Gábor, az erdélyi kopók igazi szakértője bírálta a 
benevezett ebeket. „Ezen a szemlén a kopók küllemét vizsgálják, va-
lamint a belső tulajdonságait is, hogy milyen a temperamentuma, az 
idegrendszere, hogyan viselkedik emberek és más kutyák közelében. A 
küllemmel kapcsolatban is létezik egy elfogadott nemzetközi sztenderd, 
amely megszabja, hogy hány centiméter magas kell legyen, hogy áll a 
füle, mekkora a szőre, milyen a színe, a szeme, a végtagállása, stb.” – 
nyilatkozta Tőkés Lóránt, a Siculus Erdélyi Kopó Kennel létrehozója, 
kopótenyésztő.

A több órán át tartó szakértői értékelés, tanácsadás eredményeként 
a meghirdetett kategóriákban a következő díjnyertes ebeket jutal-
mazták: a legszebb fiatal kan díjat a Háromszéki Vahúr Hattyú vihet-
te haza, a legszebb felnőtt kannak járó díjat Keresztúrszéki Vadűző 
Bárónak ítélte oda a szakbíró. A kölyök szukának járó kupát és okle-
velet Transylvanian Black Symphony Barka szerezte meg. A legszebb 
fiatal szukának Fürge bizonyult, míg a legszebb felnőtt szuka kategó-
riában Szikulusz Éva Bodzát kiáltotta ki az ítész. A Fajtagyőztes kan 

Keresztúrszéki Vadűző Báró lett, az év Fajtagyőztes szukája Szikulusz 
Éva-Bodza lett. 

A kupák és oklevelek mellett, az esemény főtámogatója, a szovátai 
Promedivet vállalat  a kutyákat finom falatokkal jutalmazta. A vándor-
kupa idén Nyárádszentimrére került. A díjátadó után a fajtát érintő kö-
zös szakmai eszmecserére hívták a kopósokat. 

Táncoló Erdőszentgyörgy
A Táncoló Székelyföld Maros, Hargi-

ta és Kovászna megyére kiterjesztett 
kezdeményezés, amelynek szakmai partnere 
a budapesti Hagyományok Háza. Célja: Szé-
kelyföld néprajzi tájegységeinek bemutatása 
táncos, történelmi, illetve néprajzi előadással 
fűszerezve. Tóth Mária-Orsolya, a Hagyo-
mányok Háza Erdélyi Hálózatának munka-
társa szerint: „A rendezvénnyel szeretnénk 
visszavinni a hagyományokat az emberek 
életébe, megismertetni kultúránk sokszínűsé-
gét, mivel úgy érezzük, hogy az utolsó pilla-
natban vagyunk, ami a népi kultúrát illeti. A 
programot úgy próbáltuk összeállítani, hogy 
néptánc, népzene és népdal egyaránt kapjon 
szerepet.” 

A Székelyföld Napok keretében, október 
21-én  a Táncoló Székelyföld programsoro-
zat egyik állomása Erdőszentgyörgy volt. A 
Rhédey-kastély pincegalériájában léptek fel 
Kásler Magda és  Farkas Sándor Csaba nép-
táncosok valamint  az Üver zenekar. 

A táncházzal egybekötött előadásra kö-
zel nyolcvan személy érkezett. A rendezvény 

Kásler Magda, a Maros Művészegyüttes tánco-
sának, népdalénekesének köszöntő beszédével 
indult. A népdal és néptánc iránti szenvedélyét 
jellemezve mondta: „Munkahelyem sok meg-
próbáltatással és még több sikerélménnyel 
jár. Minden dal egy új örömforrás, egy kihí-
vás, hogy másokkal megoszthassam a népdal 
adta élményeket, és egyúttal önmagamnak is 
megfeleljek.” Ez a „másokkal való megosztás” 
szemtanúi és hallgatói lehettek azok, akik ott 

voltak. Az előadáson felcsendültek Küküllő-, 
Nyárád-, Sajó menti és mezőségi dallamok. 

„Az erdőszentgyörgyi esemény zseniális 
volt, meglepően sok résztvevővel.”- méltatta az 
eseményt a projektben tevékenykedő munka-
társ. „Büszkék vagyunk arra, hogy a Székely-
föld Napok keretén belül, ugyanazon a napon, 
két olyan sikeres rendezvénynek adott otthont 
városunk, amelyeknek célja hagyományaink 
megőrzése és továbbadása. Szerencsésnek 
mondhatjuk magunkat, hogy településünkön 
van igény kulturális események megszerve-
zésére.”– mondta Csibi Attila-Zoltán, Erdő-
szentgyörgy polgármestere. 

Az erdőszentgyörgyi népi kultúra művelői 
és kedvelői is örültek a rendezvény sikerének. 
Nagy elégtételt jelent számukra, hogy egyre 
többen vesznek részt hasonló rendezvénye-
ken, de ami ennél is fontosabb, egyre több fi-
atal érdeklődik a népzene és a néptánc iránt. 

Az esemény szervezője az Erdőszentgyörgyi 
Polgármesteri Hivatal, a budapesti Hagyomá-
nyok Háza, valamint a helyi Százfonat Szocio-
kulturális Egyesület volt.
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Befejeződtek a felújítási munkálatok

Szorít az idő
A román vízügyi hatóság november 3-án tartott sajtótájékoztatót 
az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastély konferenciatermében. Bejelen-
tették, hogy befejezték a bözödújfalusi víztározó munkálatait, és el-
kezdték a tó vízmennyiségének visszatöltését. Ez azt is jelenti, hogy 
az összetartozás templomának felépítése halaszthatatlan. 

2017. február 13-án a gátat a kezelőto-
ronnyal összekötő betonhíd egyik eleme, a 
téli fagy okozta nagy nyomás következtében 
megsérült, és a tóba esett. A román vízügy 
úgy döntött, leengedi a tó vizét (megközelítő-
leg 14,5 millió köbméter), hogy biztonsággal 
helyreállítsák a megsérült elemet. „A nagy 
hideg következtében a jég térfogata meg-
nőtt és az okozott nyomás áthárult a keze-
lőtoronyra és az oszlopra. A torony ellenálló 
képessége sokkal nagyobb, ezért a gyengébb 
ellenálló képességgel rendelkező rész, vagyis 
a gerenda mozdult el. Az a gerenda, ame-
lyik leesett, lecsúszott az oszlopról, estében 
meg is ütötte azt. Tehát ezért voltak az ag-
godalmak, hogy esetleg komolyabb repedés 
történt. Miután leengedtük a vizet, látszott, 
hogy ott nincs baj, majd leástunk az alapig, 
és a szakembercsoport megállapította, hogy 
ott sem esett kár. Megerősítettük az alapo-
zási talaj ellenálló képességét, és könnyebb, 
de ugyanolyan ellenálló képességű gerendát 
tettünk fel”– tájékoztatott Dávid Csaba tech-
nikai igazgató. A szükséges vizsgálatok és ta-
nulmányok elvégzése után, júliusban kezdtek 
hozzá a munkálatokhoz, és november 3-án 
fejezték be. A letört betonhídrész helyére 
fémhíd került, ami időt állóbb, és jobban vi-
seli a fagy okozta nyomáskülönbséget. A javí-
tási munkálatok során 52 köbméter követ és 
töltőanyagot, 13,6 köbméter betont és 1210 
köbméter földet használtak, 160 010 lej (ÁFA 
nélkül) értékben. Az áramellátás, a fémge-
rendák, a fémplatformok összértéke további 
296 608  lejből valósult meg. 

Cristian Bratanovici igazgató megelé-
gedését fejezte ki, hogy sikerült ilyen rövid 

idő alatt helyreállítani a megsérült hidat. 
„Nekünk a biztonság az elsődleges szem-
pont, és azért engedtük le a tó vizét, hogy 
gyorsan és hatékonyan tudjuk elhárítani 
a hibát. Remélem, hogy 15-18 hónap alatt 
visszagyűl a víz, és szintje eléri az év ele-
ji magasságot” – hangsúlyozta az igazgató. 
Kiemelte, hogy nagyon jó az együttműködé-
sük Erdőszentgyörgy önkormányzatával, és 
támogatják az összetartozás templomának 
felépítését. Mindent megtesznek azért, hogy 
a szükséges engedélyeket kiadhassák jövő év 
elején. 

Erdőszentgyörgyöt Tar András alpol-
gármester képviselte. Ő is a templomépítés 
fontosságát hangsúlyozta, és megköszönte 
a vízügy vezetőségének, hogy ilyen gyorsan  
elvégezték  a munkálatokat. 

A sajtótájékoztatót követően, a tónál 
folytatódott az újságírók informálása, ahol 
Dávid Csaba technikai igazgató részletesen 
ismertette az elmúlt hónapok munkálatait. 

Köztudott, hogy Erdőszentgyörgy ön-
kormányzata és a Bözödújfaluért Egyesület 
adománygyűjtésbe kezdett azért, hogy a 
falurombolás szimbólumává vált, és 2014-
ben leomlott római katolikus templom he-
lyére felépíthessék az összetartozás temp-
lomát. Ez szimbolizálja majd a valamikori 
Bözödújfaluban egykor létező minden val-
lást. 

A Bözödújfalusi víztározónál végzett 
munkálatok befejezése azt is jelenti, hogy 
kevés idő van már az adományok begyűj-
tésére. Mindössze néhány hónap maradt 
arra, hogy a templom építéséhez szüksé-
ges felajánlásokat összegyűjtsék. Tavasszal, 

ahogy az időjárás megengedi, el kell kezdeni 
az alapozási munkálatokat, mielőtt a hóol-
vadás következtében a víz szintje nőni fog. 
Az eddig befolyt összeg közel sem elegendő 
a 250 ezer euró összértékre becsült építke-
zési munkálatokra. „Most van a legnagyobb 
szükség az összefogásra, hisz eddig is tud-
tuk, hogy hozzá kell látnunk rövid időn 
belül az építkezéshez, de a kezelőtoronyhoz 
vezető híd javításának befejeztével még ége-
tőbbé vált. Ezért a Bözödújfaluért Egyesü-
lettel közösen arra kérünk mindenkit, hogy 
aki szeretne, és teheti, segítse adományával 
felépíteni az összetartozás templomát! Ne 
hagyjuk feledésbe merülni a diktatúra ke-
gyetlensége miatt elárasztott Bözödújfalut!. 
250 ezer euró soknak tűnik, de ha jobban 
belegondolunk, 250 ezer ember kellene 
hozzájáruljon e nemes cél megvalósításá-
hoz fejenként egy-egy euróval. És ebből a 
megközelítésből már nem is látszik elérhe-
tetlennek”- nyilatkozta Csibi Attila- Zoltán 
polgármester. Kiemelte, nagyon hálásak az 
eddig felajánlott kisebb-nagyobb összege-
kért. 

Az adományokat a kőrispataki szalmaka-
lap múzeumban, illetve az erdőszentgyörgyi 
Rhédey-kastélyban lehet átadni, vagy küld-
hetik az egyesület számlaszámára:

BANCA TRANSILVANIA 
– TARGU MURES

ASOCIATIA BOZODUJFALERT,  
COD CLIENT 257338,  SWIFT: BTRLRO22 

HUF     RO86BTRLHUFCRT0257533801
EUR     RO73BTRLEURCRT0257533801

RON      RO26BTRLRONCRT0257533801
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Szülők iskolája
S zülőknek, nagyszülőknek szervez foglalkozást az erdőszent-

györgyi Buksi Szülői Egyesület. Hét héten keresztül minden 
kedden délután 5 órától gyerekneveléssel kapcsolatos témák megvi-
tatására kerül sor a művelődési otthon PAPI termében. A program-
ban a gyulafehérvári Caritas is jelentős részt vállalt. Cosma István 
pszichoterapeuta, Botos Noémi gyógypedagógus és Szíjártó Adrienn 
pszichológus biztosítja a szakmai hátteret. A tevékenységek hetente 
más-más téma köré csoportosulnak. A résztvevők megismerkedhetnek 
például a gyermekkor szakaszaival,  azok életkori sajátosságaival, szó 
esik a gyermek szükségleteiről, arról, hogy  miként oldjuk meg a prob-
lémákat. A résztvevők ötleteket kapnak azokról az eszközökről, eljárá-
sokról, amelyek segítik őket a gyereknevelés mindennapi gondjainak 
megoldásában, illetve tanácsokat kaphatnak, hogy miként küzdjenek 
meg a mai világ kihívásaival. 

A kötetlen beszélgetésekbe bárki bekapcsolódhat, megoszthatja 
gyerekneveléssel kapcsolatos tapasztalatait, nehézségeit és segítséget 
is kérhet problémáira a szakemberektől. Az eddigi műhelymunkák 
tapasztalatairól Cosma István elmondta, hogy a sorozat iránt van ér-
deklődés, nagyon jó hangulatú beszélgetések alakultak ki, kérdések 
fogalmazódtak meg. Javaslat hangzott el, hogy ezentúl a gyermekek fej-
lődéséről beszélgessenek, főleg az életkori sajátosságokról szeretnének 
többet hallani. „Én azt gondolom, magánemberként és szakemberként 
is,  nagyon-nagyon fontos, hogy tudjuk, melyek az adott kor sajátos-
ságai. Ez sokat segít, hisz megismerjük ezáltal, melyek azok a gondok, 
amelyek kihívást jelentenek. Ha ismerjük ezeket a jellemzőket, jobban 

meg tudjuk érteni, hogy mi zajlik a gyerekben. Mindig hangsúlyozni 
szoktam, nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a gyerekre, beszélgessünk, 
kommunikáljunk vele, adjunk lehetőséget arra, hogy megfogalmazhas-
sa, mik az igényei, de ugyanilyen elengedhetetlen a szeretet is”- hívta fel 
figyelmünket a szakember.  A szervezők meglátása szerint ideális lenne, 
hogy aki elkezdte a foglalkozást, minden alkalommal részt vegyen azon, 
ugyanis a témák egymásra épülnek. De természetesen, ettől függetlenül, 
minden érdeklődőt szívesen várnak. A Buksi Szülői Egyesület kezde-
ményezését az erdőszentgyörgyi önkormányzat is támogatja, hiszen 
nyilvánvaló, hogy a szülőnek is szüksége van a segítségre, gyermekne-
veléssel kapcsolatos ismeretekre. Nem elég  a gyerekeket képezni, a szü-
lőknek is segíteni kell, ha  igény van erre. 

Önkormányzati tudósítások

Márton-napi vigasság
Márton-napi vigasságtól volt hangos november 11-én az erdő szent-
györgyi Rhédey- kastély udvara. A rendezvényen, amelyet a Százfonat 
Egyesület és a helyi önkormányzat közösen szervezett, számos hely-
béli és környékbeli vett részt. A késő délutánig látogatható kézműves 
vásáron helyi termelők és kézművesek termékei várták az érdeklődő-
ket. Lehetett vásárolni kosarat, seprűt, házi szörpöt, lekvárt, befőttet, 
horgolt mesehőst, ribizli bort, pálinkát, süteményt és sok egyebet. 

Többen  a karácsonyi angyaljárás ajándé-
kait is itt szerezték  be. A helyi iskola néhány 
osztálya játék- és ruhabörzét szervezett, ame-
lyen áruba bocsátották az otthonról hozott, 
de még jó állapotban lévő játékokat, ruhane-
műt. A bevétel az osztály pénztárát gazdagí-
totta.

A kastély pincegalériájában kézműves 
tevékenységek várták a gyermekeket; volt 
agyagozás, nemezelés, gyöngyfűzés. A vásári 

tombolán értékes ajándékokat sorsoltak ki. A 
fődíj egy liba volt, amelynek sorsolására estig 
kellett várni. 

„A vásár után, a táncosok és a  résztvevők, 
a kastély udvaráról, zene kíséretében, hangos 
énekszóval vonultak a helyi művelődési ház-
ba. A Márton napi szokáshoz híven, az utat 
lámpásokkal világították meg. A művelődési 
házban folytatódott a rendezvény; Kis-Kü-
küllő menti néptánccsoportok apraja-nagyja 

lépett fel. Itt volt a balavásári Vásár, a sóváradi 
Szúszékdöngetők, az erdőszentgyörgyi Folk-
fonat felnőtt csoport, a szovátai Sirülők, a 
kibédi Piroskoszorú, a gyulakuti Szivárvány 
és a házigazda Százfonat. Az eseményt az 
erdőszentgyörgyi hegedűsök tették színeseb-
bé. A nap egyik fénypontja a libasorsolás volt. 
Idén Csizmadi Botond volt  a szerencsés, aki 
hazavihette a ludat. A rendezvény rendkívül 
sikeres táncházzal ért véget” – tájékoztatott 
Ambrus Emese, a Százfonat Szociokulturális 
Egyesület elnöke. 

Csibi Attila-Zoltán polgármester meg-
elégedését fejezte ki, hogy ilyen színvonalas, 
sokakat megmozgató eseményt sikerült lét-
rehívni. „Rendezvényeink évről évre láto-
gatottabbak, egyre több árus és egyre több 
vásárló fordul meg a Márton-Napi vigassá-
gunkon. Emellett azt is érdemes kiemelni, 
hogy Erdőszentgyörgy önkormányzata, a 
helyi egyesületekkel közösen igyekszik az év 
minden szakaszában, az időszaknak megfele-
lő, kicsiket és nagyokat egyaránt  megmozgató 
rendezvényeket szervezni.” – hangsúlyozta a 
városvezető. 

A Márton-Napi rendezvényen próbálták ki 
a művelődési otthon új hangosító és színpad-
világítási rendszerét. Ambrus Róbert, a műve-
lődési otthon igazgatója kiemelte: „Régi álom 
vált valóra azzal, hogy sikerült megvásárolni 
és üzembe helyezni a művelődési otthon szín-
padának teljes, professzionális megvilágítását 
és hangosító rendszerét. Szinte minden héten 
zajlik valamilyen előadás a közösségi házban, 
és most már a megfelelő technika biztosítja 
azok élvezhetőségét”.

 A teljesen felújított és felszerelt művelődési 
otthon lehetővé teszi, hogy egyre több és nívó-
sabb előadást  hívjanak  településünkre. 
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Új iskola épül 
 2017. november 14-én Csibi Attila-Zoltán, Erdőszentgyörgy polgár-
mestere finanszírozási szerződést írt alá Bukarestben. A megálla-
podás értelmében a Dózsa György úti iskola épületét felújítja az ön-
kormányzat, új szárnyat épít hozzá, amely a mostani épületnél jóval 
nagyobb lesz. 

A jelenlegi épületet a XX. század elején épít-
tette a magyar állam. Az 1896-os  millenniumi 
ünnepség évében fogtak hozzá az építéshez, és 
1905-ben fejezték be. Az évek során több felújí-
táson esett át az iskolaépület, de érdemleges vál-
toztatás nem történt. A több mint száztíz éves 
iskola azóta is eredeti formájában szolgálja az 
oktatást. Most azonban szükségessé vált a teljes 
felújítás! Ez az épület nyílászáróinak korszerű-
sítését, a hőszigetelést, a tantermek kifestését, a 
villanyhálózat, a víz- és szennyvíz, illetve gázve-
zetékek cseréjét is jelenti. 

Közismert, hogy az elemi osztályok a 
mostani épületben nem fértek el, ezért is vált 
szükségessé egy nagyobb, korszerűbb épület 
létrehozása, ahol a település minden elemi 
osztálya elfér. A régi épülethez új, emeletes 
szárnyat toldanak. Az új épület modern infra-
struktúrája megfelelő teret biztosít a minőségi 
oktatásnak, de a gyerekek számára oly fontos 
játéknak is. 

A befektetés teljes összege 5 173 460 lej, 
ebből a pályázatban nyert összeg 4 853 267 
lej, amelyet a városvezetés a Nemzeti Fej-
lesztési Alapból hívott le. Az önkormányzat 
2018-as évre szóló költségvetésében szere-
pelni fog a befektetéshez szükséges önrész 
biztosítása, azaz 320 000 lej. Az iskolához 
tartozó telek 4942 m2, ezen helyezkedik majd 
el az új létesítmény. A mostani iskola 703,42 m2

(pince 40,62 m2, földszint 387,80, emelet 
275 m2) összfelületű, és kilenc tanteremmel 
rendelkezik. A tervek szerint az új iskola 
épületének földszintje 841,27 m2, az emelet 
pedig 834,36 m2 lesz. A három szinten ösz-
szesen 20 osztályterem, étkező, öltöző, tanári 
szoba, irodák, orvosi rendelő, raktár, illem-
hely is lesz. A felújítási és építkezési munká-
latok kivitelezési ideje a közbeszerzési eljárás 
lefolyásától számított 24 hónap. Az új épület 
bíztosítani hivatott a modern és kényelmes 
elemi oktatást. Reményeink szerint, az új ok-

tatási intézmény a szülők megelégedettségét 
is kiérdemli, és ezzel hozzájárul ahhoz, hogy  
gyerekeink itthon folytassák tanulmányaikat. 
„Célunk, hogy az erdőszentgyörgyi gyere-
kek itthon, városunkban tanuljanak, és ne a 
környező települések oktatási intézményeibe 
írassák őket a nem megfelelő körülményekre 
hivatkozva”- hangsúlyozta Csibi Attila-Zol-
tán polgármester. 

A tanuláshoz való jog alapfeltétel az or-
szágban, ennek legfontosabb színtere az iskola. 
„Az oktatás jövőnk bölcsője. Ha nem foglal-
kozunk az oktatással, olyan társadalmat neve-
lünk, amely néhány évtized múlva hatalmas 
hátrányt eredményez. Az iskolai épületek kor-
szerűsítése és a körülmények javítása mellett 
az oktatás minőségének javítására is ugyanek-
kora figyelmet kell fordítanunk” – fogalmazott 
a városvezető. 

Az épület korszerűsítése és bővítése mel-
lett az udvar is új arculatot kap. A térkövezett 
udvar és a járdák mellett, gondosan kialakított 
zöldövezet, sportpályák is lesznek, de még egy 
játszótér is szerepel a tervben.

Önkormányzati tudósítások

A jelenlegi iskola és az új látványterve

A celldömölki 
Soltis Lajos Színház 

turnéja   

N ovember 17-24. között került sor a celldömölki Soltis Lajos 
Színház hagyományos turnéjára, amelyet a Bodor Péter Műve-

lődési Egyesület szervezett a környék iskolásai számára. A celldömölki 
színház ezúttal a Rigócsőr király című mesejátékot hozta el Ecsedi Er-
zsébet rendezésében. A darabot nagy sikerrel mutatták be a XXV. Szín-
pad Fesztiválon is. Az ezt követő héten a környék mintegy 10 települé-
sén léptek fel (Segesvár, Marosvásárhely, Kőrispatak, Erdőszentgyörgy, 
Gyulakuta, Makfalva, Kibéd, Nyárádszereda, Szováta,  Korond).  Min-
denhol teltházak fogadták az együttest. Több mint 3000 gyerek és fel-
nőtt néző látta előadásukat. A celldömölki színház tavaszi turnéjára 
áprilisban kerül sor. 

Ezúttal köszönjük a színházat vendégül látó iskolák pedagógusainak 
a szervezésben nyújtott segítséget, az erdőszentgyörgyi önkormányzat-
nak pedig  a turné idejére biztosított szálláslehetőséget. 

  (KM)

Számítógépek az iskolának

  Az erdőszentgyörgyi Szent György   Tehnológiai  Líceum a napokban 7 darab 
HP-s, operációs rendszerrel ellátott számítógépet kapott ajándékba a Richter 
Gedeon Gyógyszergyártól – közölte Léta Áron igazgató. A gépek közül ötöt az 
informatikateremben helyeztek el, és be is kapcsolták a rendszerbe. Ezeken a 
diákok fognak dolgozni. Egy másikkal az informatikaterem tanári számítógépét 
cserélték ki. A hetediket pedig a tanárok használják mindennapi munkájukban. 
Az iskola igazgatója a tantestület és a diákság nevében is köszöni a nagylelkű 
ajándékot.

Elrelépés a A megyei út ügyében

   Október 26-án, csütörtök délután Erdőszentgyörgyön, a polgármesteri hi-
vatal dísztermében aláírták a tervezési és kivitelezési szerződést a 136A jelzésű 
megyei út, a  Maros megye határától Kőrispatakig terjedő útszakasz korszerű-
sítéséről.  Eddig a közbeszerzési eljárást óvás akadályozta, amelyet azonban az 
Óvások Elbírálásának Országos Tanácsa alaptalannak nyilvánított. Ennek kö-
szönhetően elhárult az akadály, és elindulhat az út korszerűsítése. A tervezési 
fázis egy hónapot vesz igénybe, majd a szerződéskötést követően, a kivitelezést 
kilenc hónap alatt kell megvalósítani
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Januárban indul a szelektív hulladékgyűjtés
A hulladék csökkentése mindannyiunk 

feladata és felelőssége, és csak közös 
erőfeszítéssel tudjuk elérni. A hulladékkeze-
lési szolgáltatás kivitelezése és működtetése 
elsősorban az önkormányzat feladata. A sze-
mét mennyiségének csökkentése érdekében 
január folyamán városunkban és Bözödön is 
elkezdik a szelektív hulladékgyűjtést. 

Erre a célra, a közterekre (gyűjtőpontokon) 
kihelyezett szemetesekbe kell dobni az újra-
hasznosítható tárgyakat. Ennek begyűjtése a 
következőképpen történik: a sárga konténe-
rekbe a műanyag, PET palack és fémhulladék, 
a kékbe papír és karton, a zöld fedelű fémkon-
ténerekbe pedig az üveghulladék kerül. 

A város vezetősége felhívja a lakosság fi-
gyelmét, hogy használják rendeltetésszerűen 
a szelektív hulladék begyűjtésére kihelyezett 
tárolókat, és kérik, hogy figyelmeztessék azon 
lakosokat, akik az új rendelkezést nem tartják 
be. 

A szelektív hulladékgyűjtés környezetkí-
mélő, de egyben költséghatékony is. Viszont, 

ha nem hasz-
náljuk ki ezt a 
lehetőségét,  ak-
kor az rengeteg 
felesleges háztar-
tási hulladékot 
eredményez, ami 
az önkormány-
zatnak többlet-
kiadást jelent.  
Ez pedig  a havi 
szemétszállítá-
si díj emelését 
eredmé nyez(het)
i. Vagyis: ha nem 
tartjuk be ezt a 
gyűjtési formát, 
akkor rövid időn belül sokkal több lesz a ház-
tartási szemét elszállításának személyenkénti 
díja. 

A Polgármesteri Hivatal arra kéri a lakos-
ságot, hogy amint kihelyezik a szelektív hul-
ladékgyűjtésre szánt konténereket, a háztartási 

szemetesekbe ne dobják ezután bele azokat a 
hulladékokat, amelyeket szelektíven KELL 
gyűjteni, hanem vigyék a gyűjtőpontok vala-
melyikéhez. 

Köszönjük megértésüket és együttműkö-
désüket!

Önkormányzati tudósítások
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Adomány hátrányos 
helyzet családoknak   

November 18-án egy holland cég fel-
ajánlásából tizennégy hátrányos hely-
zetben élő erdőszentgyörgyi család 
részesült adománycsomagban. Ezt egy  
külföldi vállalkozó ismerősei segítsé-
gével juttatta el  az erdőszentgyörgyi 
önkormányzathoz , kérve a szociális 
osztály segítségét, hogy felajánlása 
eljusson a legmegfelelőbb helyre. A 
szerkesztőségünkbe eljuttatott fényké-
pek igazolják,  hogy sikerült megtalálni 
azt a 12 erdőszentgyörgyi és 2 bözödi 
családot, amelyek mélyszegénységben 
élnek, és bármilyen segítség életmentő 
lehet számukra. A csomagokban ruhák, 
tartós élelmiszerek, tisztálkodási eszkö-
zök és játékok  voltak.

Újdonságok szemetes ügyben  

Olcsóbb lett a szemét 
elszállítása

Két évre szóló szolgáltatási szerződést írt alá december 5-én 
Csibi Attila-Zoltán, Erdőszentgyörgy polgármestere az F&G ECO 
szemétszállító vállalat képviselőivel. A megkötött megállapodás 
értelmében 2017 decemberében már az említett marosvásárhelyi 
vállalat fogja elszállítani Erdőszentgyörgyről és Bözödről a háztartási 
szemetet. Nemcsak a szállító vállalat változik meg, hanem néhány 
ezzel kapcsolatos intézkedés is. 

Decembertől hetente pénteken reggel 8 
órától gyűjtik össze a településen a hulladékot. 
December 8-án volt az első „szemetes nap”.

Módosulnak a szemétszállítási díjak is. 
Kevesebbet kell majd fizetni, mint eddig. A 
magánszemélyek egy havi szemétszállítási díja 
5,36 lej/fő, az eddigi 6,75 lej helyett. Ez közel 
másfél lejes megtakarítást jelent havonta sze-
mélyenként. Egy többtagú család esetében ez 
már jelentős megtakarítás lesz. 

A közintézmények és a vállalatok számá-
ra a díj, a szolgáltatóval megkötött szerződés 
alapján, 59,50 lej lesz havonta — függetlenül 
a hulladék mennyiségétől. Az eddigiekhez 
képest ez jelentős változást hoz, ugyanis az el-
múlt időszakban a vállalatok és a közintézmé-
nyek a szemét mennyiségének függvényében 
fizették a szolgáltatást, azaz egy köbméter hul-
ladék elszállításáért 67,50 lejt kellett fizetniük 
havonta. Nagyobb cégek esetében ez gyakran 
többszáz lejes kiadást jelentett. 

A havi díjat minden erdőszentgyörgyi és 
bözödi lakosnak  köteles kifizetnie, felmentést 
csak  fogyatékkal élők  kapnak.

Erdőszentgyörgy önkormányzatának 
70/28.09.2017 sz.  Határozata értelmében, egy 
háztartáson belül maximum öt személy után 
kell szemétszállítási díjat fizetni, ami azt jelen-

ti, hogy családonként ez az összeg nem halad-
hatja meg a 26,80 lejt havonta.

Az F&G ECO kft-vel megkötött szerző-
dés kötelezi a szállítócéget, hogy elszállítsa  
a háztartási szemetet. Nem soroljuk ide az 
építkezési törmelék, a kő, a terjedelmes sze-
mét (bútor, stb.), elektronikai hulladék (te-
levízió, mosógép, hűtőszekrény, stb.), veszé-
lyes és mérgező anyagok (festék, olaj, elem, 
oldószerek, stb.), illetve a komposztálható 
hulladék (faágak,  lehullott falevelek, az ösz-
szegyűjtött fű). 

Vannak utcák, ahova  a szemetes autó nem 
tud behajtani. Ezzel kapcsolatos újdonság az, 
hogy egy bizottság,  a lakosság jelzése alapján, 
ellenőrizni fogja, hogy ezekből az utcákból el-
szállítják-e a hulladékot. 

Nagy valószínűséggel 2019. január 1-től 
elindul egy megyei szintű szemétgyűjtési és 
szállítási projekt, amely városunk hulladék-
gazdálkodását is át fogja alakítani. Ebben az 
esetben az F&G ECO vállalattal megkötött 
szerződés érvényét veszti. Az önkormányzat, 
előre láthatóan, nem tud új szemeteskukákat 
biztosítani a lakosság számára, viszont, ha 
életbe lép a megyei Ecolect szemétgyűjtési 
projekt, akkor a szolgáltató kötelessége lesz 
az otthoni szeméttárolók biztosítása. 



19

. november–december

19

Önkormányzati tudósítások

HÍREK • TUDÓSÍTÁSOK • RÖVIDEN

Adventi koszorúk idseknek, betegeknek

  December első hetében több napon át  a Fi-
atal Erdőszentgyörgyiek Tanácsa (FIESZTA) és 
Erdőszentgyörgy önkormányzata, lelkes önkénte-
sek segítségével több, mint ötven helybéli idős em-
ber számára készített adventi koszorút. A koszorúk-
ra szárított narancs, alma, dió, méhviaszgyertyák, 
tobozok és más apró díszek kerültek. A FIESZTA 

tagjai a koszorúk házhoz szállításáról is gondoskod-
tak. Ezzel a gesztussal is igyekeztek szebbé tenni a 
város beteg és szépkorú lakosai számára az adventi 
várakozást. Városunkban az adventi koszorúk elké-
szítése és kiosztása többéves múltra tekint vissza. 
Az akció sikerességét látva, bizonyára  ez  sem lesz 
az utolsó...

Karácsonyi készüldés az iskolában

  A karácsonyi sürgés-forgásból a Szent György 
Technológia Líceum tanulói és pedagógusai is 
kiveszik részüket. Az idén ötödik alkalommal 
szervezik meg az év utolsó tanítási napján a Ka-
rácsonyi Kézműves Vásárt az iskola spottermében. 
Szatmári Borbála tanár, főszervező elmondta, 

hogy a vásáron az osztályok árusítják saját készí-
tésű portékáikat, és a befolyt összeg az osztály 
közös kasszáját gyarapítja. Ez a vásár, az iskola 
tanulóin és  tanárain kívül  minden érdeklődő szá-
mára nyitott. Az osztályok nagy  része karácsonyi 
műsorral is készül. 

Köszönet a segítknek

  A FIESZTA, az önkormányzat munkatársai és 
az önkéntesek munkája mellett, meg kell köszön-
nünk Maksai Bernadett virágárusnak, a Keresztes 
Mihálynak és a szovátai erdészeti hivatal alkalma-

zottainak a támogatást. Segítségük és felajánlá-
suk nélkül nem valósulhatott volna meg városunk 
ünnepi díszítése.

Karácsonyi városszépítés
A karácsony előtti városszépítés több részben zajlott. Ebbe a folya-
matba sorolható a művelődési otthon közelében felállított fenyőfa 
díszítése is. Az erre felkerülő dekoráció elemeinek többségét a lelkes 
városlakók készítették saját kezűleg. 

Már öt éve a városszépítés és az ünnep-
várás egyik meghatározó része az évente fel-
állított betlehemi istálló, amely a karácsony 
valódi üzenetét, a kis Jézus megszületését 
örökíti meg. A betlehemi jászol felállítása 
minden évben a Folkfonat (felnőttek alkotta 
tánccsoport) tagjainak köszönhető.  Decem-
ber 2-án, a bábuk felújítása után, a játszótér 
mellett felállították a betlehemi jászlat. Az 
idén először, a betlehemest egy köztéri adventi 
koszorú egészíti ki, amely a város lakói szá-
mára, minden héten közös gyertyagyújtásra 
ad lehetőséget. December 3-án, advent első 
vasárnapján 18 órakor találkozhattak a város 
lakói az adventi koszorúnál. A békét jelképező 
első gyertya meggyújtásakor Boldizsár Ferenc, 
erdőszentgyörgyi plébános osztotta meg gon-
dolatait az összegyűltekkel: „Minden héten ki-
gyúl koszorúnkon egy-egy gyertya jelképezve 
az egyre nagyobb fényességet, amely Krisztus 
születésével fog eljönni közénk. E momentum 
alkalmával minden héten egy-egy lelkész fog 
hozzátok szólni, titeket ünnepre hangolni, az 
ünnep és az advent sajátosságára emlékeztet-
ve”- vezette fel az első közös gyertyagyújtást az 
ötletgazda, Boldizsár Ferenc plébános. Beszé-
dében figyelmeztetett, hogy ne feledkezzünk 
meg karácsony lényegéről: „Az elmúlt évtized-
ben meghittségéből sokat veszített az ünnep, 
mivel sajnálatosan a külsőségekre helyeződött 
a hangsúly. Megjelentek ugyan újra az adventi 
koszorúk, de nagyon sok helyen csupán csak 
a dekoráció szintjén. Lelki felkészülés híján 
elsikkad a lényeg, olcsó eszem-iszommá ala-

csonyodik az ünnep. Míg az Úrjöveti időnek 
éppen az lenne a feladata, hogy testileg-lelki-
leg felkészítsen bennünket a karácsony misz-
tériumára”- hangsúlyozta a plébános. 

A beszédet követően közösen imádkoztak 
a jelenlevők. Ezután Tőkés Lóránt unitárius és 
Gáspár György református lelkészek mondtak 
áldást. Közös énekléssel és imádkozással emel-
ték az ünnepi várakozás hangulatát. 

A tervek szerint vasár-
nap (dec. 10-én), advent 
második vasárnapján Tő-
kés Lóránt unitárius lelkész 
osztja meg gondolatait a 
gyertyagyújtáson résztve-
vőkkel. Advent harmadik 
vasárnapján (dec. 17-én), 
a szeretet lángjának meg-
gyújtása alkalmával Gás-
pár György református 
lelkész segít ráhangolódni 
a karácsony valódi szere-
pére. Az adventi koszorú 
utolsó, negyedik gyertyá-
jának, a reményt jelképezőnek a meggyújtása-
kor  az Erdőszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal 
képviselője fog szólni az egybegyűltekhez . 

Karácsony estéjét, a hagyományokhoz hí-
ven, betlehemes játékkal ünneplik meg, majd 
a résztvevők, felekezetek szerint,  istentiszte-
letre, illetve misére mennek.

A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóan  
meg kell említenünk a Családbarát Szilvesz-
tert, amely a Rhédey-kastély pincegalériájában 

kínál szórakozási lehetőséget gyerekeknek és  
felnőtteknek egyaránt. 

Csibi Attila-Zoltán polgármester örül 
annak, hogy a kisvárosban ilyen aktív a kö-
zösségi élet, és vannak, akik felvállalják, hogy 
szebbé, hangulatosabbá tegyék a város utcáit. 
„Advent és karácsony keresztény kultúránk 
alapköve, ezért kell azt érdemben megélni. 
De a külsőségek mellett, a szeretet ünnepé-
nek közeledtével elengedhetetlen, hogy lelki-
ekben éljük meg a várakozást és a kis Jézus 
születését. Ezért tartom fontosnak a vasár-
naponkénti közös gyertyagyújtást. A saját 
egyéni ráhangolódásunk mellett, nem szabad 

megfeledkeznünk másokról sem. Gondolok 
itt az egyedül maradottakra, a betegekre, 
idősekre, ezért is támogattuk a több mint 
félszáz adventi koszorú elkészítését és kiosz-
tását. Reméljük, hogy törekvésünk célba ért, 
és sikerült megörvendeztetni vele a megaján-
dékozottakat. Kívánok mindenkinek áldott 
adventi várakozást, és kívánom, hogy tiszta 
szívvel éljük át a közelgő ünnep varázsát” – 
fogalmazott a városvezető.

  Böszörményi Zoltán

Újévi köszöntő 
csattogó szelek támadó telek
visszük a szelet visszük a telet
a piros reményt tépett szenvedélyt
 
parazsat szítva tüzeket gyújtva
lappangó álom ereje szálljon
derítsen eget a kétség felett
 
jókedvet hozzon szerencsebogot
pálinkás reggelt örömmel megtelt
bort búzát is békét néked is

ÖNKORMÁNYZATI TUDÓSÍTÁSOK, 
RENDEZVÉNYEK, KÖZÉRDEKŰ HÍREK 
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Állandó
támogatóink

 N. Horváth Péter

Szilveszter
Három perc , és itt az éjfél,
kerek lesz az öreg év.
Ha nem hozta el mit kértél,
talán megadhatja még,
két és fél perc pont elég.

Hagyd az időt, hadd siessen,
a jövőtől sose félj!
Erre igyunk egyet ketten!
Két percbe jól belefér!
Bánkódni?Ugyan miér?

Sok szerpentin szinte szédül,
üveggömbök inganak...
Az óra is belekékül:
Egy perc, vagy egy pillanat?
Ki számolja, mi maradt ?!

Ne üljön kedvedre felhő,
most az egyszer igazán!
Ha akarod, ha nem, eljő
épp’ ezen az éjszakán.
BUÉK neked is komám!

  Ferencz Imre

Évek
Minden évem szökőév volt
minden esztendőm megszökött
mi maradt belőlem kérdem
ünnepek s köznapok között

pezsgő pukkant szilveszterkor
foszló kalács az asztalon
négy évszak tizenkét hónap
új naptár simult a falon

egy havazás lepedője
leplezte le az érkezőt
és a tél az elmúlt évre
ráterített egy szemfedőt

reméltük jobb lesz majd az új
mint a régi mely elszelelt
s egy távoli korszakunk
mely bablevesen felnevelt

eltelt karácsony eltelt húsvét
születéstől feltámadásig
gyertyát gyújtottunk a reménynek
s hittük lesz még megváltás itt

minden évem szökőév volt
minden esztendőm elszökött
s lelépek egyszer én is majd
gyanús körülmények között

havazás leszek hóvihar
kegyetlen télnek derekán
s betemetem azt az ösvényt
melyen a lelkem hazajár –

K E D E I  Z O L T Á N  A L K O T Á S A


