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 Az (X)-szignóval el lá tott szö ve gek   
fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek. 
 A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül
a szerkesztõség vé le mé nyét tük   rö zik!
 Szerkesztõségünk fenn tart ja a 
jo got, hogy a be ér ke zett le ve lek és 
más fé le írá sok közlésérõl dönt sön.
 Kéz ira to kat  nem õrzünk meg, 
és nem kül dünk vis  sza!
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Szombaton délután 2 órai 
kezdettel Marosszentgyörgyön 
leleplezik Petőfi Sándor szob-
rát, amely a település első ma-
gyar köztéri emlékhelye lesz 
(egyházi és román vonatko-
zású már ugyanis van). A je-
lentős rendezvényre a helyiek 
mellett magyarországi tiszt-
ségviselőket is várnak. Jelen 
lesz a település névadójáról 
elnevezett lovagrend, a Viseg-
rádi Szent György Lovagrend 
marosszéki priorátusának 
képviselete is.

Bá l in t  Káro ly  marosvá-
sárhely i  szobrászművész 
alkotását a Szent György Gim-
názium előtti térre állítják fel 

az ott már meglévő Constantin 
Romanu Vivu mellszobor kö-
zelében, kulturális szempont-
ból is kiegyensúlyozva ezáltal 
a községben létező szobrok 
számát, mondotta el korábban 
Sófalvi Sándor Szabolcs pol-
gármester. A szobor közada-
kozásból készül, hogy minél 
több helyi, és nem csak, lakos 
a magáénak érezze ezt az al-
kotást. Aki szívügyének érez-
te, hogy anyagilag támogassa 
a szoborállítást, megtehette 
november 15-ig. A támogatók 
névsora megjelenik a szobor-
avatás alkalmából kinyomta-
tott Aranykönyvecskében.

BAKÓ ZOLTÁN

Az adventi koszorú készí-
tése és kiosztása több 
éves múltra tekint vissza, 

és az akció sikerességét látva, 
bizonyára nem az utolsó alka-
lom volt.

A művelődési ház közelében 
lévő fenyőfára  felkerülő deko-
ráció elemeinek többségét is 
saját kezűleg készítették el a 
lelkes városlakók. A városszé-
pítés meghatározó része a már 
öt éve, minden évben felállított 
betlehemi istálló, amely a kará-
csony valódi üzenetét, a kis Jé-
zus megszületésének pillanatát 
örökíti meg. Ez a Folkfonat, fel-
nőttek alkotta tánccsoportnak 
köszönhetően kel életre évről 
évre. Az idén első alkalommal 
egészíti ki a betlehemest egy 
köztéri adventi koszorú, amely 
minden héten közös gyertya-
gyújtásra teremt lehetőséget a 
város lakói számára.

A tervezett együttlétek sze-
rint  december 10-én, advent 
második vasárnapján Tőkés 
Lóránt unitárius lelkész oszt-
ja meg gondolatait a gyer-
tyagyújtáson résztvevőkkel. 
Advent harmadik vasárnap-
ján a szeretet lángjának meg-
gyújtása alkalmával, Gáspár 
György református lelkész se-
gít ráhangolódni a karácsony 

valódi szerepére. Az adven-
ti koszorú utolsó, azaz negye-
dik gyertyájának meggyújtása, 
amely a remény jelképe, az 
Erdőszentgyörgyi Polgármes-
teri Hivatal képviselőjének gon-
dolataival zárul. Karácsony 
estéjét, a hagyományokhoz hí-
ven betlehemes játékkal ünnep-
lik, majd a felekezetek szerinti 
istentiszteletekre, misére men-
nek a résztvevők. Csibi At-
tila Zoltán, Erdőszentgyörgy 
polgármestere örül  annak,  
hogy a kisvárosban ilyen ak-
tív a közösségi élet, és vannak, 
akik felvállalják, hogy szeb-
bé, hangulatosabbá teszik a 
város utcáit. „Advent és kará-
csony keresztény kultúránk 
alapköve, ezért kell azt ér-
demben is megélni. De a külső-
ségek mellett, főként a szeretet 
ünnepének közeledtével elen-
gedhetetlen, hogy lelkiekben 
éljük meg a várakozást, és a 
kis Jézus születését. Ezért tar-
tom fontosnak a vasárnapon-
kénti közös gyertyagyújtást. A 
saját ráhangolódási törekvé-
sünk mellett, nem szabad meg-
feledkeznünk másokról sem. 
Gondolok itt az egyedül ma-
radtakra, a betegekre, idősek-
re, ezért is kezdtünk bele és 
támogattuk a több mint fél-

száz adventi koszorú készíté-
sét és kiosztását. Reméljük, 
hogy törekvésünk célba ért, és 
sikerült megörvendezteti vele 
a megajándékozottakat” – fo-
galmazott Csibi Attila Zoltán 
 városvezető. 

A karácsonyi sürgés-for-
gásból a Szent György Tech-
nológ ia  L íceum tanuló i  és  
pedagógusai is kiveszik ré-
szüket. Az idén ötödik alka-
lommal szervezik meg az év 

utolsó tanítási napján a Kará-
csonyi Kézművesvásárukat az 
iskola sporttermében. Szatmá-
ri Borbála tanár, főszervező el-
mondta, a vásáron az osztályok 
árusítják saját készítésű porté-
káikat, és a befolyt összeg az 
osztály közös kasszáját gyara-
pítja, amit később együtt hasz-
nálnak fel valamilyen céllal. Ez 
a vásár az iskola tanulói, illetve 
tanárai mellett minden érdek-
lődő számára nyitott. 

Ötven idős ember kapott adventi koszorút a fiataloktól

Ünnepvárás Erdőszentgyörgyön

A FiEszTa tagjai házhoz vitték a koszorúkat

A Fiatal Erdőszentgyörgyiek Tanácsa (FiEszTa) és 

Erdőszentgyörgy önkormányzata, lelkes önkén-

tesek segítségével, több mint ötven helybéli idős 

ember számára készített adventi koszorút, amely-

re szárított narancs, alma, dió, méhviasz gyertyák, 

tobozok és más apró díszek kerültek. A  FiEszTa 

tagjai a házhoz szállításról is gondoskodtak, ez-

által is szebbé téve a város betegei és szépkorúi 

számára az adventi várakozás időszakát.

A marosvásárhelyi Bolyai téri 
unitárius egyházközség temp-
lomában csütörtökön délután 
5 órától Fordítsd az arcodat 
a Nap felé, és minden árnyék 
mögéd kerül (Helen Keller) 
címmel kultúrtörténeti elő-
adások hangzanak el a Napról. 
Előadók: Barabás László nép-
rajzkutató, Czire Szabolcs bib-
liai teológia tanár, Fekete Gyula 
László orvos, Makkai Gergely 
meteorológus, Metz Júlia or-
vos, Miholcsa Gyula fizikus. A 
belépés díjtalan.
 
Pénteken este 6 órakor a ma-
rosvásárhelyi Kultúrpalota kis-
termében kerül sor az Erdélyért 
életműdíj átadási ünnepségére. 
Az RMDSZ, a Kós Károly Alapít-
vány és a Communitas Alapít-
vány által odaítélt elismerést 
ez alkalommal Csíky Boldizsár 
zeneszerző veheti át. Laudációt 
mond Selmeczi György. Fellép-
nek: ifj. Csíky Boldizsár, Molnár 
Mária, Selmeczi György és a 
Marosvásárhelyi Állami Filhar-
mónia fúvósegyüttese, Kostyák 
Márton közreműködésével. 
Műsorvezető: János Hajnalka.

Hova menjünk?
Petőfi-szobor lesz Marosszentgyörgyön

FOTÓ: FIESZTA

A szobor látványterve

Csütörtökön délután 4 órá-
tól a Polirom kiadó, valamint 
a Petru Maior Egyetem és a 74 
Színház közös szervezésében 
a 74 Színház várban levő szék-
házában Bartis Attila író A vég 
című saját regényéből olvas 

fel magyar, Nicu Mihoc szín-
művész pedig román nyelven, 
majd ennek kapcsán beszél-
getés lesz, amelyet Dumitru-
Mircea Buda irodalomkritikus 
vezet. A rendezvény a regény 
román nyelvű változatának 

(fordító: Marius Tabacu) bemu-
tatója is egyben. 

Délelőtt 11 órától a Petru 
Maior Egyetem könyvtárá-
ban előadást tart Giordano 
Altarozzi  egyetemi tanár,  
 dékán.

Bemutató a 74 Színházban




