
Csodaszép gyermekhangok zárták csü-
törtök délben a Népújsághoz karácsonyi
örömhírt hozók sorát. A marosvásárhe-
lyi Művészeti Szaklíceum zene szakos
ötödikesei osztályfőnökük, Kerekes-Szász
Emese vezényletével kórusórán tanult
magyar zeneműveket adtak elő szer-
kesztőségünkben.

A kis Jézus megszületett, örvendjünk – hall-
hattuk műsoruk elején, majd több szólamban

csendült fel a Bárcsak régen felébredtem volna!
Ezt követően a Mostan kinyílt egy szép rózsa-
virág, akit régen várt az egész világ kezdetű
dallal hirdették a gyermekek a betlehemi cso-
dát. Látogatóink között láttuk viszont a Doma-
hidi nővérek legkisebbikét, Annát is, akinek
különleges, ég adta tehetségéről már több alka-
lommal írtunk lapunkban. Tavaly ez a csöppnyi
kislány köszöntötte a Honfoglalás című dallal a
pünkösdi zarándokvonatot. De a többi kis éne-
kes is azt sugallta hangjával, jelenlétével, hogy
gyakran találkozunk még velük városunk, netán
tágabb környezetünk színpadain. 

Amint azt osztályfőnöküktől megtudtuk, a
művészetis diákok szerdán a Kultúrpalota kis-
termében zajlott iskolakoncerten léptek fel. Ke-
rekes-Szász Emese azt is hozzátette, hogy
igyekeznek megragadni minden alkalmat arra,
hogy anyanyelvükön másoknak is énekelhes-
senek. 

Szerkesztőségünkben először járt a csapat,
jövőre visszavárjuk valamennyiüket. Addig
is békés karácsonyt és boldog új esztendőt,
jó egészséget és számtalan sikert kívánunk a
kis művésznövendékeknek és pedagógusuk-
nak!
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Nagy Székely Ildikó 

Kétszázmillió forint
felett kelt el egy 
Tihanyi-látkép…
Rekordáron, kétszázmillió forint felett
kelt el Tihanyi Lajos Pont St. Michel
Párizsban című látképe a Virág Judit
Galéria téli árverésén, amelyen
ugyancsak jelentős áron talált gazdára
Csontváry Kosztka Tivadar hetven
éve eltűntnek hitt Olasz halász című
képe is. 

____________4.
Emléktáblát kapott
Tompa Mihály 
Emléktáblát kapott Debrecenben
Tompa Mihály költő, református lel-
kész születésének kétszázadik évfor-
dulója alkalmából. 

____________6.

Művészetis diákok köszöntöttek

Minikoncert szerkesztőségünkben
Olvasóink 

figyelmébe!
Hirdetési irodánk 

nyitvatartási programja:
– szombat, december 23.:

ZÁRVA
– vasárnap, december 24.:

ZÁRVA
– hétfő, december 25.: ZÁRVA
– kedd, december 26.: 9 – 13

óra között
Következő lapszámunk szerdán,

december 27-én jelenik meg. 
Érdeklődni a 0742-828-647-es

telefonszámon. 

Fotó: Karácsonyi Zsigmond



Az idei év leghangulatosabb
tanácsülését tartották meg
csütörtökön délután a megye-
házán. Az állami filharmónia
kórusa az előző években rög-
zült hagyományt követve
igazi színvonalas karácsonyi
műsorral lepte meg a taná-
csosokat, a meghívottakat és
a sajtót. Nem is kell más
szebb ünnepköszöntő, mint
az ismert román kolindák, a
Mennyből az angyal, a Dicső-
ség mennyben az Istennek
című dalok profi tolmácso-
lása. 
A megye átvenné 
a Bornemissza-kastélyt

A megyei önkormányzat többek
között arról döntött, kezdeményezni
fogja, hogy a görgényszentimrei
kastély kerüljön át Maros megye tu-
lajdonába. Az A kategóriás műem-

lék épület már 2010 óta a Maros
Megyei Múzeum ügykezelésében
van, de mostanáig Görgényszent-
imre község tulajdonát képezte. A
Maros Megyei Múzeum uniós pá-
lyázatot készített elő a kastély fel-
újítására, amely a munkálatokat
követően múzeumként fog mű-
ködni. A projekt célja a megyei mú-
zeum görgényszentimrei részle-
gének bővítése és a Bornemissza-
kastély bevonása a megye turiszti-
kai körforgásába. 
Közbeszerzés a keresztúri 
átrakóállomás működtetésére

Az év utolsó tanácsülésén elfo-
gadták azt a dokumentációt, amely
alapján a megyei tanács közbeszerzési
eljárást indít a maroskeresztúri válo-
gató-, komposztáló- és átrakóállomás
működtetőjének a kiválasztására. A
dokumentációt előzetesen a marosvá-
sárhelyi önkormányzat is jóváhagyta. 

Három partnerségi projektet 
fogadtak el 

A csütörtöki ülés napirendjén
három partnerségi projekt is szere-
pelt, ezeket elfogadta a tanács. Így
a megyei önkormányzat
jövőre 100 ezer lejjel
támogatja a Maros Me-
gyei Sporttáncegyesü-
letet a 2018-as országos
sport táncbajnokság
megszervezésében. Egy
másik együttműködés
által a tanács hozzájárul
az Erdélyi Kárpát-
egyesület által kezde-
ményezett nemzetközi
szeminárium megszer-
vezéséhez, amelynek
keretében a Mária-za-
rándokút népszerűsíté-
sében részt vevő
szervezetek találkoz-

nak. A harmadik egyezmény 
a romániai magyar líceumok 
2018-as országos matematikaver-
senyének megszervezésére vonat-
kozik, amelyet jövőre a szovátai
Domokos Kázmér Szakközépis-
kola szervez. A megyei tanács 

20 ezer lejjel támogatja a vetél-
kedőt.

A tanács elfogadta a megyei ta-
nácsnak és az alárendelt intézmé-
nyeknek fizetendő adók és illetékek
értékét a 2018-as évre. Ezek értéke
a 2017-es szinten marad. (mezey)

A nemzetközi versenyeken do-
bogós helyen végzett 168 diá-
kot, 202 tanárt és 88 iskolát
jutalmazták december 19-én
Bukarestben a parlament Ro-
setti termében. A Közoktatási
Minisztérium által szervezett
ünnepségen megyénkből hét
diák részesült elismerésben és
pénzjutalomban. 

Négyen a díjazottak közül a Bolyai
Farkas Elméleti Líceum tanulói, akik
egy második és két harmadik díjat
nyertek matematikából, valamint egy
dicséretet magyar nyelv és irodalom-
ból, és nem az első alkalom, hogy
ilyen eredményesen szerepelnek.

A Bolyai középiskola könyvtárá-
ban a díjnyertes diákokkal beszélget-
tem. A jelenleg hetedikes
Barta-Zágoni Bernadette az április
végén tartott beregszászi nemzetközi
magyar matematikaversenyen a hato-
dik osztályosok csoportjában a máso-
dik helyen végzett. A tizenegyedikes
Ferencz Dániel a középiskolások
nemzetközi magyar matematikaver-
senyén, amelynek márciusban a fel-
vidéki Somorja volt a helyszíne, a
tizedik osztályosok csoportjában har-
madik díjat nyert. Mindketten Mátéfi
István tanítványai. Ugyancsak harma-
dik helyezést ért el Beregszászon a
hetedik osztályosok csoportjában a
jelenleg nyolcadikos Kis Anita, akit
Horváth Éva tanít matematikából.
Nagy Brigitta Rebeka, Soós Katalin
tanítványa az októberben Pécsen tar-
tott Apáczai Csere János magyar iro-
dalom és kultúra nemzetközi
tantárgyversenyen dicséretben része-
sült. A nemzetközi versenyen való
részvételt valamennyien az országos
versenyeken elért helyezés alapján ér-
demelték ki.

Amint a bolyais diákok elmondták,
napi két-három, sőt négy órát is ké-
szültek a nemzetközi megmérette-
tésre, részben az iskolában és otthon
is. Felkészítő tanáruk mellett, akinek
a beszélgetéskor is köszönetet mond-
tak, a legtöbb esetben a szülők segít-
ségére is számíthattak. Kis Anita
szavaiból kiderült, hogy a néptánc és
az idegennyelv-órák is belefértek a
napi programjába. Felkészítő tanár-
nője a későbbiekben hozzátette, hogy
Anita ötödikes korától díjazott a nem-
zetközi tantárgyversenyeken, és min-
den tanévet úgy kezd, hogy a nyári

szünidőben megtanulja a következő
év matematikaanyagát, az iskolai év
során pedig elsősorban a versenyre
készül. Otthonról jelentős támogatást
kap, elismerésre méltó a munkaereje,
szorgalma. Ferencz Dániel szerint
nehéz volt a vetélkedő, ami két napig
tartott, és a logikai feladatok voltak
többségben, de megbirkózott velük. A
nyolcadikos Nagy Brigitta Rebeka el-
mondta, hogy a Pécsen tartott verse-
nyen Szabó Magda Abigél című
műve alapján egy fogalmazást kellett
írniuk arról, hogy a főhős milyen
megpróbáltatásokon megy át, és a
szereplők hogyan változnak a cselek-
mény során. 

A beszélgetésen részt vettek a fel-
készítő tanárok, Horváth Éva mate-
matika-, Soós Katalin magyarnyelv-
és irodalomtanár. Beszámoltak, hogy
számukra is élmény volt a parlamenti
ünnepségen való részvétel, ahol elis-
merő, őszinte beszédek hangzottak el,
amelyekben a diákok teljesítménye
mellett a pedagógusok munkáját is ér-
tékelték.

Mátéfi István matematikatanár, az
iskola igazgatója hozzátette, hogy az
országok közötti versenyen eredeti, a
nemzetközi matematikaprogram
alapján összeállított feladatokat kel-
lett megoldani, amelyek részben el-
térnek a romániai tananyagtól, de az
országos versenyen is számonkérték. 

Felkészülni nagyon jól beosztott és
megszervezett otthoni program alap-

ján és a szülők komoly támogatásával
lehetséges – mondták egybehang-
zóan. 

A diákokat ösztönzi, hogy a diplo-
mával járó pénzjutalmon kívül az első
helyezettek egy évig a minimálbérnek
megfelelő összegű ösztöndíjban ré-
szesülnek, a második díj nyertesei az
összeg háromnegyedét, a harmadik
helyezettek az összeg felét kapják.
Pénzjutalom jár a felkészítő tanárok-
nak és minden nyertes diák iskolájá-
nak is, ami Mátéfi István szerint nagy
segítséget jelent az intézménynek,
hogy az eredményes katedrákat fej-
leszteni tudják. A jövő tanévtől pedig
a nemzetközi versenyeken dicséret-
ben részesült diákok is számíthatnak
az ösztöndíjra – tette hozzá. 

A parlamenti ünnepségen a díjazot-
tak között volt Vajda Péter, az Európa
Általános Iskola diákja, aki az 5-8.
osztályos tanulók nemzetközi magyar
matematikaversenyén a hatodik osz-
tályosok között a második lett, felké-
szítő tanára Secareanu Éva. Nagy
Zsuzsa, a Dr. Bernády György Álta-
lános Iskola tanulója a hatodik osz-
tályosok között a harmadik helyen
végzett, felkészítő tanára Bartos
Honorea. A Papiu Ilarian Főgimná-
zium nyáron érettségizett diákja,
Cosmina Cristina Price a nemzet-
közi román olimpián lett második.
A már egyetemi hallgató diáklányt
Raluca Marian készítette fel.
(bodolai)

Ma VIKTÓRIA, 
holnap ÁDÁM és ÉVA napja.
ÁDÁM: valószínűleg sumer eredetű
név, jelentése: atyám.
ÉVA: héber eredetű, jelentése: életet
adó. 

23., szombat
A Nap kel 

8 óra 4 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 38 perckor. 
Az év 357. napja, 
hátravan 8 nap.
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Fotó: Bodolai Gyöngyi

A Bogdán sípálya 
várja a sízőket

December 26-ától, keddtől beindítják a Bogdán sípálya felvo-
nóit, és január 14-éig, azaz a vakáció egész ideje alatt mindennap
üzemelni fognak. A sízőket naponta 10-17 óra között várják. A
hó vastagsága körülbelül 25 cm, sízésre kiváló, hiszen a hóágyú-
kat is működtetik, hogy a pályákon megfelelőek legyenek a vi-
szonyok. 

A továbbiakban, azaz január és február folyamán minden hét-
végén – pénteken, szombaton és vasárnap –, valamint a februári
vakációban – 3-ától 11-éig – is működnek a felvonók. Feltéve,
ha akkor is lesz elegendő hó. 

A napi bérlet ára 60 lej. Aki „pontos” közös bérletet vált, az a
Havas Bucsinon, a homoródfürdői Lobogón s a csomafalvi sípá-
lyákon is használhatja. Ennek ára maradt a tavalyi: egész idényre
felnőtteknek 750 lej, gyerekeknek 560 lej. 

A Bogdán sípálya, ahol összesen 2,3 kilométeren lehet siklani,
várja a sízőket. Újdonság, hogy idén nemcsak a tetőn, a mene-
dékházban, hanem a pálya aljában is melegedő áll a rendelkezé-
sükre. (mezey) 

Év végi tanácsülés karácsonyi kántálókkal

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. december 22.

1 EUR 4,6346

1 USD 3,9285

100 HUF 1,4767

1 g ARANY 158,8245

IDŐJÁRÁS
Felhőátvonulások, 
borús idő

Hőmérséklet:
max. 2 0C
min. -1 0C

Díjazott diákok, tanárok és iskolák
A Bolyai az élen

Karácsonyi sorsolás 
a szerkesztőségben 

december 27-én, 
szerdán 15 órakor!

A Népújság szerdán 15 órától tartja a szerkesz-
tőségben (Dózsa György utca 9. szám) a Hűséges
előfizető – DECEMBER nyeremény (4x100 lej a ma-
rosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidékieknek) és a
Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdek-
lődőt szeretettel várunk!



A mindig megújuló karácsonyi történetnek ma az az első üzenete,
hogy vannak angyalok. A pásztorok ott Betlehem mezején lehet,
hogy nem gondoltak erre. Ott a réteken vagy az erdőszéleken a pász-
torok azt tudták egészen biztosan, hogy ott van egy nyáj, az ő nyájuk,
amit védeni, őrizni kell, ami mellett ott kell állni nehéz éjszakákon.
És tudták, hogy a pusztaságban és a rengetegben vadállatok vannak,
melyek széttéphetik a nyájat. És tudták, hogy vannak tolvajok, akik
ellophatják a nyájat. És tudták, hogy vannak erőszakos pásztorhor-
dák, akik elrabolhatják a nyájat. De nem tudták olyan bizonyosan,
hogy vannak angyalok. 

Az első karácsony éjszakáján először erről győződtek meg: van-
nak angyalok is. Amikor lehajolt a menny, és hallatszott az angyalé-
nek: dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek és a földön
békesség és az emberekhez jóakarat – akkor az járhatta át a szívüket,
hogy Istenem, lám, nem csak nyáj van, amit mi tartunk tíz köröm-
mel, hogy el ne vesszen, nem csak a mi erőnk őrzi. Lám, nem csak
vadállatok vannak, és nem csak tolvajok vannak, és nem csak félel-
mek és ellenséges hordák vannak. Angyalok is vannak. 

Ez a karácsony első üzenete a mi számunkra is, akik őrizzük a
magunk kicsi nyáját: a családunkat, szeretteinket, a mieinket, mert
sokszor ott vannak körülöttünk a vadállatok, sokszor ordít a gyűlölet,
sokszor ordít a fájdalom, a félelem, a bűn, a züllés, a lelkiismeret-

lenség, a szeretetlenség. Sokszor jön a sátán, a nagy ellenség, és el-
rabol egy-egy lelket. Úgy megszoktuk már, hogy ezek mind vannak.
El is feledkezünk arról, hogy angyalok is vannak. Nemcsak bűn van,
nemcsak gyűlölet van, hanem van bocsánat és van szeretet is. Nem-
csak rabló rosszindulat van, hanem van visszaadó jóindulat is. Nem-
csak nagy fájdalmak vannak, de van vigasztalás is. Nemcsak erőszak
van, de van szeretet is. Nemcsak egymást megsebző bántás van,
hanem van gyógyító, bekötöző szeretet is. Angyalok is vannak! 

Ezen a karácsonyon ezt köszönjük most meg Istennek. Először
ezt köszönjük meg, hogy angyalok is vannak. Találkoztunk mi már
velük, ha nem is éppen olyanokkal, mint a pásztorok. Lehet, hogy
az egyik közülük hajlott hátú és reszkető kezű volt már. Úgy mond-
tad neki, hogy édesanyám. De lehet, hogy az angyali szeretetet éppen
az unokádban kaptad meg. Lehet, hogy egyszer itt a templomban állt
melléd, amikor elöntötte szívedet az Isten iránti bizalom. Lehet, hogy
úrvacsorát vettél, amikor megérintette az életedet, de úgy, hogy egy
egész éven át, egyik karácsonytól a másikig, még ha el is feledkeztünk
róla, mégiscsak mellettünk voltak az angyalok. És volt szeretet, és volt
békesség is, bocsánat, jóság is, legfeljebb nem vettük észre, legfel-
jebb csak a sötét életerdőt figyeltük, és tele voltunk aggodalommal
meg félelemmel, de nem vettük észre, hogy angyalok is vannak. 

Viggo Johansen (1851-1935)

Nem hallod-e? Kopogtat valaki… 
Told hátra, édes anyjok, a reteszt! 
Setét van künn, s erősen fú, esik… 
Ereszd be a szegény utast, ereszd! 
Boldogtalan, kinek ma útja van, 
S ott éri a szent est, hol idegen! 
Csak erre, erre! bátran egyenest, – 
A szó elég jókor lesz ide benn! 
– Ah, ifjú s vándor, mint a mi fiúnk! 

Isten hozott, oldozd le saruid – 
Jól ég a tűz, melengesd fel magad! 
Szemközt fogott a csapkodó vihar, 
Hajfürtöd a két orcádhoz tapadt! 
Hja szenvedés az utas élte most… 
Szél ostora s köd a kísérete, 
Ember s hajlék öröm reája, kit 
Éhes, vonító vad kísérgete. 
– Nem jársz-e künn te is, szegény fiam? 

Elébb, elébb! Úgy hátra mért vonulsz? 
Tied köztünk az asztalnál a hely, 
Szerény tálunk mellett bor és kalács, 
Elégülj meg, vidulj fel, s ünnepelj! 
Vendégünk vagy, s szállást ad e fedél, 
S alatta szél – hideg, ne félj, hogy árt! 
Megosztjuk, ami jót nyerénk – veled, 
Nyújtsd közelebb azt az üres pohárt… 
– Hol ünnepelsz te most, jámbor fiúnk? 

Aztán beszélj, hadd halljam a szavad. 
S hogy ifjú szívednek mily álma van? 
Nagy cél után kellett eredned – a 
Széles világnak ily fiatalon! 
Élnek-e még szüleid, a kiket 
Úgy érdekel szerencséd és bajod? 
Hazafelé fordul-e már utad, 
Vagy a tieid még messzebb hagyod? 
– Miként az a mi kedves, rossz fiúnk! 

Mert úgy van az! oly balga a szülő: 
Hogy a fiak serdült korára vár. 
Akkor kiszállnak… S árván marad 
Üres fészkében az anyamadár. 
Bár szüntelen fáj, fáj… ilyenkor ont 
Az a hiány legkeserűbb könnyüt: 
Midőn az édes vagy szent alkalom 
Nagyot, kicsinyt a háznál egybegyűjt… 
– Mikor térsz meg mi várva várt fiúnk? 

Mikor telnek be édes álmaink…?! 
Úgy lenne majd végóránk is nyugodt… 
De ím éjfélt üt – a hívő világ 
E nagy s dicső ünnepre eljutott: 
Hogy reggel új, szent érzések között 
Hallgassuk a váltság örök szavát: 
Hajtsuk fejünket nyugalomra most, 
Jer, a vetett ágy vár… jó éjszakát! 
– Jó éjszakát, mi szeretett fiúnk! 

Kétszáz éve született a költő. (Folytatás a 4. oldalon)

Csiha Kálmán

Karácsony 
Alapige: Lukács 2,8–12 

SZERKESZTETTE:
KAÁLI NAGY BOTOND

1312. sz., 2017. december 23.
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Isten azért hozza el a karácsonyt, hogy
Jézus Krisztus születése napján megérintse
szívünket az a vigasztaló nagy tapasztalás,
hogy értünk jövő angyalok is vannak, hogy
értünk jövő szeretet is van. 

Persze az angyal nem ment el mindenkihez
azon az estén, csak a pásztorokhoz. Mert kü-
lönbség van nyájőrzők és nyájőrzők között.
Úgy mondja az Úr Jézus a János evangéliu-
mában, hogy a béres, amikor látja jönni a far-
kast, elszalad, és otthagyja a juhokat, mert ő
csak béres, és a juhok nem az övéi. De a
pásztor ott marad, és életét adja a juhokért.
Hát aki csak béres a családjában, aki csak
béres az egyházában, aki csak béres a hité-
ben, aki csak béres a világban, aki lelkiisme-
ret nélkül csak a haszonért, csak az érdekért
és csak addig fáradozik, amíg megfizetik,
csak addig szeret és csak addig áll meg a he-
lyén, amíg jól megy a dolga – az nem talál-
kozik az angyalokkal. A béresekhez nem
jönnek el az angyalok. Az angyalok azokhoz
a pásztorokhoz jönnek, akik életüket adják a
juhokért, a társért, a gyermekekért, akiknek
a szívében ott él és ég az evangélium, az igaz
emberség, akiknek szíve ott dobog önzetlenül
a Krisztus nyájáért, akik úgy és ott állnak a
világban, amiként és ahová Isten állította
őket, akiket a belülről és a felülről jövő hang
és nem az érdek és nem a haszon irányít. A
pásztorokhoz jönnek az angyalok! 

Tudják ezt a pásztorok! Találkoztak vele
sokszor betegágyak mellett, gondok mélysé-
ges éjszakájában, amíg őrizték a nyájat, amíg
félelmek szorították össze a torkukat. Talál-
koztak az angyalokkal! Angyali üzenetek
hulltak a szívükre. Valami felülről jövő, le-
hajló erő segítette őket, hogy igazi pásztorok
tudjanak lenni. 

Az angyalok a pásztorokhoz jönnek. Néha
kívülről jövő segítséggel, néha az Ige szár-
nyán, néha az imádság perceiben, néha éle-
tünk fordulataiban. Néha az angyalok
odajönnek hozzánk, a kezünk bőre alá búj-
nak, és adakozó kezünkben élnek. 

Áprily Lajosnak van egy szép karácsonyi
verse. Egy szegény karácsonyán írta. Lehet,
éppen a háború alatt, amikor nem volt mit
adjon az övéinek. De akkor állt mellé legkö-
zelebb az angyal. Így írt róla: „Angyal zenéje,
gyertyafény –/ Kincses kezem, hogy lesz sze-
gény?/ Nem adhattam ma semmi mást,/ csak
jó, meleg simogatást./ Mi győzött érdessége-
men?/ Mitől csókolhat úgy kezem?/ Simoga-
tást mitől tanult?/ Erembe Krisztus vére
hullt?/ Szemembe Krisztus-könny szökött? 
–/ kinyúló kézzel kérdezem./ Áldott vagy a
kezek között,/ Karácsonyi koldus.” 

Sokszor, amikor a legszegényebbek va-
gyunk, odaáll mellénk az angyal, és a pász-
toroknak egy meleg simogatásában benne
van a mennyei angyalok minden üzenete. 

A mi életünknek is ezek a gyermekkorunk-
ból, messze évekből lelkünkön is megmaradó
meleg simogatások a legnagyobb kincsei. Az
Istentől jöttek ezek. És az Isten bízta ránk,
hogy továbbadjuk, hogy mások is megtapasz-
talják, hogy angyalok is vannak. 

Majd azt is megtapasztalták a pásztorok,
hogy az angyalok nem onnan jöttek, ahonnan
gondolták. Az angyalok egészen más irány-
ból jöttek. A pásztorok nézték a nyájat, és
nézték az erdőt. Azt hitték, hogy mindent lát-
nak. És egyszer csak felülről, egy másik
irányból jöttek közéjük az angyalok. 

Karácsonynak az a boldog üzenete, hogy
lehet felfelé is nézni, hogy van egy másik
irány is. Nem csak az, amit megszoktunk.
Nem csak a gondok iránya, az emberi re-
ménységek, erők és számítások iránya. Nem
csak az emberi nappalok és az emberi éjsza-
kák iránya. Van egy másik irány: az Isten irá-
nya. Azért szép a karácsony, mert ekkor abba
az irányba nézünk, ahonnan jött Jézus, ahová
visszament Jézus, és ahonnan újra eljön
majd. Karácsonykor érezzük szívünkben
ennek az új iránynak minden dimenzióját.
Valami összeköt azokkal, akik odafent van-
nak, és azzal, aki odafent trónol. Ez a kará-
csony harmadik nagy ajándéka. Az első az,
hogy vannak angyalok, a második az, hogy a
pásztorokhoz eljönnek az angyalok. A harma-
dik az, hogy a pásztorok megtanulnak felfelé
nézni, aztán maguk köré gyűjtik a kicsi pász-
torokat, a botra támaszkodó öreg pásztorokat,
a könnyeseket, a boldogokat, és fölfelé mu-
tatnak, és azt mondják: most együtt tanuljunk
meg fölfelé nézni. Mert van „fölfelé” is. 

A megfélemlett pásztoroknak azt mondják
az angyalok: „Ne féljetek, mert hirdetek nék-
tek nagy örömet, mely az egész népnek
öröme lészen”. Nagy öröm! A pásztorok min-
den félelmét ez a nagy öröm borította be. Sok
okuk volt a félelemre. Félhettek azelőtt a tá-
madásoktól, a saját bűneiktől, mert megérez-
ték, hogy ők bűnösök és közel van hozzájuk
Isten. De aztán beborította őket a nagy öröm,
az a nagy öröm, hogy született nékik ma a
Megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városá-
ban. Ez volt számukra a nagy öröm! Lehet,
hogy sok nagy öröm volt abban az évben,
1994 évvel ezelőtt a Római Birodalomban.
Lehet, hogy lélekszakadva vitték a hírt a kül-
döncök, a katonák, hogy győztek a csatában,
hogy a birodalom új tartománnyal gazdago-
dott. Lehet, hogy nagy felvonulásokat ren-
deztek Róma piacán. Mennyi öröm volt! De

hol vannak ma már azok az örömök? Hol van
Augustus császár? Mit számít ma már az,
hogy nagyobb lett akkor a Római Birodalom?
Nem is tudunk azoknak az öröméről, akik
felvonultak Róma piacán! De nem csak az
akkori örömök, mert hol van a tavalyi öröm,
hol van a tegnapi öröm? Ha csak emberi örö-
möd van, ki tudja, holnap hol lesz már a mai
örömöd?! Mert nekünk, embereknek, még az
Augustusoknak is, az örömeink csak egyik
naptól a másikig tartanak. Elpárolognak, mint
a pára, elolvadnak, mint a hó, eltűnnek, mint
az álom. Beborítja őket a bánat, miként a köd
a réteket. 

De ezt a nagy örömöt, hogy született né-
künk ma Megtartó, ki az Úr Jézus Krisztus,
ezt a nagy örömöt semmiféle bánat eltün-
tetni, beborítani nem tudta. Ebből az öröm-
ből él az egyház. Fiatalok, öregek,
bánatosak, boldogok. Ezzel a nagy örömmel
állnak a síroknál, ezzel a nagy örömmel
gyúlnak meg a karácsonyfa gyertyái. Kétezer
év nem tudta elhomályosítani, eltüntetni azt
a nagy örömet, hogy született nékünk ma a
Megtartó. 

Milyen igazuk volt az angyaloknak. A
pásztorok ezt biztos nem érezték át. A pász-
torok azt hihették, hogy ez nekik öröm, hogy
ez az egész Izráelnek öröm, hogy az egész vi-
lágnak öröm. De mit tudtak ők arról, hogy
kétezer év múlva itt és ma nekünk is öröm
lesz? Míg a világ világ lesz, mindig öröm
lesz. Ez a nagy öröm: született nekünk ma
Megtartó! – elfogyhatatlan. Hogy szeretnénk
megtartani egymást, hogy fogjuk a gyerme-
keink kezét, az egymás kezét. Az erős kezek
gyengévé válnak, lehullnak, elengednek és

elengedjük őket. Tartjuk a gyermekeinket, az-
után tartanak bennünket a gyermekeink,
aztán ők is el kell hogy engedjenek. Csak egy
kéz van, csak egy örökkévaló, megtartó kéz
e világon. Annak a Megtartónak a keze, aki
„az Úr Krisztus a Dávid városában”. 

Ez az öröm, akárhová kerülsz, mindig
megmarad. Ez a kéz mindig lenyúl érted.
Mindenki elhagyhat, becsaphat, kijátszhat,
megtagadhat, elfelejthet, de ez a kéz mindig
lenyúl érted. Megtagadhatod, elfelejtheted,
de mégis visszavár. Amikor hozzá térsz, az ő
kezét mindig megtalálod. Mert mi hitetlen-
kedhetünk, de ő hű marad, ő magát meg nem
tagadhatja. És szállhatnak az évek, karácso-
nyok, nagypéntekek, örömök és nehéz bána-
tok, sem élet, sem halál, sem jelenlevők, sem
elkövetkezendők, semmi minket nem tud el-
szakítani az ő szeretetétől, amellyel hozzánk
jött, hogy minket megtaláljon és megváltson. 

Jele is van ennek: Az lesz örökös jele
ennek – mondták az angyalok –, hogy „talál-
tok egy kisgyermeket bepólyálva feküdni a
jászolban”. A pásztorok megtalálták Jézust.
Vajon te megtalálod-é? Először úgy, ahogy
az előbb énekeltük. Vagy itt az Úr asztalánál,
annak kenyerében és borában. De meg kell
találni ott is, itt is, és akkor tiéd lesz a nagy
öröm, a karácsony döntő és legnagyobb aján-
déka, hogy szeret téged a te megtartó Krisz-
tusod. Ámen.

(Megjelent a Kelj fel és járj című prédiká-
ciós kötetben. Elhangzott a Gecse utcai Kis-
templomban az 1975 és 1990 közötti
esztendők valamelyik karácsonyán – 
a szerk.)
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Rekordáron, kétszázmillió forint felett kelt
el Tihanyi Lajos Pont St. Michel Párizsban
című látképe a Virág Judit Galéria téli árve-
résén, amelyen ugyancsak jelentős áron talált
gazdára Csontváry Kosztka Tivadar hetven
éve eltűntnek hitt Olasz halász című képe is. 

Az életműben is rekordnak számító árért,
220 millió forintért ütötték le Tihanyi Lajos
1908-ban készült olajképét. A festmény kiki-

áltási ára 80 millió forint volt. Az 1908-as
festmény egyik oldala a párizsi Pont St. Mi-
chelt, a másik pedig Ádámot és Évát ábrá-
zolja.

Tihanyi Lajos művét jutalékkal együtt 264
millió forintért vásárolta meg az Ernst Galé-
ria, a kép az Ernst Wastl és Eleni Korani
által gondozott műgyűjtemények egyikébe
kerülhet.

A galéria tájékoztatása szerint ez a magas
ár paradigmaváltást eredményezhet a magyar
műtárgypiacon, mivel a 200 millió forintos
határ közelébe eddig csak Csontváry Kosztka
Tivadar és Munkácsy Mihály alkotásai kerül-
tek. Tihanyi Lajosnak ebből a korszakból
származó művei a magyar fauve festészeti
irányzat kiemelkedő alkotásai, amelyek mind
magyar, mind nemzetközi szempontból fon-

tos elemei az egyetemes művészeti kánon-
nak.

A Virág Judit Galéria tájékoztatása szerint
a 223 műtárgyat felvonultató téli árverés
másik, kiemelkedő áron elkelt műve Csont-
váry Kosztka Tivadar Olasz halász című fest-
ménye volt. A művész taorminai tartózkodása
alatt festett képére a licitálás a magyar árve-
rések történetében rekordnak számító 
100 millió forintos kikiáltási árról indult, és
a mű végül 140 millió forintért cserélt 
gazdát.

Hosszú licitharc bontakozott ki Aba-
Novák Vilmos nagyméretű, Kikötő című
művéért is: a képet végül jóval a 80 milliós
becsértéke felett, 120 millió forintnál ütöt-
ték le. Ugyancsak jól szerepelt az árveré-
sen a festő Nyári kocsma című alkotása,
amelyet 7,5 millió forintos kikiáltási ár
után végül 28 millió forintért vásároltak
meg.

A tájékoztató szerint Vaszary János apró-
lékosan kidolgozott Pünkösdi rózsákért című
virágcsendélete a 24 millió forintos kikiáltási
ár csaknem háromszorosáért, 71 millió forin-
tért kelt el, és így ez a mű lett az eddigi leg-
drágábban elkelt Vaszary-festmény. 

Berény Róbert Piros ruhás nő zöld szobá-
ban (Reggeli) című alkotása Breuer Etát, a
festő feleségét, múzsáját ábrázolja. A fest-
mény 55 millió forintért cserélt gazdát. Mint
írják, a remekművek árverésén rekordnak
számító, 1,179 milliárd forintos összleütési
értéket értek el.

Kétszázmillió forint felett kelt el egy Tihanyi-látkép a Virág Judit Galéria árverésén



A lassan mögöttünk levő 2017-es eszten-
dőben a protestáns egyházakban, de a világi
médiában is sok szó esett a reformációról,
ami természetes is, hiszen az 500. kerek év-
forduló kapcsán valósággal belső kényszert
érzünk e világtörténeti eseményre való emlé-
kezésre. 

Valóban, a lutheri reformáció kezdetének
számító, 1517. október 31-i dátummal kez-
dődő folyamat gyökeres fordulatot hozott
nemcsak a korabeli egyház életében, hanem
a világi gondolkodásban is. A reformáció az
egyházban az egyetlen és biztos fundamen-
tumhoz, a Bibliához, Isten Igéjéhez, az Úr
Jézus tanításához való visszatérést eredmé-
nyezte, míg a világban tápot adott egy polgá-
rosult gondolkodásnak, a munka
megérdemelt megbecsülésének. Azaz meg-
tisztította a hitet, és ebből egyenesen követ-
kezett az, hogy megtisztította magát az életet.
A Mohács után három részre szakadt magyar-
ság számára pedig éltető, megtartó erőt jelen-
tett. A Károli Gáspár által magyar nyelvre
fordított Biblia, a nagy lendületet vett magyar
nyelvű könyvnyomtatás, az újonnan létrejött
nagyszámú magyar iskola nem csupán a re-
formáció tanainak terjesztését, népszerűsíté-
sét szolgálta, hanem mélyrehatóan átjárta és
formálta a magyar közgondolkodást. „Hi-
szed, hogy volna olyan-amilyen Magyarság,
ha nincs – Kálvin?” – kérdezi joggal Illyés
Gyula A reformáció genfi emlékműve előtt
című monumentális versében. Mert tudjuk, a
reformáció nem egy egyszeri időponthoz köt-
hető eseményt jelent, hanem sokkal inkább
egy folyamatot, amely az 1517. október 31-i
eseménnyel, azaz a lutheri 95 tétellel csupán
elkezdődött, viszont később Kálvinnal,
Zwinglivel, Melanchtonnal, Béza Todorral és
tegyük hozzá: a reformáció tanait felkaroló
magyar reformátorokkal kiteljesedett. Azon-
ban mindvégig megmaradt befejezetlen fo-
lyamatnak, amit maga a reformátori elv is
megfogalmaz: Ecclesia semper reformari
debet! (Az egyház reformációját mindig to-

vább kell vinni!) Ez nem egyszerű ténymeg-
állapítás, hanem a protestantizmus számára
mindenkori kötelesség. 

Szép Eduárd beresztelki lelkipásztor Re-
formáció a zsoltárokban című, 31 rövid ige-
hirdetést tartalmazó könyvében levő
prédikációk címeiből szemelgetek: Boldog-
ságunk reformációja. Indulataink reformáci-
ója. Gondolataink reformációja. Beszédünk,
szavaink reformációja. Szeretetünk reformá-
ciója. Tetteink reformációja. Kívánságunk re-
formációja… Az Úrral való kapcsolatunk
reformációja. Összefoglalásképpen röviden
így mondhatnánk: Az élet, a magunk életének
reformációja. Az 1517-ben elkezdődött, a to-
vábbi évtizedekben kiteljesedett reformáció
továbbvitelének legfontosabb eszköze nem
más, mint maga az egyház legfontosabb szol-

gálata: az igehirdetés, a Szó, mely Isten Igé-
jének külső formát ad. A templomi igehirde-
tés a reformáció korában akkora
elismertségnek és egyben fontosságnak ör-
vendett, hogy maga a reformáció mondta ki
mint tételt: Predicatio verbi Dei est verbum
Dei (Isten Igéjének prédikálása maga Isten
Igéje). Az emberi szó tehát, a Szentlélek
munkája által, Igévé, Isten beszédévé minő-
sül. 

Az egyház 16. századi megreformálásának
célja magának az életnek a „megreformá-
lása”, azaz megtisztítása, magasabb minőségi
szintre emelése volt. Ezért a reformáció nem
elefántcsonttoronyban született, elvont
eszme, hanem magából az életből kisarjadó,
és arra megtermékenyítően visszaható ke-
gyességi gyakorlat. Meg kell tisztulnunk be-

szédünkben, mely oly sokszor indulatos,
hamis, esetleg éppen hazug, szeretetünkben,
mely oly gyakran torz és személyválogató.

De hogyan? – kérdezzük. A magunk töré-
keny erejével, mely oly sokszor cserbenha-
gyott már? Nem! Egyedül Isten erejével
tudom életemet megreformálni. Az Úrral való
kapcsolatunk reformációja – olvasom Szép
Eduárd lelkipásztor egyik igehirdetésének
címét. Igen erre van szükségünk legelőször
is. Ez a dolgok alfája. Kiépíteni, megtisztítani
Istennel való kapcsolatomat. Élővé, azaz
mindennapossá tenni azt. És akkor megoldó-
dik boldogság, szeretet, családi gondjaim,
emberekkel való kapcsolataim mindennapi
problémája. Ebben segíti az olvasót e terje-
delmében kicsiny, de gondolatvilágában
annál nagyobb könyvecske. 

Szerda délelőtt sajtótájékoztatót tartott a
Gokart Racingnál a VIBE Fesztivál szerve-
zőcsapata. A helyszín az idén nyáron első al-
kalommal megszervezett parti nagy sikernek
örvendő egyedi kezdeményezésének, a VIBE
Kolinak is otthont adott, a fesztivál-szabad-
egyetem számos hallgatót vonzott a külön-
böző előadásaira – ezért is választották a téli
sajtótájékoztató helyszínéül a szervezők,
mintegy arra is utalván, hogy a jövő évben is-
mételten sorra kerül az egykori Félsziget
helyszínén megszervezett fesztivál.

Amint az a sajtótájékoztatón elhangzott, il-
letve amint a szervezői közleményben is ol-
vashatjuk, 2018. július 5-8. között a legjobb
erdélyi és magyarországi előadók érkeznek
Marosvásárhelyre. A szervezők újratervezett
fesztiválhelyszínnel, technológiai élménybá-
zisokkal és izgalmas panelbeszélgetésekkel
erősítenek, valamint ott lesznek Gröningen-
ben az Európai Fesztiváldíjak gáláján, mert a
VIBE Fesztivál bekerült a legjobb tíz európai
új fesztivál döntőjébe – jelentette be Rés Kon-
rád Gergely fesztiváligazgató. A hollandiai
testület január 17-én osztja ki az idei feszti-
váldíjakat. – Az, hogy a döntőbe, a szűkített
listára kerültünk, európai szinten jegyzett
fesztivállá avatta a VIBE-ot, Marosvásárhelyt
pedig a legjobb új európai fesztiválvárosok

közé emelte – tette hozzá a fesztiváligazgató,
majd megköszönte a támogatást a maros-
szentgyörgyi és marosvásárhelyi önkormány-
zatnak, a partnereknek és a szponzoroknak.
A fesztivál sokszínűsége, a VIBE Koli nyári
egyetem szakmaisága és a fesztivál össz-erdé-
lyi diáktalálkozó jellege adta meg az első VIBE
esszenciáját – utalt vissza az első kiadásra Rés
Konrád Gergely, aki szerint mindezek ezután
is erős pontjai lesznek a VIBE-nak, melynek
programjai jövőre egyetlen tematika köré szer-
veződnek majd.

Ez pedig a REkoncept Erdély: a második
VIBE egy olyan fórum lesz, amelyen Erdély
jövőképét próbálják felrajzolni neves kuta-
tók, informatikusok, vizuális művészek és
nem utolsósorban a fesztiválozók segítségé-
vel. – A REkoncept Erdély témát azért tartot-
tuk szükségesnek, mert a fiatal
nemzedékeknek új kihívásokra kell reagál-
niuk, stratégiákat építeniük. Helyi és globális
szempontokat kell úgy harmonizálniuk, hogy
élhető perspektívák lehetőségei körvonala-
zódjanak itthon, Erdélyben – mondta Buryán
Tünde, a nem zenei programok felelőse. A
téma mindenben visszaköszön majd. A jövő-
idéző fesztiválhelyszínt a kaputól a pihenő-
helyekig az organikus építészet
stíluselemeinek felhasználásával tervezik a
budapesti MOME-n végzett díjnyertes építé-
szek.

A REkoncept Erdélyhez hozzátartozik az
is, hogy felismerjék a valós igényeket, és
ezekre megpróbálunk releváns válaszokat
adni. Az első VIBE-os visszajelzések alapján
a szervezők a fesztivál helyszínének közepét
egy felnőttjátszótérnek engedik át. A techno-
lógiai fejlesztések a jövőben meg fogják ha-
tározni nemcsak azt, hogy hogyan, hanem azt
is, hogy mit gondolunk a világról. Tervben
van egy Virtual Reality fesztiváltúra kiépí-
tése, és a nem zenei programok között infor-
matikusok és vizuális művészek egy

interaktív élménybázist hoznak létre. Hang-
súlyosabb szerepet kapnak a nappali progra-
mok, mint a sport, divatsarok, erdélyi kortárs
művészek alkotásainak bemutatója.

Az első VIBE egyik legsikeresebb prog-
ramja a VIBE Koli volt, ezért még jobban in-
tegrálják a fesztiválba. Panelbeszélgetések
lesznek a sport, tudomány, kultúra, zöld tech-
nológiák területén. A szakelőadókkal arra ke-
resik majd a választ, hogy melyek a
legvalószínűbb újítások a szakterületen, mi-
lyen kütyüket fogunk használni hamarosan,
hogyan fogunk kommunikálni, milyen kul-
túrát fogunk fogyasztani. Sportolókkal, egye-
temi oktatókkal, szakmai téren elismert
személyiségekkel fogunk beszélgetni a Koli-
ban Erdélyről, Magyarországról és külföld-
ről.

A második VIBE zenei felhozatalának leg-
fontosabb szeletét az erdélyi zenekarok és
zenei producerek, valamint DJ-k jelentik.
Megújulva tér vissza az erdélyi elektronikus
szcéna gyűjtőszínpada, a Kompgyár. A többi
színpadon pedig a leghíresebb magyarországi

zenekarokkal és több külföldi fellépővel fog-
nak találkozni a fesztiválozók. Az első fellé-
pőket januárban jelentik be.

Ugyanakkor azt is megtudtuk, hogy kará-
csonyra ünnepi ajándékcsomagot adtak ki a
szervezők. A száz darab Christmas Magic
Box december 20-ától lesz elérhető a na-
gyobb erdélyi városok lokáljaiban, kocsmái-
ban. A 119 lejért kapható karácsonyi
VIBE-doboz egyedi stickert, vájbos üdvözlő-
lapot és fesztiváljegyet tartalmaz. A Christ-
mas Magic Box arra is jó, hogy abban saját
meglepetését is elrejtse az ajándékozó. 

Ami ez első, idén megszervezett fesztivál
statisztikai adatait illeti, a VIBE első kiadá-
sának négy napja alatt több mint 24 ezer fesz-
tiválozó érezte jól magát a bulin. Az Erdély
minden sarkából érkezett fiatalok több mint
50 koncertre, a VIBE Koli nyári egyetem elő-
adásaira, vidámparkra és félszáznál is több
nappali tevékenységre jutottak el, mindennek
köszönhetően a Maros-part Erdély legbuli-
sabb találkozóhelyévé vált 2017. július 6-a és
9-e között – vallották a szervezők. (Knb.)
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REkoncept Erdély
Jövőre ismét lesz VIBE Fesztivál

Szász Attila esperes

Szép Eduárd: Reformáció a zsoltárokban

Gross Arnold (1929-2015), a nemzet művésze: Kiskarácsony

Fotó: Nagy Tibor



Volt egyszer a város mellékállomásán egy kis gőzmoz-
dony. Hosszú évtizedeken keresztül járta útját keskeny síne-
ken. Kicsi volt, elég volt neki bőven. Húzta maga után
füstölve, pöfögve, sípolva a sok vagont, fapadokkal, amelye-
ket emberek sokasága töltött meg. Vitte őket hegyek és völ-
gyek között. Minden kis falu állomásában megállt, felszedte
az utazni várakozókat, akik batyuval, átalvetővel igyekeztek
be a város piacára áruikkal. Vittek mindent, amit megtermel-
tek kis kertjeikben, a nagy mezőkön, zöldséget, gabonát s
még állatokat is, főleg tyúkot, rucát, libát. 

De nemcsak az állomásoknál állt meg, hanem a sorompók-
nál is. A mozdonyvezető leszállt, leengedte a sorompót, majd
felszállt, átvitte a vonatkát a túloldalra, s ismét leszállt, hogy
felemelje a sorompót, s így szabaddá tegye az utat az arrafelé
járó autóknak, szekereknek. Így ment ez napról napra. 

Egyszer az történt, hogy az állomásban a rajzoló művész
is ott volt az utasok között. Elindult vele a vonat, és ment
pont úgy füstölve, pöfögve, sípolva, mint mindig. A gőzmoz-
donyt, amint már mondtam, egy ember, a mozdonyvezető irá-
nyította. Szóval sípolt, hogy jelezze, indul, sípolt, hogy
jelezze azt is, hogy érkezik, és mindenki vigyázzon a síneken,
nehogy elüsse. Megállt most is mindenhol, ahol kellett. Nem
sietett, ha észrevette, hogy egy-egy utas késésben rohan
utána, lassított, hogy beérje.

Ez a kis gőzmozdony a Nyárád mentén közlekedett, fel
egészen a dimbes-dombos, gyönyörű fürdőhelyig, Szovátáig,
s még azon is túl, a sóbányát rejtő Parajdig.

A vonaton utazó rajzoló művész csodálta a kis mozdonyt,
hogy milyen bátran viszi a sok szerelvényt, s rajta a rengeteg
utast. Elhatározta, hogy lerajzolja, hogy sohase feledjék el az
emberek. De nem akárhogy ám. Kőbe akarta vésni. Szerzett
egy nagy követ, és elkészítette csodálatos rajzát a kövön a
kis mozdonyról. Kőbe véste, és kőnyomatot készített róla.
Így nemcsak egy rajz lett belőle, hanem sok-sok, mert a kő-
nyomatról sok másolatot lehet készíteni. 

A kis gőzmozdony még sokáig húzta a vagonokat, de ő is
megöregedett, így már amikor nem bírta tovább a munkát,
félrehúzták az állomás egyik raktárába, ahol még sok ha-
sonló, síneken járó, kiöregedett vonatocska állt. Legalább
nem volt egyedül.

Emlékét sokszor felidézik a régi utasok is, de a művész
rajzában sokan gyönyörködhetnek.

Te is, kisunokám, aki mindig megcsodálod nagymama szo-
bájában a falon a rajzot, s a mozdony helyett mama töfög,
sípol, s nevetünk nagyokat.

Mese a kismozdonyról
Lehel Attila unokámnak és anyukájának, Varró Izabellának 
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Támogatók:

Kuti Márta

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós
Társulata közlemény útján kíván boldog új évet
mindenkinek, és közleményükben a 2017-2018-as,
73. évad januári műsorrendjét is megosztották. A
társulat jövő évi, januári programját tehát az aláb-
biakban olvashatják. 

Január 2., kedd 19 óra: Somogyi Gyula – Eisemann Mihály
– Zágon István: FEKETE PÉTER/ operett/ rendező:
Keresztes Attila/ Nagyterem. 

Január 3., szerda 19 óra: Somogyi Gyula – Eisemann Mihály
– Zágon István: FEKETE PÉTER/ operett/ rendező:
Keresztes Attila/ Nagyterem – Delly Ferenc-bérlet.

Január 4., csütörtök 17 óra: Somogyi Gyula – Eisemann Mi-
hály – Zágon István: FEKETE PÉTER/ operett/ ren-
dező: Keresztes Attila/ Nagyterem – Kántorné-bérlet.

Január 6., szombat 11 óra: Sütő András: EGY LÓCSISZÁR
VIRÁGVASÁRNAPJA/ dráma/ rendező: Sebestyén
Aba/ Nagyterem. Az előadás időtartama 2 óra 25 perc
(egy szünettel).

Január 6., szombat 19 óra: Sütő András: EGY LÓCSISZÁR
VIRÁGVASÁRNAPJA/ dráma/ rendező: Sebestyén
Aba/ Nagyterem.

Január 9., kedd 19.30 óra: Jon Fosse: SZÉP/ színdarab/ ren-
dező: Adi Iclenzan/ Kisterem. Az előadás időtartama
2 óra 15 perc (szünet nélkül).

Január 11., csütörtök 19 óra: Henrik Ibsen: HEDDA GAB-
LER/ dráma/ rendező: Keresztes Attila/ nagytermi stú-
diótér. Az előadás időtartama: 1 óra 50 perc (szünet
nélkül).

Január 12., péntek 19 óra: Henrik Ibsen: HEDDA GABLER/
dráma/ rendező: Keresztes Attila/ Nagytermi stúdiótér.
Az előadás időtartama: 1 óra 50 perc (szünet nélkül).

Január 14., vasárnap 17 óra: Sütő András: EGY LÓCSISZÁR
VIRÁGVASÁRNAPJA/ dráma/ rendező: Sebestyén
Aba/ Nagyterem – Kántorné-bérlet.

Január 15., hétfő 19.30 óra: F. M. Dosztojevszkij – R. Crane:
KARAMAZOVOK/ rendező: Albu István/ dráma/
Kisterem. Az előadás időtartama: 1 óra 50 perc (szü-
net nélkül)

Január 16., kedd 19.30 óra: Timur Vermes: NÉZD, KI VAN
ITT!/ szatíra/ rendező: Theodor Cristian Popescu/

Kisterem. Az előadás időtartama 2 óra (szünet nélkül).
Január 18., csütörtök 11 óra: Martin McDonagh: A KRIPLI/

fekete komédia/ rendező: Rareş Budileanu/ Kisterem.
Az előadás időtartama: 2 óra 40 perc (egy szünettel).

Január 18., csütörtök 19.30 óra: Martin McDonagh: A
KRIPLI/ fekete komédia/ rendező: Rareş Budileanu/
Kisterem.

Január 21., vasárnap 19 óra: William Shakespeare: MAC-
BETH/ tragédia/ rendező: Keresztes Attila/ nagytermi
stúdiótér. Az előadás időtartama: 1 óra 45 perc (szünet
nélkül).

Január 22., hétfő 19 óra: William Shakespeare: MACBETH/
tragédia/ rendező: Keresztes Attila/ nagytermi stúdi-
ótér.

Január 23., kedd 19.30 óra: Pozsgai Zsolt: LISELOTTE ÉS
A MÁJUS/ tragikomédia/ rendező: Harsányi Zsolt/
Kisterem. Az előadás időtartama 1 óra 30 perc (szünet
nélkül).

Január 29., hétfő 19 óra: RETROMADÁR BLOKKNAK
CSAPÓDIK ÉS FORRÓ ASZFALTRA ZUHAN/
színdarab/ rendező: Radu Afrim/ Nagyterem. Az elő-
adás időtartama: 3 óra 10 perc (egy szünettel).

Január 30., kedd 19 óra: RETROMADÁR BLOKKNAK
CSAPÓDIK ÉS FORRÓ ASZFALTRA ZUHAN/
színdarab/ rendező: Radu Afrim/ Nagyterem.

Jegyek és bérletek válthatók a színház Kultúrpalotában
működő jegyirodájában (hétköznap 12–17.30 óra között, tel.
0372-951-251) és a színházban működő jegypénztárban (hét-
köznap 9–15 óra között és előadás előtt egy órával, tel. 0365-
806-865), valamint online a www.biletmaster.ro honlapon.
Jegyfoglalás kizárólag a színház pénztáraiban lehetséges.
Kérik a nézőket, hogy lefoglalt jegyüket legkésőbb 30 perccel
előadás előtt váltsák ki, ellenkező esetben a foglalás törlődik,
és a felszabadult jegyeket kiárusítják. A színház fenntartja a
műsorváltoztatás jogát – áll a Tompa Miklós Társulat közle-
ményében. (Knb.)

A Tompa Miklós Társulat januári műsorrendjéről

Emléktáblát kapott Debrecenben Tompa Mihály költő, re-
formátus lelkész születésének kétszázadik évfordulója alkal-
mából. 

Komolay Szabolcs, Debrecen alpolgármestere a Tompa
Mihály utcában elhelyezett tábla szerdai avatóünnepségén
hangsúlyozta: egy olyan költőnek állítottak emléket a város-
ban, aki a 21. században nem kapja meg azt a figyelmet,
amely a magyar irodalomban megilletné. 

Emlékeztetett arra, hogy a maga korában Tompa Mihályt
Arany Jánossal és Petőfi Sándorral említették együtt, a népies
triász tagjaként tartották számon. Népszerűsége a Bach-kor-
szakban volt a legnagyobb, amikor szinte mindenki más hall-
gatott, ő viszont az elsők között szólalt meg, és túlélésre, az
1848-49-es forradalom és szabadságharc tüzének fenntartá-
sára buzdította a magyarokat.

Népszerűsége élete vége felé alábbhagyott, a századfordu-
lóra már alig-alig emlegették a nevét – idézte fel Komolay
Szabolcs, hozzátéve, hogy ezért is nagyon fontos a Tompa
Mihály által felmutatott értékek megőrzése, továbbvitele.

Az ünnepségen jelen lévő általános iskolásokat arra kérte,
olvassák és értsék meg Tompa Mihály verseit, amelyek nem-

csak saját korának, hanem a 21. század emberének is aktuális
üzeneteket hordoznak.

Tompa Mihály 1817. szeptember 28-án született Rima-
szombaton. 1845-től Pesten jogot hallgatott, majd Miskolcon
letette a papi vizsgát, és Bején lett pap; 1851-től haláláig
Hanván működött. Írásaival lelkesen szolgálta a forradalom
és a szabadságharc ügyét, de költészetében megszólalt a csa-
ládi élet örömeinek és gondjainak sokféle változata is. Köl-
tészete az önkényuralom idején bontakozott ki, Arany mellett
ő öntötte versbe a nemzet fájdalmát, ápolta a szabadságharc
emlékét és hangot adott az elnyomás gyűlöletének.

Moralizáló, burkolt érzelmeket kifejező stílusában szüle-
tett A gólyához; A madár, fiaihoz; a Levél egy kibujdosott
barátom után. További ismert versei a Télben, az Új Simeon
és A sebzett szarvas. Néhány allegóriája költészetünk remeke,
egyes sorai ma is szólásként élnek: „Fiaim, csak énekeljetek”,
„Szívet cseréljen az, aki hazát cserél”, „Mint oldott kéve,
széthull nemzetünk”. 

Élete végéig a nemzet függetlenségét hirdette, munkássá-
gát halála előtt az Akadémia nagydíjjal jutalmazta. 1868. jú-
lius 30-án halt meg Hanván. 

Emléktáblát kapott Tompa Mihály 
Federico Barocci (1526-1612): Krisztus születése (1579)



MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk decem-
ber 23-án drága jó édesanyánkra,
özv. MÁTHÉ ANDRÁSNÉRA szü-
letett FRUNZA ILONA ÉVA halálá-
nak 24. évfordulóján. Emlékét
őrzik lányai: Évike, Marika és
családja. Pihenj békében, Anyu!
(5702-I)

Nem foghatjuk már dolgos két
kezed,
nem simogathatjuk őszülő fejed.
Nem tekint ránk aggódó szemed,
marad a csend, mindent köszö-
nünk neked.
Szívünkben örök fájdalommal
emlékezünk december 25-én a
drága és gondoskodó édes-
anyára, BALOGH MÁRIÁRA halá-
lának 22. évfordulóján. Az együtt
töltött szép éveket szívünkben
őrizzük. Emléke legyen áldott, pi-
henése csendes! Bánatos lánya,
Mónika, fia, Lehel és családjuk.
(5848-I)

Kegyelettel emlékezünk kará-
csony első napján a kisgörgényi
születésű PAP FERENCRE halá-
lának 6. évfordulóján. Isten aka-
ratában megnyugodva távozott a
földi világból. Telik az idő, múl-
nak az évek, szívünkben örökre
megmarad emléked. Szerettei
gondolnak rá, gyermekei család-
jukkal és négy szeretett unokája:
Zsófika, Márk, Kinga és Noémi.
(5846-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesapa, drága
jó nagytata, dédnagytata, após,
apatárs, rokon és jó barát, 

dr. HALÁSZ JÓZSEF 
erdőszentgyörgyi fogorvos 

életének 76. évében rövid, de
súlyos szenvedés után elhunyt.
Temetése december 25-én 13
órakor lesz az erdőszentgyör-
gyi ravatalozóból. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (5851-I)

Megrendült szívvel tudatjuk,

hogy a szeretett feleség, édes-

anya, nagymama, testvér, só-

gornő, anyós, anyatárs, rokon,

szomszéd, a meggyesfalvi szü-

letésű 

PÁL ROZÁLIA 

született Moldován 

beteg szíve életének 63. évében

hirtelen megszűnt dobogni.

Szeretett halottunk temetése

december 28-án, csütörtökön

13 órakor lesz a csittszentiváni

temetőben. Emléke legyen ál-

dott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (56844-I)

Búcsúzunk 

JÁNOSI JÓZSEFTŐL 

az IRA volt dolgozójától. 

A kávézó barátok: Kerekes

Misi, Kovács Nándi, Nagy Jan-

csi, Füzesi János, Lapusan Miti,

Soós Gyurika. (5843-I)

Fájdalommal és megrendült

szívvel búcsúzunk szeretett

kollégánktól, 

LAKÓ JÁNOSTÓL. 

Emléke legyen áldott, nyu-

galma csendes! 

A Feralprod cég munkaközös-

sége. (19681-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-

azoknak, akik drága halottunk,

ASZALOS MÁRIA született

Takács temetésén részt vettek,

sírjára virágot helyeztek és

fájdalmunkban osztoztak. Leánya,

Ildi és veje, István. (5822-I)
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A hirdetési rovatban megjelent 

közlemények, reklámok 
tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A diákok is átvehetik
a buszbérletet

A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás
értesíti a diákokat, hogy a következő hat hónapra, 2018. január 1. és
június 30. között érvényes ingyenes, minden vonalra szóló autóbusz-
bérleteket december 21-étől lehet kiváltani, személyesen vagy a gyám
által, a következő iratok alapján:

• ellenőrző könyv
• a lejárt bérlet
Személyes átvétel (aláírás), illetve telefonszám szükséges a jobb

kapcsolattartás érdekében. 
A bérleteket a Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Tár-

sulás  főtéri,  kövesdombi, tudori (Favorit), valamint az Auchan
üzletkomplexumnál levő buszjegyirodáinál adják ki. 

A vezetőség

Az egyetemisták figyelmébe!
A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás

értesíti az egyetemistákat, hogy a június  30-ig érvényes, a Student-
Card alapján kiadandó ingyenes autóbuszbérleteket – SZEMÉ-
LYESEN – december 21-étől lehet kiváltani az alábbi iratok
alapján:

• StudentCard
• a 2017–2018-as tanévre láttamozott/lepecsételt  egyetemista-

könyvecske (carnet de student)
• a régi bérlet 
Személyes átvétel (aláírás), illetve telefonszám szükséges a jobb

kapcsolattartás érdekében. 
A bérleteket a Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Tár-

sulás  főtéri,  kövesdombi, tudori (Favorit), valamint az Auchan
üzletkomplexumnál levő buszjegyirodáinál adják ki. 

A vezetőség

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

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

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

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

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

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

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851

• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése - 0265/263-021

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

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

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

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862

• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442
- 0265/262-907

• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239, 
- 0365/882-842

• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.



   8 NÉPÚJSÁG ____________________________________________________ JÓKÍVÁNSÁG _________________________________________ 2017. december 23., szombat

Kedves marosszentgyörgyiek! 
Kedves Felebarátaim!

Jézus születésének ünnepe ébressze fel ismét bennünk
az örök élet reményét, emlékeztessen mindannyiunkat
Isten határtalan szeretetére, és hozzon életünkbe még több
türelmet és elfogadást egymás iránt! 

Áldott karácsonyt! 
Szeretettel, 

Sófalvi Szabolcs 
polgármester, 

Birtalan István 
alpolgármester 

Békés karácsonyt, 
sikeres új esztendőt
kíván ügyfeleinek

és alkalmazottainak 
a Beltrand 
Autómosó


