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  Jobbágy Károly

Virágszál
Így búcsúzunk mi.
Tegnap még gyerek,
Feladatok tüzében kipróbáltan;
tegnap még az a folyton szidható,
„ameddig az én kenyeremet eszed...”
szavakkal korholt, semmit nem tudó
„ majd fogsz még sírni...” éhes szörnyeteg,
ma meg
– bár hetykén dalolunk – 
belül
szorongás lappang.
Egy szűk nap alatt
Felnőtté váltunk. Új életre szül
– verekedni, alkotni emberül – 
e búcsúztató, friss májusi nap.
Nézzetek még utánunk egy kicsit,
amíg a nóta elvékonyodik,
amíg az utca sarka eltakar,
ott hallgat majd el ijedten a dal,
ott maradunk magunkra teljesen,
ott próbálunk hajózni új vízen,
kezdünk új, bátrabb evezőcsapást...
s ott látjuk meg, hogy másként nem lehet,
először mindent úgy teszünk, amint
tőletek láttuk, ifjú „öregek”,
ti, általunk százszor megtagadottak,
„ősök”...
szülők,
s fáradt tanáraink.

Az út
 Vass Katalin

A z út, mint szimbólum életünknek, 
monda- és mesevilágunknak szer-

ves építőköve. Minden térben és időben zaj-
ló folyamat legelemibb jelképe. Egy napon 
megtudjuk, hogy az utaknak értelmük van: 
elvezetnek valahová. Nem csak mi haladunk 
az utakon, az utak is haladnak velünk. Meg-
állunk és csodálkozunk, csodáljuk azt a rejtel-
mes rendet a sok út szövevényében, csodáljuk 

az ösvények sokaságát, melyeken áthaladva 
végül eljutottunk a célhoz.  A végzős diákok 
tervekkel, álmokkal, vágyakkal telve talán 
most értik meg igazán az elmúlt évek erőfe-
szítéseit, fáradozásait. „A világ megismerése 
érdekes, hasznos, gyönyörködtető, félelmetes 
vagy tanulságos, önmagunk megismerése a 
legnagyobb utazás, a legfélelmetesebb felfe-
dezés, a legtanulságosabb felfedezés”. Márai 
Sándor szavai napjainkban is sokatmondóan 
hangzanak számunkra.

Kedves ballagó Diákok!
  Léta Áron

A várva várt nap megérkezett. Hosszan szólt a 
csengő, búcsúra szólított. 54 tizenkettedikes diá-
kunk ballag ma, 2018. május 25-én.

A ballagás maga a búcsúzás, de a búcsúzás nem mindig rossz. Egy-
szerűen eljönnek az életben azok az útelágazások, amikor irányt kell 
változtatnunk. Ilyen útelágazás előtt álltok most ti is, kedves ballagók. 
Elhagyjátok a régi, megszokott, kitaposott utat, és újat kerestek ma-
gatoknak, remélhetőleg számotokra kedvezőt. Éveken keresztül bizo-
nyítottátok, hogy mindannyian tehetségesek vagytok valamiben, ke-
ressétek meg helyeteket a világban, és kamatoztassátok Istentől kapott 
tehetségeteket!

A sikerért mindig küzdeni, dolgozni kellett, küzdjetek ti is álmai-
tokért! „... az út nem könnyű senkinek/ de győzi azt a friss, a fiatal,/ 

ahány makacs gát, annyi diadal.”– mondom én is a költővel.
Legyetek makacsok, bátrak, győzzetek le minden utatokba kerülő 

akadályt! Emlékeitekből keressétek elő azokat az útravalókat, tanácso-
kat, tanításokat, melyeket ebben az iskolában tanáraitoktól kaptatok! 
Biztosan segítségetekre lesznek az élet útvesztőiben.

Madách Imre szavait idézve buzdítalak: soha ne torpanjatok meg!
„Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha:
A remény, csalódás, küzdelem, bukás,
Sírig tartó nagy versenyfutás.
Keresni mindig a jót, a szépet
S meg nem találni, ez az élet.”

Itt az idő, hogy elbúcsúzzatok tanáraitoktól, barátaitoktól, az isko-
lától. Vigyétek az emlékét az itt töltött időnek, szerelmeknek, barátsá-
goknak, vagyis mindannak, ami azt jelentette, hogy erdőszentgyörgyi 
diákok voltatok.

Jó utat és sok-sok boldogságot kívánok az előttetek álló életben! 

Ballagás – 2018

F
O

T
Ó

: 
M

E
N

Y
H

Á
R

T
 Z

S
U

Z
S

A



2

. május–június Köszönt

Fülöp Kálmán köszöntése 
N agykenden él egy különleges ember! 

Csendes szerénységgel, de töretlen al-
kotókedvvel pörögnek napvilágra keze alól 
lelkének, gondolatainak párlatai, ezek a csön-
des, keserédes, szépséges gyöngyszemek: ver-
sei. Bárki kezébe veheti őket, biztosan nem 
fog csalódni! Mert ezek a versek mindenki 
számára közérthetően szólnak a lélek leg-
bensőbb vívódásairól, istenhitről, szülőföld-
ről és lakóiról. De szólnak a mindennapok 
közepette megszólaló költészet pillanatainak 
varázsáról, az emberi és költői feladatvállalás 
kötelezettségéről. Mindnyájunkhoz szólnak, 
mindnyájunk gondjaival szembesülünk ben-
nük! Magunkra ismerünk bennük!

Kedves Kálmán!  Őszinte szívből kívánjuk, 
hogy az élet ajándékozza meg jó egészséggel, 
alkotókedvvel és erővel, sok-sok boldog évvel, 
hogy még sokáig gyönyörködtessen bennün-
ket verseivel! Isten éltesse sokáig! (K.M.)

A kirendeltetés
  Czegő Zoltán 

T örténelmünk során minden falunak ju-
tott Biblia-krónikása, regöse, jokulátora, 

mesemondója és mesekomponálója. Így adá 
az égiek igazságérzete.   Rettenetes sok munka 
volt mindig a Kis-Küküllő mentén szántástól, 
rablók áradásától félrevert harangokig.

Azokkal beszélt az erdélyi magyar. Átok 
semmi!

Ha az Úr így akarta, legyen meg. De vár 
naponta a föld gyapja, az erdő, a kis falu, mint 

egy bölcső.
Sose tartották számon, ebben a kincsben 

melyik falu hányadik helyen. Hiszen ha min-
denkinek jutott kántor, hunyt szemű, vakon a 
múltba látó sámán, akkor Erdélyben egy követ 
fújnak.

Nagykend kiérdemelte a maga krónikását, 
egymásra is találtak a dolgok rendje szerint.

Az igazság házalója lehet próféta, sámán.
Egy éneket fúj a nép és krónikása ég és föld 

között. 
Fülöp Kálmán 

 Hadnagy József

Laudáció
                Fülöp Kálmán 

70. születésnapjára

A mi világunkban
sok minden vakíthat…
elég ha azt mondom:
látlak, egyedi vagy…
nem tudom… tán patak
a kertek aljában,
mely tengert visszhangzik
szívós morajával,
hullt levelet forgat,
sárgát, barnát, kéket…
ősszel versenyező
öltözködő lélek…
tán hegy nevelte domb
a faluhatárban,
sehová nem vágyó
szív léted markában,
sziklaszilárd remény
angyalok karjában…
izzó nyelv az esték
lámpa-harangjában,
bíbor hajnalokon
alkonya az éjnek…
csönd-mennyországa
szívzörejes vérnek…
nem tudom… terólad
ki beszélhetne szebben? –
csak te magad, mikor
szemedre tinta cseppen… 

Fülöp Kálmán a marosvásárhelyi Nép-
újság Múzsa című irodalmi-művészeti mel-
lékletében tűnt 
fel, és hamarosan 
verseskötete is 
megjelent. Bölöni 
Domokos író, 
szerkesztő látta 
meg a verselgető 
emberben a köl-
tőt, egyengette 
útját.

1948. május 
30-án szü letett 
Marosvásárhe-
lyen. A Kis-Küküllő menti Nagykenden 
nevelkedett, elemi iskoláit is ott végezte. 
Erdőszent györgyön járt középiskolába, 
érettségi után a Kolozsvári Református Te-
ológián folytatta tanulmányait. Egy baleset 
miatt szépen indult pályája sajnálatosan 
félbeszakadt. Nagykenden él. Költészeté-
nek alakulásában meghatározó a teológi-
án töltött időszak. Itt ismerkedik meg Karl 
Barth dogmatikájával, valamint Hegel, Kant 
és Schleiermacher filozófiájával. Első verse 
1997 húsvétján jelent meg, Elégia a Megvál-
tóhoz címmel. 2000-ben jelenik meg első 
verseskötete.

Emberi-költői hitvallásának példája:
„Hallgasd a bensőd,
és határozz,              

hogy mit cselekszel,
mit teszel… 

A lélekútja 
oda vezet,
ahová hittel 
érkezel,

nincs más vezér, 
csak ami benned
szorong, és 
apró, néma  
jelre vár –,
ha kéred,

Tőle megkapod –, szívedben rég
sarjad az eszme: – kalász kelyhében 
ring a nyár.”

Kötetei: Egyedül a parton (2000), Elégia  
a Megváltóhoz (2010), Verőfény. Válogatott 
versek (2013), Harmat a fény porában (2015), 
Kőbe vésett pillanat (2016), Angyalok keresnek, 
(2017). Hetvenedik születésnapjára látott nap-
világot újabb kötete, Kéz a kézben (2018 – fo-
tón) az őt mindenkor segítő helyi önkormány-
zat anyagi támogatásával.

Könyveit Bölöni Domokos gondozta.  
Műszaki szerkesztőjük Donáth Nagy György, 
a kötetborítók Kedei Zoltán marosvásárhelyi 
festőművész alkotásainak felhasználásával 
készültek.

  Fülöp Kálmán legújabb verseiből 

Ide születtem
Minden ezüstben
csillog, s már
elvágyódni sincs
kedvem innen:
a kert, a fák
szemembe nőtt
igazi otthonok…
Mert én ide születtem,
itt suttognak szépet
az esték –
engem ölelnek
fák, füvek, virágok…
Bár dombunk karéjáról
eltűntek a kilátók,
magasan élek idelenn.
Életünk titkon
táguló világát
féltve simogatom
reszkető szívemen.

Tétova kérdés
Ha majd szempillámra
örök álom cseppen,
verseimnél nektek
ki beszélne szebben?
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  Téglás-Hajós Éva

 Pünkösdi 
szonett 

Ott ülnek ők, magukra hagyottan,
a csüggedt-gyáván összebújók,
az arcukra titkon kámzsát húzók,
vacogó félelembe fagyottan,

legott rohanó szél vad erejétől
zúgva hasad fel a mennyei kárpit,
s lángnyelvek ragyogó tüze válik
férfi-merészség védpajzsává. Hevétől

olvad a dermedt szó, hittel hirdetik,
útjukat fehér galambok követik, 
száz nép nyelvén a Mester tanát.

Kellenének most is láng-szemű fények,
hogy Földünkön értse milliárd lélek
a tűz-áldotta Béke szavát!

 Májusban az édesanyák 
ünnepe

A z anyák ünneplése az ókori görögökig 
nyúlik vissza: Rhea, Kronosz felesé-

ge, az istenek anyja és vele együtt 
az édesanyák tiszteletére ta-
vaszi ünnepeket tartottak. 
Tudunk arról, hogy Ang-
liában már az 1600-as 
években ünnepelték az 
édesanyákat. De igazából 
az Egyesült Államokban 
a női jogokért küzdő 
aktivisták érdeme, hogy 
világszerte elterjedt az 
ünnep. Először 1872-ben 
Bosztonban ünnepelték 
meg az anyák napját, aztán 
1907-ben a philadelphiai Anna 
M. Jarvis küzdött azért, hogy az 
anyák napját nemzeti ünneppé nyilváníttassa. 
Ő az ünnepet elhunyt édesanyja tiszteletére 

május második vasárnapjára tűzte ki. 1914-
ben W.Wilson amerikai elnök május máso-

dik vasárnapját az anyák hivatalos 
ünnepévé nyilvánította. Nem-

sokára Európában is ünne-
pelni kezdték az édesanyák 
napját. Magyarországon 
1925-ben a Magyar Ifjú-
sági Vöröskereszt tar-
totta az első ünnepet, 
összekapcsolva a májusi 
Mária-tisztelet hagyo-
mányaival. 1928-ban 

már a hivatalos iskolai 
ünnepélyek közé került. A 

legtöbb országban ez az ün-
nep leginkább május második 

vasárnapjára esik, magyar nyelv-
területen május első vasárnapján ünnepeljük 
az édesanyákat

Május 15 – a család napja
1994-ben az ENSZ május 15-ét a család nemzetközi napjává 
nyilvánította. A kezdeményezés a figyelmet a családra, a társadalom 
legfontosabb „intézményére” irányítja.

„A család is... olyan valami az életben, 
ami becses... Olaj az élet lámpásában.” (Gár-
donyi Géza)

  Reviczky Gyula

Családi fészek
Magány, ridegség bús avarja, 
Kerüld a boldogot, míg él. 
Avagy, ha nem lehet, sirassa 
El bánatát szüleinél, 
Ifjú, kinek van apja, anyja: 

Őrült vágy lelked’ ne ragadja 
Ki az idegenek közé!... 
Az a világ a közönyé. 

Áldott a kis családi fészek, 
Hol anya gondja melegít, 
Hová bűnbánva visszatérhet 
A tékozló fiú megint. 
Hol a vihar csapkodta lélek 
S a szilaj, átkos szenvedélyek 
Egy hű szíven megnyugszanak... 
Családi fészek, áldalak!... 

  Cseh Katalin

Anyaság

Mária, anyácska,
tisztaság varázsa,
végtelen nyugalom
bimbódzik  és hála.

Mária, anyácska,
szüzesség virága,
orcádon kín-csipkét
ver fiad halála.

Mária, anyácska,
Názáret leánya,
protestáns szívemnek
hozzád száll fohásza.

Mária, anyácska,
csönd izzó  parázsa,
szemednek áttetsző
szép szomorúsága

emlékeztet  engem
törékeny anyámra,
lényed lágy szentsége
a halandóságra…

  Szabó T. Anna

Édes anyadal
Anya az, aki figyel.
Szívverése mi vagyunk.
Álmában sem feled el.
Éjjel is a mi napunk.

Ismeri a titkaink,
ismerjük a titkait.
Hogyha elmegy, hazavárjuk:
„Anya, végre itt vagy, itt!”

Anya az, aki ölel.
Érintése: gyógyulás.
Anya, aki úgy figyel,
ahogy nem tud senki más.

Anya, aki mindig ad:
vágyainkat ismeri.
Nem förmed ránk: „Te ki vagy?”
Nem kérdezi: tudja, ki!

Anya az, aki figyel.
Párja ebben nem akad.
Rajzainkkal, szavainkkal
betölti a falakat.

Anya: ő az otthonunk.
Ahogy régen ringatott:
a karjában ellakunk,
mint ki mindig itt lakott.

Gyertyaillat, imafény,
nevetés és dúdolás,
anya tényleg csodalény,
úgy ismer, mint senki más.

Nem kell szóljon: ha figyel,
a szemével simogat.
Anya soha nem hagy el,
mindörökre megmarad.

Anya mindig támogat,
anya erős, anya jó,
úgy oltalmaz másokat,
mint egy puha takaró. 
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Bibliai nők Évától Máriáig
  Sebestyén Péter:

Hús-vér nők lépnek ki a Biblia lapjaiból, elevenednek meg And-
ré Wenin – Camille Focant –Sylvie Germain teológustriász köny-
vében, amelyet 2018-ban jelentetett meg a budapesti Jel Kiadó és a 
marosszentgyörgyi Sarutlan Karmelita Nővérek Kis Szent Teréz Ko-
lostora közös kiadásban. Ezek a nők ugyanolyanok, mint akikkel ma 
is együtt él a „kisebbségi” férfitársadalom.

Noha nincs köztük szingli teologissza vagy 
harcos feminista, nem akarják újrafordítani 
a Bibliát és behelyettesíteni az apát anyával, 
nem akarnak női papságot, sem püspökséget, 
de azért ők sem tűrik a megaláztatást, az alá-
rendeltséget és a méltóságtól való megfosztást, 
hanem harcolnak ellene. Nem is akárhogyan: 
amikor életről, sőt az Életről van szó, bevet-
nek minden fegyvert. Ármányt és szerelmet, 
cselszövést és összeesküvést, fortélyt és hazug-
ságot, csábítást és hízelgést, mindenféle női 
praktikát, ami eredményre vezet. Van, amikor 
csak nagylelkűek és szeretők, olykor, ha kell, 
levetik az özvegyi ruhát, és ünneplőbe öltöz-
nek, még fegyvert is ragadnak. De leggyako-
ribb fegyverük, adujuk a gyermek, a termé-
kenység, az anyaság.

A bibliai nők között találunk anyát és sze-
retőt, prostituáltat és királynőt, prófétanőt és 
szegényasszonyt, Izrael leányait és idegeneket, 
erőseket és törékenyeket, akik képesek szem-
beszállni a világgal, a sorssal, a hatalmába-ere-
jébe kapaszkodó férjjel, de olyanokat is, akik 

együttműködnek a teremtő Istennel. Minden 
nő ősanyját, Évát így egészíti és engeszteli ki az 
Isten tenyerébe simuló názáreti leány, Mária, 
aki képes meghallani az Úr angyalának szájá-
ból Isten hangját, képes kiszakadni a megszo-
kottból és kockáztatni. Így lesz az új ősanya, az 
Isten akaratának odaadottság mintája, így lesz 
ő Megváltónk édesanyja, így tudja kiterjeszte-
ni anyaságát az egész emberiségre.

A könyv – nemcsak katolikusoknak – hi-
ánypótló arcképcsarnok. Huszonkét bibliai 
nőről, elegáns, tömör, könnyed stílusban nyújt 
egy-egy esszényi morzsát, egy lélegzetvétellel 
elolvasható, publicisztikai szövegnyi teológi-
ai gondolatfutamot, amely felvillanyozza az 
olvasót, kíváncsivá teszi a következő szereplő 
iránt. Hála a csíki székely születésű karmelita 
apácának, Katalin nővérnek, olvasmányél-
ményünket nagyban növeli a fordító nyelvis-
merete. Katalin nővér a franciát is már-már 
anyanyelvi szinten ismeri. Ennek köszönhető, 
hogy „fülbemászó”, könnyen emészthető, friss, 
közérthető, gördülékeny, magyaros szöveget 

kaptunk, amit jólesik olvasni.
Ezeket a női portrékat szemlézve jobban 

észrevesszük a férfi-nő különbségét, de egy-
másrautaltságát is. Bátorságot, kedvet, erőt ka-
punk ahhoz, hogy jobban szeressük egymást. 
Hiszen ez a Teremtő akarata. Ezt tükrözi a 
Teremtés könyvében leírt oldalborda-jelenet, 
a hiány megtapasztalása, a közös sors, a szé-
gyen, a kiűzetés és a munka fáradsága, a ter-
mékenység és az imádság egyaránt.

Nagyon találó az elemzés az ember terem-
téséről, már a könyv elején: „Csak a hiány, a 
veszteség tud megnyitni egy lényt a másságra. 
Hiteles kapcsolat csak akkor lehetséges, ha az 
én elfogadja, hogy megsebesült, hogy más. Ám 
Isten nem elégszik meg azzal, hogy elvesz. El-
lenkezőleg. Ha elvesz valamit, azért teszi, hogy 
még inkább adjon. Tulajdonképpen a kettős 
hiány, amit az embertől kér – tudatvesztés és 
egyik oldalának megsebzése –, tesz lehetővé 
egy csodálatos ajándékot: a másik ajándékát, 
a találkozás esélyét, a kapcsolatét...”

Éva, Sára, Támár, Rút, Abigél, Putifárné, 
Debora, Rácháb, Betsabé, a szír-föníciai asz-
szony, Mária és Márta, Mária Magdolna, 
Mária és a többi bibliai nőalak valahol a min-
denkori nő tükröződései: eszményképek és 
sorstársak, nővéreink és barátnőink, akikkel 
lehet ellenkezni, magatartásukat csodálni vagy 
kritizálni, de lehet bennük Isten ujját is látni, 
amint életünkben folyamatosan írja az üdvös-
ség történetét. 

Gyermeknap

„Ha elölről kezdhetném a gyermeknevelést, fenyegetés helyett 
festegetésre használnám a kezemet. Példálózás helyett példát mutat-
nék. Nem siettetném a gyermekemet, hanem hozzá sietnék. Nem a 
nagyokost játszanám, hanem okosan játszanék. Komolykodás helyett 
komolyan venném a vidámságot. Kirándulnék, sárkányt eregetnék, 
réten kószálnék, bámulnám a csillagokat. A civakodás helyett a ba-
busgatásra összpontosítanék. Nem erőszakoskodnék a gyerekkel, 
hanem a lelkét erősíteném. Előbb az önbizalmát építeném, azután 
a házamat. Kevesebbet beszélnék a hatalom szeretetéről, és többet a 
szeretet hatalmáról.” (Diane Loomans)

Az erdőszentgyörgyi gyermekek is vidáman töltötték a gyermek-
napot. Nevelőik irányításával sokféle ötletes sportjáték, aszfaltrajzok, 
fagylaltozás tette színessé, emlékezetessé ezt a napot.

  Janikovszky Éva

Ők ma gyerekek
Ha ma kihagyod az esti mesét, holnap már lehet,
hogy nem is kéri a lányod vagy a fiad.
Ha ma nem ülsz oda vele a társasjáték mellé,
előfordulhat, hogy a jövő héten már késő lesz.

Ők ma gyerekek, s nem pótolhatod
az önfeledt legózást, babázást úgy öt év múlva,
amikor már kevésbé szorítanak
megélhetési gondok, amikor már
nem kell új szőnyeg, vagy függöny az ablakra.

Ha most kihagyod az együttlét meghitt perceit,
évek múltán talán már
a meghitt beszélgetéseket sem igénylik.
Ha most nem sétálsz velük kézen fogva,
akkor pár év múlva végleg elengedik a kezed,
és a kapaszkodó nélkül elsodródhatnak.

Visszahozhatatlanok és megismételhetetlenek
a gyermekkor napjai, hetei, hónapjai.
Téglák ezek, amelyekből és amelyekre
a felnőtt élet felépül.
Ha sok tégla hiányzik, labilis lesz az építmény. 

Az erdőszentgyörgyi gyermekek is vidáman töltötték a gyermek-
napot. Nevelőik irányításával sokféle ötletes sportjáték, aszfaltrajzok, 
fagylaltozás tette színessé, emlékezetessé ezt a napot.
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Kisdiákok sikerei
Az erdőszentgyörgyi kisdiákok ebben az iskolai évben is számtalan 
versenyen, vetélkedőn vettek részt. Sikereikkel öregbítették iskolánk 
hírnevét. Kezdjük a legkisebbekkel, az óvodásokkal.

Á prilis 21-én a Kis tehetségek vetélke-
dője zajlott az erdőszentgyörgyi mű-

velődési otthonban. Szováta körzet óvodásai 
mutatták be tudásukat, tehetségüket: mesét 
mondtak, gyermekjátékokat mutattak be, 
versmondásban, gyermek- és népdalének-
lésben jeleskedtek.  A vetélkedőn az első és 
második díjazottak mentek tovább a me-
gyei szakaszra. Gyermekjáték kategóriában 
az erdőszentgyörgyi napközi csoportja első 
díjban részesült, második díjat a kibédi óvo-
dások szerezték meg. Gyermek- és népdal 
kategóriában első díjas Bárd Laura a szovátai 
óvodából, második díjat a nyárádremetei Ma-
gyari Pál szerezte meg. Ők vehettek részt a 
Nyárádszeredában megrendezett megyei sza-
kaszon. Mesemondásban első díjat Személy 
Sarolta kapta az erdőszentgyörgyi napköziből, 
második díjat Varga Éva Viktória a mikházi 
óvodából. Versmondásban elsődíjas Újfalvi 
Orsolya a szovátai 2-es óvodából, második 
helyezett Nagy Mercédesz Zsanett a szovátai 
Domokos Kázmér Iskolaközpont óvodájából. 
Ők Marosvásárhelyen vettek részt a megyei 
gálán. A megyei szakaszon mindenki első dí-

jas. Gratulálunk a kis tehetségeknek és az őket 
felkészítő óvó néniknek! 

     

A II. osztályosok mesemondó versenyen 
méretkeztek meg. A körzeti szakasz 2018. feb-
ruár 17-én volt, amelyen Kacsó Melinda taní-
tó néni II. B. osztályos tanulói szép eredményt 
értek el: Székely Zsanett I. díjban részesült, 
Nagy Anna pedig III. díjas lett. 

A megyei szakaszt március 30-án tartot-
ták Nyárádrmetén.  A kis mesemondók ott is 
bizonyítottak. Székely Zsanett I. díjat kapott, 
Nagy Anna II. díjjal tért haza. Mindketten 
részt vesznek az országos szakaszon is.

A III. osztályosok versmondó versenyé-
nek körze-
ti szakasza 
2018. január 
20-án volt 
Makfalván. 
Barabás Kata-
lin és Keszeg 
Éva tanító né-
nik osztályá-
ból öt III.-os 
kisdiák vett 
részt, mind 
nagyon szé-

pen szerepeltek, díjakat is 
hoztak haza. A III. C osz-
tályból Szilágyi Csongor 
Csaba II., Lunca Alex III. 
díjjal, a III. B osztályból 
Kulcsár Ákos különdíjjal 
tért haza. A megyei szakasz 
március 3-án Marosvásár-
helyen volt. Barabás Kata-
lin tanító néni két diákja 
szép eredmény ért el ezen 
a megmérettetésen: Szilágyi 
Csaba Csongor I. díjat ka-
pott, Lunca Alex pedig kü-
löndíjat. Így továbbjutottak 
az országos versenyre. Szat-
márnémetiben tartották a 

Vidám versek versmondó országos szakaszát, 
amelyen Szilágyi Csaba Csongor dicséretben 
részesült. Varsolcon a Kányádi Sándor orszá-
gos versmondó versenyről Lunca Alex külön-
díjjal tért haza. 

A megyei regemondó versenyt 
Csíkfalván rendezték. Itt iskolánkat 
Szilágyi Csaba Csongor képviselte 
és különdíjat kapott.

Az iskolánk IV. osztályosai több 
vetélkedőn is részt vettek. A IV és 
III. osztályosok a Fürkész helyes-
írási és nyelvhelyességi verseny 
körzeti szakaszán, Nyárádremetén 
a következő diákok értek el jó ered-
ményt: Tófalvi Csenge Réka, Bedő-
Tar Zerind, Szabó Viktória Miriam, 
Gálfalvi Zsanett a IV. B osztályból 
– Kovrig Ildikó tanító néni tanít-
ványai, Bartha Bernadett a IV.C 
osztályból – Ambrus Emese tanító 
néni tanítványa, valamint Fülöp 

Zonga a III. C-ből Barabás Katalin tanító néni 
osztályából.. Ők képviselték iskolánkat a me-
gyei szakaszon február 24-én. 

A Kis nyelvművelők anyanyelvi vetélkedő-
jének körzeti szakasza Gyulakután volt. Isko-
lánkat két negyedikes csapat képviselte a Vuk 
és az Okos tojások csapata. Közülük a Vuk 
csapat jutott tovább a marosvásárhelyi megyei 
szakaszra.   

A Zrínyi Ilona megyei matematika verse-
nyen a IV. B osztály 12 tanulója vett részt fi-
gyelemre méltó eredményekkel.

A Kobak matematikaversenyen, amelyet  
Maros Megyei Tanfelügyelőség szervezett jól 
szerepeltek az erdőszentgyörgyi IV. C osztá-
lyosok . 

A Szovátán megrendezett körzeti vetél-
kedőn iskolánkat 10 negyedikes kisdiák kép-
viselte. A körzeti szakaszon régiónk 8 tanin-
tézményének 37 diákja versenyzett. Ambrus 
Emese tanító néni által felkészített 3 tanuló 
kiválóan szerepelt.  Berei Viktória I. helye-
zést, Szilágyi Áron és Szabó Krisztina Haj-
nalka III. helyezést értek el. Az április 13-án, 
Marosszentannán lezajlott megyei szakaszon 
31 tanintézmény diákjai vettek részt, köztük 
iskolánk előbb említett 3 tanulója is. Az előző 
fordulók eredményei alapján 69 továbbjutott 
résztvevő közül Berei Viktória IV. helyezést 
ért el. Gratulálunk kitartó munkájukért, és kö-
szönjük, hogy tovább gazdagították iskolánk 
jó hírnevét! 

A népi gyermekjátékok első díját az erdőszentgyörgyi napközi 

csoportja kapta 

Szilágyi Csaba Csongor

Székely Zsanett és Nagy Anna

Vuk csapat

Szilágyi Áron, Berei Viktória, 

Szabó Krisztina Hajnalka
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 „Irigylésre méltó 
gyermekkorom volt”

Beszélgetés  Koszta Gabriella  színművésszel, műfordítóval (I. rész)

  Székely Ferenc

– Gyulakután született, kisiskolás évei 
Erdőszentgyörgyhöz kapcsolódnak. Meséljen 
gyermekkoráról.

– Sokszor azon kapom magam, hogy ami-
kor nem kérdeznek, akkor is szívesen mesélek 
gyermekkoromról. Igaz az állítás:  a gyermek-
kor meghatározó szerepet játszik az ember 
életében, egy csomó minden akkor és ott dől 
el. Az ötvenes években Erdőszentgyörgyön 
gyereknek lenni nem kifejezetten jólétet és 
feltétlen gondtalanságot jelentett, hiszen a 
gyerekeknek a felnőttek mindennapi nyo-
masztó gondjaiban kellett osztozniuk, de 
mégis úgy érzem, hogy nekünk, akik nem 
sokkal a háború után születtünk, nagyon 
gazdag, tartalmas, élményekben bővelkedő 
és szeretetben telt gyerekkorunk volt. Nem-
csak arról van szó, hogy idős korban meg-
szépülnek az ifjúkori emlékek, és akár a nem 
kellemes életeseményeket is jó érzéssel idézi 
fel az emlékezet, hanem inkább arról, hogy 
az embernek milyen képességeit erősíti, fej-
leszti ki a gyerekkori környezet, mennyire 
vértezi fel az élet különböző kihívásaira. Én 
ilyen szempontból szerencsés vagyok, mert 
Erdőszentgörgyön a szűkebb és tágabb kör-
nyezetemben egyaránt csupa olyan hatás ért, 
ami a későbbiekben nagyon is megkönnyítet-
te számomra a döntéseket a legkülönbözőbb 
élethelyzetekben. Nem voltam jó gyerek, de 
az életem tele volt mindenféle érdekes ese-
ménnyel és élménnyel, pedig sokat rosszal-
kodtam, szófogadatlankodtam, a többiekhez 
hasonlóan én is sokszor túlfeszítettem a húrt, 
és olyankor a többiekhez hasonlóan bizony 
én is kikaptam. Legtöbbször ez a „kikapás” a 
fakanállal vagy vesszővel való fenyegetőzésnél 
megtorpant ugyan, de mégis mai pszichológus 
ismerőseim szörnyűlködve hallgatják, ha erről 
beszélek, és feltételezik, hogy bennem is mély 
nyomokat hagytak azok a fenyítések, a veré-
sekről nem is beszélve, és nem igazán sikerül 
meggyőznöm őket arról, hogy ezek a módsze-
rek semmilyen törést, sérülést vagy maradan-
dó sebet nem hagytak a lelkemben. Legalábbis 
én nem érzem, még ha tudományos szem-
pontból lelki roncsnak is kellene tekinteni en-
gem. Akkoriban nem lelkiztek olyan sokat az 
emberek, és a felnőttek abból a tapasztalatból 
indultak ki, ha olykor lekevertek nekünk egy-
egy jól írányított pofont, hogy a tetteinknek 
következményei vannak, jó és rossz értelem-
ben egyaránt. Ezt akarták nekünk a legjobb in-
dulattal és szeretettel megtanítani, hogy majd 
mindig ehhez tartsuk magunkat. Elismerem, 
hogy ezt a tudást nemcsak fenyítéssel lehet a 
nevelésben elérni, de a végeredmény felől az 
én esetemben – és én csak arról beszélek – 
nem ártott, azt hiszem. A szüleink keményen 
dolgoztak, nem is volt idejük kifinomultabb 
pedagógia módszerekre. Féltettek, szerettek 

és embert akartak faragni belőlünk. 
Én is gondolkodtam azon, hogy vajon 
tényleg nem ártott, és vajon miért nem 
az úgynevezett „szigorú nevelés”? Talán 
azért, mert sohasem volt igazságtalan! 
Léteztek mindenkire vonatkozó, általá-
nos normák, amiket be kellett tartani, 
léteztek világosan lefektetett, pontos ha-
tárok, hogy meddig lehet elmenni... Volt 
mihez igazodni. Ha átléptem a határt, 
vállalnom kellett a következményét. Ez 
nekem nem ártott, sőt. De a legeslegfon-
tosabb a gyerekkoromban mégiscsak a 
„szigorú nevelést” egészében semlegesí-
tő, folyamatosan feledtető szeretet-dózis 
volt, amit óriási adagokban kaptam a 
környezetemtől. Egy gyerek biztonság-
érzetét és lelki egyensúlyát kizárólag a 
szeretet fedezi, és az nem hiányzott soha. 
Sohasem éreztem, hogy nem szeretnek 
vagy elhanyagolnak, pedig olyan is volt, 
hogy nélkülöztünk, ahogy abban az idő-
ben nagyon sokan. Voltak szabályok és 
normák, amik megkönnyítették az éle-
tet. Addig nem mehettem például Tar 
Emmáékhoz játszani, amíg nem szed-
tem két zsák „burjánt” a disznóknak, a 
libáknak, rucáknak. Tar Emma sem játszha-
tott velem addig, amíg nem itatta meg a lovat, 
a tehenet, nem látta el a rá bízott feladatokat, 
míg a szülei a mezőn dolgoztak. Viszont így 
mindkettőnk számára a játék, az együtt töltött 
idő a jól végzett munka megérdemelt jutalma 
volt egyben, és mindketten megbecsültük, 
értékelni tudtuk. Vagyis hát nem volt akkor 
külön olyan, hogy nevelés, hanem csak küz-
delmes, olykor nehéz, máskor gazdag, válto-
zatos, érdekes és reményteli, néha bolondos 
élet, és benne a mi gyerekkorunk. Azt hiszem, 
alig volt olyan ház, amelyben nem jártam, 
mindenhol voltak pajtásaim, és mindenhol jól 
éreztem magam: a magyaroknál, a románok-
nál a cigányoknál. Így például szinte észrevét-
lenül azt is megtanultam, hogy nem vagyunk 
mind egyformák, más vallásúak és más anya-
nyelvűek is vannak, mint mi, különböznek a 
szokásaink, mégis összetartozunk, számítha-
tunk egymásra. Ugyanakkor Erdőszentgyörgy 
a Küküllővel, a Küsmöddel, Kalandossal, 
köröskörül az erdőkkel, a rengeteg hóvirág-
gal és kakasmandikóval, a biciklizésekkel, a 
korcsolyázással a befagyott Küküllőn, fel egé-
szen Makfalváig – a határtalan szabadságot 
jelentette nekem. Ahol bármi megtörténhet, 
és ahol bármit el lehet képzelni. Ma is, ennyi 
idő után is úgy érzem, hogy irigylésre méltó 
gyerekkorom volt.  

– Milyen emlékei vannak az erdőszent györ-
gyi iskoláról, kik voltak  tanárai, akikre ma is 
szívesen gondol vissza?

– A Küküllő-part mellett valóban az is-
kola volt a második otthonom. Az iskola, a 
tanulás révén lehetett a környezet határain 

túlra ellátni. Az ’50–’60-as években még nem 
volt televízió, rádió sem volt minden házban. 
A saját tapasztalatokon kívül minden tudást 
csak az iskolában és a tanárok segítségével le-
hetett megszerezni. Az iskola tárta szélesre az 
ablakot az egész világra, és talán ezért akkori-
ban sokkal nagyobb volt a tanárok presztízse 
is. A tanárok helyettesítették az internetet. 
Köztiszteletnek örvendtek. És mi nagyon 
szerencsések voltunk, mert kitűnő tanárok 
tanítottak, és nemcsak közismereti tárgyak-
ra. Ők viselkedési minták, ízlések, érdeklő-
dési körök megtestesítői voltak számunkra, 
követendő példák, ami szintén nagyon fontos 
volt. Voltak közöttük példaképek, de voltak 
olyanok is, akiket elutasítottunk ugyan, a te-
kintélyük mégis megkérdőjelezhetetlennek 
számított, nemcsak az iskolában, hanem az 
iskolán kívüli életben is igazodási pontot 
jelentett. És nem azért, mert túl szigorúak 
voltak, vagy zsarnokoskodtak felettünk. A 
tudásukat, a felkészültségüket tiszteltük. Ál-
talános iskolában Nagy Rózsika tanító néni 
pótanyaként viselkedett, miközben negye-
dik osztályig minden alapismeretre kivétel 
nélkül mindenkit megtanított. Negyedikben 
mindenki tudott folyékonyan írni-olvasni, és 
fújtuk a szorzótáblát. Közöttünk nem voltak 
diszlexiás vagy diszkalkuliás gyerekek, eset-
leg gyengébb és jobb tanulók. A második és 
harmadik osztály közötti nyári vakációban 
elolvastam az Egri csillagokat, és nagy felfe-
dezés volt számomra, hogy a könyvek ilyen 
élményt nyújthatnak. Később Hatos Gyöngy-
vér volt a magyar tanárnőm és osztályfő-
nököm, és biztos vagyok benne, hogy neki 
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köszönhetem, hogy mániákus olvasó lett be-
lőlem már az általános iskolában. Nem von-
zódtam  a reál tantárgyakhoz, mégis a Simon 
házaspárnak vagy a Höhn házaspárnak na-
gyon sokat köszönhetek, akárcsak Thiesz Ti-
bornak, Sándor Mózesnek, Kapás Ferencnek.  
Nemrég egy mondat fordításán morfondí-
rozva rábukkantam a polcomon egy komoly 
stilisztikai szakkönyvre, gyöngybetűkkel bele 
van írva, hogy „Kapás Ferenc tulajdona”... 
No, nem tulajdonítottam el a „tanár elvtárs” 
könyvét, hanem egy sikeres Horatius fordí-
tás kapcsán, amolyan jutalomképpen nekem 
ajándékozta, talán tizedikes koromban, pedig 
őérte nem igazán rajongtunk amúgy, sokat 
bosszantottuk, mert kissé rigolyás és igen 
szigorú volt. Történelmet és latint tanított, és 
az ajándékba kapott stilisztikai könyvem a bi-
zonyíték rá, hogy életreszólóan milyen fontos 
szerepe volt. 

– Már iskolás éveiben érzett  egy különös 
vonzódást a magyar nyelv, a szép magyar be-
széd és a színjátszás iránt – kinek vagy minek 
tudható be ez?

– A színjátszás már óvodás koromban 
nagyon tetszett nekem, és a színjátszás iránti 
vonzalmam legodaadóbb támogatója per-
sze a nagymamám volt, aki fiatalkorában a 
gyulakutai színjátszókör csillagaként a haj-
dani református pap rendezésében minden 
jelentősebb népszínmű női főszerepét el-
játszotta, mint például A falu rossza vagy A 
piros bugyelláris. Ezeket az előadásokat rész-
letesen és gyakran felidézte nekem is, és be-
vallotta: úgy látja, nekem is van „hajlamom” 
a színjátszáshoz. A két szoba közötti függö-
nyös ajtókeretben előadott önálló műsora-
imnak a nagymamám volt az egyszemélyes 
lelkes közönsége. Emlékszem, megnéztük a 
moziban a Déryné-filmet Tolnai Klárival, és 
mindketten teljesen a hatása alá kerültünk. 
Elképzeltem, hogy én is színésznő leszek, 
megyek az echós szekérrel a sárban, a csupasz 
hátamra hull a hó, mint Dérynének, de nem 
érdekel, játszom a szegény embereknek... 
Rengeteg népballadát tudott  nagymamám, 
vagy például a János vitézt is tudta kívülről, 
és az esős-sáros szomorú őszi vagy téli esté-
ken, kézimunkázás közben ezeket mondta, 
vagy a régi időkről mesélt. Például Kossuth 
Lajosról. Volt egy metszet az ágya fölött a 
falon, Kossuth Lajost ábrázolta, ahogy egy 
gémeskút közelében, holdfényes éjszakán la-
dikba száll, és elbúcsúzik a nemzettől, mert 
elbukott a forradalom. Nagymamámból 
nagy tragika lehetett volna, olyan drámai 
erővel tudta előadni a forradalom bukását 
vagy egy-egy rokon, ismerős betegségét vagy 
szerelmi bánatát. Az én színház-, irodalom-, 
egyáltalán a nyelvek és művészetek iránti 
vonzalmam akkor kezdődött, azt hiszem. 
Ilyen háttérrel természetes volt, hogy az is-
kolai színjátszókörben folyamatosan benne 
voltam, és még otthon is folyton szerepeltem. 
Egyébként rendkívül fontosnak tartom az is-
kolai színjátszást, akár a dráma-pedagógiát, 
mert ennek ha nem is a színészképzésben, 
hanem az „emberképzésben” döntő szerepe 
van. A színjátszás mindig együttműködés, az 
ember megtanul másokkal együtt dolgozni, 
gondolkodni, gyakorolni, ami nagyon fontos 
az élet bármely területén.

– Mikor döntötte el, hogy a színi akadémiá-
ra felvételizik?

– Korán, már a középiskola elején eldön-
töttem, de attól féltem, hogy nem vesznek 
fel, és ezért magyar, magyar-történelem vagy 
magyar-francia szakra is készültem. A színit 
utolsó pillanatig titokban tartottam. Titok-
ban minden elérhető színdarabot elolvastam, 
arról ábrándoztam, hogy egyszer majd szí-
nésznő leszek, mindig ókori görög drámákat, 
Shakespeare és Csehov darabokat fogok ját-
szani. Nagy átéléssel megtanultam a mono-
lógokat. Szentgyörgyre is rendszeresen elju-
tottak színházi előadások, de Vásárhelyen, 
Kolozsváron is voltam színházban. Ismertem 
a színészeket, rajongtam értük. De még en-
nél is fontosabb volt, hogy Hatos Gyöngy-
vérrel alaposan elemeztük az előadásokat és 
a színészi játékot. Féltem a felvételitől,  mert 
nem tanultam táncolni, énekelni, és nem volt 
olyan testkultúrám, ami a színpadon feltétle-
nül szükséges. 

– Milyen volt az a négy év, amit, akkor még 
Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskolán 
töltött?

– Magam is meglepődtem, hogy első pró-
bálkozásra felvettek, így egyszerre nagyon 
örültem és nagyon meg voltam szeppenve, 
mert foglamam sem volt, hogy megfelelek-e 
és mit kell ott tanulni. Rettegtem, hogy még-
iscsak kiderül az alkalmatlanságom. Akko-
riban még úgy volt a színin, hogy az első és 
másodév végén eltanácsolhatták az embert, 
ha mégse bizonyult elég jónak. (...) A hatva-
nas-hetvenes években egyébként a művészeti 
főiskolák és egyetemek a szabadság szigetei-
nek számítottak a szocializmus hol csendes, 
hol háborgó tengerében. Kivételes helyzet-
nek számított a színire járni, és nagyon ko-
molyan vettem a tanulást és a gyakorlatokat. 
Szárnyakat kaptam attól, hogy ott nem kellett 
reál tárgyakat tanulni, és lelkesen belevetet-
tem magam a világirodalomba, drámairo-
dalomba, filozófiába, esztétikába, mert úgy 
éreztem, be kell hoznom a Küküllő-parti hát-
rányomat. Aztán a vizsgákon kiderült, hogy 
nem is vagyok olyan hátrányos helyzetben 
az erdőszentgyörgyi középiskolával, sőt... 
Szerencsének tartom, hogy Kovács György 
osztályába kerültem és később a művészi 
beszédet is ő tanította nekem. Az önismere-
tem és az emberismeretem fejlődésében volt 
nagy szerepe Kovács Györgynek, meg annak 
a művészi attitűdnek, amit ő egész életében 
képviselt, amit talán úgy nevezhetnék, hogy 
igényesség, elegancia és tartás, ami nemcsak 
a színjátszására vonatkozott. A követhető 
mintának döntő szerepe van egy pályakezdő 
fiatal életében, és nálam Kovács Györgynek 
volt döntő szerepe, bár Tompa Miklóstól, 
Lohinszky Lorándtól is sokat tanultunk. Ak-
koriban még nem volt román tagozat, és a 
magyar tagozaton csak színészképzés folyt, 
tehát nagyon kevesen voltunk az egész főis-
kolán, családias volt a légkör, szinte minden 
diákra jutott egy tanár, nemcsak az órákon 
találkozhattunk velük, és Szabó Lajos rektor 
gondos családfőként figyelt ránk. Még arra 
is ügyelt, hogy az a diák se maradjon éhe-
sen, aki kénytelen volt eladni a menzajegyét. 
Vagyis a Szentgyörgyi István Színművészeti 
Főiskola amolyan fészek volt, nagyon jó volt 

oda járni! És ha már a mintáknál tartunk: az 
ember befordult a Köteles Sámuel utca sar-
kán, és találkozhatott Molter Károllyal, és 
fantasztikus történeteket hallott tőle a hábo-
rú előtti irodalmi életről. Az esztétikát a költő 
Tóth István tanította. Sütő András a főiskola 
közelében lakott, előfordult, hogy a vacsorá-
ját a mi társaságunkban költötte el a Maros 
vendéglőben. A főiskola könyvtárában gyak-
ran lehetett találkozni és beszélgetni Kemény 
Jánossal, a fia, Kemény Árpád tervezte az elő-
adások gyönyörű díszleteit. A Stúdió Színház 
rendes színházként működött, mindennap 
telt házzal játszottunk, az előadásainkban 
olykor a tanárok is felléptek, szóval minden 
remek volt. Imádtam! Azt hiszem, az is fon-
tos, hogy 1966 és 1970 között lazább volt a 
diktatúra, szabadabb lett a légkör, kissé itt is 
érződött azért a nyugati diákmozgalmak és a 
Prágai Tavasz üdítő szele. Például elmentünk 
Bukarestbe előadásokat nézni, beülhettünk 
a Bulandra Színházba, Liviu Ciulei Macbeth 
próbáira, láttuk Radu Beligannal Ionescu 
Orrszarvúját, és nagy szenzáció volt Mrozek 
Tangója. Kovács György nekünk már azt ta-
nította, hogy Csehovot nem szabad unalma-
san és csak a régi Sztanyiszlavszkij módszer-
rel játszani, mert pontosan az unalmas, sivár 
élet ábrázolásához kell a legtöbb lelemény 
és invenció... Nagyjából így teltek az évek a 
főiskolán. Dehogyis teltek, hippp-hopp elrö-
pültek!       

– Hová kapta  kinevezését, s miért pont oda?
– Láttam a temesváriaktól egy előadást, 

Harold Pinter A gondnok című darabjával 
vendégszerepeltek Marosvásárhelyen; Taub 
János rendezte. Teljesen passzolt ahhoz az 
újfajta színházi látásmódhoz, amiről már 
lehetett hallani, és itt ott a csíráit is látni. 
Háromszereplős abszurd dráma volt, Szabó 
Lajos, Fábián Ferenc és Sinka Károly játszot-
ta. Azelőtt – bár sok kolozsvári, vásárhelyi, 
szatmári előadás és színész játéka nagyon 
tetszett – ilyen elementáris, zsigeri élmény-
ben nem volt részem, és olyan színházban 
akartam játszani, ahol ez lehetséges. Két ren-
dezővel szerettem volna feltétlenül dolgoz-
ni: Harag Györggyel és Taub Jánossal. Több 
felkészült és sikeres rendező fordult meg ak-
koriban az erdélyi színházakban, másokkal 
is jól dolgoztam, pédául Cseresnyés Gyulá-
val a Ványa bácsiban, de a különös szakmai 
kihívást Harag és Taub színháza jelentette. 
Akkor még nagyon ritkán lehetett abszurd 
színházat látni, a realista, és azon belül is a 
sematikus szocialista-realista színház dívott 
vidéken, és rendkívüli ereje volt annak, hogy 
a színjátszás másmilyen is lehet, nem csupán 
az élet sematikus és csalfa utánzata, hanem 
valamilyen esszenciális „itt és most”, tökéle-
tes és expresszív jelenlét egy sarkított helyzet-
ben. Lehengerlő volt az A gondnok előadás, 
eldöntöttem, hogy Temesvárra szerződöm. 
És most hirtelen rádöbbenek, hogy annak a 
korszakos előadásnak az alkotói közül már 
senki sem él! Színháztörténeti rideg adattá 
vált az a hihetetlenül eleven és akkor annyira 
zavarbaejtően modern előadás.

(Az interjú második részét a következő 
lapszámban közöljük.) 
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Gróf Rhédey László 
és báró Inczédy Ágnes kora
(Részlet a szerző szakdolgozatából – folytatás előző lapszámunkból)

 Hegyi László

Gróf Rhédey Mihály és báró Bánffy Te-
réz hat gyermeke közül csak négyen 

érték meg a felnőtt kort. A negyedik gyer-
mek, Rhédey László 1775-ben született. 
Tizenhat éves, amikor elveszíti édesapját, 
édesanyja halálakor pedig már 32 éves. Az 
erdőszentgyörgyi birtokot nagybátyjától, 
Rhédey Zsigmondtól és feleségétől Wes-
selényi Katától örökli, akiknek egyetlen 
gyermeke, Ferenc fiatalon meghalt. Rhédy 
Zsigmond és Wesselényi Kata nagylelkű-
sége hatással volt Lászlóra, aki szintén az 
erdőszentgyörgyiek patrónusa lett. Nem-
csak a település egyházi és szellemi életének 
támogatója, hanem az erdélyi művelődésé 
is, kiemelten a kolozsvári színjátszás jelen-
tős mecénása lesz, a családi hagyományok 
szellemében. Közismert, hogy édesanyja, 
báró Bánffy Teréz felajánlotta kolozsvári 
palotájukat az 1792-ben alakuló magyar 
színtársulatnak, hogy a bálteremben tartsák 
előadásaikat. László kiváló képzettséggel 
rendelkezett, a világirodalomban is jártas 
emberként jeles pártfogója volt a művésze-
teknek és az irodalomnak. Jó rálátása volt 
korának eseményeire, önálló és határozott 
gondolkodással, világos és józan ítélőké-
pességgel rendelkezett. Azt vallotta, hogy 
szebb a művészet és az irodalom – amit 
egyébként az emberiség megvalósult álmá-
nak tartott –, mint a történelem, amit pedig 
az emberiség cselekedeteinek megismerése-
ként fogott fel. 

Gróf Rhédey László viszonylag későn, 
30 évesen nősül, 1805-ben feleségül veszi 
az igen fiatal, 17 éves báró Inczédy Ágnest 
(1788-1856), nagyváradi báró Inczédy Ger-
gely és nagybarcsai Barcsay Karolina lányát. 
Harminc évet élnek boldog házasságban. 

A család főként Kolozsváron tartózko-
dott, de tervezik az erdőszentgyörgyi bir-
tokon lévő kastély felújítását, újjáépítését. 
A kastélyt László felmenői építették a XVII. 
században, 1663-ban. A feljegyzések sze-
rint már korábban is létezett egy udvarház 
a Rhédeyek, sőt még azelőtt a Kornisok tu-
lajdonában. 1807-ben látnak hozzá a kastély 
átépítéséhez.  A munkálatok két évig tar-
tanak, 1809-ben már egy új stílusú, a kor-
ra jellemző késő barokk épület állott a régi 
helyén. A legtöbb történelmi forrásban azt 
olvashatjuk, hogy ekkor húztak az épületre 
emeletet, és ekkor vált zárt tömegű, hatal-
mas tetőzetű építménnyé. Ekkor kapta a 
homlokzat a visszafogott díszítést, a maga-
sabb belső termeket, szalonokat, freskókat. 
Az új épület minden bizonnyal, marosvásár-
helyi mesterek munkáját dicséri. A szájha-
gyomány szerint az építkezéshez szükséges 
téglát szekerekkel hordták Kolozsvárról.

Megmarad bennem azonban a kérdés, 
hogy ha újjáépítés előtt nem volt emeletes a 

kastély, akkor van-e valamilyen valós alapja 
annak a szájhagyománynak, amely szerint a 
kastélyt egy fedett átjáró kötötte össze a re-
formátus templommal. Két lehetőség fogal-
mazódik meg: ha az emelet nem létezett, ak-
kor az egykori épületnek nagyon magasnak 
kellett lennie, mert egyébként lehetetlen lett 
volna összekötni az alacsonyabban fekvő 
kastélyt a templommal úgy, hogy alatta még 
az országút is elhaladhasson. Másrészt vi-
szont a szájhagyományt először a XIX. szá-
zad közepén, illetve a második felében ve-
tették papírra, így elképzelhetőnek tartom, 
hogy az átjáró már az új kastélyra épült, 
azonban nem maradhatott fenn sokáig. Ez 
utóbbit tartom valószínűbbnek, mivel az 
átjáró létezéséről vannak elfogadható jelek. 

Kétségtelen, hogy az épület gróf Rhédey 
László és felesége báró Inczédy Ágnes ne-
véhez kötődik, és ezt bizonyította a bejárat 
fölötti egykori latin felirat is. A főbejárat 
fölötti erkély kovácsoltvas korlátjának kö-
zepén a kastélyépítő nagyúr monogramját 
fedezhetjük fel, GRL. Az új kastély továbbra 
sem szolgált a család állandó lakhelyül, té-
lire rendszerint Kolozsvárra utaztak, de az 
év nagy részét Erdőszentgyörgyön töltötték. 
Rhédey László művészi érzékéről és igé-
nyességéről árulkodik az épület és a körü-
lötte kialakított kastélykert is. Mindent nagy 
igényességgel tervezett és terveztetett meg. 
Már 1799-ben alkalmazta a belga szárma-
zású, brüsszeli kertészt, Bouré Ferencet. Ő 

tervezte és alakította ki a kastélykertet, de az 
országút menti jegenyefasort is, amelynek 
hasznosságáról Orbán Balázs is beszámol. 
A birtokon több cseléd is élt, egy 1807-ből 
származó házassági jegyzőkönyv beszámol 
egy Beke József nevezetű cseléd házasságkö-
téséről, amelyen jelen van ura, gróf Rhédey 
László és gróf Lázár István is. 

Inczédy Ágnes férjével továbbra is a ko-
lozsvári magyar színészet fő támogatója, hi-
szen palotájuk nagytermét színpaddal látták 
el, azt a termet, ahol az egykori Rhédey Fe-
rencnek, Erdély fejedelmének a lakodalmát 
is tartották. Itt tartják az első a színielőadá-
sokat, és itt lépett színpadra a híres színész-
nő, Laborfalvi Róza is, eredeti nevén Benke 
Judit, aki később Jókai Mór felesége lesz. A 
színésznőt személyesen is meghívja és fo-
gadja a Rhédey család. Az uzsonnával egy-
bekötött beszélgetésen a szerepektől kezdve 
a recepteken át sokszínű témákról folyt a be-
szélgetés. Rhédey László és felesége a szín-
ház igazgatóját többször megerősíti további 
támogatási szándékukról, sőt azt is felvál-
lalják, hogy gondoskodni fognak a fiatal 
tehetség, Laborfalvi Róza szakavatott tanít-
tatásáról. A gróf levelet is ír az erdélyi kan-
celláriához, amelyben közli, hogy kolozsvári 
palotáját a magyar színház használatára 
bocsájtotta, és kifejti, hogy a magyar szín-
háznak állandó székhelye is kellene legyen 
Erdély fővárosában. A levél Metternichhez 
is eljut, aki értékeli a gróf művészet iránti el-

( N E M Z E T I  P O R T R É T Á R ,  V A S Á R N A P I  Ú J S Á G  A L A P J Á N )

Gróf Rhédey László (1775–1835) és báró Inczédy Ágnes (1788–1856)
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kötelezettségét, és beleegyezését adja a szín-
darabok előadására, de a cenzúra szigorú 
betartása mellett. A színház támogatói kö-
zött a Rhédeyek mellett más főúri családot 
is találunk, említhetjük akár a Wesselényi, 
Teleki, Zeyk, Mikes, Toldalaghy családokat 
is, de kétségtelen, hogy gróf  Rhédey László-
nak és feleségének, báró Inczédy Ágnesnek 
köszönhetően a színháznak nem kellett ki-
vonulnia Kolozsvárról. 

Konkrét adatok alapján tudjuk, Gróf 
Rhédey Lászlónak és feleségének báró 
Inczédy Ágnesnek 3 gyermeke, két lánya és 
egy fia született, de közülük csak az 1812-
ben született Claudia éri meg a felnőttkort. 
Az első gyermekről, Wilhelmináról nem 
sokat tudunk. A templomban, a szószékkel 
szemben elhelyezett emléktábláról annyit 
tudunk meg, hogy a kislány 8 napot élt. A 
gyereket a Kalandos tetején épített Rhédey 
családi kriptába temetik. Claudia máso-
dik gyermekként lát napvilágot 1812 
szeptemberében, majd 6 évvel később, 
1818. november 3-án született József. 
A kisfiúnak sem volt hosszú élete, 
ugyanis 1822. augusztus 16-ra virra-
dóan meghal. A halál okát nem tud-
juk, ugyanis az 1834 előtti elhalálozási 
regiszterben még nem tüntették ezt 
fel, de minden bizonnyal, valamilyen 
betegségben hunyt el az alig négyéves 
Gróf Rhédey József úrfi.

Mihály Vilmos, erdőszentgyörgyi 
lakos állítása szerint kertjében talált 
rá az úrfi síremlékére az 1970-es évek-
ben, és innen szállították fel a sírem-
léket a református templom udvarára, 
ahol ma is áll. A kert valóban az egy-
kori kastélykert része volt, és Vilmos 
bácsi állítása szerint, azért volt ott 
felállítva a síremlék, mert azon a he-
lyen érhette valamilyen súlyos baleset 
a kisfiút, aminek következtében meg-
halt. Az idős bácsi úgy hallotta a régi 
öregektől, hogy a kisfiú lóról esett le, 
és nagyon megütötte magát. Kérdés 
az, hogy lovagolhat-e egy 4 éves kis-
fiú, mint ahogy Vilmos bácsi állítja?! 
József úrfit lánytestvére, Wilhelmina 
mellé, a dombon lévő családi sírbolt-
ban helyezik örök nyugalomra 1822. 
augusztus 21-én. A szülők elhunyt 
fiúk emlékére egy kőből faragott em-
lékoszlopot állíttatnak. A 210 cm ma-
gas síremlék talapzata és a feliratos 
része, valamint a felső részén lévő 10 
cm-es faragott kiugrás ugyanabból a 
homokkődarabból van. A kegyeletkö-
vön a következő felirat olvasható: 

„A kedves fiú gyermek Jóseff 
böltsője 1818 nov. 3. napján lépett bé 
a Kis Rhédei Gróf Rhédey László és 
Váradi L.B. Intzédi Ágnes házokba. 
1822ben auguszt 16dik napján kopor-
sója váltotta fel azt. Így lett a kedves 
reménység olly hamar semmivé a szü-
leik szívében”

A gyerek-, és csecsemőhalandóság 
még mindig elég magas volt abban az 
időben, így a két gyerekét elveszítő 
Rhédey család egyetlen életben ma-
radt lánya, Claudia, a szülők szemefé-

nyeként nőtt fel. 
A templomban, a szószékkel szemben 

báró Inczédy Ágnes elhunyt férje és két 
gyermeke emlékére emlékkövet helyeztetett 
el a következő felirattal: „NÉH KIS RHÉDEI 
GRÓF RHÉDEI LÁSZLÓNAK EÖ CS. ÉS 
AP. KIR. FELSÉGE ARANYKULTSOS 
HIVÉNEK KI ÉLT 60 ESZT. ÉS KÉT KED-
VES GYERMEKEIINEK GRÓF RHÉDEI 
WILHELMINA 8 NAPI GRÓF RHÉDEI JÓ-
ZSEFNEK AZ EGYETLEN EGY FIÁNAK 4 
ÉVI ÉLETE UTÁN DRÁGA HAMVAIT A 
SZERETŐ FELESÉG ÉS ÉDESANYA BÁRÓ 
INTZÉDY ÁGNES KIÖMLŐ KÖNNYEK 
KÖZÖTT NYUGODNI IDE ZÁRA. 1835” 

Elődeihez hasonlóan a gróf támogatta 
egyházát, annak patrónusa volt. A Rhédeyek 
malmából a papnak kijáró szombati vámot 
1830-ig fenntartotta, amikor valamilyen 
csere következtében új tulajdonos birtokába 

került a malom, és így megszűnt ez a több 
évtizede létező adomány. László Gergely, 
későbbi református pap feljegyzései szerint 
nem lehet pontosan tudni, hogy az akkori 
egyházmegyei elöljáróságon vagy a mél-
tóságos egyházi főtanácson múlt-e az ado-
mány eltörlése. Gróf Rhédey László udvara 
a paptól a sertés pénzt és szombati vámot, 
az iskolamestertől a zab kepét eltiltotta, és 
ezt feljelentették a méltóságos curatornak. 
Valóban nem tudjuk pontosan, hogy a gróf 
minek következtében hozta e döntését, de 
László Gergely pap utólagos feljegyzéséből 
tudjuk, hogy néhai Rhédey László úr halála 
előtt megígérte a szombati vám visszaállí-
tását, azzal a feltétellel, hogy őt a templom-
ban lévő ősi sírboltba temessék. De egy pár 
évvel később újra napirendre kerül a téma, 
ugyanis a pap kéri az ügy felsőbb szintű ki-
vizsgálását. 

Gróf Rhédey László életének utolsó 
éveiben betegeskedett, amelynek sú-
lyosbodásához hozzájárulhatott lelki 
állapota is, lánya Claudia és a würt-
tembergi herceg különleges viszonya 
miatt. 

A méltóságos úr betegség miatt 
1835. november 22-én, 60 éves korá-
ban hunyt el Kolozsváron, de életének 
utolsó napjaiban is arra hivatkozott, 
hogy az erdőszentgyörgyi reformá-
tus tiszteletes úrral kötött egyezsége 
betartassék, és kívánságának eleget te-
gyenek. Végrendeletében is meghagyja, 
hogy őt az erdőszentgyörgyi református 
templom kriptájába temessék, oda, ahol 
elődei is pihennek. Azt is hátrahagyja, 
hogy koporsója mellé fektessék a két 
nagyon fiatalon elhunyt gyerekének, 
Wilhelminának és Józsefnek földi ma-
radványait is, akik a dombtetőn lévő 
családi kriptában nyugszanak. Teme-
tésére 1835. december 2-án kerül sor, 
úgy, ahogy azt végrendeletében meg-
hagyta: az erdőszentgyörgyi ősi családi 
kriptába temetik, a kalandosi családi 
kriptából behozott két kis koporsóval 
együtt, amelyeket a lábához helyeznek 
el. A temetés napján jegyzik be a hely-
béli református egyház anyakönyvébe 
a halálesetet: „Császári Kir. Kamarás 
K. Rhédei Mlgs. Grof Rhédey László 
Úr hala meg Kolozsváron november 
22-ikén ínbeli elgyengülésbe életének  
60-ik, házassági szövetségének 30-ik 
évében. Temettetett el December 2 nap-
ján Erdőszentgyörgyön végrendelete 
szerint a templomba lévő eggyik régi 
familiai sírboltba kettős koporsóba, lá-
bához tétettetvén a hegyen lévő Krip-
tából kivétetett régebben megholt egy 
fia és egy leány gyermekei két kisebb 
koporsóban.”

A Rhédey család története az 
erdőszentgyörgyiek számára legis-
mertebb és legkedveltebb, a szépségé-
ről és szülőföldszeretetéről elhíresült 
Claudiával, gróf Rhédey László és 
báró Inczédy Ágnes egyetlen felnőtté 
vált lányával folytatódik.

(Folytatjuk a következő lapszámban)Gróf Rhédey László és két gyermekének síremléke 
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A Naplemente Idősek Klubja 
tevékenységéből

 Gálfalvi Ilona

Április 18. Botos Noémival közösen örvendeztünk a tavasznak., 
amelynek nem mondhatjuk: „Remélem, hogy hamar jössz, és sokáig 
maradsz.” Csak azt mondhatjuk: „Gyere, ajándékozz meg a reménnyel, 
és maradj, ameddig tudsz.” Paulo Coelho idézetét olvasva nemcsak a 
tavasz érkezésére gondoltunk, de saját régmúlt „tavaszunkra” is. Igen, 
reményekkel telve várjuk minden évben, és örülünk  minden apró kis 
ajándékának, a virágoknak, a madárdalnak, a meleg napsugaraknak. 
„Vendég vagy a világban, és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsu-
gara, vize, pillangója, madara. Van virágja, rengeteg sok. Tanulj meg 
örvendeni nekik.” Wass Albert szavait mélyen átérezve, reményekkel 
gazdagodva váltunk el.

Április 24.
 

„Tavasz volt, de én a nyarat vártam;
a meleget, a patakok hűs vizét.
Nyár volt, de én az őszt vártam;
a színes leveleket, és a hűvös, száraz levegőt.
Ősz volt, de én a telet vártam;
a ropogós havat, és a karácsony örömét.
Eljött a tél, de én a tavaszt vártam,
a rügyfakadást, a nap melegét.
Gyermek voltam, de felnőtt akartam lenni;
szabad és önálló.
Húszéves voltam, de harminc akartam lenni,
érett és sokat ismerő.
Középkorú voltam, de húszéves akartam lenni;
ifjú és szabadlelkű.
Nyugdíjas lettem, de középkorú akartam lenni;
tevékeny élettel.
Életem elmúlt, és sohasem kaptam meg, amit akartam.”

Mindig a jelennek élj! (Linda Dillow)

A fenti sorokat olvasva eltűnődtünk, mennyire igaz minden szava. 
Az ember soha nem érzi elégedettnek magát a jelenben, mindig másra 
vágyik, mint ami van. Visszatekintve érti csak meg, hogy tovaszállt  
a sok szép pillanat, és nem értékeltük eléggé, mert másra vágytunk. 
Most már kezdjük megérteni, hogy a jelen szépségeire figyeljünk, 
mert olyan hamar múlttá lesznek, és akkor már késő visszasírni őket. 
Ezt követően szójátékokkal szórakoztunk, és megünnepeltük Cosma 
Istvván csoportvezetőnk és Borbély Erzsébet klubtársunk szülinapját. 
Isten éltesse mindkettőjüket!

Május 8. A mai tevékenységünk nagyon jó hangulatban telt 
Szígyártó Adrienn pszichológus vezetésével. A közös, csoportos fog-

lalkozások igazi élményt jelentettek. Nem tehetünk mást, mint igazat 
adni Gary Chapmannak: „A közösen átélt élmények emlékezetünkben 
elraktározódnak, és gondolatban újra és újra „meríthetünk” belőlük.

Május 22. Pünkösdi örömmel és boldogsággal kapcsolatos idézete-
ket hallgattunk meg a csoportvezetőnktől. Majd Pál Júlia és Fülöp Jú-
lia klubtársunk szép pünkösdi versekkel örvendeztett meg bennünket. 
Átérezve Túrmezei Erzsébet szép versének üzenetét, lélekben megerő-
södve és jó hangulatban tértünk haza.

Pünkösd előtt – sóvárgás titkos mélye.
Pünkösd előtt – ígéretek zenéje.
Pünkösd előtt – esedezés, esengés.
Pünkösd előtt – halk hajnali derengés.
Pünkösd előtt – szent vágyak mozdulása.
Pünkösd előtt – koldusszív tárulása.
Csendesen várni – várni, hinni, kérni!
Aztán – boldog pünkösd utánba érni!
S pünkösd után – szent égi erőt-vetten,
pünkösd után – Lélekkel telítetten.
pünkösd után – bátor tanúvá lenni,
pünkösd után – régit kárnak ítélni.
Krisztusnak élni és másoknak élni,
minden mennyei kincset elfogadni,
és pünkösd után – adni, adni, adni! 

(Túrmezei Erzsébet: Pünkösd után)

Május 29. Konfucius önvizsgálatra ösztönző szavai hosszas beszél-
getésre késztettek bennünket: „Önmagamat naponta háromfélekép-
pen vizsgálom: vajon tettem-e valamit szívből másokért; vajon baráta-
immal való beszélgetés közben voltam-e szavammal hűtlen; vajon én 
megtartottam-e azt, amit másnak tanítottam.”

Ezt követően nagyon jó hangulatban, megünnepeltük Ordeanu 
Karola, Szántó Ilona, Szekeres Gizella és jómagam születésnapját! Is-
ten éltesse az ünnepelteket!

Vendégünk lesz a kenyeri Dalkör

A kenyeri Dalkörrel néhány éve került kapcsolatba klubunk 
Császárné Csetri Ilona dalkörvezető jóvoltából. Előbb ők láto-
gattak Erdőszentgyörgyre, majd 2016 pünkösdjén nekünk volt 
szerencsénk a kenyeri dalkörösök vendégszeretetét élvezni, és 
néhány emlékezetes napot együtt tölteni. Most június 17–23. 
között mi látjuk vendégül őket. Nagy szeretettel várjuk az újabb 
találkozást!  
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Kapu Isten dicsőségére
  Fazakas Levente

– Egy kaput szeretnék állítani Isten dicsőségére, hogy a 
lábánál megálló ember az őt szerető és az általa szeretett Iste-
nével találkozzon! – osztotta meg közel öt évvel ezelőtt me-
rész álmát velem Pécsi János, Londonban élő, de Bözödön 
takaros kis házat magáénak tudó kedves ismerősöm. Hosz-
szas beszélgetések alkalmával többször is elmondta, hogy 
milyen csodálatosak azok az alkalmak, melyeket Istennel 
együtt tölthet.

– Csodálatos volt rádöbbeni és megérteni, hogy Istentől 
nemcsak várni kell. Ő gyermekeinek feltétel nélkül, önzetle-
nül mindig ad. Az ember – Isten gyermeke, akivel mély hit-
re épülő kapcsolatot ápol és éltet –, ő is tud viszonzásképpen 
adni Istenének. Szeretem az Istent, és megtapasztaltam na-
gyon sokszor véghetetlen szeretetét. Szerelmese vagyok a népi 
kultúrának, és feladatomnak érzem annak ápolását. Merészet 
álmodtam, és hozzákezdtem álmom megvalósításához: egy 
kaput készíttetek kis portámra, amely mindenkié lesz! Köz-
kinccsé tételével szeretnék adni valamit én is, aki Istentől oly 
sokat kaptam. 2018 pünkösdjére az ötéves álom valóra vált! A kapu áll, 
dicsőíteni az Istent és gyönyörködtetni az emberi szemet! A kapun négy 
dombormű látható. Szent Lászlót, az éhezőknek kenyeret osztogató 
Szent Erzsébetet, a tanító Jézust és a világnak gyermekét adó Máriát áb-
rázolják. A kapura felvésett feliratok a következők: EGY AZ ISTEN. TE-
BENNED BÍZTUNK ELEITŐL FOGVA! SZERESSÉTEK EGYMÁST! 
TIED A DICSŐSÉG! A kapu mostantól átengedi az Istenhez közeledni 
kívánó embereket, és lehetőséget kínál a  Szálas hegyalji kis területen, 

hogy az ember magába fogadja a gondviselő és szerető Istent.
Köszönjük Istennek, hogy Pécsi János álma valóra válhatott, a 

malomfalvi fafaragó, Jakab Gyula és fia munkája eredményeként! 
Köszönjük, János, az álmot, amit Isten segítségével, mesteremberek 
alkotásával, pénzt és emberi erőt nem kímélő munkával valóra váltot-
tál! Példát mutattál, hogy Isten és az ember iránti szeretet ekképpen is 
kinyilvánítható! 

Köszönet a bözödi embereknek, hogy a felállításnál segédkeztek! 

Bözöd, ahol élünk

Bözödi történet

Mózsi bá ekevasa
  Fülöp Ferenc

E zt a történetet még gyermekkorom-
ban hallottam az én jó sógoromtól, 

és ha jól visszagondolok, akkor bizony 
közel száz esztendeje történhetett a mi kis 
falunkban. Gondoltam, megörökítem az 
utókornak.

Kora tavasszal lehetett, úgy hóolvadás 
után, amikor Mózsi bá átszólt a szomszéd-
jának, aki kovácsmester volt, és kérdi tőle.

– Hallja-e kend mester, mikor tudná 
neköm megélözni az ekevasamot? Jó vol-
na megszántani a kerekhögyi fődemet, egy 
kevés zabot szeretnék vetni oda, az ekevas 
pedig már jól kitőgyesedett.

– Ma még nem lösz esedékös, Mózsi 
bá, de holnap kora reggel nyélbe üthetjük 
a dolgot, utána még megszántogathatja a 
fődjit napestig – jött a válasz a mestertől, 
aki ugyan írástudatlan volt, de a kovács-
mesterségben jó híre volt a környéken. 

 Másnap kora hajnalban fölkelt a 
mester, bévetette a szénát a teheneknek, 
ami már az előjáróban elé volt készítve. 
Bément a műhelybe, és a kalapáccsal jó 
nagyot vágott az üllőre. Ez volt a jel Mózsi 
bának, hogy hozhatja az ekevasát élez-
ni. Mózsi bá éppen akkor érkezett meg, 
amikor a kovács a hamuból összekapar-
ta a még szunnyadó parazsat, megrakta 
a kohót szénnel, berakta a vasat alája, és 
mondta Mózsi bának.

– Na, kend csak szép lassan fútasson, 

amíg én vissza nem jövök. Nekem még van 
egy kicsi elintézni való dolgom, addig szép 
lassan a vas is megmelegszik. Azzal ott-
hagyta Mózsi bát, s a hátsó kicsi kapun ki, 
majd egyenest bé a jó meleg ágyba, Mózsi 
bá felesége mellé. Kevesebb, mint egy fer-
tályóra múltán jutott eszébe, hogy Mózsi 
bát a fútató mellett hagyta. Rögtön kiug-
rott az ágyból, és szaladt vissza a műhelybe. 
Nemcsak a vas, de még Mózsi bá is ki volt 
tüzesedve a nagy munkától, úgy nyomta a 
fútatót. 

– Mit csinál kend, nem megmondtam, 
hogy szép lassan fútasson? – azzal aztán a 
fogóval kiemelte a tűzből az ekevasat, ami 
úgy nézett ki, mint egy nagy vastöpörtyű. 
– Ezzel már kend többet nem fog szántani. 
Mózsi bá megszeppent, hogy valamit elron-
tott. Fogadkozott, hogy ő csak azt szerette 
volna, hogy a vas jó meleg legyen. 

– Na, hagyja kend, ne lógassa az orrát, 
ami megtörtént, megtörtént. Itt van, né, 
adok helyette egy újat, a másik már úgyis 
nagyon vásott volt, s nem is kell fizessen 
semmit érte – nyújtotta oda az új ekevasat. 

Mózsi bá egy kicsit hálálkodott, örö-
mében még a száját sem tudta összefogni, 
hogy ingyen kapott egy új ekevasat, de még 
álmában sem gondolt arra, hogy az árát az 
asszony már megfizette.

Én így emlékszem vissza, ahogy nekem 
elmesélték, ha valaki másképp hallotta, le-
het, úgy volt az igazi, és ki lehet a történetet 
kerekíteni.

Anyák-napi virág 
G yülekezetünkben anyák-napi ünnepélyt 

tartunk! Anyák napja a legszebb ünne-
pünk. Ez a nap, amikor mind-mind ünnep-
lünk – csendül fel lelkemben a jól ismert dal, 
és anélkül, hogy gondolkodnék, hogy valóban 
ez-e a legszebb ünnep, indulok virágkereső 
útra, hogy egy szál virággal tisztelegjek édes-
anyám előtt. Ő az, aki életet adott nekem, előtte 
szívünk egymáshoz oly közel dobogott. Ott volt 
bölcsöm mellett, és mosolyogva fölém hajolt, 
ha éhes voltam keblére ölelt, és ennem adott. 
Altatódalával mély álomba ringatott, őrködött 
mellettem, s álmomban énekeltek az angya-
lok. Megfogta két kezem, és útra indított, hogy 
meghódítsam a házat, az udvart, a világot. Tőle 
elindulva és hozzá visszatérve magához ölelt, és 
homlokomra szerető csókot lehelt, amely akkor 
– és mindig – olyan jól esett. Csókjának gyó-
gyító hatását is oly sokszor éreztem, bizonyára 
valami csodaszer rejlett benne. Ha a lelkem fájt, 
mély csönddel hallgatott, simogató, megértő 
mosolyával hintett rá balzsamot. A templom 
áhítatos csöndjében, vagy a családi otthont 
templommá téve rebegett el nagyon sok imád-
ságot, nem önzően magáért, értem, érettünk. 
Virágkereső útra indultam, közben gondola-
taim más útra tereltek. Virágot azért mégis ta-
láltam. Ő ültette el lelkem talajába, ő gondozta 
éveken keresztül ,és tanított annak gondozásá-
ra: ez a virág a szeretet! Egy csodálatos SZER, 
ami egy életen keresztül ETET, hogy hiányban 
ne szenvedjek. Ma, anyák napján ezt a virágot 
adom édesanyámnak, a mindenkori édesanyák-
nak, akik azért élnek, hogy az év minden napja 
gyermekük/gyermekeik napja legyen. Ez a nap 
legyen az övék, amikor mi mind-mind őket ün-
nepeljük. (F.L.)
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Szent György Napok Erdőszentgyörgyön
Csibi Attila Zoltán polgármester szerint: „A városnapok kiváló alka-
lom arra, hogy lehetőséget biztosítsunk azoknak, akik érdeklődnek a 
városunk iránt. Mivel nagyon sokan adományoztak az Összetartozás 
Templomának, úgy gondoltuk, ez vissza nem térő alkalom, hogy egy-
féle visszajelzést adjunk, beszámoljunk arról, hogyan halad az építés, 
az adománygyűjtés. Városunk jelképe és turisztikai desztinációja a 
Rhédey-kastély. Tartozunk annyival a Rhédey családnak, hogy emlé-
küket és a ránk hagyott értékeiket őrizzük. Ezért igyekszünk a több 
alkalommal is emlegetett múzeum mellett, a kastély környezetét is 
szebbé tenni, hisz alkalmunk van ezeket pályázatok révén megvalósí-
tani. Úgy érzem, fontos, hogy a lakosokat, és az érdeklődőket tájékoz-
tassuk a nagyobb volumenű tevékenységeinkről, erre kiváló alkalmat 
kínálnak a városnapok, amikor több elszármazott is hazaérkezik a 
hétvégére.” 

Á prilis 27-én, pénteken reggel a kisisko-
lásokat kézműves programok várták, 

majd találkozhattak Sármási Bocskai János 
íróval, rádióssal, valamint Szávai Géza íróval. 

 A találkozón Szávai Géza meséskönyveit 
mutatta be a gyerekeknek. Szávai Gézát na-
gyon érdeklik a gyerekek, akikkel találkozik. 
Engedi, kéri, hogy ők is megmutassák, mire 
képesek. Így a gyerekek is felmutatják kreati-
vitásuk „gyümölcseit” ezeken a találkozókon. 

Délután az önkormányzat díjazta az ál-
tala meghirdetett, Szent György sárkányölő 
hőstettét megjelenítő rajzpályázat nyerteseit. 
Majd a gyerekeket a Madaras testvérpár, a fel-
nőtteket pedig este Anda Adam és Simó An-
namária koncertje szórakoztatta.

Testvérvárosi ünnep 

Á prilis 27-én a Művelődési Házban Baja 
és Erdőszentgyörgy testvérvárosi kap-

csolatának 15 éves jubileumát is ünnepelték. 
A két település másfél évtizede tette hiva-
talossá a kapcsolatot, amely már korábban, 
1992-ben kialakult a két város iskolái között. 
Péntek este a művelődési házban Csibi Attila 
Zoltán polgármester köszöntötte a Bajáról, 
Zomborról (Vajdaság), Bélapátfalváról, Cell-
dömölkről, Nagymegyerről (Felvidék) érke-
zett küldöttségeket. A polgármester köszön-
tőjében méltatta az elmúlt másfél évtizednyi 
kapcsolatot, amely nemcsak hivatalos szin-
teken működik, hanem emberek és családok 
között is barátságok születtek, ezek töltik meg 
igazi mélységgel és tartalommal az együttmű-
ködést. Csibi Attila Zoltán szerint a bajai kap-
csolat minta, etalon lehet mindenki számára, 
minden szinten összekapcsolja a két várost, 

ám a kapcsolat fő hozadéka az a szellemi és 
érzelmi érték, amit egymásnak adnak. Ebből 
az alkalomból az elöljáró ajándékot adott át 
Csubákné Besesek Andrea alpolgármester-

nek: a szív a két város közös szívdobbanásait 
jelképezi, belevésve Baja és Erdőszentgyörgy 
nevével. A bajai elöljáró meghatottan vette 
át a figyelmességet, köszöntő beszédében ki-
emelte: a két város kapcsolatát az a szándék 
hívta életre, hogy erőt, reményt és szeretetet 
meríthessenek a távol élő testvérek összetar-
tozásából, az együttlétek öröméből. „Valljuk, 
hogy a településeink közötti kapcsolatok ma-
guk is értéket teremtenek, gazdagítják életünk 
mindennapjait, erősítik a magyarság összetar-
tozását. Kívánom, hogy még hosszú évtize-
deken át nemesedjék, erősödjék testvérvárosi 
kapcsolatunk, amelynek elmélyítése és meg-
tartása örömmel vállalt, nemes feladatunk” – 
mondta az alpolgármester. Örömhírt is közölt 
a vendégekkel és házigazdákkal: a bajai kép-
viselő-testület április 25-i ülésén egyhangú 

szavazással döntött arról, hogy a város Petőfi-
szoborral ajándékozza meg Erdőszentgyörgy 
közösségét. Az alkotás a Rhédey-kastély 
parkjában kap majd helyet. „ Kimondhatat-
lan az az öröm, amely ma ért minket. Hálás 
szívvel köszönjük Baja városának, hogy Baja 
és Erdőszentgyörgy testvérkapcsolatának 15. 
évfordulója alkalmából Petőfi-szoborral aján-
dékozta meg településünket. Felemelő érzés 
egy olyan testvér-települési kapcsolatnak ré-
szese lenni, amelyben ennyire figyelnek ránk. 
Köszönjük, hogy egyik legnagyobb költőnk, 
Petőfi Sándor szobrával leptek ma meg, biztos 
vagyok benne, hogy ez az évforduló sose me-
rül feledésbe”- mondta meghatottan Csibi At-
tila Zoltán. Ezt követően a bajai Rábl Színpad 
és Zenei Közösség Miért nem marad reggeli-
re? című vígjáték előadásával örvendeztette 
meg a közönséget. A siker és elismerés nem 
maradt el. Az előadás szünetében és végén a 
jelenlevők bajai és zombori pálinkákat és bo-
rokat kóstolhattak. 

Á prilis 28-án, szombaton kézműves- és 
civil vásár zajlott a téren. A helyi és 

környékbeli termelők mellett a bajai kézmű-
vesek kínálták portékáikat. A kastély udvarán 
pedig a bajai küldöttség és a Zombori Magyar 
Polgári Kaszinó tagjai halászlét főztek, amely-
nek kóstolójára mindenkit szeretettel invitál-
tak.

A gyerekeket az iskolaudvaron ugráló, 
körhinta, légvár, arcfestés és jókedv várta. A 
felnőttek a tűzoltók felvonulásában és a quad 
cross bemutatóban gyönyörködhettek, illetve 
a sátrak árnyékából nézhették a nagyszínpa-
don zajló produkciókat. A napot a Titán ju-
bileumi fellépése, valamint a magyarországi 
Magna Cum Laude hangulatos koncertje és 
tűzijáték zárta.

                                  

A Rhédey-kastélyban szombat délelőtt 
megnyitották Baja és Erdőszent-

györgy 15 éves testvérkapcsolatát szemléltető 
fényképkiállítást. Nyitóbeszédet mondott: 
Csibi Attila Zoltán, Erdőszentgyörgy polgár-
mestere és Csubákné Besesek Andrea, Baja 
alpolgármestere. 

Majd egymást követték az előadások. He-
gyi László történelem szakos tanár Wesselényi 
Kata munkásságát és Erdőszentgyörggyel való 
kapcsolatát ismertette. A kastély előtti park 
felújításának tervét Menyhárt István projekt-
menedzser mutatta be, dr. Kinda István nép-

Városnapok

Az elemisek, az általános és középiskolások Sármási Bocskai János és Szávai Géza 

írókkal találkoztak 

Csubákné Besesek Andrea,  Baja 

alpolgármestere és  Csibi Attila Zoltán, 

Erdőszentgyörgy polgármestere                         

A Bodor Péter Színkör előadása
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rajzkutató pedig a Rhédey-múzeum tervét 
ismertette. A grófi családra és kastélyra vonat-
kozó kutatások eddigi eredményeiről Fehér 
János művészettörténész számolt be. A Pont 
csoport munkatársai, Balázsi-Pál Ágnes és 
Fóris Réka egy dokumentumfilm készítésének 
lehetőségét ismertették.

Kerekasztal-beszélgetésre került sor az Ösz-
szetartozás Templomának újraépítéséről, ame-
lyen jelen volt: dr. Kinda István, néprajzkutató, 
Máthé Zoltán tervező, Személy Zsolt Dénes, a 
Bözödújfaluért Egyesület elnöke, Csibi Attila 
Zoltán polgármester, Busch Balázs, a Székely 
Hargita Alapítvány elnöke, illetve Bözödújfalu 
két szülötte, Sükösd Árpád és Szombatfalvi 
József. Dr. Kinda István Bözödújfalu székely 
szombatos (és zsidó) temetőjét mutatta be. 
A tanácskozáson szó esett a tervezett épület 
technikai részleteiről, turisztikai rendeltetésé-
ről, az adománygyűjtés fázisairól. Máthé Zol-
tán, a templom tervezője elmondta, hogy az új 
épület megtartja majd a régi templom mére-
teit, de falai között különböző rendezvények 
kaphatnak helyet, tornyában kiállításokat is 
tarthatnak, de látványelemül is szolgálhat. 
Személy Zsolt Dénes elmondta, a szükséges 
összeg 70 százaléka már megvan. Csibi Attila 
Zoltán polgármester szerint rögtön elkezdőd-
het a munka, amint az alapozás mikéntjéről 
döntenek. A templomépítést egy Maros me-
gyei fiatal vállalkozóra bízzák. A külföldön élő, 
Újfaluból elszármazott Sükösd Árpád szerint, 
ha meglesz az első ásónyom, újabb támogatók 
állnak az ügy mellé, és meglesz a szükséges 
összeg. Szombatfalvi József nyugalmazott uni-
tárius esperes, Újfalu szülötte elérzékenyülten 
mondta: van gondviselés, és ez településük 
esetében is megmutatkozott. Az új templom 
tervezését elindító budapesti Székely Hargita 
Alapítvány vezetője, dr. Busch Balázs is hisz 
abban, hogy „Bözödújfaluban nem a víz az úr, 
hanem a Jóisten”. 

A városnapok is alkalom volt az adomá-

nyozásra. Baja már korábban 1 millió forinttal 
támogatta az egyesületet. Ehhez csatlakozott 
Celldömölk Város Önkormányzata is 500 ezer 
forinttal. Fehér László, a város polgármestere 
személyesen nem lehetett jelen, így levélben 
Marics Sándorné önkormányzati képviselő 
tolmácsolásában juttatta el gondolatait, elis-
merő és támogató szavait: „Testvértelepülés-
ként és érző magyar emberként tisztelettel 
fogadtuk az Önök kezdeményezését, temp-
lomuk visszaépítéséről. Celldömölk város az 
Önkormányzat Képviselő-testületének hatá-
rozatával megerősítve 500.000 forinttal járul 
hozzá e nemes cél megvalósításához. Kívá-
nom Önöknek, hogy tisztelettel eltervezett 
szándékuk mihamarabb megvalósuljon, és 
közösségük mielőbb új találkozási pontként 
és élő emlékhelyként tekintsen a megújított 
templomukra.” A beszélgetés végén Szávai 
Géza mutatta be a megpróbáltatott székely 
szombatos település, Bözödújfalu sorsát meg-
idéző Székely Jeruzsálem című esszéregényét.

Á prilis 29-én, vasárnap délelőtt a foci és 
a horgászat kedvelői kaptak teret, de 

folytatódott a vásár is.
A vasárnapi istentisztelet után két rendez-

vény is várta a közönséget. Felavatták Bodor 
Péter emléktábláját, illetve délután a Hagyo-

mányok és népi kincsek fesztivál rendezvénye 
keretében ünnepelték a Százfonat megalaku-
lásának tízedik évfordulóját, este pedig a han-
gulathoz illő folk  koncerten vehettek részt az 
érdeklődők.

Vasárnap ünnepelte megalakulásának tí-
zedik évfordulóját a helyi Százfonat néptánc-
csoport. Erre az alkalomra nem mindennapi 
folklórműsort állítottak össze a szervezők Ha-
gyományok és népi kincsek fesztiválja néven.

Tízéves a Százfonat Együttes

Délben a vendégek, meghívott csopor-
tok egy-egy helyi hegedűs vezetésé-

vel a református templomtól a 
nagyszínpadhoz vonultak, ahol 
népdalokat, néptáncokat és népi 
játékokat mutattak be. Az elő-
adást a Fölszállott a páva televí-
ziós vetélkedő 2016-os döntőse, 
a Cickom énekegyüttes nyitot-
ta meg, majd nyárádszeredai, 
küküllőszéplaki, mezőpagocsai, 
marosvásárhelyi, nyárád magya -
rósi, dicső szent már toni, luka-
falvi, szovátai iskolák csoportjai 
léptek fel. A sorozatot a Száz-
fonat közép- és nagycsoport-

ja zárta makfalvi és kalotaszegi táncokkal. 
Amíg a Sinkó András, Kincses Olga, Tőkés 
Lóránt és Gagyi Ildikó alkotta zsűri értékelte 
a produkciókat, a közel 250 gyereket tánc-
házba várták. A folklórdélutánt és a városna-
pokat este a nagyszínpadon Herczku Ági és 
csapatának „bandázása” zárta.

Ambrus Emese elnök elmondta, hogy a 
tíz éve megalakult Százfonat Szocio-kulturális 
Egyesület keretében a néptánccsoport öt kor-
osztállyal működik, van három hegedűcsoport 
is. Az egyesület a nyolc elemi osztály tanítói 
számára hetente egy órában oktatót és infra-
struktúrát biztosít, hogy a néptánc alapelemeit 
megtanulhassák, és a gyerekeknek átadhassák. 
Nyáron néptánc tábort, ősszel Szent Márton-
napokat és minden évben néptánc fesztivá-
lokat szerveznek. A megyei tanfelügyelőség 
minden évben megbíz egy-egy iskolát, hogy 
néptánc fesztivál szervezzenek az elemi isko-
lások számára, idén a jubiláló szentgyörgyiek 
kapták a megtisztelő feladatot, így született 
meg a vasárnap délutáni sorozat. 

Felavatták Bodor Péter 
emléktábláját

V asárnap délben a református templom 
melletti épület falán magyar és román 

nyelvű márványtáblát lepleztek le a település 
egyik jeles szülöttének, Bodor Péternek az 
emlékére.

Az emléktábla-állítást a marosvásárhelyi 
Buksa Éva-Mária nyugalmazott tanárnő, író, 
Bodor életének egyik jó ismerője kezdemé-
nyezte tavaly. A megvalósítást a helyi Bodor 
Péter Művelődési Egyesület vállalta. Adomá-
nyokból és saját alapokból készíttette el a már-
ványtáblákat Nagy Károly marosvásárhelyi 
kőfaragó mesterrel. Vasárnap, az istentisztele-
tet követően leleplezték az emléktáblát. Csibi 
Attila polgármester felszólalásában kiemelte: 
az erdőszentgyörgyiek régen adósai Bodor Pé-
ternek az emléktáblával, amely felhívja majd a 
városba látogatók figyelmét a helyi születésű 
ezermesterre Az emléktáblákat Csibi Attila 
polgármester, Buksa Éva-Mária, Gálfalvi Ilona 
és Hegyi László leplezte le. Majd a református 
és katolikus lelkész áldása után Buksa Éva- 
Mária avatóbeszéde és rövid műsor követke-
zett. Kiss Székely Zoltán tollából származó 
szonetteket adtak elő Tamás Abigél, Losonczi 
Enikő és Fülöp Júlia. Bereczki Klára zeneta-
nárnő és tanítványai a témához illő dalokkal 
tették emlékezetessé az avatást. Majd koszorú-
zással és himnuszénekléssel zárult a nem min-
dennapi pillanat.                                                                

A résztvevők felvonulása 

Baja –Erdőszentgyörgy kiállítás megnyitója

Tűzoltók felvonulása
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Bodor Péter feltámadása*
  Buksa Éva-Mária

T isztelt ünneplő Közönség! Tisztelt 
Polgármester Úr! Kedves Fiatalok!

Öröm, megelégedés és nemzeti büszkeség 
tölti el lelkemet, hogy e felemelő esemény 
részese lehetek itt, Erdőszentgyörgyön. Fel-
emelő történelmi pillanat ez, mert a feledés 
sírjából Bodor Péter feltámadt! Közel 170 év 
után végre itt, szülőhelyén új életre kelhet 
emlékezete! Alakja, emléke kilép a fényre, 
az ismertség szabad világába, és az erdélyi 
művelődéstörténet oltárárán méltó helyét el-
foglalja! Emlékét e naptól kezdődően immár 
nemcsak a szájhagyomány, a legendák őrzik, 
de őrzi írás, márvány is, és készülő emlék-
szobája részletesen feltárja majd életpályáját, 
életművét, valamint a róla szóló több mint 
másfél évszázados irodalmat. 

Bár Erdély Pantheonjában Bodor Péter, 
a sokoldalú zseni előkelő helyet foglal el, de 
szülőhelyén a több évtizedes közömbösség 
a feledés homályába taszította európai hírű 
nagy fiának emlékét mind addig, amíg az in-
duló művelődési egyesület névadójául nem 
választotta. Az egyesület kulturális téren 
igyekezett az érdeklődés központjába helyez-
ni Bodor Pétert, de az érdeklődés felkeltése 
külsőségekben nem nyilvánult meg. Mai ün-
nepségünk ezt hívatott pótolni, amikor köz-
téren emléktáblát emelünk emlékére!

Egy híres ember akkor hal meg, ha elfe-
lejtik, egy nemzet pedig akkor pusztul ki, 
amikor már nem emlékszik múltjára, törté-
nelmére és kiválóságaira. Nemeskürty István 
mondta: „A múlt csak akkor a miénk, ha 
ismerjük azt.” A magyar műszaki- és tudo-
mányos világ soha nem feledte el a remek-
művek alkotóját, aki gyötrelmes életutat járt 
be. Neve kitörülhetetlenül fénylik a szakiro-
dalomban és a lexikonokban, de számtalan 
szépirodalmi mű is hősévé emelte.

Kiváltságos helyzetben vannak az erdő-
szent  györgyiek, hogy ez a rendkívüli, máig 
felülmúlhatatlan feltaláló, tudós, sokoldalú 
művész e településen látta meg a napvilágot. 

Ez a település adta a nagyvilágnak az 1783 
körül született zsenit, a tragikus sorsú hőst: 
Bodor Pétert! Meghatódottan szemléljük e 
sok évszázados templom ősi falait, melyek 
körülzárják azt a házat, ahol született, élt és 
nevelkedett szinte 13 éves koráig. Erős, lelki 
kötődések fűzték e helyhez, e településhez…
Virtuálisan hadd idézzük fel életének gond-
talan, talán boldog gyermekkorának esemé-
nyeit. Itt ízlelte meg a meleg cipót, amit e táj 
életet adó földje, levegője és szorgos embere-
inek munkája varázsolt a hajdani kisgyermek 
kezébe. Itt hallgatta e templom harangjának 
imára hívó zengését és a felcsendülő zsoltá-
rok egekbe emelő dallamát. Itt barangolta be 
e szépséges táj dombjait, völgyeit figyelve a 
tavaszi rügyek moccanását és az ég madara-
inak szívet gyönyörködtető dalolását. Nyá-
ron itt csodálta meg az ezerszínű virágoktól 
illatozó réteket, az új kenyér ígéretével ke-
csegtető aranysárga búzatáblákat és a szelíd 
Küküllő ezüstös halainak csobbanását, meg-
mártózván e folyó tiszta vizében. E helyen 
ismerte meg a betűvetés tudományát, és itt 
kapott ízelítőt az asztalosmesterség rejtelme-
iből. És 12 évesen itt tapasztalhatta meg első 
ízben a siker ízét, amikor a helybeliek a Ka-
landos-patak vizére helyezett működő – bú-
zát őrlő – malmát megcsodálták. A falubeliek 
csodagyereknek tartották! (…) Bodor Péter 
hazaérkezett, és itthon van honfitársai között!

Ki volt Bodor Péter? A 19. század első 5 
évtizedében olyan úttörő zseni volt művészi 
és műszaki téren, akihez hasonló a mai na-
pig aligha született magyar földön. 17–18 féle 
szakmában alkotott remekműveket. A mérce 
számára a tökéletesség volt! Munkái, találmá-
nyai mindig kifogástalanul működtek. Mind-
egyik zseniális alkotása tökéletesen betöltötte 
azt a funkciót, amelyre megalkotta. Művei – 
melyek közül 3 orgona és a Marosvásárhely 
főterén megépített zenélőkútjának budapesti 
hasonmása, valamint az oltszemi Mikó-kas-
tély freskói átvészelték az évszázadok vihara-
it – mind az önkifejezés sajátos eszközeinek 
tekinthetők.

Első életrajzírója, Benkő Károly, a refor-
mátus kollégium néhai tanára így ír róla: 
„Termetére nézve magas szőke, piros, ép és 
illő alkatú, jellemére csendes, tanulságos be-
szédű – jól ismertem én is.” Életútjának bi-
zonyos időszakait titokzatos homály és legen-
dák misztikus köde lengi be, de azt biztosan 
tudjuk, hogy zseniális műszaki tehetségét a 
magyar szabadságharc szolgálatába állította, 
és önkéntesmunkája az 1849-es szabadság-
harc hősévé emelte.

 Kodály Zoltán szavai jutnak eszembe: 
„Minden ember annyit ér, amennyit tud 
embertársainak használni és nemzetének 
szolgálni.” Bodor Péter arra törekedett, hogy 
nemzetének hírnevét, megbecsülését öregbít-
se, az elismerését kivívja. Egyedi életművének 
máig ható erejét és nemzetét féltő jellemét 
ékesen bizonyítja a kibédi orgona készítése-
kor írt szerződés alábbi részlete: „… én nem 
haszonkeresésből készítettem, hanem meg 
akarom mutatni, hogy a magyar is ember, s 
más nemzet is tanulhat a magyartól.” E nem-

zetét féltő, büszke székely–magyar embert, a 
nemes célokért mindig lelkesedő ezermestert 
a szabadságharc idején áthatotta, lelkesítette 
és tettre serkentette a jobb és szebb magyar 
jövőért való cselekvés szelleme. Ezért önkén-
tesen gyutacsokat, töltényeket gyártott Bem 
tábornok honvédjeinek.

Bolyai Farkas mondta: „Minden közösség 
annyit ér, amennyi értéket teremt.” Igen! A 
Bodor Péter Művelődési Egyesület és a je-
lenlegi Városvezetés felismerte, hogy ápolni, 
éltetni kell a település nagy szülöttének em-
lékét, mert ez kulturális örökségünk része! És 
bizakodást keltő az is, hogy az önkormányzat 
támogatást ígért a készülő emlékszoba, illetve 
múzeum megvalósításához.

Itt és most, a feltámadás felemelő pilla-
natában úgy érezzük, hogy gazdagabbá vál-
tunk… és reméljük, hogy ezután még inkább 
ragaszkodunk Bodor Péter teremtette kultu-
rális és tudományos értékekhez. Kultuszának 
ápolása és megismertetése az ifjú nemze-
dékkel olyan értékhonosító munka, mely az 
emlékszoba létrehozásával mélyülhet el, és 
amely egyben garancia lenne a Mester örök 
emlékezetének megőrzésére itt, szülőhelyén.
(…)

És mert a hálás utókor oszlopot nem 
emelhet kolozsvári jeltelen sírjához, hát ez 
az emléktábla hirdesse örök időkig az ő em-
lékezetét! S merjünk álmodni! Mi, a kultúra 
önkéntes munkásai hinni szeretnénk, hogy a 
református egyház falán a genius loci, azaz a 
hely szelleme ebben az „új emberű új világ-
ban”– amint azt a költő mondta – örökérvé-
nyű figyelmeztetés lesz az utódoknak, hogy 
eleinktől ránk hagyott örökségünk soha nem 
merülhet feledésbe!

Az évszázadok viharaiban romló, de min-
dig megújuló erőd-templom és e kisváros 
története mától gazdagodik, és ez a fal nem-
zeti művelődéstörténeti múltunk értékőrzé-
sének helye marad mindaddig, amíg magyar 
ember él ezen a tájon. 

*Elhangzott 2018. április 29-én, 
Erdőszentgyörgyön a Bodor Péter emlék-
tábla felavatása alkalmával 
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Az Úr Istent magasztalom…
2018. június 4-én 15 órától az erdő szentgyörgyi Rhédey-kastélyban 

vendégünk volt Kátai Zoltán (fotó), magyarországi énekes, aki Némethi 
Ferenc, XVI. századi zsoltáríró műveiből összeállított régi zenei kon-
certtel örvendeztette meg az érdeklődőket. Némethi Ferenc Zétényben 
született főnemes, költő, zsoltáríró, Tokaj vár kapitánya. 1565-ben Tokaj 
vár védelmében vesztette életét. Zemplén és Abaúj vármegyék egyik meg-
határozó református főnemesi családjából származott, első volt, aki ebből 
a körből zsoltárokat és istenes verseket szerzett. Nemcsak hős várkapitány 
volt, hanem mélyen református ember, mint jómódú főnemes anyagilag 
is hozzájárult a magyar nyelvű Vizsolyi Biblia megszületéséhez.

Az előadó, Kátai Zoltán 1983 óta hivatásszerűen zenél, énekel. 11 
évet töltött a Mákvirág népzenei együttesben. Muzsikált Kecskés And-
rással, Kobzos Kiss Tamással, jó barátságba került a zenén keresztül 
Sebő Ferenccel, Cseh Tamással, a Kaláka Együttessel és más versének-
lőkkel, népzenészekkel. Kedvenc időtöltése és egyben foglalkozása is 
a históriás énekek és a reneszánsz magyar dal. Játszik többek között 
gitáron, kobzon, kontrán, lanton. Koncertje igazi élményt jelentett a 
hallgatóságnak.

Különleges emberek

Bendegúz, a kerekesszékes világjáró 
Az erdőszentgyörgyi születésű Nagy Bendegúz Lóránd Bendegúz, a 
kerekesszékes világjáró című könyvének vetítőképes bemutatójára 
2018. május 11-én került sor az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastély 
konferenciatermében. A kötetnek mintegy 1000 fotóját maga a szerző 
készítette. Élete itt, Erdőszentgyörgyön kezdődött, és úgy gondoljuk, 
érdemes közelebbről is megismerni ennek a különleges embernek az 
életútját.

„Ázsia, Afrika, Latin-Amerika... Legtöb-
ben csak álmodunk a távoli földrészről. Ke-
veset is tudunk róla, s ha egyáltalán szóba 
kerül, többnyire csak a közhelyek szintjén 
emlegetjük. S akkor egyszer csak akad valaki, 
aki fogja magát és elmegy megnézni ezt a vi-
lágot. S nemcsak megnézi, de látja is, nyitott 
szívű emberként, nyitott szemű építészként 
és mindenre kész kalandorként. Manapság 
sokan panaszkodnak, sokan elégedetlenek, 
sokan szidják a sorsukat: az ő számukra vi-
gasz, bátorítás és példa lehet, hogy egy közü-

lük való, de náluk kevésbé szerencsés ember 
hogyan valósítja meg álmait. S nem keres ki-
fogásokat, nem gondolja, hogy tehetségének, 
kíváncsiságának útját állhatja a tény, hogy vi-
lág körüli csavargásain kerekes széke a társa”- 
olvashatjuk róla.

Kicsoda 
Nagy Bendegúz Lóránd? 

1973-ban született Erdőszentgyörgyön, 
Nagy István és Újfalvi Klára harmadik fia-

ként. Déván töltötte gyermekkorát, a közép-
iskolát Baján végezte. 20 éves korában, 1992 
novemberében sportbaleset következtében 
megsérül a gerince, kerekesszékbe került. Az 
egyetemet 1994-ben kezdi újra. Rengeteg ne-
hézsége támad abból, hogy az egyetem nem 
akadálymentes. Svéd ösztöndíjjal rehabilitá-
ciós szakmérnöki oklevelet szerez. Skandiná-
viában jön rá, hogy közös a világunk, nincs 
külön világ épeknek és sérülteknek. 1998 
után beleveti magát a civil mozgalomba, a 
hasonlóan gondolkodó emberekkel részt 
vesz az akadálymentességért vívott harcban. 
Sportol, mint kerekesszékes maratoni futó. 
1998-ban és 1999-ben megnyeri a rangos 
Stockholm maratont. 2005-ben építészdip-
lomát szerez a műegyetemen. Miskolcon él, 
mint építész és rehabilitációs szakmérnök. 
Utazásainak költségeit maga teremti meg.

A baleset miatt sem adta fel álmait. A ke-
rekesszék számára nem akadály. Új hobbijá-
nak, az utazásnak hódol. 2007 őszén nekivág 
Afrikának, de belátja, hogy túl sok az üröm 
az örömben, és visszafordul. 2008 januárjá-
ban terepjáróval vág neki Nyugat-Afrikának. 
Két hónap után a szenegáli-mali határvidé-
ken megbetegszik, hazatér. A gyógyulást kö-
vetően újabb afrikai útját tervezi. Feszegeti a 
kerekesszékes lét határait.

Bejárta majdnem az egész világot. Auszt-
rálián kívül minden földrészen megfordult. 
Közel 100 országban kalandozott már. Leg-
alább hét nyelven beszél, és többször bebi-
zonyosodott, hogy bárhová utazik, minden-
ütt szót ért az emberekkel. Mindig a maga 
erejéből utazott. Kerekesszékben, lóháton 
vagy ritkábban quaddal közlekedett, esetleg 
terepjárón merészkedett be a dzsungelbe 
vagy magas hegyek közé. Gyermekkora óta 
szeret fotózni, képeiből kiállításokat szervez, 
kalandjairól könyvet ír. A most megjelent 
Bendegúz, a kerekesszékes világjáró című 
könyvében élményeiről mesél.  A terjedelmes 
kiadványt közel 1000, a szerző által készített 
fotó teszi szemléletesebbé. Nagy Bendegúz 
Lóránd kivételes személyiség.
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VI. Marosszéki Lófuttatás 
Június 23–24-én kerül sor idén a VI. Marosszéki 
Lófuttatás rendezvényére az erdőszentgyörgyi 
Pad dombon. A lovasok háromféle futamba ne-
vezhetnek be: Marosszéki Lófuttatás, Huszárfu-
tam és Angol futam.

2018. június 7-én, a Petry 
Bistro Grill&Wine-

ban tartott sajtótájékoztatót Csibi Attila Zol-
tán, Erdőszentgyörgy polgármestere és Jakab 
Kevend társszervező. A Marosszéki Lófut-
tatás Egyesületet idéntől erdőszentgyörgyi 
civil emberek vették át, így a teljes szervezést 
az egyesület tagjai, illetve az önkormányzat 
dolgozói vállalták át. A tavalyi eseményhez 
hasonlóan VI. Marosszéki Lófuttatáson is lo-
vas-, és kulturális események kapnak helyet, 
így minden érdeklődő találhat kedvére va-
lót. A szervezők arra törekednek, hogy ma-
gasabb színvonalra emeljék a rendezvényt. 
Csibi Attila Zoltán polgármester elmondta: 
„Egyre nehezebb évről évre újabbat hozni, 
de ez az esemény kuriózum, így nagy öröm 
számunkra, hogy ismét itt ülhetek, és a kö-
vetkező Marosszéki Lófuttatásról beszélhe-
tek. Erdőszentgyörgy Maros megyének az 
a része, ahol tömb magyarságról beszélhe-
tünk, és a lófuttatás egy olyan kultúrát jelent, 
amely kihalóban van, de arra törekszünk, 
hogy megtartsuk, ápoljuk, és tovább adjuk. 
Ennek megvalósításához a Marosszéki Ló-
futtatás támogatójaként a Maros Megyei 
Tanácsot, az OTP Bankot kell kiemelnem, 
de idén először bevontuk a vállalkozókat is, 
akik többen is mellénk álltak, és anyagilag 
segítenek megvalósítani a rendezvényt. A 
tavalyi rendezvény végén megfogalmazó-
dott bennem, hogy kell-e ezt nekünk tovább 
csinálni, hisz rengeteg munka, energia egy 
ekkora rendezvény lebonyolítása. A vissza-
jelzések alapján meggyőződésünk, hogy van 
igény rendezvényünkre, hisz Kovászna, Har-
gita és Maros megye mind képviselteti ma-
gát.” A tavalyi tapasztalat azt mutatta, hogy a 
Pad dombon szervezett eseményekre nehéz 
volt autóval feljutni. Idén igyekeznek ezt a 
helyzetet orvosolni. Egyik útvonalon csak a 
felfele, egy másikon a lefele jövő járművek 
fognak közlekedni. A polgármester a ren-

dezvény prog-
ramját is ismer-
tette. Kiemelte a 
június 23-i esti 
előadást, ami-
kor a Nemzeti 
Lovas Szín-
ház bemutatja 
a Honfoglalás 
című rockope-
rát Pintér Tibor 
főszereplésével. 
Maros megyében 
ez premier lesz. 
Záróakkord-
ként a Bojtorján 
Együttes lép fel, 
ezt követően a 
Kincsem vándor 
mozi szabadtéri 
vetítése örven-
dezteti meg az 
érdeklődőket. A lovas- és kulturális prog-
ramok mellett a gyerekek is találnak majd 
kedvükre valót, de a kézműves vásár is je-
lentősebb lesz a tavalyinál. A szervezők idén 
a megfelelő kivetítésről is gondoskodnak, 
ezért óriás LED falak lesznek kihelyezve a 
színpad mellett. A polgármester ismertetőjét 
követően Jakab Kevend a rendezvény lovas 
részéről beszélt: „A Marosszéki Lófuttatás 
amatőr lovas verseny, minden 18 éven felüli 
kipróbálhatja magát, így kívánjuk népsze-
rűsíteni és megszerettetni a lovas sportot. 
Három futamban versenyezhetnek a beneve-
zők: Marosszéki Lófuttatás futam, Angol fu-
tam és Huszárfutam. A Marosszéki Lófutta-
tás futamra a magyar kultúrához kapcsolódó 
lófajták benevezését várjuk (lipicai, arab teli-
vér, stb.), az Angol futam az angol telivérek-
ről szól, a Huszárfutam pedig a hagyomány-
őrző huszárok versenyét jelenti. Benevezési 
díj csak az angol futamra van, a másik kettő 

díjmentes. A tavaly egykörös pályán folyt a 
verseny, idén két rövidebb kört futnak füves 
pályán a versenyzők.”A díjakban is történt 
változás: a Marosszéki Lófuttatás futamának 
győztese 5000 lejre számíthat, a második dí-
jazott 3500 lejre, a harmadik díjas 2500 lejt 
kap. A Huszárfutam dobogósa 1500 lejt, a 
második díjas 800 lejt, harmadik díj 500 lejt 
kap. Mindkét futamra a benevezés díjtalan. 
Az Angol futam tavaly első ízben indult a 
Marosszéki Lófuttatáson, de a nagy érdek-
lődés miatt idén is sor kerül a csodalovak 
versenyére. Az angol futam benevezési díja 
1500 lej, a nyertest 10 ezer lejjel jutalmazzák 
a szervezők, a második helyezett 2000 lejt, a 
harmadik pedig 1000 lejt vihet haza. A futa-
mokra június 15-ig lehet jelentkezni a www.
marosszekilofuttatas.ro oldalon. Ugyanitt, 
valamint a Marosszéki Lófuttatás facebook 
oldalon találhatók meg a VI. Marosszéki Ló-
futtatásra vonatkozó információk is.

Jelenet a  Nemzeti Lovas Színház előadásából 

Átadták a székesfehérvári
 III. Székely Bál támogatását 

a Bözödújfaluért Egyesületnek

M ájus 22-én a székesfehérvári Székely Bál szervezői, azaz a VÁ-
LASZ – Független Civilek Fehérvárért Egyesület elnöke, Ju-

hász László és Szili Csaba elnökhelyettes nyújtotta át a bál bevételéből 
származó 605.976 forintot, amely közel 9000 lejes hozzájárulást jelent 
az Összetartozás Templomának felépítéséhez. A támogatást Csibi Atti-
la Zoltán, Erdőszentgyörgy polgármestere, valamint a Bözödújfaluért 
Egyesületet képviselő Személy Zsolt Dénes vette át. A városvezető 
elmondta: „Élmény volt részt venni az áprilisi Székely Bálon. Ezúton 
is köszönetet mondunk a VÁLASZ – Független Civilek Fehérvárért 
Egyesület elnökének és tagjainak a színvonalas, karitatív célú bál szer-
vezésért. Kimondhatatlan öröm azt látni, hogy templomépítési ügyün-
ket több száz kilométerről is támogatják, és lehetőséget biztosítanak 
népszerűsíteni kezdeményezésünket.” 

Újabb testvér-települési 
szerződés

Május 9-én volt Nyárádszeredában a Székelyföldi Magyar 
Városok Polgármestereinek soros találkozója. Ezeken a talál-
kozókon a székelyföldi városok polgármesterei megosztják ta-
pasztalataikat, megbeszélik közös gondjaikat. A találkozó részt-
vevői fontosnak tartják, hogy minél szélesebb körű kapcsolat 
alakuljon ki a székelyföldi városok lakói között, ennek érdeké-
ben testvér-települési szerződést írtak alá Erdőszentgyörgy 
és Sepsiszentgyörgy, valamint Nyárádszereda és Csíkszereda 
polgármesterei.  A cél az, hogy e városok lakói között elmélyül-
jenek a gazdasági, kulturális, ifjúsági kapcsolatok. A találkozón 
részt vett Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsának elnöke is. A 
találkozót a Bekecs Néptáncegyüttes fellépése zárta.
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Közlemény a vízfogyasztókhoz
Csibi Attila Zoltán polgármester ígéretéhez híven újabb informá-
ciókkal szolgál a városi víz- és szennyvíz rendszer működését és 
minőségét illetően. Mint korábban közölte, áprilistól megszűnt az 
eddigi szolgáltató szerződése a várossal, és az önkormányzat hatá-
rozata alapján megalakult a város hatáskörébe tartozó új vízszolgál-
tató egység. 

E zzel egyidejűleg folyamatosan készítik 
elő a víz minőségének javítását szolgá-

ló intézkedéseket. 2018. 05. 30-tól egy új szű-
rőberendezés próbaüzemelése folyik, egy hét 
múlva már eldől, hogy  ez az intézkedés be-
válik-e. A próbaszűrés által megtisztított víz 
még nem kerül a fogyasztókhoz. Ha beválik, 
akkor július 1-ig megtisztítják az ivóvizet a 
magas vas és mangán tartalomtól, és hamaro-
san jó minőségű ivóvíz kerül a fogyasztókhoz. 
Az átmeneti állapot elhúzódhat mindaddig, 
amíg a volt szolgáltató átad mindent a további 
működés biztosításához. Hamarosan sor ke-
rül a szolgáltató és a fogyasztók közötti szer-
ződések megkötésére és a vízórák leolvasásá-
ra. Ezzel kapcsolatban a polgármester felhívja 
a figyelmet néhány olyan fontos információ-
ra, ami meghatározza majd a szolgáltató és 
fogyasztó közötti zavartalan működést. Azok 
a fogyasztók, akik illegálisan, fizetés nélkül 
használják a városi vizet, lehetőségük van, 
hogy 2018. június 30-ig legalizálják a helyze-
tüket, ha ezt nem teszik meg,  a vízfogyasz-
tást a szolgáltató megszünteti, de komoly 
büntetésre, és bűnügyi eljárás indítására is 
számíthat az illegális fogyasztó, illetve az eset-
leges visszakötés teljes költsége is a fogyasztót 
terheli. Ugyanakkor kiszámláznak számára 
visszamenőleg 24 hónapi vízfogyasztást a 
Kormány 348/1993 rendelete és az ANRSC 
29N/1993 rendelete alapján. Azoknál a fo-
gyasztóknál, akiknél a szolgáltató bármiféle 
rendellenességet tapasztal a vízóra körül, vagy 
a víz illegális használatát illetően bármilyen 
más bizonyítható szándékosságot fedez fel, 
bűnügyi eljárását indít, és visszamenőleg 24 
hónapi vízfogyasztást számláz le a már emlí-
tett rendeletek alapján. Ha a fogyasztók nem 
biztosítanak hozzáférést a vízórához, vagy 
nem engedélyezik a vízvezetékrendszer ellen-

őrzését, a szolgáltató azonnal megszünteti a 
víz szolgáltatását, az esetleges visszakötés tel-
jes költsége a fogyasztót terheli, valamint visz-
szamenőleg 24 hónapi vízfogyasztást számláz 
le a már említett rendeletek alapján. A ve-
zetékes vizet használó háztartások számára 
kötelező a szennyvízrendszer használata is, 
amelynek használati díja az elfogyasztott víz 
mennyiségével azonos. Azok a háztartások, 
amelyek nem igénylik a vezetékes víz fogyasz-
tását, de lehetőségük van a csatornarendszer-
hez csatlakozni, kötelezően csatlakozniok kell 
a rendszerhez. Ebben az esetben 5m3/fő fo-
gyasztást számláz a szolgáltató. Ha ezt megta-
gadják, lezárják a csatlakozási lehetőséget, az 
esetleges visszakötés teljes költsége a fogyasz-
tót terheli majd, és  mivel nem rendelkezik 
törvényes szennyvíztárolási rendszerrel, évi 

120 lej/fő környezetvédelmi díjat köteles fi-
zetni, illetve a környezetvédelmi hivatal újabb 
büntetést is kiró az illegális szennyvíztáro-
lás miatt. Az elhasznált vizet tilos sáncokba, 
közterületre vagy magánterületre kiengedni, 
ezeket a  kihágásokat megszünteti  és bünteti 
a szolgáltató. Tilos az esővizet beleengedni a 
szennyvízrendszerbe. Ilyen esetekben a szol-
gáltatást mindaddig  megszüntetik, míg a fo-
gyasztó meg nem oldja az esővíz legális elve-
zetését.  A költségek a fogyasztót terhelik. A 
vezetékek bekötését vagy módosítását csak a 
szolgáltató végezheti el. A vízórák beszerzését 
és beszerelését is csak a szolgáltatónál lehet 
igényelni. Amennyiben igényli a fogyasztó, a 
szolgáltató végezhet a háztartáson belül is víz-
szerelési munkálatokat költségtérítés ellené-
ben. Az elvégzett munkára teljes körű garan-
ciát vállal a szolgáltató. Az erdőszentgyörgyi 
képviselőtestület határozatát, a szerződést 
és szabályzatot a város honlapján elérhetik. 
www.erdoszentgyorgy.ro

A polgármester közleményét a következő 
kéréssel zárja: „Megkérem a fogyasztókat, 
hogy működjenek együtt a szolgáltatóval, és 
közösen törekedjünk arra, hogy korrekt mó-
don mindenki teljesítse a feladatát, biztosítva 
ezzel a városi közművek zavartalan műkö-
dését. Célunk az, hogy tartsuk meg a város 
számára a vízvezetékrendszert, és sokkal 
hatékonyabban tudjunk együttműködni a fo-
gyasztókkal.  Amennyiben ez sikerül, akkor 
jó minőségű ivóvizet szolgáltathatunk, illetve 
a vízfogyasztás árát is mi határozhatjuk meg 
ár/érték arányának megtartásával kizárva a 
haszonszerzést, mint célt. Azonban, ha a fo-
gyasztók jelentős része megnehezíti a mun-
kánkat, akkor kénytelenek leszünk újra át-
adni a szolgáltatást egy magáncégnek, amely 
biztosan áremelést és egyéb terheket ró majd 
a fogyasztókra. A nehezebb utat választva 
döntöttünk a saját szolgáltatás megalakításá-
ról, tettük mindezt azért, hogy a lakosságnak 
ne kerüljön sokba a víz, illetve maradjon a 
közösséggé az a befektetés, ami a mindnyá-
junké.”

Látogatók a Rhédey-kastélyban
Az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastély egyre népszerűbb, egyre több 
látogató keresi fel városunk büszkeségét.

M árcius 26-án a Márkodi Általános Is-
kola diákjai látogatták meg a Rhédey-

kastélyt az Iskola másként program során. 
Délután pedig egy csíkszeredai diákcsoport 
toppant be, a Határtalanul program révén.

Április 6-án a szovátai Szent Ferenc 
Gyermekotthon lakóinak egy része tett lá-
togatást a kastélyba. Április 17-én délelőtt 
az amerikai unitáriusok csoportja érkezett 
a Rhèdey-kastélyba. Április 19-én az eszter-
gomi Balassa Bálint Gazdasági Szakgimná-
zium és Szakközépiskola tanulói látogattak 
Erdőszentgyörgyre! Aznap még egy csoport, 
a gyergyóremetei Nők Órája és Idősek Klubja 

csodálta meg a kastélyt. 
Április 21-én az Erdélyi Múzeum Egyesü-

let Orvos és Gyógyszertudományi Társaság - 
XXVIII. Tusványos Ülésszakának résztvevői 
látogattak a kastélyba. Eddig ez volt a legna-
gyobb turistacsoport a Rhédey-kastélyban.  
Április 24-én dombóvári diákok látogattak 
városunkba, akiknek a Százfonat táncosai 
mezőségi táncot mutattak be. Április 27-én 
az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Tár-
saság által szervezett Nemzetközi Gépészeti 
Konferencia résztvevői  érkeztek a Rhédey-
kastélyba. Körülbelül 130 személy volt kíván-
csi ez alkalommal városunk büszkeségére. 

Legutóbb a brüsszeli német kisebbség látoga-
tását fogadhatta a Rhédey-kastély. Továbbra 
is szeretettel várnak minden érdeklődőt a hét 
minden napján 10 és 16 óra között!
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Hozza magát formába 
a Prince Gym & Fitness-ben

A Prince Gym & 
Fitness edzőte-

remébe június 4-től sze-
retettel várnak minden 
érdeklődőt! Ha fogyni, 
izmosodni vagy csak ki-
kapcsolódni szeretnének, 
látogassanak el az edzőte-
rembe! Lehetőség van sze-
mélyi edzők biztosítására. 
Csoportos mozgásformák-
ra is sor kerülhet. 

Önkormányzati tudósítások

HÍREK • TUDÓSÍTÁSOK • RÖVIDEN

Fesztiválok

A Bodor Péter Színkör középcsoport-
ja (VII–VIII. osztályosok) arany minősí-
tést kaptak a Celldömölkön megrendezett 
Weöres Sándor Országos Gyermekszínját-
szó Fesztiválon. Így részt vehettek az or-
szágos gálán, amelyet június 8–10. között 
tartottak Debrecenben. A csapat ott is nagy 
sikert aratott. Gratulálunk a gyerekeknek, 
Móczár Bencének, a rendezőnek és Bara-
bás Katalin csoportvezetőnek, aki évközben 
sok-sok próbán csiszolta a darabot, irányí-
totta a szereplőket. Köszönjük mindany-
nyijuknak a lelkiismeretes munkát, a helyi 
Tanácsnak a segítséget, amellyel lehetővé 
tette a gyerekek utazását Celldömölkre és 
Debrecenbe.

    
 

Jelenetek az előadásból és egy vélemény

Marosszéki 
Lófuttatáshoz kapcsolódó 

közlemény 
Tisztelt Kézművesek, Árusok! Kérjük 

önöket, hogy a Marosszéki Lófuttatás 
helyszínére autóval történő áruszállítást 
szombat és vasárnap délelőtt 10 óráig szí-
veskedjenek megoldani.

Parkolási lehetőségek 
a Marosszéki Lófuttatás 

idején
Kérjük az eseményre érkezőket, hogy 

lehetőleg ne menjenek autóval a ren-
dezvény helyszínére. Lehetőleg hagy-
ják járműveiket az alábbi parkolóhelyek 
egyikén, és gyalogosan közelítsék meg 
a rendezvény színhelyét. Parkolóhelyek:  
Rhédey-kasély udvara, Iskola utca, közpon-
ti buszmegállók. a kultúrotthon előtti tér, a 
Vadászok utcája és a Szegfű utca. Az em-
lített parkolóhelyektől mintegy 10 percnyi 
sétaútra van a rendezvény színhelye.

Színjátszó tábor
A Bodor Péter Művelődési Egyesület 

XIV. színjátszó táborát ez évben is Kőris-
patakon szervezi meg augusztus 6–11. 
között. A szakmai oktatást a celldömölki 
Soltis Lajos Színház biztosítja. 

V. Bözödi 
Néptánc és Népzene Tábor

2018. július 9.- 14. között szervezi meg a Százfonat Egyesület az V. bözödi gyermek és ifjú-
sági néptánc és népzene táborát. A tábor ideje alatt a résztvevők megismerkedhetnek a bözödi 
énekkinccsel, valamint a szomszédos Kőrispatak népzenei és néptánc anyagával, de betekintést 
nyerhetnek más vidékek táncanyagába is. Oktatók: Józsa Levente, Kászoniné Fejős Gabriella, 
Kincses Olga, Tőkés Lóránt, Tőkés Csilla, Szovátai Népi Játszóház.  Muzsikál: Kedves zenekar, 
Lelkes zenekar. Szervezi a Százfonat Szociokulturális Egyesület, Erdőszentgyörgy, kapcsolat 
:Ambrus Emese, Tőkés Lóránt Email:  tokeslorant@yahoo.co.uk.Telefon +40761659056

Öregfiúk 
kupamérkőzés

A z erdőszentgyörgyi Öregfiúk 
csapata és a helyi városi ta-

nács 2018. június 17-én 10 órától a 
városi futballpályán Öregfiúk Kupa-
mérkőzést szervez. A nyitómeccset 
az erdőszentgyörgyi Küküllő Sport-
egyesület ifjúsági csapatai játsszák. A 
labdarúgótorna további résztvevői az 
erdőszentgyörgyi Öregfiúk két csapa-
ta, a marosvásárhelyi, a szovátai és a 
gernyeszegi Öregfiúk csapata. A sport-
rendezvény szervezője Szász Leven-
te, Ilyés Miklós, ifj. Tanti Gyula, Péter 
Zoltán, Személy B. László, Kozma At-
tila, Máthé József, Cocis Marius, Ros-
tás Máté-Fanici, Pop Gheorghe-Bade. 
A rendezvény támogatói: Fülöp László, 
Csizmadi Kálmán, Keresztes Mihály, 
Barabás Enikő, Suciu Valentin, Ravasz 
László. A szervezők mindannyijuknak 
köszönik, hogy hozzájárulásukkal lehe-
tővé tették a találkozó megszervezését. 
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Városnapi sportrendezvények 
Erdőszentgyörgyön

Az erdőszentgyörgyi városnapok szervezői a sportkedvelők számára 
többféle programot szerveztek.

Á prilis 27-én, szombaton reggel kezdő-
dött a II. Szent György Kupa asztali-

tenisz-bajnokság. Az első asztalitenisz tor-
nát tavaly rendezek meg ugyancsak a Szent 
György Napok keretében. Az érdeklődés azt 
bizonyította, hogy a kezdeményezést érdemes 
folytatni. Az idén már 22 személy nevezett be 
a tornára Parajdtól Kerelőszentpálig.  A tor-
na szervezője, Losonczi Dénes tájékoztatása 
szerint az eredmények a következők voltak: 
A kezdőknél 1. Kovács Tihamér (Havadtő), 
2. Pop Florin, 3. László Béla (mindketten 
Erdőszentgyörgyről. A haladókná:1. Polocka 

István (Erdőszentgyörgy), 2. Farkas Bence 
(Marosvásárhely), 3. Kincses József (Parajd). 
Mindez azt bizonyítja, hogy ennek a sportnak 

van hagyománya a városban, van érdeklődés 
iránta, tehát érdemes elkezdeni az asztalite-
nisz oktatását a gyermekek számára is.

  Szombat délután a Quad Cross Küküllő 
mente csoport szervezett bemutatót. A cso-
port vezetője, Barabási Attila Csaba szerint 
a tavalyi hasonló rendezvény sikere után 
megnőtt az érdeklődés a városban a sport 

iránt. A bemutató után a 45 személyt és 35 
járművet felvonultató csoport átvonult a 
településen, és megkerülte a bözödújfalusi 
tavat is. A csoport csak a szervezett bemuta-
tókat és túrákat támogatja, ezek során figyel 
a környezetre és a lakosságra is. Idén ez volt 
a csoport első hivatalos megnyilvánulása, de 
a következő időszakban falu- és városnapo-
kon is tartanának bemutatókat, a nyár fo-
lyamán pedig a hármasfalusi Farkas-tanyán 
szerveznek háromnapos tábort a tagoknak. 

 Vasárnap délelőtt kispályás labdarúgó-
tornát rendeztek, amelyre a testvér-települé-
si küldöttségek kirándulása miatt végül csak 
három csapat nevezett be: az önkormányzat 
munkatársai, a helyi tanácsosok és az öreg-
fiúké

Szabadfogású birkózás

 X. Szent György Kupa
  Kozma Jenő

A szabadfogású birkózás X. Szent 
György Kupa mérkőzései 2018. má-

jus 5-én zajlottak. A versenyen 9 csapat vett 
részt közel 100 gyerekkel: a székelyudvarhelyi 
ISK, a korondi SE, a marosvásárhelyi CSM, 
a marosvásárhelyi ISK, a szászrégeni ISK, 
a dózsagyörgyi SE, a nyárádszeredai SE, a 
gyulakuti SE és a házigazda Erdőszentgyörgy 
Sportegyesülete. A kupagyőztes az erdőszent-
györgyi SE 38 ponttal, második hely az ud-
varhelyi ISK 20 ponttal és harmadik hely a 
marosvásárhelyi Muresul 18 ponttal. Egyé-
ni versenyben az általam edzett gyerekek 9 
aranyérmet, 4 ezüstérmet, 7 bronzérmet,  va-
lamint egy IV. és három V. helyet szereztek az 
alábbiak szerint:

   
Az erdőszentgyörgyi Sportegyesület fiú-

csapatának eredményei :
Dan Dragos (2011-12, 34 kg)  III. hely
Both Krisztián ( 2007-08, 36 kg)  IV. hely
Kokas Botond (2007-08, 36. kg)  V. hely
Pál Zsolt (2007-08,56 kg)  I. hely
Tamás Richárd (2005-06, 48 kg)  III. hely
Tamás István (2005-06, 36 kg)  V. hely
Sándor Márk (2005-06, 44 kg)  III.hely
Szilágyi Ákos (2005-06, 36 kg)  V. hely
Tamás Levente (2005-06, 46 kg)  III. hely
Gál Kálmán (2005-06, 66 kg)  II. hely
Iacobet Romeo (2005-06, 66 kg)  III. hely

A lányok csapatának eredményei:
Bertalan Csilla (2011-12, 30 kg)  I. hely
Dragici Sonia (2005-06, 34 kg)  I.hely

Nyárádszereda eredményei:
Butyurka Ákos ( 2010-11, 18 kg)  I. hely
Falka Péter (2010-11, 20 kg) I. hely
László Gergely (2010-11, 34 kg)  III. hely
Kilyén Előd (2010-11,50 kg)  III. hely

Gyulakuta fiúcsapatának eredményei:
Ceclan Aron. 2012-13. 18 kg.  I. hely

Lányok csapatának eredményei:
Ceclan Emma (2014, 16 kg)  I. hely
Iacobet Paula (2009-10, 38 kg)  I. hely
Mihály Anita (2007-08, 24 kg)  II. hely
Mihály Leticia (2005-06,44 kg)  I. hely

Köszönjük Erdőszentgyörgy városi taná-
csának az anyagi támogatást, az erdőszent-
györgyi Technológiai Líceumnak a helyszín 
biztosítását

A Székelyföld 
Labdarúgó Akadémiának 

alközpontja lesz 
Erdszentgyörgyön

A Futball Klub Csíkszereda elnöke, Szondy 
Zoltán és az erdőszentgyörgyi Kis-Küküllő 
Sportegyesület együttműködési szerződést írt 
alá. A megállapodás értelmében a Székelyföld 
Labdarúgó Akadémia anyagi és szakmai tá-
mogatással segíti az erdőszentgyörgyi sport-
egyesületet a labdarúgás népszerűsítésében 
és az oktatás színvonalának növelésében. A 
Kis-Küküllő Sportegyesület 100–120 gyereket 
oktat majd az erdőszentgyörgyi sportpályán. 
A szakmai felkészítést öt, az egyesület kötelé-
kébe tartozó edző fogja végezni, akik az aka-
démia edzésprogramja szerint készítik fel a 
gyerekeket. Jelenleg Erdőszentgyörgy Polgár-
mesteri Hivatala jóvoltából az egyesület kere-
tében foglalkoztatott gyerekeket Balavásártól 
Makfalváig térítésmentesen szállítják Erdő-
szent györgyre. Az edzések is ingyenesek min-
den csapattag számára. Az együttműködésnek 
köszönhetően az erdőszentgyörgyi egyesület 
a futballoktatáshoz gyerekeket toboroz. A na-
pokban a Székelyföld Labdarúgó Akadémia 
szakmai igazgatója, Varga Károly és a területi 
szakmai koordinátor, Csuhay József helyszí-
ni szemlét tartottak Erdőszentgyörgyön. Ta-
lálkoztak a helyi edzőkkel, kisfocisokkal, és 
felmérték a terepet. Részletes információk 
az edzések időpontjáról, az induló és a már 
létező csapatokról Ponyori József edzőtől kér-
hetők, a 0744-502.943-as telefonszámon vagy 
a kkserdoszentgyorgy@gmail.com e-mail cí-
men.
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