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  Ferenczes István

Újévköszöntő
Szép vagy, mint a fehér fenyő,
hótól tiszta, fátyolos,
szép menyasszony, újesztendő,
békét, békességet hozz.

Ne légy te arannyal zengő,
ezüst fénytől mámoros,
búvópatak, újesztendő,
békét, békességet hozz.

Bolyhos, szelíd bárányfelhő,
mint a búza, mint a rozs,
kenyerünkhöz, újesztendő,
békét, békességet hozz.

Jöjjön hozzánk el az erdő,
mikor hideg záporoz,
pásztortüzes újesztendő,
békét, békességet hozz.

Krumpliföldünk áldja eső,
fű se legyen árva, rossz,
a házunkba, újesztendő,
békét, békességet hozz.

Tisztaság légy és levegő,
áldott hó álmainkhoz,
légy a hazánk, újesztendő,
s békét, békességet hozz!

Téli világ

F O T Ó :  I S A  K I N G A

A betűk a helyükön vannak
  Sebestyén Péter

I smerőseim közül többen rám kérdeztek 
az elmúlt napokban: miért nem írsz, el-

fogytak a betűk? Nem jön az ihlet? Kifogytál 
a témából? Lemerült az akku?...

Valahol mindegyikben van részigazság, 
de megnyugtatom őket: nem a ceruza hegye 
törött ki, nem a billentyűk betűi fogytak el. In-
kább amolyan ünnepek utáni regenerálódás, a 
„való világ” hétköznapi feladatainak elintézése, 
no meg a lelkipásztori kötelezettségek töltik ki 
mostanság napjaimat. Bár kétségtelen, jólesik 
az érdeklődés. Azt jelzi, fontos az olvasóknak, 
követik lelki/szellemi rezdüléseimet, már hi-
ányzik a friss eligazítás, az evangélium mai 
üzenete. Mi tagadás, a tragumúrák és akasz-
tásos elszólások, a migránsok, valamint a jeru-
zsálemi, meg washingtoni események éppúgy 
foglalkoztatnak most is, mint szűkebb hazám 
és egyházam gondjai/örömei, sőt, néha szét is 
feszítik lelkemet, gondolkodásomat egyaránt. 

Csak legyen elég időm az elcsendesedésre, az 
erjedésre, hogy a világ külső történéseiből, 
vagy a bennem zajló folyamatokból másokat 
is megpöccintő írások szülessenek...

Látom a diagnózist társadalmunkban, ér-
zékelem a sok panaszt, betegséget, fájdalmat, 
letargiát és beletörődést, közönyt, de az óvatos 
optimizmust is. A házszentelések sora is jó 
alkalom volt arra, hogy érzékeljem, mi foglal-
koztatja a híveket, mik az örömeik, hol apadt 
a lelkesedés, milyen kérdések gyötrik őket va-
lójában. (…)Látom a remény, a boldogság je-
leit, a hit szikrájának tovaharapódzását is, ami 
ugyan nem látványos, de néha kitör, fellángol, 
megperzsel sokakat, máskor meg szelíden, 
diszkréten, csendesen adja az éltető erőt, és ál-
tala buzog, fejlődik az élet, mint a magzaté, az 
anyaméhben. Egyéni és közösségi kezdemé-
nyezések, kreatív ötletek, lelkiségi gyümölcsök 
érnek be, válnak sikerekké, lesznek mindenki 
javára fordítható, elérhető közös kincstárrá. 
Milyen jó erről hallani.(…) Látom fiatalja-

inkat, amint keresnek, kísérleteznek, aztán 
eltűnnek a jobb jövő reményében, hátha „oda-
kinn”, ahol szerencsét próbálnak, többet fizet-
nek egy beteg megmosdatásáért, mint itthon 
maradt szüleik gondozásáért. Közben sokan 
elvesznek, lemorzsolódnak, meghúzódnak 
vagy leállnak félúton és begubóznak, várva a 
külső segítséget. Látom, ahogy szakadozik a 
társadalmi háló, a 4 kereszteléshez hogyan vi-
szonyul a 27 temetés és az 5 esküvő, hogyan 
tűnnek el az ismerős arcok a templomból Ka-
rácsony harmadnapjára (…)Aki húz, dolgo-
zik, annak nincs ideje vallásosnak lenni, s így 
végleg leszakad a hitélettől, a nagy rohanásban 
stresszessé válik, kimerül, és már semmi sem 
boldogítja, csak a munkamánia, a pénz, a szer-
zés mohósága mindenáron...

Látom, hogyan nyílik a „csipája” a világ-
nak a sok információtól, hogyan akar levál-
ni, szabadulni, önállósulni az egyháztól, az 
anyától, az ún. civil társadalom példájára, 

(Folytatás a 2. oldalon)
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A betűk a helyükön vannak
(Folytatás az 1. oldalról)

ahol magunk között eldöntjük, mi a jó. A ké-
nyelemindex, a komfortzóna mindenekfölött. 
Ez határozza meg az ingerküszöböt... Mi eti-
kus, helyes, üdvözítő, mi erény és mi nem bűn, 
e szerint szavazzuk meg, demokratikus több-
séggel. Közben meg a kisebbségek kisebbségei 
is jogokkal, újabb jogkövetelésekkel állnak elő 
és törtetnek, egyenrangúak szeretnének lenni 
a többséggel. Legtöbbször csak azért, hogy de-
vianciájuk normalitásnak tűnjék. Szekuláris 
világunkban már kormányokat is döntünk, 
miért ne lehetne egyházat is, vagy ha azt ma 
még nem is, akkor legalább a saját fejünk, íz-
lésünk szerint alakítani, mintegy dirigálva Jé-
zusnak, itt segíts, itt ne segíts! Itt jó, ha velünk 
vagy, ebbe meg ne szólj bele, mi jobban tud-
juk, ez a 21. század. A te igéid már elavultak. 
Újra kell fordítani, mit fordítani: fogalmazni 
a Bibliát.(…) Látom, amint a papokat kiné-
zik maguk közül a felvilágosult nemzedékek, 
már skatulyába sem teszik, inkább úgy veszik, 
mintha nem is lenne szükség rájuk, hiszen a 
tudomány, a pszichológia, a pénz mindent 
megold.(…) De azért, ha baj van, csak elju-
tunk a paphoz, csak kérünk lelki segélyt, vagy 
temetést. És mekkora botrány, ha nem dicséri 
fel a halottat temetéskor. Hálás szerep, igaz?

A Kossuth rádió múlt vasárnapi adá-
sában megszólaltatták Székelyhidi László 
matematikust, az idei Leibniz-díjas magyar 
professzort, aki úgy fogalmazott, hogy az 
emberek a mai világban azt tartják fontos-
nak a tudományban is, ami azonnal hasz-
nosítható a gyakorlatban, vagyis pénzben 
kifejezhető haszonnal kecsegtet. A mate-
matika nem ilyen. A teológia sem. Mon-
danám én. De nélküle elvész életünk alap-
képlete. Megszűnik indítéka és célja. Ezért 
volna jó minden fenntartható fejlődésünk 
közepette, újra és újra visszatérnünk éle-
tünk ősforrásához. A létet adó Istenhez. S 
ezt nemcsak olvasóimnak, keresztények-
nek ajánlom figyelmébe, így a víg farsan-
gi napok közepette, hanem a kultúránk, 
értékrendünk, felfogásunk és köztudatunk 
alakítóinak, a média elkötelezett szakem-
bereinek is. Ennek legyen hírértéke, ami 
ma is érvényes, igazi szenzáció. Ehhez vi-
szonyítsanak minden hírt. Ehhez képest ne 
legyenek semlegesek, ők sem...

Mert a rossz, a bűn, a gonoszság jobboldal-
ról is az, és baloldalról is...

Istennek pedig nincsenek politikai oldalai. 
Ő „csak” szeret.

Van-e még Őrá érzékünk?

Dr. Halász József
(1941–2017) 

E mberek vagyunk, akik születésünk 
pillanatában már elindulunk az úton, 

amely a léten túli létbe vezet. Az évek roha-
nása közepette megtanultuk, hogy az életben 
minden gyorsan tovalebben: 

„Mert mi az élet? Percek rohanása;
Fagyos viharként száguld mindenik,
Mögöttük sír a kertek pusztulása,
S a rózsabokrot földig letörik.” (Dsida Jenő)
Igen, tudjuk, elfogadjuk, hogy végesek va-

gyunk, törékenyek, illanók, és egy fagyos lehe-
let pillanatok alatt elhervasztja életünk féltve 
ápolt kertjét. És mégis!... Mindannyiszor döb-
benettel tölt el, ha valaki a közelünkben útra 
kel, és átlép a léten túli létbe. A távozó mindig 
magával visz belőlünk is valamit: emléket, egy 
mosolyt, egy megfoghatatlan pillanatot, egy 
érzést, amely a távozóhoz köt valamiképpen. 
Még fájdalmasabb a veszteség, ha a távozó 
nemcsak a családja, szerettei, de a közösség 
életében is pótolhatatlan űrt hagy maga után. 
És most, úgy érezzük, ez történt.   

Az adventi várakozás lelki békéjét kegyet-
len élességgel törte meg a szomorú hír: eltávo-
zott megint közülünk egy ember, akit közös-
ségünk magáénak tartott, akihez bizalommal 
fordulhatott bárki, ha fájdalom gyötörte. 
Olyan ember volt, aki kerülte a nyilvános sze-
replést. Mégis városunkban a legismertebb, 
a legelismertebb személyek közé tartozott. 
Nemcsak családjáért, de a közösségért is élt, 
éppen ezért nehéz őt elengedni. Nehéz elfo-
gadni, hogy fizikai valójában nincs többé kö-
zöttünk a mindannyiunk által nagyra becsült 

orvos, aki hivatásának választotta enyhíteni 
a szenvedést, és ezt a hivatást életének szinte 
utolsó percéig hűséggel betöltötte. 

Dr. Halász József egészen fiatalon, mind-
járt a marosvásárhelyi fogorvosi egyetem 
elvégzése után került Erdőszentgyörgyre.  
Családot alapított, két gyermeket nevelt, és 
bekapcsolódott új közössége életébe.  Szak-
mai tudása, hivatástudattal végzett munkája, 
megnyerő embersége azonnal a környék elis-
mert gyógyítójává avatta. Családot alapított, 
hitvesével gondoskodó szeretetben nevelték 
két gyermeküket, mígnem több mint húsz 
éves együttlét után a családnak szembesülnie 
kellett a legfájdalmasabb veszteséggel, az csa-
ládjáért élő feleség, édesanya távozásával. A 
gyermekei lelkében keletkezett mérhetetlen 
űrt az apai szeretet melegével igyekezett el-
lensúlyozni. Féltő, gondoskodással vette kö-
rül őket, akárcsak később kis unokáit. Az élet 
gondjaiban társra talált második hitvesében, 
akivel 30 éven át osztoztak a mindennapok 
örömeiben és gondjaiban. Mindeközben 
egyetlen percig sem feledkezett meg hiva-
tásáról. Ajtaján bármikor kopogtathatott a 
szenvedő ember. Igazi empátiával fordult 
minden betegéhez, megnyugtató szavai, 
szakmai tanácsai, türelme bátorságot öntött 
minden szenvedőbe. Mindig lépést tartott a 
szakma újdonságaival, és kész volt részt vál-
lalni a közösség gondjainak megoldásában is. 
Érdekelte, ami a nagyvilágban vagy szűkebb 
környezetében történik, mindenről határo-
zott véleményt alkotott. Józan meglátásaira, 

tanácsaira, vagy segítségére bármikor, bárhol 
számíthattunk. 

Távozása pótolhatatlan veszteség szerettei 
számára, de mindannyian érezni fogjuk hiá-
nyát. S bár e földi létben többé sosem látjuk, 
emlékezete velünk marad az emberi lét leg-
végső határáig. 

Emléke legyen áldott, nyugalma békés! 

  (K.M.)

  Kányádi Sándor

Valaki jár 
a fák hegyén

valaki jár a fák hegyén
ki gyújtja s oltja csillagod
csak az nem fél kit a remény
már végképp magára hagyott

én félek még reménykedem
ez a megtartó irgalom
a gondviselő félelem
kísért eddigi utamon

valaki jár a fák hegyén
vajon amikor zuhanok
meggyújt-e akkor még az én
tüzemnél egy új csillagot

vagy engem is egyetlenegy
sötétlő maggá összenyom
s nem villantja föl lelkemet
egy megszülető csillagon

valaki jár a fák hegyén
mondják úr minden porszemen
mondják hogy maga a remény
mondják maga a félelem
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A házasságban 
hazamegyünk egymásba…

 Müller Péter

Megmondom mi a nagy gond a feleségünkkel. 
Erről ritkán beszélünk, pedig ez a legnagyobb gond.

Hogy mindig ott van. Ott van reggel, 
délben, este. És ott van mellettünk éjszaka 
az ágyban. Ott van tavasszal, ősszel nyáron, 
télen, és ha elutazunk egy idegen országba, 
kikapcsolódni, rendszerint jön velünk: hiába 
új a táj, még a felhők is – a feleség ugyanaz, 
reggel, délben, este. Jön velünk. Mindig. 

S ha nem követjük a statisztikai átlagot, 
mely szerint manapság a legtöbb párkapcso-
latból előbb-utóbb elmenekülünk, akkor egy 
feleség lát minket fiatalon, érett korunkban, 
sőt vénemberként is. Végigcsinálja velünk 
nemcsak az érzékiség vad kalandjait, de azt 
is, amikor a gondok miatt egyre impotenseb-
bek leszünk.(…) Az asszony ott van, amikor 
kitüntetést kapunk, s ott van, amikor ájul-
tan kitolnak a műtőből fogatlanul, és meg-
mondják neki, hogy innentől kezdve egy 
beteg emberrel kell leélnie az életét. Előtte 
kezd hullani a hajunk. És lát minket kopa-
szon, csúnyán. Lát kora reggel, álmosságtól 
bedagadt szemekkel, kábán, és szerethetet-
lenül vacak állapotban – mert mindig ott 
van. És lát minket lelkileg is csúnyának.(…) 
Látja, hogy mi van a szavaink mögött. Hogy 
amiket másoknak mondunk, mennyire ha-
zug. Mindig ott van, s előbb-utóbb minden 
kiderül. Nem kell ahhoz politikusnak, vagy 
művésznek lennünk, hogy egy asszony lássa: 
a férje nem az, akinek mutatja, vagy képzeli 
magát. Lehullott rólunk a maszkunk, még az 
általa ránk vetített illúzió is: szembesülnie 
kellett azzal, hogy valójában milyen embe-
rek vagyunk.(…) Egy-egy társadalmi szín-
játék idejére összeszedjük magunkat. Meg-
borotválkozunk. Felszínre hozzuk “jobbik 
énünket”, arcunk fotózhatóvá válik, s tartani 
tudjuk másoknak, s talán az önmagunknak 
szóló színvonalat is, de ebben az erőfeszí-
tésben hamar kimerülünk. Mire hazaérünk, 
csakis a feleségük tudja, hogy a szép cipőben 
fáj a lábunk, a nyakkendő fojtogat, a mások-
nak szóló kedvességünk mögül előbukkan 
a rosszkedvünk. Csak ő tudja, valóban mit 
gondolunk az emberekről, hogy mennyi fé-
lelem és megvetés van bennünk, amit mások 
háta mögött mondunk, ő hallja, mert rend-
szerint neki mondjuk. Látja, hogy magunk-
ban is hányszor csalódunk. Látja, mert min-
dig ott van – és nagyon közel van.

 Ez az, ami a házasságban a legnehezebb, s 
ami miatt ez a kapcsolat nem tartós.

Mert az elviselhetetlen, hogy valaki ennyi-
re lásson minket. Hamvas Béla azt mondja, 
hogy az ember a házastársával “igazságvi-
szonyba” kerül. Így igaz. Nincs még egy olyan 
ember a világon, akivel ez megtörténhetne. 
Még az anyánkkal sem (…), ha felnövünk, 
elhagyjuk őt. Ilyen könyörtelen igazságvi-
szonyba nem kerülünk sem az apánkkal, 
sem a gyermekünkkel, mert nem látnak ben-

nünket mindig, és nem alszanak velünk egy 
ágyban egy életen át. A gyerekek előbb-utóbb 
elmennek. A barátainkkal ritkán jövünk ösz-
sze.(…) 

Ha valaki azt mondja “hazamegyek” – ha-
csak nem agglegény, vagy munkásszálláson 
él – a feleségéhez megy, mert ő van otthon. 
Ő a „haza”. Akik rosszul élnek egymással, 
azoknak nincsen otthonuk. Homelessek. 
(Homeless angol szó, jelentése hajléktalan 
– megjegyzés tőlem) Az egész világon nincs 
számukra egyetlen hely sem, ahol levehetik a 
cipőjüket, és ahol azok lehetnek, akik – esen-
dő emberek.

Ezért valamennyi emberi kapcsolatunk 
közül a házasság a legszebb, a legnehezebb, s 
ha nem sikerül, a leggyötrelmesebb. (…)

Házaspár, házastárs, házasság. Ezek a 
magyar kifejezések nem “vagyonközössé-
get” jelentenek, hanem otthont, közös házat, 
hazát, ahol egymás benső titkairól mindent 
tudunk, s azt meg is óvjuk. (…) A magyar 
embernek a háza a hazája, és a felesége a há-
zastársa. És a házasságával egy kis egyházat 
alapít. (…) Magára a párkapcsolatra azon-
ban két szavunk is van. Egy égi és egy földi. 
A párkapcsolat égi vonatkozását a fele-ség 
szavunk jelöli. Vagyis a lelki, szellemi részét 
mondja ki, egyetlen szóban. Két fél találko-
zik, és újra Egész lesz. Eggyé válik. Valaha 
szétszakadtunk – most újra összeforrunk. 
Azok a “magyar” angyalok, akik csodálatos 
nyelvünket lehozták valaha az ideák világá-
ból azt üzenik: „Ez a nagy találkozás akkor 
jön itt létre közöttetek a földön, amikor fel-
ismeritek, elsősorban te, a férfi, hogy a nőd 
nélkül fél ember vagy. Az voltál mindig is. 
De mostantól kezdve nem vagy az. Eddig fél 
arcod, fél lelked, fél szíved, és fél tested volt. 
Ezért élt benned örökös hiány és sóvárgás. 
De most, hogy elveszed őt fele-ségül, megta-
láltad a másik feledet, és lényed beteljesedik. 
Eddig csak férfi voltál, innen kezdve már 
Ember leszel. És ha már belementünk bölcs 
nyelvünk titkaiba, elmondom azt is, hogy 
amikor eljegyezted a te szerelmes másik fe-
ledet, úgy nevezted, hogy “menyasszony”. 
Tudod miért? Mert itt a szellemi világban 
azt látjuk, hogy nem most találkoztatok elő-
ször! Ismeritek egymást a mennyből. Ott ve-
szítettétek el egymást, a mennyben, s most 
újra itt vagytok, együtt! Sok asszony van a 
világban, de ez az egyetlen, akit a ‘menny-
ből’ ismersz, s ő, a menyasszonyod lesz a 
“menyegző” után a te feleséged. Ugye milyen 
szép? Ezek a szavak a találkozás szellemi 
vonatkozásairól beszélnek. A párkapcsolat 
földi jelentését pedig a házasság szavunk 
mondja ki: azt, hogy hazamegyünk egymás-
ba. „Sül a hús, enyhítse étvágyad/ Ahol én 
fekszem, az az ágyad.”

 Hervay Gizella

Két vers

I.

Annyira kellesz, hogy látod,
megtanultam hallgatni érted, 
annyira kellesz, hogy álmaimból 
könnyedén kilépek,
annyira kellesz, hogy téged kereslek, 
nem a szerelmet, 
gondolataidba vegyültem, 
mint anyja könnyeibe a gyermek.

II.

Fáradt szemünkön összefogódzva 
guggol a szorongás. 
El ne menekülj, mert 
most kezdjük csak látni egymást. 
A mámor rikító selyem 
volt csak, elszakadt 
téged szeretlek immár,
nemcsak magamat.

  Károlyi Amy

Egyensúly
 

Addig élek, míg ellenállok
északi szélnek, szaggatónak
addig élek, míg földbe verhetsz
rózsa mellé rózsakarónak

tartja egymást az én s az ő
összefonódott egyensúlya,
nem tudni már ez ölelésben
ki a karó és ki a rózsa

Károlyi Amy és Weörös Sándor
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A vallásszabadság éve
  Kovrig Magdolna

Négyszázötven éve, 1568. január 6-án kezdődött és január 13-ig 
tartott Erdélyben a tordai országgyűlés, amely kimondta négy vallás 
–  katolikus,  evangélikus,  református és  unitárius – szabadságát és 
egyenjogúságát, és ezzel a világban elsőként hirdette meg a vallási 
toleranciát. 

M agyarországon az 1526-os mohácsi 
vészt követően gyorsan elterjedt a 

protestantizmus. Az 1542-től önálló Erdélyi 
Fejedelemségben az 1550-es évekre a lakosság 
nagy része a lutheri reformációhoz csat-
lakozott, János Zsigmond fejedelemmel 
együtt. Katolikusnak csak a Székelyföld 
egy része, Csíkszék és néhány főúri család 
maradt. Az 1557. évi országgyűlés tör-
vényben bevett vallássá nyilvánította az 
evangélikus vallást, és a katolikussal azo-
nos jogokat biztosított számára. Amikor 
a magyar lakosság és a fejedelem a refor-
máció kálvini irányzatához csatlakozott (a 
szászok megmaradtak lutheránusnak), az 
1564. évi tordai országgyűlés bevett val-
lássá nyilvánította a kálvinizmust is. Az 
erdélyi reformáció harmadik ága akkor 
alakult ki, amikor a reformátusok egy ré-
sze az unitáriusnak nevezett antitrinitárius 
(Szentháromság-ellenes) tanokhoz pár-
tolt – így tett János Zsigmond fejedelem is. 
Ezek után tartották 1568. január 6–13. között 
az újabb tordai országgyűlést, amely egyenjo-
gúsította az unitárius vallást is, így alakult ki a 
négy bevett vallás. Az országgyűlés törvénybe 
foglalta a lelkiismereti és vallásszabadsághoz 
való jogot, a gyülekezetek számára a szabad 
lelkészválasztást. A rendek által elfogadott ha-
tározat kimondta: „Midőn helyökön a prédiká-
torok az evangéliumot prédikálják, hirdessék, 
kiki az ő értelme szerint, és az község ha venni 
akarja, jó, ha nem penig senki kényszerítés-
sel ne kényszerítse az ű lelke azon meg nem 
nyugodván; de oly prédikátort tarthasson, az 
kinek tanítása ő néki tetszik. Ezért penig sen-
ki… az prédikátorokat meg ne bánthassa, ne 
szidalmaztassék senki az religióért senkitől, … 
mert a hit Istennek ajándéka.”

Erdély a vallási toleranciában példát muta-
tott a világnak. Az uralkodói hatalom fölötte 
állt az egyházinak, de nem volt joga a vallások 
között különbséget tenni. Erdélyben e törvény 

tiszteletben tartása megteremtette  a lehetősé-
get, hogy a keresztény felekezetek viszonyla-
gos békében élhessenek egymás mellett.

A Magyar Unitárius Egyház az 1568. évi 
tordai országgyűlés vallásügyi határozatától 
kezdődően számítja létét, és a 2002-ben tar-
tott zsinat január 13-át egyházi ünneppé, a 
vallásszabadság emléknapjává nyilvánította. 
A Magyar Unitárius Egyház az 1568-as tordai 
országgyűlés vallás- és lelkiismereti szabadsá-
got kimondó határozatának születése, illetve 
az unitárius egyház intézményesülése 450. év-
fordulója alkalmából, 2018-at a vallásszabad-
ság évének nyilvánítja, és közös ünneplésre 
hívja valamennyi felekezet híveit, illetve a vi-
lágban élő unitáriusokat. „ A vallásszabadság 
törvénye Erdély egyik legértékesebb szellemi 
kincse” – hívta fel a figyelmet Bálint Benczédi 

Ferenc unitárius püspök, rámutatva, hogy ez 
olyan egyetemes igazságot fogalmazott meg, 
amely leglényegesebb keresztény értékünkre 
mutat rá. Ezért ez minden keresztény egy-
ház ünnepe kell, hogy legyen. Emellett azzal 
a kéréssel fordul a magyar Országgyűléshez, 
Románia parlamentjéhez és az Európai Par-
lamenthez, hogy nyilvánítsák január 13-át a 
vallásszabadság napjává. Kovács István, az 
egyház közügyigazgatója, sepsiszentgyör-
gyi unitárius lelkész szerint a vallásszabad-
ság éve jó alkalom arra, hogy visszatérjünk 

a tordai határozat eszmeiségéhez. A val-
lásszabadság első kinyilvánítását olyan 
„szellemi transzilvanikumnak” nevezte, 
amelyet meg kell ismertetni a világgal. 
Erre az eszmeiségre ma is nagy szükség 
van, ezért a jubileumi évet arra szeretnék 
használni, hogy ezt a szellemi kincset, 
transzilvanikumot ország-világnak meg-
mutassák, mert az örökség igazából akkor 
válik igazán közkinccsé, ha felmutatják, 
megélik, és azt együtt ünnepli valamennyi 
felekezet. 

A jubileumi év rendezvényei a vallás-
szabadság napjának előestéjén, Kolozs-
váron, a belvárosi unitárius templomban 
kezdődtek, majd másnap a tordai főtéri 
római katolikus templomban az erdélyi 

történelmi egyházak együtt tartottak hálaadó 
ünnepséget. Ez alkalommal, a templomkert-
ben felavatták a vallásszabadság emlékművét. 
Az ünnepségek egész évben folytatódnak Er-
dély- és világszerte, többek közt emlékjeleket 
fognak állítani Sepsiszentgyörgyön és Ko-
lozsváron az egyházalapító püspöknek, Dávid 
Ferencnek. Kolozsváron pedig megújul az 
egykori püspöki ház, amely a Vallásszabadság 
Házaként működik majd. A jubileumi évben 
valamennyi unitárius gyülekezet programok-
kal ünnepel. Az évforduló jegyében zajlanak 
az idei egyházköri találkozók, a szejkefürdői 
unitárius találkozó és a dévai Dávid Ferenc-
zarándoklat is. Az emlékév decemberben ün-
nepi zsinattal zárul. 

(Forrás: Krónika - online)

Mátyás király öröksége
A 2018-as évet Mátyás király-emlékévnek nyilvánította a magyar 
kormány, ugyanis ebben az évben lesz Mátyás király születésének 
575.  és királlyá választásának 560. évfordulója. 

 Alakja alkalmas a magyarok mellett Kö-
zép-Európa más népeinek a megszólítására is, 
hiszen édesapja, Hunyadi János hagyományát 
vitte tovább, és a közép-európai népek erő-
forrásainak az egyesítésével látta megvalósít-
hatónak a nyugati civilizáció megvédését az 
oszmán birodalom terjeszkedésével szemben. 
Ezért lehet Mátyás király a közép-európai né-
pek összefogásának szimbóluma, emlékeztet-
ve arra, hogy összetartozunk. 

Mátyás király erőskezű, jelentős uralkodó-
ként vonult be a magyar történelembe. Erős 
birodalmat épített Európa közepén, szigorú 

törvényekkel, és az országot is képes volt gya-
rapítani. Ugyanakkor kultúrát is teremtett, 
hiszen Mátyás volt a reneszánsz kultúra meg-
honosítója a régióban. 

Az emlékezés nem lesz öncélú, mivel a ma-
gyar nemzeti identitás két legfontosabb alapja 
a közös anyanyelv és történelem, ezért fontos 
a történelmi személyiségekre való emlékezés. 
Alakjával a magyarság fel tudja mutatni, hogy 
az elmúlt ezer évben meghatározó szerepe volt 
a Kárpát-medence térségében. Az emlékév 
célja lehet az is, hogy Hunyadi Mátyást és ko-
rát megismertesse a nagyközönséggel, illetve 

közel hozza alakját a ma emberéhez. Ennek 
érdekében a Kárpát-medencében számtalan 
olyan rendezvényre kerül sor, amelyek hoz-
zájárulnak a magyar identitás szorosabbra 
fűzéséhez. A gyerekek számára Mátyás király 
alakjáról rajzfilmeket, mesefilmeket vetítenek, 
hiszen alakját nemcsak a történetírás, hanem 
mondáink és népmeséink is őrzik. Kolozsvá-
ron és Vajdahunyadon is megünneplik Mátyás 
király-emlékévét; a Kolozsvári Magyar Na-
pok egyik központi programeleme lesz, majd 
szeptemberben Vajdahunyadon többnapos 
rendezvénysorozattal tisztelegnek Mátyás ki-
rály emléke előtt. Az lenne ideális, ha mind-
azok, akik ebben a régióban élnek, közösen 
tudnának ünnepelni… 

(Forrás: Krónika – online)

A tordai katolikus templom – itt mondták ki 

a vallások egyenlőségét 1568-ban.
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A dokumentumok tükrében
Erdőszentgyörgy  társadalmi rétegződése a 18. század végén és a 19. század első felében

(Részlet a szerző szakdolgozatából)

 Hegyi László 

(Az előző lapszámban megjelent írás 
folytatása) 

            

E gy 18. századi összeírás szerint a te-
lepülés földbirtokosai mellett 185 

parasztcsalád élt Erdőszentgyörgyön. 1849-
ben szóba kerül egy új iskolaépület megépí-
tésének szükségessége is, amely arra utal, 
hogy a gyerekek száma növekvő tendenciát 
mutat.

A jegyzőkönyvek, a „méltóságosokon” 
kívül, különböző társadalmi rétegeket is 
említenek. Nem mondható általánosnak, 
de sok esetben találkozunk a nevek előtt a 
társadalmi-szakmai hovatartozásra vagy et-
nikai származásra utaló jelzőkkel. Például 
nagyon sok név előtt szerepel az „újparaszt” 
és a „zsellér” megnevezés, ami arra utal, 
hogy Erdőszentgyörgy lakosságának nagy 
része a 18–19. században főként ezekhez a 
társadalmi rétegekhez tartozott. Az „újpa-

rasztokként” megjelöltek közül sok név mai 
napig fennmaradt, ezek alapján következtet-
hetünk, hogy sokan roma származásúak vol-
tak, esetenként a „czigány” szó is szerepelt a 
név mellett, sőt a „magyar czigány” jelzővel is 
találkozunk. 1788-ból származik a következő 
bejegyzés: „Gábor Jankó nevű czigány fitckó 
Hosszu Julis Czigány leánnyal köttettetett 
egyben az házassági életre.” Ritkábban fordul 
elő a szolga, kocsis, udvari lovász, kőműves, 
idegen vagy jövevény jelző. 

A halotti anyakönyvből megtudjuk, hogy 
ebben az időszakban a legtöbb halálesetet 
a skarlát, a vérhas, a himlő és a vízkórság 
okozta. De olyan halálos betegséget is fel-
jegyeztek, mint a kolera, köszvény, guta-
ütés, hűlés, szárazbetegség, köhögés, ínláz. 
Voltak, akik elgyengülésben, öregségben, 
soványságban haltak meg, vagy vízbe ful-
ladtak, elégtek vagy éppenséggel gyilkosság 
áldozatai lettek. Érdekes, hogy a több mint 
fél évszázadnyi időt átfogó feljegyzésekben 
egyetlen öngyilkosságra utaló esetet sem fe-

deztem fel, viszont aránylag sok az özvegyek 
újraházasodására utaló feljegyzés.

Egy 1839-es összeírásban Erdőszentgyör-
gyön 108 református családot jegyeznek fel, 
amely 441 lelket jelent. Ebből a számadatból 
kiindulva, arra tudunk következtetni, hogy 
átlagosan 4–5 főből álltak a családok, de ta-
lálunk 8–12 fős nagycsaládot, és feljegyeztek 
15 gyermektelen családot is. Mivel ezek a 
feljegyzések csupán egy évre vonatkoztak, a 
szám nem feltétlenül egyezik meg a magtalan 
családok számával. 

Az említett presbitériumi jegyzőkönyv 
felsorolja a református vallásra áttérők, vagy 
más egyházkerületből ide iratkozók névsorát 
is. Az összeírás utolsó lapjain találni vala-
mivel későbbi bejegyzéseket is. Ezek szerint 
1853–1867 között a hívek száma 730 körüli 
volt. Külön tünteti fel a havadtői reformátu-
sokat, akik az erdőszentgyörgyi anya eklézsia 
tagjai voltak. 
     

(Folytatjuk)

Kiállították a Koncz-kódexet
  Kovrig Magdolna   

A magyar kultúra napja alkalmából a Teleki–Bo-
lyai könyvtár egy hétre kiállította legnagyobb 

kincsét, a Koncz-kódexet. Az 1300-as évek derekán 
pergamenlapokra másolt latin nyelvű biblia a gyűj-
temény legrégebbi kézirata. A kódexet egyenletes 
gót betűkkel írták, és néhány rendkívül szépen 
rajzolt színes iniciálé is díszíti. A kódex lapszélei-
re minden bizonnyal az 1400-as évek elején a latin 
szöveg fordításaként jegyeztek be az 55 szóból –, 44 szó és 11 glosszasze-
rű szó – álló hatodik magyar nyelvemléket. Terjedelmében ugyan nem 
túl nagy, de fontos, mert jól kitölti azt a szinte nyolc évtizedes hézagot, 
amely a Jókai-kódex és a 15. századi nagyobb szövegemlékek között van. 
A nyelvemlék magyar szavai között van egyetlen vagy előszöri előfordu-
lású szó is. A nyelvtörténészek szótörténeti problémák eldöntésében se-
gítséget nyújtó szóalakokat is találtak a többi 50 szó között.

A hatodik nyelvemlék többszörösen is kötődik Erdőszentgyörgyhöz. 
Koncz József, a református kollégium neves könyvtárosa találta meg a kó-
dexet Erdőszentgyörgyön. A kézirat eredetéről maga írta be a következő 
sorokat: „E ritka példány Erdőszentgyörgyön a Rhédei-, most Württem-
berg-könyvtárból került az ott lévő kereskedő lomtárába. Ott meglátván 
megvettem és adtam a marosvásárhelyi ev. ref. tanoda könyvtárának 
1860-ban. Koncz m.p.” 

 A kötetet megtaláló Koncz József is kötődik településünkhöz, hiszen 
Bözödön született 1829. november 11-én székely kisnemesi családban. 
Hétesztendős korában elveszíti édesapját, édesanyja beíratja a báró Wes-
selényi Miklós által alapított makfalvi iskolába. Majd a székelykeresztúri 
unitárius gimnáziumba kerül, 1843-tól pedig a marosvásárhelyi kollé-
gium tanulója. A szabadságharcban is részt vesz, majd teológiai tanul-
mányokat folytat Kolozsváron és Nagyenyeden. Két évig volt a maros-
vásárhelyi evangélikus református gimnázium tanítója és könyvtárosa 
is. Aztán két évet svájci egyetemeken hallgat teológiát, bölcseletet és 
természettant. 1860-ban hazatér, és a református kollégiumban a latin 
irodalom segédtanára lesz. Ekkor kerül sor a családalapításra is, fele-
ségül veszi kibédi Péterffy Karolinát (1837–1923), a neves református 
lelkész, Péterffy Károlynak a leányát. Egy gyermekük születik, Koncz 

Albert (1863–1921), aki később Besztercén ügyészként tevékenykedik. 
1871-től újra elvállalta a kollégium könyvtárának rendezését, de közben 
foglalkozott a Teleki család levéltárának lajstromozásával is. 1896-tól a 
Teleki-levéltár megbízott őre. Rengeteg tudományos közlemény és ön-
álló munka kerül ki keze alól. „Tevékenysége nagyobbára olyan volt, 
mint a bányászé, aki megkeresi az ércet, s tudja, hogy az becses, ha más 
is dolgozza fel. Kutatásaival és publikációival lett a magyar irodalomnak 
nagyérdemű munkása” – írta róla a hálás tanítvány, Kelemen Lajos. Éle-
tének utolsó két esztendejében sokat betegeskedik, de ezt az időszakot 
is szakadatlan munkával tölti. 1906. március 3-án 77 esztendős korában 
halt meg, a marosvásárhelyi református temetőben nyugszik. 

Amikor Koncz József az erdőszentgyörgyi szatócstól megvette a kis, 
nyolcadrét alakú kézírásos bibliát, még nem sejtette, hogy ezzel a ha-
todik magyar nyelvemléket mentette meg a pusztulástól. A kódex elég 
rossz állapotban volt, többször is újrakötötték, s minden bizonnyal ek-
kor vágták körül a lapokat úgy, hogy a 204. és 205. lapokon lévő nyelv-
emlék szövege is károsodott, megcsonkult. Ma, az 1300-as évek dere-
káról származó, kézzel írott bibliát viszonylag jó, restaurált állapotban 
őrzi a Teleki–Bolyai Könyvtár. A kódex megtalálását követően, szinte 
egy évszázad telt el, amíg a figyelem a kódexben található nyelvemlékre 
irányult. Ez Farczády Eleknek, a könyvtár akkori tudós igazgatójának 
köszönhető. A magyar nyelvemlék vizsgálatát Farczády Elek és Szabó 
T. Attila, kolozsvári nyelvtörténész végezte el. Ők nevezték el a hatodik 
nyelvemléket Marosvásárhelyi Sorok és Glosszáknak, a nyelvemléket 
hordozó anyakódexet pedig megtalálójáról, Koncz-kódexnek.

 Az értékes dokumentumot a könyvtár nagytermében lehetett meg-
tekinteni.
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Székely emberek – zsidó istenek
– Jegyzetek a székely szombatosokról –

  Bözödi György

(Folytatás az 2017/5. lapszámból) 
 

A szenterzsébeti öreg templom feketé-
re kopott tornya messzire ellátszik a 

hegyoldalból, mintha a völgyre vigyázna, a 
falura, amely alatta terül el. Végigmegyünk a 
főutcán és ismét visszafordulunk, nem tudjuk, 
hová térjünk be. Gyönyörű őszi nap van, libák 
gágognak az út mentén és repülnek fel nagy 
csoportokban. A nagy, tágas piacon egy lélek 
sincs, az oldalt sorakozó fák levelei hullnak 
csak lassan, mintha fogadásunkra sietnének. 
A piac másik végén tarka cigánycsoport vonul 
végig, és eltűnik az egyik keskeny utca elején.

Román csendőr alakja tűnik fel valahon-
nan és egyenesen felénk tart.

– Mit keresnek? – kérdezi románul.
Hirtelen zavarba jövünk. Mit is keresünk 

tulajdonképpen, a vallást, a szombatosokat, 
Eössi Andrást? Mind halottak, mit mondjunk 
ennek a csendőrnek, aki mindezekről nem tud 
semmit…

A református paphoz indulunk, fel a kes-
keny utcán a hegynek, ahol a templom áll. 
Oldalt óriási kert nyúlik ki a templomig, 
most kopár, leszedték róla a termést, csak 
kórékocsányok ágaskodnak ki a földből, és 
kórérakások leveleivel játszadozik a szél. 
Amint később megtudtuk, ez volt az Eössi 
András dominiuma, itt állott háza is valahol a 
verőfényes oldalban.

Útitársunk akadt, egy fiatal menyecske, 
aki a boltból jön. Megkérdezzük tőle, hogy 
vannak-e szombatosok még itt, habár tudjuk, 

hogy évszázadokkal ezelőtt nyomuk veszett. 
Csak Bözödújfaluban maradtak fenn mosta-
nig. Inkább csak arra voltunk kíváncsiak, hogy 
itt, a vallás bölcsőjénél milyen emlék él róluk.

– Szombatosok? – kérdi, hogy a gondolko-
dásra időt nyerjen. –  Hogyne! – mondja kissé 
határozatlanul. – Itt is vannak elég sokan, de 
nem úgy hívják.

– Hát hogy? – kapunk érdeklődéssel a nem 
várt feleleten.

– Adventistáknak mondjuk.
Megmagyarázzuk, hogy ez másféle szom-

batosság. Amerikából hozták ide.
– Tiszta igaz, csak a háború óta van – hagy-

ja rá.
– De a régi szombatosokra nem emlékez-

nek? – vallatjuk. – Azokra, akik sok száz esz-
tendővel ezelőtt éltek itt?

– Hallottam nagyapámtól, beszélték, de 
már nincs afféle.

*

 A parókia verandáján ülünk és régi köny-
vek lapjait forgatjuk. Ha az emberek nem tud-
nak beszélni a múltról, hátha megszólal a papír? 
Az elavult sárga lapok sorai között keresgélünk, 
keresztelés, esketés, halálozás… Nevek, nevek, 
lányok és fiúk, akiknek már a sírhelyét is hiába 
keresnők. A névnél egyéb nem maradt belőlük, 
olyan idegenen sorakoznak fel előttünk, mint 
halott hadsereg katonái.  Megszólítgatjuk őket, 
egy-egy néven megakad a szemünk, barátko-
zunk velük, de ők sem tudnak semmit monda-
ni a múltról. Mintha titkolnák haláluk után is. 
Pedig itt vannak a szombatosok közöttük. Eössi 

András hívei itt bujkálnak, de ők a legnémáb-
bak. Hivatalosan a református egyházhoz írták 
be őket keresztelésükkor, és külsőleg ehhez az 
egyházhoz tartoztak egész életükben. Csak a 
lelkük nem tartozott ide. A betűk ezért nem 
tudnak beszélni…

Hiába keresgélünk. A vallás olyan nyomta-
lanul tűnt el, mint ahogy meghal egy ember. 
Szinte ijesztő az Isten és emberi hit elmúlását 
ilyen közelről látni. Amiben százan és százan 
hittek, amiért minden szenvedést elviseltek, az 
ilyen eredménytelenül, ilyen némán veszhet el 
a semmiségben? 

(Folytatjuk)

Sírkő a bözödújfalusi temetőben

Mozaikkép színes 
emlékkockákból

 Nagy Miklós Kund

F olyamatban a termés begyűjtése, Székely Ferenc szaporítja 
könyves jelentkezéseit. A nemrég zárult esztendő végén két 

kötete is megjelent. A születésnapokhoz, szellemi életünk jeleseihez 
kapcsolódó életinterjúk 6. gyűjteménye, az Élet-kalangyák is napvi-
lágot látott, de könyveinek százhalombattai kiadója Otthoni szeretet-
tel* címen az újságcikkeiből, leveleiből, visszaemlékezéseiből is köz-
zétett egy válogatást. 

A 11 beszélgetést tartalmazó előbbiről valamikor a későbbiekben 
ejtünk szót, ma az utóbbi évtizedben közölt írásait felölelő kötetre 
irányítjuk az olvasók figyelmét. A recenzió terjedelmi megkötöttségei 
miatt nyilván szűkszavúbban, mint ahogy a kötet előszavának szerző-
je, Bertha Zoltán teszi. Az erdélyi irodalomra, az ehhez kötődő kiad-
ványokra élénken figyelő magyarországi irodalomtörténész egyetemi 
tanár átfogóan ismerteti az Erdőszentgyörgy körüli kistérség kultu-
rális mindenese, a néprajzi író, helytörténész, lapszerkesztő Székely 
Ferenc munkásságát, érzékletesen kirajzolja számos kiadványban is 
tükröződő eddigi pályaképét, méltatja kitartását, a szülőföld, a ma-
gyar művelődés, az anyanyelv iránti elkötelezettségét. A metaforikus 
című bevezető gondolatsor, A hűség csillagösvényein persze nem csak 
Székely szerzői, újságírói alapállására, hitvallására értendő, mindazok 
emberi, alkotói erényeit, hovatartozását meghatározza, akikről a kiad-
vány közel negyven írása született.   

„Emlékrajzok, beszámolók, vallomások – karcolatok, kisesszék, jegy-
zetek, arcképvázlatok, számvető krónikás tudósítások megannyi színes 

mozaikdarabkája kerekedik szép összképpé a mostani új kötetben is – ösz-
szegez Bertha Zoltán. – És bőséges üzenetértékűen, mint eddig is mindig. 
A sokoldalúság, sokműfajúság diktálta írások együttese: összességében 
tehát az értéktudatos sorsvállalás megragadó dokumentuma, manifesztu-
ma. Ihletett gondolatokkal, emlékezésekkel, feljegyzésekkel beszél a szerző 
régi és kortárs erdélyiekről, s az egyetemes magyarság sokféle törekvéséről, 
jelenségéről, hiteles képviselőjéről.” Rendkívüli egyéniségek, akik már rég 
váltak magyar örökségünk részeivé, olyan kiválóságok, akik csak rövid 
ideje nincsenek közöttünk, s még sajgó a hiányuk, és ma is dolgozó, 
alkotó értelmiségiek egyaránt szerepelnek a kötetben. Többen olyanok, 
akikkel a beszélgetőkönyvei létrehozásakor került kapcsolatba, talál-
kozott személyesen vagy a világhálón Székely Ferenc, váltott üzenetet, 
levelet évekkel vagy évtizedekkel ezelőtt, s őrzött meg az utókor szá-
mára. Pusztakamarásiként és Sütő András rokonaként természetesen az 
Anyám könnyű álmot ígér írója volt rá a legnagyobb hatással, a könyv-
ben is a vele kapcsolatos emlékek a legelevenebbek, leggazdagabbak. De 
a sok apróbb, sorsdöntőnek nem nevezhető mozzanat, amelyet a könyv 
lapjain felidéz, ugyancsak értékes adalékká válhat, ha valaki valamelyik 
általa is előtérbe állított személyiséggel akar behatóbban foglalkozni. 
Különleges névsor kerekedne ide, ha a kötetben megidézetteket mind 
fel akarnók sorolni. Sokat közülük a Múzsa olvasói is megismerhettek 
éppen Székely Ferenc tollából. Hirtelenjében Jókai Anna, Szabó Magda, 
Csoóri Sándor jut eszembe, de nem maradhat említetlenül Bajor Andor, 
Fodor Sándor, Lászlóffy Csaba, Móricz Virág, Czine Mihály sem. Vagy 
Kusztos Endre, Bandi Dezső, Görömbei András, Gelu Păteanu, Mol-
nár Dénes és így tovább. Kiegészülve a maiakkal, az élőkkel, akiknek 
a munkája, emberi tartása szintén példaértékű a szerző számára. Ezt a 
szellemiséget próbálja erősíteni érzelmi telítettségű könyve közönségé-
ben Székely Ferenc „otthoni szeretettel”.
(Népújság, 2018. január 13.)
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. január–februárÚj könyv

Móricz Virág Bözödön*
  Székely Ferenc

1972. szeptember 6-án Bözöd vendége volt Móricz Virág (1909–1995) 
író, műfordító, filmes segédrendező, Móricz Zsigmond leánya. 1995. 
szeptember 9-én hunyt el Budapesten – néhány nap múlva töltötte 
volna be a 86. életévét. 

M óricz Virág 1909. szeptember 23-án 
született Móricz Zsigmond és Holics 

Eugénia (Janka) első gyermekeként. 1932-ben 
doktorált művészettörténetből, 1931–32-ben 
a Nyugat c. folyóirat titkára. Ekkor édesap-
ja szerkeszti a folyóirat prózarovatát, s a lap 
szerkesztői között találjuk Babits Mihályt is. 
Később, 1936-ban, a lap pályázatán Bukaresti 
éjszaka című novellájával díjat nyert. Ugyan-
abban az évben a novella megjelenik könyv 
alakban is. Apja halála után (1942), Móricz 
Virág lesz a nagy író hagyatékának és élet-
művének gondozója. Legsikeresebb könyve, 
Apám regénye, 1953-ban jelent meg. Több 
kiadást is megért. Más kötetei: Móricz Zsig-
mond szerkesztő úr (1967), Mexikói szerelem 
(1987), Anyám regénye (1988). A budapesti 
Farkasréti temetőben nyugszik.

***

Móricz Virág 1972-ben, édesapja ha-
lála 30. évfordulóján jött Erdélybe azzal a 
céllal, hogy bejárja azokat a helyeket, ahol 
apja korábban megfordult. Mint tudjuk, 
Móricz Zsigmond 1941 nyarán több erdé-
lyi helységben járt, többek közt Körösfőn, 
Kolozsváron és Marosvásárhelyen. Ekkor 
került Móricz Zsigmond Bözödre – Bözödi 
György meghívására. Összesen hat napot 
töltött a festői környezetű faluban, amit a 
kortárs szemtanúk vallomásából és az álta-
la dedikált könyvek bejegyzéséből tudunk. 
Ezeket a könyveket ittléte során dedikálta 
Bözödinek, Bözödi György édesanyjának és 
másoknak is. A Rózsa Sándor a lovát ugrat-
ja című regényének címoldalán, dedikálás 
közben, Bözödi nevét is beékelte. A dediká-
ció így szól: Rózsa Sándor/és Bözödi Gyur-
ka/a lovát ugratja Aláírás: Móricz Zsigmond 
1941.VI. 21. Az életem regényét a nagy író 
Bözödi György édesanyjának ajánlotta:

Kedves Bözödi
Gyurkám
Édesanyjának
Szeretettel
                  Móricz Zsigmond
1941.VI.19.

A Fáklya című regényét ekképpen hagyta 
Bözödön:

Bözödön
Örömöm
Örökös 
Györgyöm!
1941                     M.Zs.

Nos, a fenti időpontok igazolják, hogy 
Móricz Zsigmond halála előtt bő egy évvel, 
1941. június derekán járt Bözödön.

*** 

Halála évfordulóján, pontosan rá 30 évre 
és egy napra (Móricz Zsigmond 1942. szept-
ember 5-én hunyt el) Móricz Virág erdélyi 
utazása során, autóval, harmadmagával 
megérkezik Bözödre. A két útitárs: a kb. 12 
éves unokája és Bözödi György.

Amikor megérkeznek, az első hely, ahová 
betérnek, az a falu központjában felépült, az 
unitárius templom szomszédságában lévő 
László-ház. Itt lakott László István (1941-
1985), és ma is itt lakik özvegye, László 
Istvánné született Kapusi Gizella. (Az idős 
asszonnyal egy udvaron él a fia és annak 
családja.) 

Hogy miért pont a László családnál kö-
töttek ki? A magyarázat egyszerű: édesapja, 
1941-ben, többször fordult meg ezen a por-
tán, sok kedves percet töltött ebben a csa-
ládban, több fényképet készített, s bizony 
lányának, Virágnak is mesélhetett erről… 
Nyilván Bözödi György is emlékezett a 31 
évvel korábbi találkozásra, s most ezért ke-
resik fel elsőbben a László családot. 

A vendégeket a legnagyobb szeretettel és 
megbecsüléssel fogadják. Elbeszélgetnek a 
faluról, a vidéki élet nehézségeiről, Móricz 
Zsigmond korábbi ittlétéről és emlékezeté-
ről. Eközben Móricz Virág észreveszi, hogy 
egy kőasztal áll az udvaron (átmérője kb. 1,5 
m), amelyről édesapja is mesélt, sőt fényké-
pet is mutatott neki. Móricz Virág felállt az 
asztalra, és elszavalt egy verset. László Gi-
zella, aki jelenleg 68 éves, nem emlékszik a 
vers címére, sem a szerzőre. A felszabadult, 
baráti hangulat oda vezetett, hogy Móricz 
Virág megkérte: engedje, ebédeljenek ennél 
az asztalnál. A László család beleegyezik, az-
zal a feltétellel, hogy ők készítik az ebédet. 
Móricz Virágnak az volt a kívánsága, hogy 
puliszka és pirított hagyma legyen ebédre. A 
ház asszonya, László Gizella kissé furcsának 
tartotta a kívánságot, s azt mondta: vannak 
szép tavaszi csirkéi, abból finom ebédet tud 
készíteni. Egyet meg is fogott, hogy mire 
visszatérnek a falut látó sétáról, megsüsse. 

Móricz Virág és az unoka megsimogatták a 
csirkét, de elengedték, hogy inkább pirított 
hagymát egyenek. 

A három vendég elindult falulátogatni, 
s déltájt, mire visszatértek, kész volt a pu-
liszka, a csirkemártás és a pirított hagyma. 
Az ebéd – László Gizella vallomása szerint 
– igen ízlett a vendégeknek, felszabadultak 
voltak és jól érezték magukat.

– Minden jó volt, mert mindent meget-
tek – emlékezik vissza László Gizella. Távo-
zása előtt, Móricz Virág édesapja Rokonok 
című, 1953-ban megjelent regényét dedikál-
ta. A dedikálás szövege: László Istvánnénak 
emlékül, szeretettel Móricz Virág 1972. 9. 6.

Ezenkívül hagytak édességet is a gyere-
keknek.

Még aznap délután mindhárman elin-
dultak Kőrispatak irányába, hogy Keresztúrt 
érintve, estére beérjenek Székelyudvarhely-
re.

Bözödi György csak két nap múlva tért 
vissza, s újságolta: Udvarhelyen karambo-
loztak, s az autót haza kellett szállítani Ma-
gyarországra. 

(2012) 
         

*(Megjelent az Otthoni szeretettel című 
kötetben.)

VERSENYFELHÍVÁS

   A Rhédey-kastély őrei csapat versenyt hirdet olyan kreatív fiatalok számára, akik szívesen ragadnak 
tollat, ceruzát, ecsetet azért, hogy gondolataikat formába öntsék. Nem kell mást tennetek, mint hogy rajz 
vagy szöveg formájában megörökítsétek a Rhédey-kastélyt, életet vigyetek bele rajzokkal, történetekkel, 
személyekkel. A rajzok bármilyen technikával készülhetnek: grafit, tempera, akvarell, szén. A4-es vagy 
A3-as formátumban. A szöveg műfaját is tetszés szerint választhatjátok ki, lehet, novella, karcolat, vers 
stb. A szöveg maximális terjedelme egy A4-es oldal. A legjobb 3 alkotást díjazzuk mindkét műfajban, a 
legsikeresebbeket megjelentetjük a facebook oldalunkon. Beküldési határidő 2018. február 25., 12 
óra. Az eredeti alkotásokat küldjétek postai úton az alábbi címre: Szent György Technológiai Líceum, 
Rhédey Claudia tér, 2 szám, Erdőszentgyörgy, illetve a Rhédeyek facebook címére, a szövegeket 
Word-ban, a rajzokat szkennelve. FONTOS, hogy feltüntessétek a neveteket, az alkotás címét és lakcíme-
teket. Eredményhirdetés: 2018. február 28. TEDD ÉLŐVÉ TE IS A RHÉDEY-KASTÉLYT!
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. január–február Szépirodalom

 Havat* 
  Fülöp Dorottya

– A havat.
– Mi?
– A havat akarom.
– Én is akarom, de nincsen. Nem jön erre a 

Kékszemű... Hagyjuk is. Add ide, azt a kendőt.
Flos leoldotta a nyakára kötött kendőcskét, 

és a felé nyúló kézbe nyomta.
– Azt hittem bűvész vagy. Miért nem va-

rázsolsz?
Nix elmosolyodott, és gyűrögetni kezdte a 

kendőt. 
– Most varázsolok.
Ökölbe szorította a kezét, a kendő nem 

látszott ki belőle. Óvatosan a szájához emelte 
a kézfejét, aztán ráfújt, és széttárta az ujjait. 
Flos rezzenéstelen arccal figyelt, még a szem-
öldökét sem húzta fel, amikor észrevette, hogy 
eltűnt a kendő. A szája viszont rándult egyet, 
amint meglátta a virágot.

– Ez egy viola. Ide varázsoltál nekem egy 
violát?

Nix bólintott.
– Én havat kértem. – jelentette ki, azzal 

megfordult, és a tér közepe felé indult. 
Nix néhány percet még álldogált a violával 

a kezében, aztán a földre hajította, és követte 
Flost, aki már az elefántnál járt.

Nix akart szólni előbb, de Flos megelőzte.
– Rosszabb vagy, mint a Kékszemű. Kérem 

vissza a kendőmet.
– Menj vissza érte, ott van a földön. Most 

már szirmai vannak meg levelei.
– Ne hülyéskedj velem. A kendőmet ké-

rem, nem azt a violát.
– Nahát, az előbb még havat kértél. Mennyi 

mindent kérsz ma...
Flos vállat vont.
– Engem nem versz át, tudom, hogy itt van 

a zakód ujjában.
– Én igazán nem hiszem, hogy ott lenne a 

zakóm ujjában – nevette el magát Nix.
Flos úgy tett, mintha nem hallotta volna 

a megjegyzést, a kezét végighúzta a zakón. A 
ruhaanyagon és az alatta húzódó karon kívül 
semmit sem lehetett kitapintani.

– Hol a...?
– Hát a te kendőd. Nincs, amit nálam ke-

ressen.
Flos rögtön visszahúzta a kezét, és hátrált 

egy lépést. Nix ismét nevetett.
– Én a helyedben megnézném a hátsó zse-

bemet.
Flos épp csak rátapintott a zsebére, már 

tudta, hogy mit fog találni. Néhány másod-
percig a kezében tartotta a kendőcskét, aztán 
visszakötötte a nyakába. Odafordult az ele-
fánthoz, és egy almát nyomott a szájába. Úgy 
beszélt, hogy nem nézett hátra Nixre.

– Ügyesnek ügyes, de inkább zsebtolvaj, 
mintsem varázsló – mondta. 

– Hol láttál olyan zsebtolvajt, aki a zsebed-
be belelop valamit, és nem kiszedi onnan?

Flos elengedte a füle mellett a kérdést.
– Ha varázsló lennél, most lenne havam – 

jelentette ki.
– Tudod, hogy havat csak a Kékszeműtől 

kaphatunk.

– Akkor kérj tőle.
– Hogy kérjek tőle?!
– Nem tudom, oldd meg. Mássz fel, és ko-

cogtasd meg az üveget.
– Másszak fel... Tudtommal te vagy a lég-

tornász. Mássz fel te!
Flos még egy almát adott az elefántnak, az-

tán ellépdelt mellőle, megállt a tér közepén, és 
felnézett az üvegre.

– Miért akarod annyira a havat? – kérdezte 
Nix, amikor mellé lépett.

Flos nem válaszolt, szótlanul nézte az üve-
get. Nix óvatosan leoldotta a nyakáról a ken-
dőcskét.

– Figyelj, nagyon figyelj, most megkereshe-
ted, hol csalok. 

Flos figyelmesen nézte az öklét, amiben 
újra eltűnt a kendőcske.

– Most fújj rá te. És mondd el, miért akarod 
úgy a havat.

Flos ráfújt, és válaszolt, de közben nem té-
vesztette szem elől Nix kezét.

– Mert a hó kegyelem. Minden hópehely 
az. Annál nagyobb kegyelem nem is kell, mint 
hogy lassan befedje a vállainkat, ránehezedjen 
a szempillánkra vagy szétolvadjon a tenye-
rünkben. 

Közben Nix szétnyitotta az ujjait. 
– Na, megvolt a pillanat?
– Nem igazán – mondta Flos –, de szerin-

tem a zsebedben lesz. 
– Nézd meg – nevetett Nix –, és elfordult 

kissé, hogy a zsebe jobban hozzáférhető legyen.
– Itt nincs semmi...
– De a te zsebedben van valami.
– Megint visszacsempészted oda? – húzta 

el a száját Flos, és még mondott volna vala-
mit, de elharapta a mondatot, amikor a kezébe 
akadt a viola.

– És kitől jön ez a kegyelem? A Kékszemű-
től? – kérdezte közben Nix.

– Azt hiszem, igen... De hol a kendőm?
– Nem tudom, lehet, hogy mégis a zsebem-

ben. Nézd meg.
Flos idegesen nyúlt bele a zakó zsebébe, és 

duzzogva vette ki a kendőt.

 Hamvas Béla

Isten tenyerén 
ébredtem

Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a Földre,
Hófehér csúcsokra, kopár legelőkre.
Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a Napot,
Sugaraiban álmos hajnal mosakodott.
Láttam az óceánt gyermekként ragyogni
Sirályokat felette felhőkkel táncolni,
láttam a békét az emberek szívében,
Láttam az erdőket fürödni a fényben.
Láttam sok-sok mosolyt, és láttam a reményt,
Láttam az embert, és láttam a zenét,
Láttam a földet szeretetben élni,
Láttam a csöndet a széllel zenélni.
Láttam Istent, amerre csak néztem,
Miközben éppen az Ő tenyerében ültem,
S az Ő hangján szólt hozzám a szél,
Mint anya, ki gyermekének mesél,
Millió apró tükörben láthatod magadat,
Hisz olyannak látod a világot, amilyen Te vagy!

  Pethő László-Árpád verseiből

Halálos  menet
Lehetne magas
vagy magasabban ének
de lehúz – törik

a faág vége –
végeláthatatlan sorok
halálos menet…

Utazások
Láthatatlan lesz
hallható alig – fények
aztán felpörög –

szemed előtt vész
el amit gyűjtött lélek
szárad a vér már

kiköpheted ám
szinte százezer éve
földbe vésték e

röghöz ragasztott
hajtást: „dicsőség – halál”
és görög tovább

döcög a szekér
süllyed a világ alatt
csillagos nyaláb…

Fülöp Dorottya
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. január–februárSzépirodalom

– Az előbb, ugye, nem volt ott? Vagy már 
lehet, hogy bolond vagyok.

– Lehet, hogy ott volt, lehet, hogy nem volt.
– Akár a Kékszemű. Lehet, hogy jön, lehet, 

hogy nem jön... 
– A Kékszeműt nem lehet még ennyire sem 

kiszámítani.
– Mindent ki lehet számítani, még ezt a 

buta trükköt is, csupán még nem találtam 
meg a módját. De egyszerűen csak ennyi. Meg 
kell találni a módját... Honnan vannak a violák 
különben?

Nix kivette a kendőcskét a kézből, ami této-
ván szorongatta azt, és óvatosan visszakötötte 
Flos nyakára.

– A hajadból.
Flos meghökkent. 
– A hajamból? – Hitetlenül nyúlt a hajá-

hoz, amibe valóban bele volt tűzve néhány 
viola.

Megrázta a fejét, és figyelte, ahogy a földre 
hullnak a virágok.

– Most mért rázod le magadról?
– Mert nem tetszik ez nekem. Többet biz-

tos nem matarászol a nyakam körül, és nem 
nyúlsz a kendőhöz sem.

– Látom, eléggé zavarba hoz a varázslat. 
– Nem hoz zavarba. Csak nem tetszik. Ak-

kor fog tetszeni, ha havat varázsolsz.
Nix zavartan pillantott Flosra. 
– Azt nem lehet. Viszont még mindig nem 

értem a kegyelmet.
Flos nem nézett rá, mert a tekintetét ismét 

az üvegre szegezte, de azért közelebb lépett 
hozzá.

– Pedig egyszerű. A hó az egyetlen kegye-
lem. Minden mástól elválaszt az üveg. Ha so-
káig nézed, az üveg visszatükröz, és magadat 
látod. Nem is enged mással szembesülni, mint 
magaddal. Ez pedig rémisztő. De ha elkezd 
hullani a hó, van, aminek örülj. A vállaidra 
ül, a szempilládra nehezedik. És ez kegyelem. 
Mert az egyedüli olyan dolog, aminek sikerül 
kintről érkeznie.

– Kintről?
– Hát a Kékszemű kint van. És a hóhoz kell 

az ő jelenléte, tehát a hó valahogyan csak kint-
ről ered, még ha az üvegen belül is létezik.

Flos elhallgatott.
– Azt hittem, ez a kedvenc virágod – szólalt 

meg Nix végül.
– Az is.
– Akkor mért hagyod a földön?
– Nem tudom. Azt hiszem, nem tudok 

addig örülni neki, amíg meg nem kapom a 
havamat.

– De a hó és a virág kizárja egymást... Már-
mint az egyik tél, a másik tavasz.

– Nálam nem.
– De mért nem elég csak maga a viola an-

nak, hogy örülj?
– Mert ez idebent van. Az üvegen belül. A 

hóval meg kaphatunk valamit kintről is.
Flos hirtelen megfordult, és határozott lép-

tekkel az elefánt felé indult.
– Most hová mész?
– Megyek, felmászom, és megkoccintom 

az üveget.
Nix utána iramodott.
– Minek mászol fel? Hiába koccintod meg, 

nem fogja meghallani. És ha pedig kegyelem, 
akkor azt hiszem, várni kell rá.

– Miért? Néha az ember is kell lépjen egyet, 
ha a maga kegyelmét akarja. Én a hóért hajlan-
dó vagyok megkoccintani az üveget.

– De nem tudsz várni, amíg ő maga jön 
ide?

Flos felmászott az elefánt hátára, és körbe-
nézett.

– Nézd, a többieket is látom innen. – 
mondta – Ott az egész társulat. Most pihen-
nek, azt hiszem. A légtornászok és a bohócok 
biztosan. És mind örülni fognak a hónak.

– Nem fogod onnan elérni.
– De el fogom. Légtornász vagyok, nagyot 

tudok ugrani. 
Az elefánt hátáról átugrott a legközelebbi 

ház teraszára, onnan pedig a tetőre mászott 
fel. Nix lentről figyelte, ahogy elrugaszkodik, 
látta a lendület csíráját, amint mozdulattá vált, 
de látta azt is, hogy az üveg túl magasan van. 
Önkéntelenül összerezzent, amíg nézte a zu-
hanást, talán addig nem is lélegzett, csak a vé-
gén fújta ki a levegőt.

– Szerencséd, hogy elkapott az elefánt – 
mondta végül.

Flos csalódottan lépett mellé, miután az 
elefánt ormánya elengedte a derekát. 

– Ne aggódj, nem rémít meg ennyi év után 
a saját testem zuhanása.

– Túl magasan van, megmondtam, hogy 
nem éred el. Gyere – rántotta meg a karját Nix 
–, varázsolok neked egy lepkét.

– De nekem nem kell lepke. Megyek és új-
rapróbálom.

Nix levette a fejéről a kalapot, és a kezével 
körkörös mozdulatokat írt le a karima fölött, 
de csalódottan visszacsapta a fejére, amikor 
látta, hogy Flos megint az elefánt felé tart, és 
nem is figyel rá.

– Mégis mi értelme van ennek? – kiáltot-
ta, de most nem szaladt utána, csak állt, hol az 
üvegre pillantva fel, hol a földön heverő vio-
lákra.

Flos megállt és eltűnődve nézett vissza rá.
– Már elmagyaráztam.
– De nem értelek. Itt az egész cirkusz. 

Mind itt vagyunk, és...
– Ennek a helynek a lényege a hó.
– Nem, ennek a helynek más lényege is 

lehet. Például az, hogy te végigsétálsz a házak 
között feszülő drótokon, hogy az elefánt kör-
bejárja a teret, hogy én violákat varázsolok elő 
a zsebedből. A Kékszemű meg úgy is eljön. 

– Igen, de az más, ha azért jön ide, mert mi 
hívjuk. Ő nem is tud arról, hogy mi egyáltalán...

– Nem tudom miért, de ez így van jól – só-
hajtotta Nix. – Különben hova lett a kendő a 
nyakadról?

Flos a nyakához kapott, de csak a bőrét ér-
ték el az ujjbegyei.

– Nem tudom, megint hogyan csináltad, 
de azonnal kérem vissza.

– Nincs nálam.
– Persze, akkor nálam van ismét – mondta 

duzzogva Flos, és kotorászni kezdett a zsebe-
iben – És nem hiszem, hogy jól van az úgy, 
hogy ha havat szeretnénk, akkor nem kap-
hatunk. Én most nagyon szeretnék, és nem 
igazság, hogy a Kékszemű csak így nem néz 
ránk, és...

– A jobb kabátzsebed...
Flos zavartan rápillantott, aztán belenyúlt 

a zsebébe.

– Még egy viola, természetesen. Azért örü-
lök, hogy mostmár a kendőm is itt van vele.

Miközben visszakötötte a nyakára, Nix kö-
zelebb lépett.

– Hamarosan lesz hó, ne aggódj, mert...
Flos hirtelen megszorította a karját.
– Várj, ne mozdulj.
– Jön a Kékszemű? – kérdezte Nix.
Flos bólintott.
Egymással szemben álltak. Flos lehunyta 

a szemét, Nix pedig a földre nézett, egy violát 
figyelt, ami már hervadni kezdett. Talán ez az, 
ami az első trükkből maradt itt. 

Flos elmosolyodott, amikor megérezte az 
arcbőrén az első hópihe hidegét. Lassan nyi-
totta ki a szemét. Nix az arcát nézte.

– Kegyelem? – kérdezte.
– Igen, kegyelem.
Flos felpillantott az üvegre, de az nem lát-

szott már a kavargó hópelyhektől.
– Megyek, és összeszedem a violáimat, mi-

előtt betemetné őket a hó – mondta.

*

A Kékszemű megbűvölten nézte a havat. 
Figyelte, ahogy a fehér pillék befedik az ele-
fántot, ahogy ráhullanak a bohócok piros ha-
jára, és ahogy betakarják a tér középen álló 
bűvészt és légtornászlányt. Nagyon tetszett 
neki, hogy a lány a hóesésben állva virágot 
tart a kezében. Talán volt ebben valami lírai. 
Először csak komolyan nézte őket, aztán el-
mosolyodott, majd amikor lehulltak az utol-
só pelyhek is, egy erőteljes mozdulattal újra 
megrázta a hógömböt.

          
*  Fülöp Dorottya, a budapesti  ELTE BTK Kre-

a tív írás minor szakos hallgatója Havat című 

novelláját a Csodagömb című karácsonyi 

előadás két fellépője, a lengyel Rafal Walusz 

bűvész és az osztrák Gärtner-család ihlette.

  Czirmay Szabó Sándor verseiből

Ha nem akarod  
akkor is

nem érdekelnek az emberek
hisz december után
már január jön  s február
majd a duzzadó rügyek
mire elvirágoznak az orgonák
már itt is az aszfaltolvasztó nyár
mire megszoknád a lányok meztelenségét
elcseppen a hegy leve
sárgul már a fák levele
aztán tél is lesz
még ha nem akarod 
akkor is

Egészen más
nem barkácsolás
amit teszek a nyomor
kozmetikája
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. január–február Oktatás, nevelés

Anyámasszony katonái
  Kovács Hont Imre

Tudásból sosem elég, az ismeretektől való elzárkózás nemtörődöm 
jellemre vall. Mégis, szinte jólesik, hogy nem igazán tudom, mitől 
olyan ingerültek sokszor azok az ismerőseim, akiknek iskoláskorú 
gyermekeik vannak. Kötöttem is magammal egy olyan megállapodást, 
hogy amíg nem leszek érintett, addig távol tartom magam az oktatási 
témáktól: fölösleges beleártanom magam valamibe, ami évente új 
irányt vesz. Teljesen azonban nem tudom függetleníteni magam 
attól, hogy egy mai iskolásnak merőben mást jelent az iskola, mint 
amit számomra jelentett. Pedig a távlat mindössze 15–20 év.

Egyrészt örülök, hogy ma már kevés-
bé merev, ezzel ellentétben szóra-

koztatóbb az iskolai élet. Mi már nem azt 
a „katonás” nevelést kaptuk, amit a kom-
munizmus virágkorában iskolázó szüleink 
– egyenruhákkal, pionírnyakkendőkkel, egy-
egy vadkommunista pedagógusnak a diák 
egész családját érintő fegyelmezésével –, és 
felnőtt fejjel óriásinak éreztem a különbsé-
get. Most viszont kezdek attól tartani, hogy a 
szüleink és a mi nemzedékünk oktatása közti 
különbséget lassan utoléri a mi és a mai nem-
zedék oktatása közti különbség.

Személyes meglátásom szerint a mai hu-
szonéves generáció férfi tagjain – ezek lennénk 
mi – már az is nagyon meglátszik, hogy „meg-
úsztuk” a sorkatonaságot. Kényesek, hisztisek, 
elkényeztetettek vagyunk, nekünk az a termé-
szetes, ha valamit könnyen megszerzünk. 

Pedig mi még esetenként kiálltunk egy-két 
hosszú sort kenyérért, bennünket még szem-
rebbenés nélkül felképelt az erre hajlamos 
tanárunk, mi még nem a számítógép előtt 
töltöttük el a gyermekkort. Éppen ezért aggó-
dom, hogy mi lesz a következő nemzedékkel. 
Mert igen, egyrészt örülök annak, hogy egyre 
többen látják be a túlzott szigorúság, a pofo-
nok, tenyeresek, körmösök haszontalanságát, 
mi több, ártalmasságát. Az is örvendetes, hogy 

évről évre egyre szélesebb körben terjednek el 
a különböző alternatív pedagógiai irányzatok. 

De másrészt megijeszt, hogy a tanulót 
minden tekintetben édesanya aranykakiló 
gyermekeként kell kezelni. Bosszant az egyre 
elterjedtebb, együttérzést nem ismerő szülői 
hozzáállás, amely mindenben a pedagógust 
hibáztatja, és bosszant, hogy most, az isko-
lai szabályzat – amúgy valóban pofátlanul 
gyors – megváltoztatásakor a szolgálatosság 
megszüntetése ekkora örömet jelent a diá-
koknak.  Olyan nagy dolog táblát törölni? 
Jelenteni a hiányzókat? Ülni egy pad mögött 
és útba irányítani az iskolába „betévedőket”? 
Ilyen érveket olvasok, hogy ez nem a diák 
dolga. Ha jobban megnézzük, valóban nem. 
De mennyire lesz szolidáris az a társadalom, 
amelyben mindenki legfeljebb a maga dolgát 
végzi el. Netán azt is nem úgy, ahogy kell, ha-
nem csak úgy, ahogy tudja. Ahogyan otthon 
látta a szüleitől, és ahogy egy kiherélt oktatási 
rendszer pedagógusnak nevezett rabszolgája 
átadhatta neki finoman, mosolyogva, hogy 
sértődés ne essék.

És az 1–4. osztályosokat kötelezően el kell 
kísérni az iskola bejáratáig! Akit a távolság mi-
att vinni kell az iskolába, azt megértem, de egy 
tízéves negyedikest valóban kísérgetni kell? 
Mondta jó múltkor egy óvónő, hogy már gya-

logolni sem tudnak a kicsik, százméterenként 
meg kell állniuk pihenni…

Ha már minden áron kímélni kell a gyer-
meket, valahogy el kellene érni, hogy bár ma-
gát ne kímélje minden esőcsepptől, lenge szel-
lőtől. Persze, mindez a szülőknél kezdődik. Az 
iskola csak besegíthet. Például azáltal, hogy 
az okostelefonokat is beépíti a tantervbe, ahe-
lyett, hogy elvetetné a tanulóktól óra elején. 

Nyugat-Európában azt láttam az utcákon, 
hogy aki nem neveli lelkiismeretesen a gyer-
mekét, annak a közoktatás sem fog embert 
faragni a csemetéjéből. Így kerül ki az isko-
lapadokból sok-sok tökéletlen, aki a valóság-
gal párhuzamosan éli ingerszegény éveit. Aki 
viszont feladatokat mer bízni a gyermekre, az 
olyan tanulót küld az iskolába, aki nem riad 
vissza más munkájától sem.

Az új iskolai szabályzat legfontosabb válto-
zásait látva azt hiszem, hogy ezzel még nehe-
zebbé válik a pedagógusok dolga. Nem köz-
vetlenül nehezítik meg a munkáját, csupáncsak 
attól, hogy újabbat lépünk az anyámasszony 
katonája-nevelés felé. Ez pedig – attól tartok – 
még kezelhetetlenebbé teszi a gyermekeket.

Amikor a tanárok, tanítók fizetését látvá-
nyosabban megemelték, sokan bezzegeltek. 
Jutott-e eszükbe, hogy az ő gyermekük bár 
valóban mintapéldány, minden esetben szó-
fogadó, szorgalmas, figyelmes, de a szom-
szédé viszont pofázik, rosszalkodik, beszól, 
csúnyán beszél, és a tanárnak vele is dolgoz-
nia kell. És nem vághatja falhoz úgy, hogy 
taknya-nyála egybefolyjon. Húsz év múlva ki 
fog tanítani, ha a most még iskolapadban ülő 
majdani pedagógusokat a szolgálatosságtól is 
meg kell kímélni? A könnyebb út hosszú tá-
von nehezebbé válik. Egyre nehezebbé.

(Megjelent a Hargita Népe, 2018. január 11. 
számában.)

Arany János ismeretlen arca
Január 30-án, kedden 13 órától, Marosán Csaba kolozsvári 

színművész mutatta be Arany János születésének 200. évfor-
dulója alkalmára készült előadását a helyi líceum könyvtárában. 
Beharangozó szövegében Lövétei Lázár László költő így vall: „Ha 
egy költőből tanagyag lesz, fönnáll annak a veszélye, hogy a tan-
könyvek foglyává válik. Ennek viszont hosszú távon az a káros 
következménye lehet, hogy egy idő után elfogy körülötte a levegő, 
azaz: unalmassá válik – diákok és tanárok számára egyaránt. Ezért 
gondoltam arra, hogy megpróbálom kicsit »leporolni« Arany élet-
művét, ha csak tucatnyi vers erejéig is.”  „Hogy mindenki ismeri 
Arany János nevét, az nem kérdés, s valószínűleg egy-két címet 
is fel tudnának sorolni: Toldi, Ágnes asszony, A walesi bárdok, Vá-
lasz Petőfinek… De az például kinek jutna eszébe, hogy készített 
»visszafordított« átiratot egy gyengének ítélt német fordításból az 
Ágnes asszonyhoz? Hogy Petőfihez nem csak olyan fennkölt ver-
set írt, mint a Válasz…? Hogy írt paródiát a Szózat szövegéből a 
kiegyezés utáni „magyarkodókat” kifigurázandó? Vagy akár az, 
hogy mennyi mindent adott egy »bemagolandó« szövegen kívül 
(foci)kultúránknak A walesi bárdok? Marosán Csaba Arany János 
születésének 200. évfordulójára készített műsora úgy vezet végig 
Arany életútján, hogy egy eddig ismeretlenebb, derűsebb, humo-
rosabb arcát villantja fel a költőnek, kiegészítve ezzel az iskolai 
Arany-képet. Mert ez is Arany!”
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. január–februárBözöd, ahol élünk

Isten szeret!
  Fazakas Levente

„És monda: Menj, és mondd ezt e népnek: Hallván 
halljatok, és ne értsetek, s látván lássatok és ne 
ismerjetek; Kövérítsd meg e nép szívét, és füleit dugd 
be, és szemeit kend be: ne lásson szemeivel, ne halljon 
füleivel, ne értsen szívével, hogy meg ne térjen, és meg 
ne gyógyuljon.” Ézsaiás6,9-10

A z ember számára fontos, hogy hallva és látva információkat sze-
rezzen, amelyeket másoknak is átnyújt. Folyamatosan érzékelem: 

bár ugyanazokat a dolgokat halljuk és látjuk, a véleménynyilvánítás pil-
lanatában mégsem ugyanazt láttuk, hallottuk. Ugyanarról  az eseményről 
mindenki azt hallja ki, ami érdekeinek megfelel. Ugyanazokat a dolgokat 
látjuk, és fel is ismerjük jelentésüket, üzenetüket, de amikor másokkal 
is megosztjuk, leginkább a saját nézőpontunkat érvényesítjük, vagy alá-
rendeljük személyes ambícióinknak, érdekeinknek. Ilyenkor érzem úgy, 
mintha  az isteni büntetés elért volna bennünket...

 Év elején,  a családok  felkeresésekor, úgy érzem, az ember – a lelki-
pásztor – sohasem engedheti meg magának azt, hogy az Ézsaiás próféta 
által idézett isteni büntetés valóra váljon, és olyan állapotba kerüljön, hogy 
hallván hall, de nem érti, látván lát, de nem ismer fel a dolgok mögött rejlő 
lényeget.  A családi otthonokba belépve,  az ott élők életébe betekintést 
nyerve, élettörténetüket jól, vagy kevésbé megismerve, megerősödik ben-
nem  a meggyőződés:  Istent keresve önmagamban, lereagálva rezdüléseit 
meg kell tanulnom hallani az emberek szavát, hogy értsem a dolgokat, 
hogy megismerjem a bennük, vagy mögöttük rejlő lényeget. De  lépten-
nyomon érzem, hogy nem akadálymentes az az út, amely a tisztán hallás-
hoz és látáshoz vezet. Ezen az úton sokszor kemény áldozatokat kell hoz-
ni, ha kell önmagammal meghasonulva is... Az akadályok legyőzése előtt, 
közben vagy utána mindig megjelenik lelkemben Isten, aki arra int: Ő a 
szeretet! „A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, 
nem kérkedik, nem gőgösködik, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, 
haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, nem örül a gonoszságnak, de 
együtt örül az igazsággal. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, 
mindent elvisel. A szeretet soha el nem múlik.”(1 Korintus 13, 1-8a)  Ha 
ezt felismerjük az életben, megtanulunk értve hallani és megismerve látni. 
Így szívünk nem „kövéredik meg”, fülünk nem lesz „bedugva”, szemünk 
nem lesz „bekenve”! 

Visszatérünk Istenhez, és kigyógyulunk emberi gyarlóságainkból.

Bözödi mondák             
  Szakál Jolán elbeszélés

Évtizedek, sőt évszázadok óta beszélik, hogy nemcsak Bözöd létrejöt-
téhez kötődik legenda, hanem a falu határához is.

Mondják, hogy a Pipe-hegy oldalában 
arany van elásva. Sokan próbálkoztak meg-
találásával, de senki sem járt sikerrel. Köz-
tudott: az a hely, ahol az arany van elásva, 
hétévente kigyúl, de eddig még senki nem 
látta. Szakál József bá egyik este, amikor a 
szénatakarásból ment haza, egyszer csak 
látja, hogy a földből lángnyelvek jönnek ki 
mellette.– Megvan az arany, de nincs szer-
számom, hogy kiássam– mondta magának. 
Válláról levéve a villát felszúrta arra a hely-
re, ahol a lángot látta, s másnap kora reggel 
ásóval, kapával, fejszével a kezében érkezett 
meg a megjelölt helyre. Fogta a kapát, és mé-
lyen a földbe vágta. De abban a pillanatban 
az Anya-hegy tetejéről furcsa kutyaugatást 
hallott. Újra a földbe vágta a kapát, s a fura 
hang a szomszédos nádasból hangzott fel. 
Ekkor kezébe vette a fejszét, s azzal vágott 

a földbe. Ekkor már maga mellett hallot-
ta megszólalni az irtózatos hangot. Ijedten 
emelte fel tekintetét, s maga mellett egy 
iszonyatos állatot pillantott meg. Az állat 
megszólalt, és elmondta, hogy átok van ezen 
a helyen, mely átkot meg lehet törni kilenc 
testvér vérének kiengedésével.  Jóska bát 
hosszú éveken keresztül gyötörte a kérdés: 
miként lehet kilenc testvér vérét kiontani 
arra a helyre. A falu végén élt a nyomorék 
Róza né, kiről az a hír járta, hogy van egy 
mindentudó, kutya nagyságú békája. Elha-
tározta, hogy meglátogatja Róza nét, visz 
egy nyulat a békának, mert az a kedvenc 
étele, s hátha jó tanáccsal tér haza. Nem járt 
eredménytelenül, mert a béka a fülébe súg-
ta, hogy vegyen egy kakast meg egy tyúkot. 
Azokat zárja össze, ha aztán a tyúk meg-
kotol, tegyen alája kilenc tojást, abból lesz 

kilenc csirke. Azokat vigye ki a megjelölt 
helyre, törje el nyakukat, s vérüket engedje 
ki a földre. Csodák csodája, a tyúk épp ak-
kor költött, amikor lejárt a hét esztendő. Jós-
ka bá nagy izgalommal tette tarisznyájába a 
kilenc csirkét, aztán megérkezve a megjelölt 
helyre várta, hogy mikor csap fel újra a láng. 
A várt pillanat elérkezett. Sorra törte el a 
csirkék nyakát, és engedte a vért a láng éget-
te lyukba. Mikor a kilencedik csirke vére 
is kifolyt, kitágult a lyuk, és egy üst arany 
emelkedett a magasba. Az üstön Róza né 
békája ült, magának követelve a fele aranyat. 
Jóska bá nem szívesen osztozott az aranyon, 
de nagy nehezen megtette. Hazafelé indulva 
hallja a békát megszólalni: Ára van az arany-
nak. Te vagy a feleséged halálával kell fizes-
sen érte. Jóska bát azonban megbabonázta 
a fénylő arany, csak ment előre. Otthon 
felesége halálhíre fogadta. A temetés után 
visszavitte az aranyat, és újra elásta. Azóta is 
sokan keresték még hétévente, de a lángot a 
földből kicsapni – hála Istennek!– már senki 
sem látta.

A Százfonat 
néptáncosai 

a vajdasági Zomboron 

2018. február 1–4. között a vajdasági 
Zombor Magyar Polgári Kaszinója 

Néptáncok határon innen és túl címmel indította el három-
napos farsangi rendezvénysorozatát . A rendezvényen  részt 
vett a doroszlói Gyöngyösbokréta és a bácsgyulafalvi Vac-
kor néptánccsoport és mellettük az erdélyi Erdőszentgyörgy 
Százfonat Szociokulturális Egyesület néptánccsoportja  is. Az 
erdőszentgyörgyi táncosok most jártak először a Vajdaságban, 
és Zombor látta őket vendégül.A téli kirándulás során megis-
merkedtek a várossal és Újvidék nevezetességeivel. Majd a vá-
ros vendégszeretetét farsangi táncházzal hálálták meg.
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Számvetés 
a  Bodor Péter Művelődési Egyesület 

2017-es tevékenységéről és a 2018-as terveiről

  Kovrig Magdolna

Művelődési egyesületünk az elmúlt évben is igyekezett 
tevékenységét a magyar művelődési élet szolgálatába állítani. 
A 2017-es év több szempontból is jubileumi év volt: 2002 
januárjában jegyezték be hivatalosan az egyesületet, 2002 
decemberében jelent meg  az Erdőszentgyörgyi Figyelő első 
száma, és huszonöt évvel ezelőtt indítottuk útjára a Színpad 
Fesztivált. 

T izenöt évvel ezelőtt 22 alapító taggal 
indultunk, később még 27-en csat-

lakoztak az egyesülethez, így 49 tagra sza-
porodott a tagság. A pártoló tagok száma 
100-120 között mozgott. Időközben töb-
ben távoztak az egyesületből: munkahelyet, 
lakhelyet változtattak, más egyesülethez 
csatlakoztak – sajnos, vannak már halot-
taink is… Jelenleg 35 rendes taggal és 110 
pártoló taggal működünk. Viszont továbbra 
is szükséges új tagokkal bővíteni egyesüle-
tünket azért,  hogy a fiatalabb nemzedék 
hangsúlyosabb szerepet kapjon, a szervezeti 
munka erőteljesebb legyen, és új ötletekkel, 
elképzelésekkel szolgálhassuk céljainkat.  

Az egyesület működéséhez szükséges 
anyagi alapot pályázatokból, a lakosság 
2% -os adó-felajánlásából, adományokból 
és  tagdíjból fedeztük. 2017-ben 8 nyertes 
pályázatunk volt (NKA, Magyarország 2, a 
Communitás –RMDSZ 3, Helyi Tanács és  
Maros Megyei Tanács 1-1 pályázat). Az ado-
mányozók közül elsősorban a celldömölki 
Soltis Lajos Színházat és a VAL-TEX Kft-t 
emelhetjük ki. A magánszemélyek közül 
köszönetet kell mondanunk Ordeanu Karo-
lának, Köble Évának, Hatos Gyöngyvérnek 
és Höhn Máriának, valamint a színjátszó fi-
atalok szüleinek. Tavaly is jelentős összeggel 
segítette munkánkat a helyi Polgármesteri 
Hivatal. A lakosság adó-felajánlásából be-
folyt összeg:…… Mindannyijuknak köszön-
jük a támogatást. 

Munkánkban akadályt jelent, hogy még 
mindig nem sikerült székházunk beomlott 
padlózatát helyreállítani. Úgy tűnik, az ön-
kormányzat más rendeltetést kíván adni a 
helyiségnek, ezért  esedékes lenne  egy   új 
székhely kijelölése. 

Tevékenységünket az év elején elkészí-
tett tevékenységi terv alapján igyekeztünk 
megszervezni. Természetesen, voltak olyan 
terveink, amelyeket különböző okok miatt 
nem tudtunk megvalósítani, viszont olya-
nokra is sor került, amelyeket előre nem ter-
veztünk, de éltünk az adódó alkalommal. Itt 
kell megjegyeznünk, hogy sok esetben az ér-
deklődés hiánya miatt kellett lemondanunk 
rendezvényeket. Ezért volna jó, ha a tagság 
több javaslattal, ötlettel segítene a témák és 
meghívottak kiválasztásában, de a szerve-
zésbe is tevékenyebben bekapcsolódna.

A 2017-es év tevékenysége a január 22-i 
magyar kultúra napjának megünneplésével 

kezdődött. A Szent György Technológiai 
Líceum magyartanáraival közösen szerve-
zett rendezvényen megnyitottuk az Arany 
János-emlékévet. Szilágy Magdolna tanárnő 
bemutatta Arany János életpályáját, majd 
a tanulók számára meghirdetett alkotói 
verseny értékelése és díjazása következett.  
Márciusban megszerveztük a celldömöl-
ki Soltis Színház egyhetes erdélyi turnéját. 
Április 11-én, a magyar költészet napján, 
olvasó-maratont szerveztünk Arany János 
műveiből. Az áprilisi városnapok rendez-
vénysorozatát tavaszköszöntő versműsorral 
nyitottuk meg, majd Buksa Éva Mária Bo-
dor Péterről, Bölöni Farkas Sándorról és 
Orbán Balázsról szóló könyvét mutattuk be. 
Április 26-án a Szász Enikő vezette színját-
szó csoport Lázár Ervin meseregényéből ké-
szült előadással vett részt a Weöres Sándor 
Országos Gyermekszínjátszó Fesztiválon, 
Celldömölkön. A csoport ezüstminősítést 
szerzett és különdíjat kapott a felszabadult 
csoportos játékért. Május 11-én Berekméri 
Róbert Árpád Lesz még kikelet! A marosvá-
sárhelyi 27. székely könnyű hadosztály tör-
ténete című munkáját mutattuk be. Május 
30–31-én a Kovrig Ildikó vezette színjátszó 
csoport részt vett a celldömölki Soltis Szín-
ház Ezerlátó mesefesztiválján. Két darabot 
mutattak be: a Fiú, aki sárkánnyá változott, 
illetve a Cserebere mese.  Előadásukkal el-
nyerték az Aranyhal-díjat. Augusztus 5–14. 
között volt a XIII. kőrispataki színjátszó 
tábor, amelyen 70-nél több színjátszó vett 
részt. A színkör középiskolás csoportja 
szeptemberben a magyarfenesi színjátszó 
fesztiválon lépett fel. Szeptember 21-én 
Sütő Andrásra emlékeztünk; Kilyén Ilka és 
Ritzu Krisztina Sütő műveiből összeállított 
előadással lépett színre. Ugyancsak szept-
emberben bekapcsolódtunk a VI. Énlaka 
Konferencia munkálataiba, amelyen a mű-
kedvelő színjátszásról és a népi dramatikus 
szokásokról hangzottak el előadások. A 
konferencia zárónapján fellépett színkö-
rünk középső csoportja. Október 3-án kö-
szöntöttük a városunkban tevékenykedő 
Naplemente idősek klubját megalakulá-
suk 10. évfordulója alkalmával.  Délután a 
színkör középső csoportjának előadásával 
kedveskedtünk városunk szépkorú lakosa-
inak. November 16–19. között került sor a 
XXV. Színpad Fesztiválra. A rendezvényen 
22 együttes lépet fel. A jubileumi feszti-

vál során fényképkiállítás mutatta be 
a színkör 25 éves tevékenységét. A 

jelenlevők kerekasztal-beszélge-
tésen vitatták meg a műkedvelő 
színjátszás jelenlegi helyzetét és 
jövőbeli kilátásait. Bemutatásra 
került az egyesület kiadásában 

megjelent Gondolatok a műked-
velő színjátszásról című kiadvány 

is.
November 19-én délután az Erdőszent-

györgyön született Cseh Katalin tanár-költő 
Emlék-bazár című könyvének bemutatásá-
val zárult a fesztivál. Decemberben a szín-
kör két csoportja lépett fel  a szászrégeni 
Kemény János Színjátszó Fesztiválon. 

2017-ben is kéthavonta megjelentettük a 
15 éves Erdőszentgyörgyi Figyelő című kul-
turális és közéleti lapot.

Terveink -ra 

Az új esztendőre tervezett tevékenységek 
közül csak néhányat  emelnék ki. A magyar 
kultúra napját ebben az évben is a helyi líce-
um magyartanáraival közösen ünnepeltük 
meg. Hegyi László tanár Wesselényi Katá-
ról tartott előadást, a Rhédey-kastély őrei 
csoport tagjai bemutatták tevékenységüket, 
majd az alkotóverseny értékelése követke-
zett. Február 22-én Tamás Gábor dalszer-
ző-énekes életútjáról szóló zenés könyvbe-
mutatóra kerül sor. Március elején Székely 
Szabó Zoltán mutatja be új, humoros kötetét 
Márton Emőke-Katinka és a Cantuale ének-
együttes közreműködésével. Az áprilisi vá-
rosnapokra vendégeink lesznek a pusztinai 
csángó asszonyok, majd Bodor Péter szülő-
helyén, a református parókia egyik épületén 
emléktáblát avatunk fel. Előkészületben van 
a Bodor Péter-emlékszoba kialakítása is. 
Áprilisban a színkör középső csoportja vesz 
részt a Weöres Sándor Országos Gyerek-
színjátszó Fesztivál előválogatásán. Május 
14- 19. között kerül sor a celldömölki Soltis 
Színház tavaszi turnéjára. A XIV. nyári szín-
játszó tábor augusztus 5–12. között lesz Kő-
rispatakon. Októberben a mezőkövesdi Szí-
nészeti Egyesület tízéves emlékünnepségére 
vagyunk hivatalosak. November 16–18. kö-
zött lesz a XXVI. Színpad Fesztivál, amelyet  
a Soltis Színház őszi turnéja követ. 

A 2018-as év folyamán bekapcsolódunk 
Kárpát-medencei közművelődési egyesüle-
tek számára rendezett képzésekbe, amelyet 
a celldömölki Soltis Lajos Színház szervez. 
Továbbra is szerkesztjük a helyi lapot, mert 
úgy érezzük, hogy van  rá igény. 

A fentieken  kívül lesznek még olyan 
rendezvények is, amelyeket előre nem lát-
hatunk, de ha úgy értékeljük, hogy közös-
ségünk számára fontosak, érdeklődésre 
tartanak számot, nem zárkózunk el  ezek 
megszervezésétől.
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A Naplemente Idősklub 
tevékenységéből

 Gálfalvi Ilona

A karácsonyi  családi ünnep, és az új-
évet váró–köszöntő, hosszabb szünet 

után, 2018. január 16-án gyűltünk  össze újra. 
Csoportvezetőnk, Cosma István az alkalom-
hoz illő, lélekerősítő költeménnyel köszöntött 
bennünket. Úgy érzem, hogy nemcsak ne-
künk, idősebbeknek szól a vers üzenete, ezért 
közzé is teszem Moretti Gemma Tükör című 
versét:

„Ne számolgasd az éveket,
nem lesz sem több, sem kevesebb,
ha tükröd szemed elé tartod,
ne keresd, azt a régi arcot,
– a napmosolyú, gondtalant. –
Megvívtál néhány kemény harcot.
De hallgatózzál befelé,
s ha felnézel, az ég felé,
tudsz-e még hinni, hogy az égbolt
– mely réges-régen tiszta kék volt –
lesz-e még újra égi szép?
Ha tükröd magad elé tartod,
s nem néz vissza a régi kép,
ne fájjon, hogy a gondtalan,

napmosolyú arcnak ránca van,
nem is egy-kettő. Számtalan.
Ami fontos: szemed a régi fénnyel,
barátkozzon a változó éggel,
s tudj mosolyogni, gondtalan.
Mert a lelkedben béke van.”

A lélekerősítő beszélgetést követően, mind-
annyian lelkesen indultunk pótszilveszterezni. 
Jó hangulatban, most már közösen is köszön-
töttük 2018-at, remélve, hogy számunkra is 
tartogat még sok-sok örömteli pillanatot.  

2018. január 30-án, néhány adminisztráci-
ós kérdés megoldását követően, a csoportve-
zető által kezdeményezett beszélgetés segített 
lelkileg feltöltődni, kizökkenni a mindenna-
pok szürkeségéből, és erőt meríteni a ben-
sőséges együttlétből, hogy legyőzzük a hét-
köznapok gondjait. Ezúttal Goethe soraiból 
merítettünk erőt: 

„Keresd az életben mindig a szépet.
Ragadd meg azt is, amit más észre sem vesz
Ha cudar is sokszor az élet
Mindig találni benne kedveset, szépet!” 

Majd köszöntöttük születésnapos klubtár-
sunkat, Sövér Iluskát. Isten éltesse sokáig!

Február 6-án csoportvezetőnk Wass Albert 

szavaival indította a beszélgetést: „Az élet fon-
tos dolgai nem azok, amiket általában fonto-
saknak tartunk. Az érzések és a hangulatok 
fontosak, melyek lelkünket színezik s a lelkün-
kön keresztül a világot is, melyben élünk.”  En-
nek szellemében igyekeztünk mi is színesebbé 
tenni néhányat a minket körülvevő tárgyak 
közül. Nagyon jó hangulatban díszítgettünk 
néhány üvegtárgyat. Indákat, színes virágokat 
festettünk, ragasztottunk és gyönyörködve 
néztük, mint alakul át kezünk nyomán a kü-
lönben jellegtelen üveg. Majd megünnepeltük 
Szakálos Teréz klubtársunk 80. születésnapját. 
Isten éltesse sokáig egészségben, boldogság-
ban!
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A magyar kultúra napját ünnepelték 
a Rhédey-kastélyban

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre 
elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi 
magának.” (Kodály Zoltán) 

T öbb mint tíz éve annak, hogy Erdő-
szent  györgyön először megünnepelték 

a Magyar Kultúra Napját. Azóta folyamato-
san, minden év január 22-e a magyar kultúrá-
ról szól. Idén sem alakult másként. Ez évben 
is a Bodor Péter Művelődési Egyesületnek, a 
Szent György Technológiai Líceumnak és a 
helyi önkormányzatnak köszönhetően sike-
rült megszervezni.

Csibi Attila Zoltán, Erdőszentgyörgy pol-
gármestere annak ellenére, hogy nem tudott 
részt venni az eseményen, támogatásáról biz-
tosította a szervezőket, hangsúlyozva: 

– Sok mindent hátrahagyhatunk utódaink-
nak. Az emberek zöme általában azon mun-
kálkodik, hogy tárgyi javakat halmozzon fel 
élete során, majd ezeket gyermekeire hagyja, 
de nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy 
elsődleges cél kultúránk átadása kell legyen! 
Kultúránk tesz azzá, amik vagyunk, kultúránk 
az, ami megkülönböztet minket másoktól... És 
ahhoz, hogy öntudatos nemzedéket hagyjunk 
hátra, elengedhetetlen megismertetni velük és 
átadni nekik kultúránkat. Szülőként, városveze-
tőként, pedagógusként arra kell törekednünk, 
hogy gyermekeink megszeressék kultúránkat, 

odafigyeljenek rá, gondozzák, majd időteltével 
továbbadják a következő nemzedéknek. To-
vábbadni, megszerettetni és fennmaradásáról 
gondoskodni! Ez a legfőbb feladatunk! Ezért 
minden erőmmel igyekszem, hogy lehetősé-
gemhez mérten támogassam a kulturális ese-
mények szervezését Erdőszentgyörgyön – fo-
galmazott a városvezető.

Január 22-én, délután 5 órától az erdőszent-
györgyi Rhédey-kastélyban tartott eseményre 
sokan jöttek el. Ezek között voltak diákok, ta-
nárok, de számos helyi és környékbeli érdek-
lődő is.

Jakab Éva, nyugalmazott magyartanár elő-
adásával kezdődött az est, a magyar himnusz 
értelmezését és üzenetét ismertette a nagyér-
deművel. „Kultúránkat, melynek része a nép-
költészet, irodalom, zene, festészet, építészet 
magunkban hordozzuk, bárhol élünk. Van, 
aki a családból vagy az iskolából hozza magá-
val, mások felnőttként döbbennek rá, milyen 
kincsekkel rendelkezik nemzetünk”- nyitotta 
az előadását Jakab Éva. Majd a magyar kultúra 
napjának kialakulását ismertette, és Kölcsey 
Hymnus című költeményének rövid értelme-
zésével folytatta bevezetőjét.

Ezt követően Hegyi László, a líceum tör-
ténelem szakos tanára vetítéssel egybekötött 
előadása hangzott el gróf Rhédey Zsigmond-
né hadadi báró Wesselényi Kata (1735–1788) 
életéről és munkásságáról. Hegyi László ki-
emelte: Említésre méltó – ezen a napon főleg 
–, hogy Wesselényi Kata nagyon fontosnak 
tartotta, hogy a magyar ember, magyar nyel-
ven művelődjön, ezért gondoskodott ma-
gyar nyelvű könyvek beszerezéséről. Jelentős 
könyvtárat hozott létre Erdőszentgyörgyön. 
Később felépítette marosvásárhelyi otthonát, 
a mai Teleki Téka egyik épületszárnyát, és 
könyvei nagy részét átmenekítette oda. Halála 
után mindezt Teleki Sámuel felesége, Bethlen 
Kata – Wesselényi Kata unokahúga –, örököl-
te. Mindenképpen emlékét, hagyatékát tovább 
kell adnunk. Erre kell elköteleznünk magun-
kat nekünk, erdőszentgyörgyieknek. Sokat 
beszélünk Rhé dey Claudiáról, alakját népsze-
rűsítjük. Én magam is Claudiát tartottam és 
tartom, valamilyen szinten,  Erdőszentgyörgy 
legnevesebb szülöttének, de ha belemélyülünk 
Wesselényi Kata életébe, felfedezhetjük, hogy 
egymaga többet tett Erdőszentgyörgyért, a 

magyar kultúráért, mint bárki más”- zárta elő-
adását Hegyi László. Az előadását az is idősze-
rűvé tette, hogy január 20-án volt Wesselényi 
Kata halálának 230. évfordulója. A jelenlevők 
egyperces csenddel adóztak emlékének. Ez-
után a Rhédey-kastély őrei mutatkoztak be. 
Tamás Abigél, 11. osztályos tanuló Rhédey 
Claudiáról írt költeményét mondta el. Ezt 
követően került sor A fény témájú alkotási 
verseny értékelésére és díjazására. Az ország 
nyolc megyéjének huszonnégy településből 
harminc iskola diákjai jelentkeztek be a Szent 
György Technológiai Líceum magyartanárai-
nak pályázati felhívására. Több kategóriában 
osztottak elismerő oklevelet és könyvjutalmat 
az RMDSZ és a Bodor Péter Művelődési Egye-
sület jóvoltából. A díjazott írásokat alkotóik 
előadásában hallgatták meg a résztvevők, a dí-
jazott rajzokat, festményeket pedig a rendez-
vény kiállításán nézhették meg az érdeklődök. 
Az eseményt a Himnusz elénekelésével zárták.

F O T Ó K :  Á T Y I M  A .  K A T A

Hegyi László  tanár
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A Rhédey-kastély őrei 
A Rhédey-kastély őrei néven megalakult 

diákcsapat egy versenyfelhívás eredmé-
nyeként jött létre. A vetélkedőt 2012-ben in-
dította az RMDSZ, a Szórvány Cselekvési terv 
részeként. Az Örökség Őrei – Fogadj örökbe 
egy műemléket! program elsősorban az iskolá-
kat, diákokat célozza meg. „Szerte Erdélyben, 
de különösen a szórványvidékeken életbevágó-
an fontos az értékmegőrzés. A kezdeményezés 
célja a szórványban és interetnikus környezet-
ben élő magyar közösségek identitástudatá-
nak megőrzése és fejlesztése, a közösségi élet 
helyszíneinek biztosítása, az összetartozás ér-
zésének kialakítása és fenntartása épített örök-
ségünk védelme, ápolása által” – olvashatjuk 
Örökség Őrei Facebook oldalán. A 2012-ben 
meghirdetett versenyre több száz középiskolás 
jelentkezett. Az örökség megőrzésen túl, egy 
brüsszeli kirándulás lehetősége is motiválja a 
benevezőket.

A Rhédey-kastély őrei csoport tagjai az 
erdőszentgyörgyi Szent György Technológiai 
Líceum 11. osztályos tanulói 2017-ben csatla-
koztak a versenyhez, és városuk műemléképü-
letét, a Rhédey-kastélyt fogadták örökbe. Céljuk 
az, hogy a kastély és a Rhédey család történetét 
ismertessék és eljuttassák minél több emberhez, 
ezzel népszerűsíteni kívánják a nevezetes épüle-
tet, de a települést is. 

A Rhédey-kastély őrei csoport 15 tagból áll, 
az ő munkájukat segíti két vezetőtanár: Beke 
Tünde, földrajz, illetve Hegyi László, történelem 
szakos tanár.  A csoport céljáról Beke Tünde ta-
nár így vall: 

– A verseny, sok fejlődési lehetőséget rejt ma-
gában, hasznos a résztvevő diákoknak, az isko-
lának, a közösségnek és nekünk, vezető tanárok-
nak is. A csapat tagjai megismerkedhetnek egy 
jóval aktívabb tanulási stílussal, hiszen hosszabb 
időn keresztül folyó kutatásaik során, elmélyül-
hetnek egy honismereti anyagban, ugyanakkor 
a feladatok kiosztásával megtapasztalhatják, mit 
jelent a felelősségvállalás egy közösségen belül. 
Azért is fontosnak találom a jelenlétünket ebben 
a versenyben, mert a vetélkedő szabad utat biz-
tosít a diákok elképzeléseinek, az általuk terem-
tett világban próbálgathatják szárnyaikat, tanul-
va sikereikből és bukdácsolásaikból egyaránt. A 
Szent György Technológiai Líceumnak, mint 
intézménynek azért fontos jelenlétünk ebben a 
vetélkedőben, mert megmutathatjuk iskolán-
kat a világnak. Bár kisvárosi iskola vagyunk, 
de keményen dolgozunk, diákjaink kreatívak, 
aktívak, okosak. Ez akár figyelemfelhívás is le-
het iskolánk értékére, arra, hogy a régiónkban 
lévő diákok ne menjenek messzi városokba 
tanulni, maradjanak itt! Fejlődni itt is lehet, 
vannak erre társak, vannak ehhez támogató 
tanárok, van hozzá egy iskola.  A közösség pe-
dig a közzétett anyagainkból többet megtudhat 
Erdőszentgyörgy történelméről, épített múltjá-
ról. Ezzel erősítjük összetartozásunkat, ugyan-
akkor a múltját ismerő, tudatosabb közösség ki-
alakulását segítjük, és hatékonyabban fel tudjuk 
hívni az idelátogatók figyelmét értékeinkre, ösz-
tönözve őket, hogy hosszabb időt töltsenek vá-
rosunkban. Hogy tanárként miért jó számomra 
részt venni a csapatban? Három szóban foglal-
nám össze: újdonság, elköteleződés és kapcsolat. 

Újdonság, mert földrajz szakos tanárként egy 
honismereti témához nyúlok, ezáltal magam is 
fejlődök, és elkötelezem magam a diákok fejlő-
dése mellett és a magyarság értékeinek őrzése 
mellett. Ugyanakkor a csapaton belüli jelenlét 
nap mint nap szép, emberközeli kapcsolatokat 
eredményez – és ez a legfontosabb, mert ha ez az 
emberközeli kapcsolat hiányzik, minden előbbi 
értékét veszti. Együtt minden lehetséges! — fog-
lalja össze a versennyel kapcsolatos gondolatait 
Beke Tünde földrajztanár. 

A csapat feladatának érzi megismertetni 
mindenkivel a Rhédey- kastélyt, felhívni a fi-
gyelmet a műemlékre és egykori lakói törté-
netének eddig kevésbé ismert részleteire. A 
csapat közösségi oldalán így mutatkoznak be:   
– Erdőszentgyörgy szép és nevezetes épülete, a 
Rhédey család kastélya a város központjában, 
a református templommal szemben találha-
tó. Az épület az 1807–1809-es évek alatt vég-
zett átépítési munkálatok folyamán nyerte el 
a mai formáját. Mivel a csapatunk nagy része 
erdőszentgyörgyi, sok információt tudunk a 
kastélyról. Úgy gondoltuk, hogy kevés ember 
ismeri a műemlék történetét, sőt, sokan nem is 
tudnak ennek a mutatós kis kastélynak a léte-
zéséről. Büszkék vagyunk arra, hogy egy ilyen 
műemlék található településünkön. A vetélkedő 
lehetőséget teremt, hogy olyan apró részletek is 
napfényre kerülhessenek, amelyek eddig isme-
retlenek voltak számunkra is.

Fontosnak érzik bemutatni a kastély egykori 
lakóinak életét is, felhívva a nagyközönség fi-
gyelmét például arra a kevesek által ismert tény-
re, hogy a kastélyban született Rhédey Claudia, 
II. Erzsébet angol királynő ükanyja. Szeretnék, 
ha Claudia grófnő személyisége is szélesebb 
körben válna ismertté a vetélkedő eredmé-
nyeként. A csapat ennek érdekében közösségi 
oldalán Tudta-e? rovatban naponta tesz közzé 
bejegyzéseket, fényképekkel, videókkal mutatja 
be tevékenységét és az örökbe fogadott kastélyt, 
de emellett blogot is vezet. A verseny novem-
berben kezdődött és márciusban ér véget. Ez 
idő alatt a lehető leggyakrabban kell népsze-
rűsíteniük tevékenységüket, hogy hírük minél 
messzebb és minél több emberhez eljusson. A 
népszerűsítő tevékenység nemcsak a turistákat 
célozza meg. A látogatók idecsalogatása mellett 
nagyon fontos, hogy a helybeliekhez is közelebb 
vigyék a településükön álló kastélyt. A csapat 
képviselői felkerestek mindenkit, aki segíthette 
munkájukat, vagy adalékokkal tudott szolgálni 
a kastély múltját illetően: Csibi Attila Zoltánt, 
Erdőszentgyörgy polgármesterét, a történelmi 
egyházak lelkészeit, de a kastély idegenvezetőjét, 

és a helyi televízió szerkesztőségét is bevonták 
kezdeményezésükbe. Csibi Attila Zoltán pol-
gármester elmondta: „Dicséretes, hogy vannak 
ilyen és ehhez hasonló versenyek, hogyan is 
lehetne egyszerűbben, jobban megismertetni 
kultúránkat és történelmünket diákjainkkal, 
mint hogy megismerésük részesévé tesszük őket 
azáltal, hogy gondoskodniuk kell arról hónapo-
kon keresztül. Amikor a Rhédey-kastély őrei 
megkerestek, biztosítottam őket támogatásom-
ról, és ígéretet tettem, hogy az önkormányzat 
segíti őket, amiben csak tudja. Jó érzéssel tölt el, 
hogy ilyen lelkesnek látom tanulóinkat épített 
örökségünk népszerűsítésében”-– fogalmazott 
a városvezető.

A Rhédey-kastély őrei nemcsak interneten 
és a médián keresztül próbálják elérni célkö-
zönségüket, de lelkesen vesznek részt a település 
eseményein, mert ezek is alkalmat szolgáltatnak 
arra, hogy népszerűsítsék tevékenységüket. Ott 
voltak az iskola karácsonyi vásárán, ahol  min-
den érdeklődőnek lehetősége volt behatóbban 
megismerni munkájukat. Tíznaponta beszámo-
lóban, havonta pedig hírlevélben mutatják be 
tevékenységüket. Ugyanakkor más csapatokkal 
is tartják a kapcsolatot. Január 10-én a Színfolt 
csapatot – akik Koncz József munkásságának 
megismerése érdekében tevékenykednek – lát-
ták vendégül. A vendégekkel folytatott tapasz-
talatcsere mellett alkalmat kerítettek arra, hogy 
bemutassák a Rhédey-kastélyt. Terveik között 
szerepel egy korhű színdarab bemutatása, illetve 
egy farsangi bál megszervezése, mivel Claudia is 
farsangi bálon ismerkedett meg Württemberg 
Sándorral. 

Január 22-én részt vettek a magyar kultú-
ra napján, ahol beszámoltak céljaikról, eddigi 
munkájukról. A csapat egyik tagja, Tamás Abi-
gél elmondta Rhédey Claudiáról szóló versét. 
Január 30-án ellátogattak a Teleki Tékába, ahol 
gróf Rhédey Zsigmondné báró Wesselényi Kata 
nyomait kutatták, hiszen a nagyasszony élete 
szorosan kötődik Erdőszentgyörgyhöz, de a 
könyvgyűjtő, művelt nagyasszony élete a Teleki 
Tékához és könyvanyagához is kapcsolódik. 

Újabb ötlettől vezérelve a csoport néhány 
tagja felkereste a kisiskolásokat. Habár peda-
gógiai ismereteik nincsenek, mégis komoly 
feladatba vágtak bele: tanórai foglalkozást 
tartottak  a Rhédey-kastélyról a kisiskolá-
soknak. Erről így számoltak be közösségi 
oldalukon: „Csapatunk úgy gondolta, hogy 
a fiatal generációval is foglalkoznunk kell, 
hisz bennük rejlik a jövő! Ezért ma elláto-
gattunk iskolánk 2.-os és 4.-es tanulóihoz. 
Nagyon ügyesek voltak a gyerekek, látszott 
szemükben az érdeklődés, szívesen hallgat-
ták a kastély és Rhédey Claudia történetét. 
Aztán rajzoltak,  színeztek és verset is írtak. 
Köszönjük, hogy ott lehettünk, jó alkalom 
volt ez a nosztalgiázásra is, hiszen csapa-
tunk nagy része is ott járta az 1.-4. osztályt! 
A csapat továbbra is várja a Rhédey-kastély 
őrei Facebook oldalán a hozzászólásokat és 
az építő meglátásokat munkájukkal kapcso-
latosan. Bátorítsuk őket hozzászólásokkal, 
levelekkel, tetszikelésekkel, mert szükségük 
van rá! Ha van visszajelzés, szárnyat kapnak, 
és még többet kihoznak magukból.
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Csibi Attila Zoltán polgármester 
és Császár Károly szenátor beszámolója
2017. december 28-án, csütörtökön, 11 órától tartott sajtótájékoztatót 
a marosvásárhelyi Petry Bisztróban Erdőszentgyörgy polgármestere, 
Csibi Attila Zoltán és Császár Károly, a térség szenátora.

A sajtótájékoztatót Csibi Attila Zoltán 
kezdte, aki a 2017-ben kivitelezett 

fejlesztéseket mutatta be a sajtó képvise-
lőinek. Elsőként, azokat a munkálatokat 
sorolta fel, amelyek a település arculatá-
nak megváltoztatásához, szebbé tételéhez 
járultak hozzá. Megemlítette a település 
világítórendszerének teljes kicserélését 
energiatakarékos led égőkre, a központ-
ban és a mellékutcákban elvégzett jár-
darészek térkövezését, a város utcáinak 
aszfaltozását, rendbetételét. Majd kitért 
arra, hogy sikerült hótakarító eszközö-
ket vásárolni és a művelődési házban új 
fény- és hangtechnikát felszerelni. Be-
számolt arról is, hogy sikerült szerző-
dést kötniük egy másik szemétszállító 
vállalattal. Ez azért jelentős, mert így ol-
csóbb lett a szemétszállítási díj mind az 
erdőszentgyörgyi, mind pedig a bözödi 
lakosok számára.  Másik előnye a vál-
tásnak, hogy januártól elindíthatják a 
szelektív hulladékgyűjtést, ezzel remél-
hetően csökkenni fog a felhalmozott sze-
mét mennyisége. A papír, az üveg, a fém 
hulladékok és a műanyag palackok szá-
mára speciális konténereket helyeznek el 
– tájékoztatta a jelenlévőket Csibi Attila 
Zoltán. A városvezető szólt arról is, hogy 
az önkormányzat az elmúlt esztendőben 
közel tíz egyesületet segített valamilyen 
formában. Kiemelte, hogy fokozottan 
odafigyeltek a Kis-Küküllő sportegyesü-
lethez tartozó gyerekek sportolási lehető-
ségeinek fejlesztésére. Tekintettel az óriá-
si sportolási igényre az erdőszentgyörgyi 
önkormányzat Balavásártól Makfalváig 
saját költségen szállítja a focizó gyereke-
ket. Jövő évtől a sportegyesület csatlako-
zik a Székelyföldi Labdarúgó Akadémi-
ához, és annak rendszere szerint folyik 
majd a sportoktatás is.  A polgármester 
kitért arra is, hogy 2018 szeptemberétől 

újra indul a magyar nyelvű elméleti ok-
tatás az erdőszentgyörgyi líceumban, IX. 
osztályban magyar nyelvű filológia szak 
is várja a gimnazistákat. A kórház mű-
ködésével kapcsolatosan elmondta, hogy 
a megszűnés veszélyétől megmenekült 
ugyan az intézmény, de még sok változ-
tatásra van szükség. Az önkormányzat 
igyekszik az egészségügyi intézmény tel-
jes hőszigetelését elvégezni, és tervezik 
egy járóbeteg-rendelő létrehozását is. A 
megvalósítások mellett a már elindított 
vagy megnyert pályázatokról is szó esett. 
Folyamatban van a Rhédey-kastély előtti 
tér, valamint a jelenlegi bentlakás mögöt-
ti rész parkosítása, az ötszobás Rhédey-
múzeum létrehozása, és az ezzel kapcso-
latos levéltári munka elvégzése, illetve 
az emeleti díszterem mennyezeti freskó-
jának restaurálása. A licitálás fázisában 
van a Dózsa György úti iskola épületének 
kibővítése és teljes felújítása. Hamarosan 
elkezdődik a református óvoda és bölcső-
de illetve egy másik, európai pályázatból 
finanszírozott óvoda (napközi otthon) 
építése is. A tavasz folyamán pedig el-
kezdődik a bözödújfalusi Összetartozás 
templomának felépítése. Beszámolója vé-
gén, Csibi Attila Zoltán hangsúlyozta: 

– Sokat dolgoztunk az elmúlt években, 
hogy Erdőszentgyörgy egy élhető környe-

zettel rendelkező város legyen. Hangsúlyt 
fektettünk az infrastruktúrára, kultúrára, 
oktatásra, mint látják, sokat dolgoztunk, 
és még többet fogunk dolgozni a jövőben.

A polgármester után Császár Károly, 
a térség szenátora mutatta be éves tevé-
kenységét. 

– Azokra a dolgokra szeretnék rávi-
lágítani, amelyek a mi térségünket érin-
tik.  Gyulakután lakom, szívem csücske a 
Balavásártól Szovátáig terjedő régió. Azt 
ígértem, emberközeli politizálást fogok 
folytatni, és ezt be is tartom, igyekszem a 
térségben élő emberek igényeit szolgálni. 
Sikerként könyvelem el, hogy ebben az 
évben a Nemzeti Fejlesztési Alapból tér-
ségünkben mindössze két polgármesteri 
hivatal nem nyert pályázatot, a többiek 
legalább egy pályázatot sikeresen lehívtak.

A szenátor kiemelte, hogy sikerült mó-
dosítani a földtörvénynek azt a passzusát, 
amely előírta, hogy 2018. január 1-től a 
nem megfelelően telekelt földterületeket 
újra államosítani kell. A földterületek 
kedvezményes, az állam által is támoga-
tott kataszteri felmérése elindult, így a 
polgármesteri hivatalok településeiken 
elvégezhetik a felméréseket. Sikerült meg-
változtatni azt a rendelkezést is, miszerint 
a kisvárosok önkormányzatai saját költ-
ségvetésből nem támogathatnak ifjúsági 
tevékenységeket. Így jövőben is segíthetik 
anyagilag a helyi tehetségeket és a spor-
tolókat. Eddig azok a közbirtokosságok, 
amelyeknek földterülete nem volt a ne-
vükre telekelve, nem igényelhettek föld-
alapú támogatást. Ezt a törvény sikerült 
úgy módosítani, hogy a polgármesteri 
hivatal igazolásával az érintettek megkap-
hassák a támogatást. Majd hozzátette:

– Erdőszentgyörggyel kapcsolatban el 
kell mondanom, hogy folyamatosan fej-
lődő és kiteljesedő kapcsolatom van Csibi 
Attila Zoltán polgármester úrral, ehhez 
tagadhatatlanul jó alapul szolgált a szená-
tori tisztségem előtti munkakapcsolatunk 
is. Ilyen kapcsolat kialakítására törekszem 
a térség összes polgármesterével és jegyző-
jével is, hogy a mindennapi problémákban 
segítségükre lehessek. El kell még monda-
nom, hogy Erdőszentgyörgy turisztikai-
lag nagyon nagy potenciállal rendelkezik. 
Igyekszünk kihasználni a Bözödújfalusi-tó 
adta lehetőségeket, hogy minél több turista 
látogassa meg a kisvárost.
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Elkezddött a református óvoda és bölcsde építése

A Küküllői Református Egyházmegye kezdeményezésére és a magyar kormány támogatá-
sával épül a Szegfű utcában a református óvoda és bölcsőde. Az építkezéshez szükséges telket 
Erdőszentgyörgy önkormányzata ajánlotta fel. A szükséges engedélyek, megvalósíthatósági 
tervek elkészültek, így az alapkőletételtől alig négy hónap telt el, és hozzá is kezdtek az épület 
alapjának kiásásához. A kétszintes épület két óvodai és két bölcsődei csoport befogadására 
lesz alkalmas. A játszó-, foglalkoztató szobák és hálók mellett, lesz mosókonyha, ebédlő, tála-
ló, ételmelegítő, mosogató, babakocsi-tároló és öltöző is. Az épület udvarán játszótér fogadja 
majd a gyerekeket. A tervek szerint ez év őszén már meg is nyitja kapuit az új óvoda.
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Adományok templomépítésre
E rdőszentgyörgy önkormányzata a 

Bö  zöd újfaluért Egyesülettel azon 
munkálkodik, hogy közadakozásból vissza-
építsék a 2014 nyarán végleg összeomlott, a 
Bözödújfalusi-tóból kimagasló templom ha-
sonmását. 2017 végére a szükséges 250 ezer 
euró, mintegy 12%-át sikerült összegyűjteni. 
Ezt tetézte a Maros megyei RMDSZ-es ön-
kormányzatok nagyvonalú felajánlása, misze-
rint a szűkösebb anyagi keret ellenére, azonos 
összeget, azaz 15-15 ezer lejt ajánlanak fel a 
bözödújfalusi templom felépítésére. Az ön-
kormányzati összefogás eredményeként, 39 
önkormányzattól érkezik a helyi költségveté-
sekből elkülönített adomány. Ez a teljes építé-
si költségek több mint felét jelenti. Csibi Attila 
Zoltán, Erdőszentgyörgy polgármestere, tisz-
teletbeli bözödújfalusi, saját közösségi olda-
lán köszönte meg kollégáinak, hogy segítik 
Maros megye egyik fontos magyar közösségi 
ügyét:  „Kimondhatatlanul büszke vagyok a 
Maros megyei RMDSZ-re, a Maros megyei 
RMDSZ színekben polgármesteri tisztséget 
betöltő kollégáimra. Olyan szolidaritásról 
tettünk tanúbizonyságot, amire nem hiszem, 
hogy volt példa a szövetség történelmében. 
Minden magyar – és valljuk be, nem csak –, 
büszke lehet rátok/ránk! Az együttgondolko-
dás, a közös erő és akarat építi az öntudatot. 
Maradjon ez mindig így! Minden évben se-
gítsünk ott, ahol erre szükség van, együtt a 
közös ügyért, másokért, értünk! Köszönöm 
nektek, elsősorban a bözödújfalusi emberek 

nevében, illetve Erdőszentgyörgy önkor-
mányzata nevében”– írja a városvezető. 

Amint a médiából ismert, az Összetartozás 
temploma hasonló lenne a valamikori római 
katolikus istenházához; ott is áll majd, ahol 
elődeink temploma volt. A vízből kimagasló 
torony kiállítások helyszíne lesz, és az épületre 
ki lesz tűzve annak a hat vallási felekezetnek 
a szimbóluma, amelyek léteztek az egykori 
településen. A templom hajójának falai, egy 
fedetlen teret zárnak majd közre, ahol ren-
dezvényeket, találkozókat is szervezhetnek. A 
tóba épített templomhoz híd vezet majd, ezen 
keresztül látogathatják a turisták is.

Az eddig befolyt adományok teljes össze-
ge már elegendő ahhoz, hogy kora tavasz-
szal nekifogjanak a 32 acélcölöpre tervezett 
alap lehelyezéséhez. Az idő nagyon sürgeti a 
munkálatok elkezdését, – és így az adomá-
nyok összegyűjtését is – hisz a tó vizének 
szintje rohamosan nő. Csapadékos tél esetén 
nagyon gyorsan elérheti a vízszint a temp-
lom helyét, ezért az ideális az lenne, ha ad-
dig legalább az alap elkészülne. Igaz ugyan, 
hogy nagy lépéssel kerültünk közelebb a 
templomépítés megvalósításához az önkor-
mányzatok közös hozzájárulásával, azonban 
az adománygyűjtés továbbra is folytatódik. 
Ezért az erdőszentgyörgyi önkormányzat, 
illetve a Bözödújfaluért Egyesület vezető-
sége a továbbiakban is arra kér mindenkit, 
hogy lehetősége szerint, pénzbeli adomá-
nyával járuljon hozzá Bözödújfalu szimbó-

lumának visszaállításához, ezáltal emléket 
állítva a kommunizmus által megsemmisí-
tésre ítélt falunak. 

A további adományok az egyesület szám-
lájára utalhatók:

BANCA TRANSILVANIA – 
TARGU MURES

ASOCIATIA BOZODUJFALERT,  COD 
CLIENT 257338, SWIFT:  BTRLRO22                               

HUF     RO86BTRLHUFCRT0257533801
EUR     RO73BTRLEURCRT0257533801

RON      RO26BTRLRONCRT0257533801
A  Rhédey-kastélyban és  a kőrispataki 

Szalmakalap Múzeumban kihelyezett ado-
mányládák  várják  azokat, akik  anyagilag 
akarnak hozzájárulni a templom újraépítésé-
hez.  

Önkormányzati hírek, tudósítások. Szerkeszti: Átyin Kata

Baja város példamutató adománya
A magyarországi Baja város és Erdőszentgyörgy 2002-ben kötött 
testvértelepülési szerződést. A 15 éves kapcsolat alatt számos közös 
élmény, tapasztalatcsere, kirándulás jött létre a két város lakói és 
vezetői között. 

F ercsák Róbert, Baja város polgár-
mestere és a város önkormányzata a 

Bözödújfaluért Egyesület templomépítési 
szándékát 1 millió forinttal támogatta, ezzel 
példát mutatva más önkormányzatoknak is. 
Az értékes adomány december közepén érke-
zett meg az egyesület számlájára. Csibi Attila 
Zoltán polgármestere elmondta: 

– Mindig jó kapcsolat volt a két település 
között. Sokat tanultunk egymástól, számos 
együttlétre adtunk lehetőséget a város lakó-
inak is, hogy ezt a kapcsolatot a magukénak 
érezhessék. Meglátásom szerint, a testvér-
városi kapcsolatoknak nemcsak arról kell 
szólniuk, hogy a településvezetők időnként 
ellátogatnak egymáshoz, hanem arról is, hogy 
tapasztalatot cseréljenek a települések lakói, 
diákjai, és a megszerzett tudást otthon kama-
toztassák, hasznosítsák. Baja számos esemé-
nyünkön  vett részt, és most bebizonyította, 
hogy a „bajban” is számíthatunk rá, ugyanis 
nem kis összeggel, pontosan 1 millió forint-
tal támogatta a bözödújfalusi Összetartozás 
templomának építését. Ezúton is szeretném 
hálánkat kifejezni és tolmácsolni az egykori 
bözödújfalusi emberek köszönetét is – fogal-
mazott az előljáró. 

Baja város önkormányzata mellett egy má-
sik testvértelepülésünk, Bélapátfalva is hozzá-
járul a templomépítéshez. A szükséges támo-
gatási szerződés elkészült Személy Dénes, a 
Bözödújfaluért Egyesület elnöke  és Bélapát-
falva önkormányzata között. A fenti település-
ről több vállalkozó és magánszemély is jelezte, 
hogy hozzájárul az Összetartozás templomá-
nak visszaállításához. Ferenc Péter, Bélapát-
falva polgármestere elmondta, hogy  amint 
ezek a felajánlások is beérkeznek hozzájuk, az 
önkormányzat adományával együtt eljuttatják 
az egyesület számlájára. A média több csator-
náján is igyekszünk eljuttatni a hírt, megszó-
lítani embereket, hogy tehetségükhöz mérten 
támogassák a bözödújfalusi Összetartozás 
templomának újraépítését.  Erdőszentgyörgy 
önkormányzata és a Bözödújfaluért Egyesület 
közösen felvállalta, hogy közadakozásból újra 
felépíti a falurombolás szimbólumaként is-
mertté vált, a tó vizéből kimagasló templomot. 

A testvértelepüléseken kívül több magyar-
országi önkormányzat is felkarolta a temp-
lomépítés ügyét. Így Baja és Bélapátfalva mel-
lett, meg kell említenünk Balatonlelle, Szarvas, 
Sopron városok, valamint Kutas, Darnózseli, 
Hegykő, Farád, Acsalag, Abda, Dunasziget, 

Sopronnémeti községek önkormányzatait is. 
Az önkormányzatokon kívül számtalan hely-
beli és külföldi vállalat adakozott, névtelenül 
vagy nevét vállalva, de sok magánszemély is 
fontosnak érezte a templom megépítését.

Adománygyűjtésünk híre a médián ke-
resztül messze eljutott. Meglepetésünkre a 
héten az ausztráliai Sydneyből érkezett egy 
magánvállalattól felajánlás.  Annak ellenére, 
hogy sokan támogatják az ügyet, a szüksé-
ges 250 ezer eurótól még messze áll a gyűj-
tés (December közepén sikerült átlépni az 
összérték 10 %-át.) Mint jeleztük, az idő is 
sürget, legkésőbb tavasszal el kell kezdeni az 
alap megépítését. A jelenleg száraz területet 
el fogja borítani a víz, és ez a munkálatokat 
megnehezíti és lassítja. 

Csibi Attila Zoltán polgármester hangsú-
lyozta: „Nagyon köszönjük az eddig beérke-
zett adományokat, és reméljük, hogy a továb-
biakban is sok adakozókedvű emberhez jut el 
templomépítési szándékunk híre. Hiszem és 
hisszük, hogy megvalósul álmunk.”

A tavaszra tervezett alapozási munka az 
építkezés legköltségesebb része, ugyanis speci-
ális anyagokat kell használni, annak érdekében, 
hogy időtálló templom magasodjon ki a vízből. 
Az egyesület a továbbiakban is számlaszámain 
és adománydobozokban gyűjti a felajánlásokat. 
További információ az erdoszentgyorgypress@
gmail.com e-mail címen, vagy a 0741 746 658-
as telefonszámon kérhető.
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Egy lépéssel közelebb a Rhédey-múzeumhoz
Február 7-én, szerdán írt alá támogatási szerződést Csibi Attila 
Zoltán, Erdőszentgyörgy polgármestere a gyulafehérvári székhelyű 
Vidéki Beruházások Finanszírozási Ügynökségen (AFIR). Ennek 
értelmében, két éven belül ötszobás Rhédey-kiállítást hoznak létre a 
kastély emeletén. 

A Rhédey-kastélyt ma is gyakran lá-
togatják a turisták, a jelenlegi kiállí-

tások sok érdeklődőt vonzanak. A néprajzi 
szoba, a székelyföldi híres épületek makettjei 
és a bözödújfalusi emlékszoba már sokak által 
ismert. Nemrég született meg az ötlet, hogy 
a kastély épületében helye lenne a Rhédey 
család életének, történetének bemutatására 
is. Erdőszentgyörgy Önkormányzata múze-
umként látta megvalósíthatónak az ötletet. A 
vissza nem térítendő támogatásból finanszí-
rozott beruházás megvalósításában dr. Kinda 
István néprajzkutató, a Székely Nemzeti Mú-
zeum főmuzeológusa sietett az önkormányzat 

segítségére, aki történelmi tudásával, és szak-
mai hitelességével segíti a múzeum megter-
vezését és felszerelését. A kiállítás elsősoron 
a Rhédey család történetét, legnevesebb sze-
mélyiségeit mutatja be, kiemelt hangsúllyal az 
Erdőszentgyörggyel és az angol királyi házzal 
való kapcsolatokra. Emellett szemléltetnie 
kell a kastély építéstörténetét, kialakításának 
fázisait, kidomborítva Rhédey Klaudia sze-
mélyiségét. A múzeum termei modulárisan, 
két oldalról (a 2-es és a 6-os teremtől kezdve) 
is körbe járhatók lesznek.

Csibi Attila Zoltán városvezető elmond-
ta: – Úgy éreztük, elengedhetetlen a Rhédey-

kiállítás létrehozása, hisz 
múltunkat nem tudjuk más-
ként átadni és másoknak is 
megmutatni, csak ha szem-
mel látható, korabeli eszkö-
zök, bútorok, tárgyak által 
szemléltetjük azt. Úgy gondo-
lom, hogy főként  gyermeke-
inknek segít majd a múzeum 
történelmünk megismerésé-
ben, hisz nagyobb élményt 
jelent belépni a Rhédey család 
„otthonába”, mint egy könyv-
ből elolvasni a történetüket. 
Ezért igyekszünk a kastély be-
rendezését a két évszázaddal 

korábbihoz hasonlóan kialakítani.
A megvalósítás legnehezebben kivitelezhe-

tő része a korhű bútorok és használati tárgyak 
beszerzése. Kinda István szerint: „Meg kell 
alapozni a Rhédey-kastély tárgykollekcióját 
kutatás és vásárlás által, de néhány évre szó-
ló, átmeneti megoldást jelenthet egyes tárgyak 
esetében a hosszú távú kölcsönzés is”. A kiál-
lítást a Maros Megyei Múzeum is támogatja a 
birtokukban lévő tárgyak és információk át-
adásával. Ez azt jelenti, hogy kölcsönözni fog-
nak olyan Erdőszentgyörgyről származó ősré-
gészeti leleteket, amelyek az emberiség korai 
ittlétét bizonyítják. A város közelében talált 
kőbalta és bronzkori két üst mellett, levéltári 
anyagok is láthatók lesznek a kastély történetét 
bemutató teremben.

A kiállítás műtárgyai mellett, modern vizu-
ális effektusok, látványos megoldások is hozzá-
járulnak, hogy a látogató teljesebb képet kapjon 
a Rhédey családról és koráról.  Tehát nem egy 
hagyományos kiállításra kell gondolni, hanem 
egy, a tárgy és látvány dominanciája által nyúj-
tott élményre. A múzeum termei tematika sze-
rint lesznek berendezve. Egyik terem a Rhédey-
család történetét (14–21. század) adja vissza, a 
második a női traktus avagy a Rhédey Klaudia-
terem (19. század első fele). A harmadik szoba 
az egykori bálterem hangulatát eleveníti majd 
fel (19. század első fele), a negyedik pedig a férfi 
traktus, vagyis gr. Rhédey László / Alexander 
von Württenberg (19. század első fele) szoba. 
És végül az ötödik terem, akastély történetét 
és a Rhédey-kriptát (17–20. század) mutatja be 
metszetek, történelmi grafikák, fényképek, szö-
veges pannók segítségével.

Önkormányzati hírek, tudósítások. Szerkeszti: Átyin Kata

Kivitelezőt keresnek 
a templomépítéshez

Kivitelezőt keresnek, aki mihamarabb elkezdené a bözödújfalusi 
Összetartozás templomának alapozási munkálatait. Az eddig 
begyűlt adományösszeg elegendő arra, hogy a munkálat kora 
tavasszal elkezdődjék. Maros megye RMDSZ-es önkormányzatai 
összefogtak, hogy segítsék a templom újjáépítését. Ez az adomány 
az építéshez szükséges összeg több mint felét jelenti. 

A templom alapját harminckét acél-
cölöpre tervezték, és ezt az alapozá-

si munkálatot mihamarabb el kell kezdeni. 
Ehhez várják olyan szakcégek jelentkezését, 
amelyek rendelkeznek speciális felszereléssel. 
Máté Zoltán tervező szerint, a felépítményt 
bármilyen építő csoport el tudja végezni, 
azonban az alapozás olyan szakértelmet igé-
nyel, hogy azt csak cölöpalapok gyártásában 
és szerelésében jártas kivitelezőre lehet bízni. 

– Az építkezési munkálatok elvégzése 
mellett a kivitelezési tervet is a jelentkező vál-
lalatnak kell elkészítenie, mivel nagyon tech-
nológiafüggő megoldásról van szó, ezért a cég 
birtokában lévő technológia függvényében kell 
megtervezni. A megvalósíthatósági tanulmány-
ban nehezítő tényezőként jelenik meg a terület 
talajára jellemző csúszásveszély. Az amúgy is 

csúszós talaj állapotát a több évtizedes 
elárasztás csak súlyosbította – mutatnak 
rá a közleményben.

Csibi Attila Zoltán, Erdőszent-
györgy polgármestere hangsúlyozta:

– Fontosnak tartom, hogy ne a gaz-
dasági nyereség miatt vállalja el valaki a 
templom megépítését. Azt szeretnénk, 
ha olyan ember kapná meg a megbízást, 
aki magáénak érzi Bözödújfalu ügyét, 
és erkölcsi meggyőződésből, szívvel-lé-
lekkel állna a munka mellé. 

Az Erdőszentgyörgyi Polgármes-
teri Hivatalban munkanapokon 8 és 
16 óra között, illetve a Bözödújfaluért 
Egyesületnél jelentkezhetnek azok a vállal-
kozók, akik úgy gondolják, hogy a feltételek-
nek eleget tesznek. További információkat az 

erdoszentgyorgypress@gmail.com e-mail cí-
men vagy a 0741-746-658-as telefonszámon 
kérhetnek az érdeklődők.

A Rhédey-kastély

A templom látványterve
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Pálfordulás
J anuár 25-t Pálfordulónak vagy Pálfor-

dulásnak is nevezik, arra a bibliai tör-
ténetre utalva, amely szerint a Jézust üldöző 
Saul ezen a napon tért meg, és lett belőle Pál 
apostol. A néphitben időjárás-, termés- és ha-
láljóslás napja. A szép, derült idő sokfelé azt 
jelentette, hogy még hosszan tartó hidegre le-
het számítani.

Bukovinai magyarok szerint, ha tiszta idő 
van, akkor jó szénatermés lesz, ha szél fúj, ak-
kor kevés lesz a széna. A hajdani dögvészekre 
(pestis, kolera) való jóslás emléke él a legis-
mertebb Pál-napi regulában, mely szerint: Ha 
Pál fordul köddel/ az ember meghal döggel. 
A laskóiak  eképpen foglalták össze a csíziót 
versben:

„Pál fordulása, ha tiszta,
Bőven terem mező, puszta,
Ha szeles, jön hadakozás,
Ha ködös, embernek sírt ás,
Ha pedig esős vagy nedves,
Lesz a kenyér igen kedves.”

A medvével való jóslás, amely ma általá-
nosan Gyertyaszentelő napjával (február 2.) 

kapcsolatos, a magyarságnál gyakran Pál-nap-
hoz is kötődik. Pál napját a tél fordulójának 
tartják. A Bács megyei Topolyán ezen a napon 
jósolnak a medvével. Ha kisüt a nap, és előjön a 
medve, még negyven napig lesz hideg. Pálkor 
inkább a farkas ordítson be az ablakon, mint 
a nap süssön be – tartották például Kecelen. 
Ismeretes e napon a haláljóslás az úgynevezett 
pálpogácsával. Minden családtag számára po-
gácsát készítenek, melybe libatollat tűznek. A 
néphit szerint, akinek a tolla megperzselődik 
sütés közben, arra betegség, akié pedig megég, 
arra halál vár a következő esztendőben. A tollas 
pogácsa készítésének más alkalmai is vannak. A 
Dél- és Kelet-Dunántúlon és az Alföldön is sok-
felé inkább szilveszterkor sütik. A haláljósló tol-
las pogácsát az Alföldön Pál-napkor készítik, de 
Luca-napkor ugyancsak ismeretes lucapogácsa 
néven. Libával kapcsolatos termékenység-va-
rázslásra is vannak példák: Szeged környékén a 
lúd fenekét piszkálják meg ezen a napon, hogy 
szaporán tojjon.  A Pál-napi tojásból kelt libát 
Csépán veszekedősnek, marakodósnak tartják.
(Forrás: Internet)

Tarka-barka

Egy éjszaka 
följegyzéseiből

 Márton Károly

  1. A macska örömében is karmol.
  2. A megpatkolt ló jobban húz.
  3. Amikor felsír a hegedű, nincs fájdalma.
  4. Ásító ember ne beszéljen!
  5. Hamuban sült pogácsa mindig jó útitárs.
  6. Lekésett buszra nem érdemes jegyet váltani.
  7. A rövidlátó köd nélkül sem lát messzire.
  8. Akik pletykálnak, azok irigykednek is.
  9. Aki késni szokott, bosszankodik, ha várnia kell.
10. Sírásó a más szomorúságán gazdagodik.
11. Diófának nem árt a bottal verés.
12. Sétapálca nem csak a sánta embernek való.
13. Csokornyakkendő is magányos a szekrény alján.
14. Egy nemzetből nem lehet mindenki hős.
15. A kutya, ha megvész, már nem ismeri gazdáját.
16. A motorbiciklinek sem jó, ha esnek vele.
17. Aranyérnek a bányász sem örvend.
18. Ha a hegy megy Mohamedhez, az már katasztrófa.
19. A fekete ruhán is eshet folt.
20. A volttal dicsekedni lehet, de meggazdagodni nem.
21. Az északi sarkra ne indulj bikiniben!
22. Ne a könyvet hibáztasd, ha a lábos lecsúszik róla.
23. Szarkát ne bízz meg csirkeőrzésre.
24. A csók egy láthatatlan pecsét, ha nem rúzsos a száj.
25. Ha meglyukad a zsák, nem mindig egér rágja ki.
26. A lovat mindig az üti, aki nincs szekér elé fogva.
27. Nem minden nagyfülű szamár.
28. Az éjjeliőr nappal is dolgozhat.
29. A gomb is lehet csatár a gombfociban.
30. Aki igazgyöngyöt kap nem sokat gondol a csigára.
31. Sánta ember nem mindig sántaságáról híres.
32. Lyukas cipőben is izzadhat a láb.
33. Vigyázz, a betegség külföldön is utolér!
34. Tyúkszemre nem írnak fel szemüveget.
35. Ha a cipő szorít, nem csak a lábnak kényelmetlen.

Ids házaspárok közös nyelve

Nagypapa kinyitja az egyik szekrény ajtaját, és keresgélni kezd a 
polcokon.

A nagymama megkérdi:
– Mit keresel?
– Semmit!
– Az nem ott van, hanem az ágy alatt!

A hosszú házasság titka

Egy  műsorba meghívtak egy házaspárt. A néni is, a bácsi is 100 
éves volt. A műsorvezető - a bácsihoz fordulva - nem hagyta ki az 
ilyenkor szokásos kérdést:

–  Bácsi, maga szerint mi a hosszú élet titka?
Mire az:
– Tudja, amikor a feleségemmel összeházasodtunk, már vagy 75 

éve, megegyeztünk, hogy ha elkezdünk veszekedni, nem folytatjuk 
tovább, hanem az egyikünk kimegy a házból. Hosszú életemet annak 
tulajdonítom, hogy rengeteget voltam friss levegőn!

Hogy hívják…?  

… a 3 dimenziós szekeret? – Térfogat. –
… a tréfás kávéfőzőt? – Mokkamester. –
..... az átlátszó kutyát? – Nejlon tacskó.
… a német jeges macit? – Dermedve.
… a törött lábú cigányt? – Gipszi.
… Kombi úr feleségét? -Kombiné.  És a családját? – Kombináció.
… az arab fogorvost? – Blend Ahmed.
… az orosz hangmérnököt? – Borisz Jelszint.
… a mozigépész feleségét? – Matiné.
… a félénk tolltartót? – Attól tartó...
… a görög kifőzde tulajdonost? – Abrosz Tisztakosz.
… az internetező szerzetest? – Felhasználó barát.
… a japán autószerelőt? – Cseregumi Hamaroda.
… a kövér indiánt? – Gömbvillám.
… a görög kártyást? – Namilesz Teosztasz. 
… a finn sífutót? – Porho Hessinnen.
… a cseh adóellenőrt? – Holacsek. 
… arab kapust? – Kapd El Hammar.
… a lassú, de mégis dolgozni akaró indiánt? – Igyek szem.
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Állandó
támogatóink

A háztartási hulladék elszállításának programja

A Sc F&G ECO SRL hulladékszállító vállalat 
közleménye szerint, minden csütörtökön 
az alábbi utcákból szállítják el a háztartá-
si hulladékot: Szegfű, Vadász, Szőlő, Dó-
zsa György, Gyümölcsös, Iskola utca I. II., 
Szabadság, Március 6., Egyesülés, Rózsák 
utca, Rhédey tér, Május 1., Új, Kis, Hárs-
fa, Május 1. II., December 1, Eper, Tavasz, 

Erdő, Esthajnalcsillag, Malom, Gólya, Már-
cius 8., Nicolae Bălcescu, Rava utcák. Pén-
tekenként pedig a következő utcákból: a 
December 22., a Stadion, a Hosszú utcai 
tömbháznegyed, Állomás, Küküllő, Petőfi 
Sándor, Keskeny, Mező, Mihai Eminescu, 
Kertek, illetve Lóc, Bözöd és Bözödújfalu 
kerül sorra.

Felújítják a Krispatak felé vezet utat

Tavasszal elkezdődik a  Kőrispatak és Maros 
megye határa közötti út felújítása, amelyre 
Hargita Megyei Tanácsnak már érvényes 
szerződése van. A közel öt kilométeres sza-
kasz kivitelezésére, a munkakezdési paran-
csot követően kilenc hónap áll a nyertes 
Maros Utak és Hidak Kft. rendelkezésére. A 
terv már elkészült, jelenleg már csak  az épít-
kezési engedélyek jóváhagyása van hátra. 
Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának 
elnöke és Szőcs László, Etéd község polgár-
mestere a lakosság türelmét kéri. Az említett 
szakasz jelenleg rossz állapotban van, ami az 
idei enyhe télnek is köszönhető. A kezdeti 
nehézségek és óvások ellenére tavasszal 
minden készen áll, hogy elkezdődjenek a 

munkálatok. Az idevonatkozó jogszabályok 
ugyanakkor meghatározzák, hogy hány fo-
kon teríthetnek le aszfaltot, de csakis száraz 
felületen végezhetnek ilyen munkálatokat. 
A karbantartás, ami a kövezésre is vonatko-
zik, nem kivitelezhető alacsony hőmérsék-
leten. Ugyanakkor a beruházás évében az 
adott útszakaszon nem költhetnek pénzt 
másfajta karbantartásra. 
Borboly Csaba felhívásban kéri a lakosság 
segítségét: tegyenek meg mindent közö-
sen, hogy a kivitelező cég tavasszal ezen az 
útszakaszon kezdje el a munkálatokat, és ne 
máshol.

(Forrás: internet, 2018. január 29.) 

Tamás Gábor 
Erdőszentgyörgyön

C sak a szívünkben nem száll az idő – 
Életúton Tamás Gáborral című kötet 

bemutatójára kerül sor 2018. február 22-én, 
csütörtökön este 6 órától a Rhédey–kas-
tély előadótermében. A kötetet bemutatja a 
szerző, Szucher Ervin író. A művész dallal 
és dedikálással ajándékozza meg a közönsé-
get. Belépés ingyenes. Mindenkit szeretettel 
várnak  a szervezők. 

A Soltis Lajos Színház 
tavaszi turnéja 

A celldömölki Soltis Lajos Színház 

eredetileg május 7–12. közötti hétre 

tervezte tavaszi erdélyi turnéját a Min-

dent látó királylány című mesejátékkal.  

Időközben a színház Szentiván éji álom 

című Shakespeare művéből készült elő-

adását beválasztották az országos szín-

házi fesztivál műsorába, amely éppen 

a turné időpontjával egybe esik, ezért 

a turnét egy héttel későbbi időpontra, 

azaz 2018. május 14–19. közötti hétre 

halasztották.. 

Birkozás a megyei szakaszon
  Kozma Jenő edző tudósítása

F ebruár 10-én zajlott a szabadfogású 
birkózás megyei szakaszának második 

fordulója.
A versenyt a szászrégeni sportiskola edző-

termében bonyolították le a következő részt-
vevőkkel: a marosvásárhelyi Iskolásklub, Ma-
rosvásárhelyi Mureşul,  az erdőszentgyörgyi, a  
nyárádszeredai, a gyulakuti Sportegyesület és 
a házigazda régeni Iskolásklub.

Sportolóink a következő eredményekkel 
tértek haza: 

Gyulakutáról: 
Balog Patricia (2008) 28 kg-os súlycsoport: 

I. hely, 
Balog Barbara (2004) 36 kg súlycsoport: I 

hely.
Nyárádszeredából: 
Szász Evelin (2003) 50 kg-os súlycsoport: 

I. hely, 

Szász Szeréna (2002) 55 kg-os súlycsoport: 
I. hely.

Erdőszentgyörgyről: 
Both Krisztián (2007) 35 kg-os súlycsoport: 

III. hely, 
Kokas Botond (2007) 35 kg-os súlycsoport: 

IV. hely.

Illusztráció


