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Adventi hangversenykörútra 
indult a hétvégén a Szentegy-
házi Gyermekfi lharmónia, 
amely a héten több magyaror-
szági településen örvendezteti 
meg a hallgatóságot.

 »  MOLNÁR MELINDA

M
agyarországi téli turnén 
vesz részt a napokban a 
Szentegyházi Gyermekfi l-

harmónia. Az adventi hangver-
senykörút során Pannonhalmán, 
Kisbéren, Székesfehérváron, Új-
kígyóson és Négyfaluban lépnek 
fel. A fi lharmónia turnéindító előa-
dását Udvarhelyszék legnagyobb 
római katolikus templomában, a 
zetelaki nagytemplomban tartotta 
a hétvégén.

Nagy Attila polgármester régi vá-
gya teljesült azzal, hogy a község 
legméltóbb helyszínén, a plébá-
niatemplomban ajándékozhatták 
meg adventi dallamokkal a falu la-
kóit és a vendégeket Haáz Sándor 
Magyar Örökség díjas karnagy nö-
vendékei. A hangverseny első ré-
szében ízelítőt kapott a hallgatóság 
a másfél száz tagú gyermekegyüt-
tes repertoárjának legkedveltebb 
népdalaiból, templomi énekeiből, 
kánonjaiból. Aztán a nyári, svéd-

A SZENTEGYHÁZI GYERMEKKÓRUS A ZETELAKI NAGYTEMPLOMBAN TARTOTTA NAGY SIKERŰ, TURNÉINDÍTÓ ELŐADÁSÁT

Vastaps kísérte a fi lharmóniát Magyarországra

Ünnepi láng. A Szentegyházi Gyermekfi lharmónia gyertyafénynél adta elő a Csendes éjt Udvarhelyszék legnagyobb római katolikus templomában

 » A hangverse-
nyen ízelítőt ka-
pott a hallgatóság 
a gyermekegyüt-
tes repertoárjának 
legkedveltebb 
népdalaiból, 
templomi éneke-
iből.

országi turnéjuk dallamkincsét fel-
elevenítve egy esti imádsággal és 
tengerészdallammal teremtett északi 
hangulatot a kórus, a szólista és a ze-
nekar harmóniája.

Érzelemfokozóként a zene szár-
nyán visszapergették az időt, és fi li 
tavalyi, 35. születésnapjának öröm-
teli világába röpített a duda- majd 
a huszárnóta. Majd népdalcsokruk a 
Bartók által gyűjtött szépséges örök-
ségünkre mutatott rá.

A hangverseny második részében 
karácsonyváró, adventi énekeiket 
hallgatva elcsendesedett a lélek is. 
Az ünnepkör legismertebb dallamain 
kívül – mint a Mennyből az angyal 
avagy a Bárdos-féle bölcsődal – egy-
egy mű erejéig belehallgattunk a né-
pek karácsonyi dallamkincsébe is.

A Csendes éjt sötét templomban, 
gyertyafénynél keltették életre. Végül 
elkísérhettük a betlehemi jászolhoz 
a pásztorokat, és valódi kiskará-

csonyt-nagykarácsonyt élhettek meg 
a résztvevők a zene és a fényjelzők 
bűvöletében. Az együtt éneklést és a 
találkozást csillagszórók sziporkái fé-
nyezték. Végül a hallgatóság felállva 
fejezte ki a karácsonyváró estén meg-
élt érzéseit, és vastaps kísérte a fi lit 
Magyarországra.

Az óévzáró hangversenyt a hagyo-
mányokhoz híven a szentegyházi Gá-
bor Áron Művelődési Házban decem-
ber 30-án este hét órától tartják.
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 » KRÓNIKA

E lső alkalommal ad koncertet Ko-
lozsváron 2019. június 26-án Sir 

Tom Jones. A 78 éves, walesi születé-
sű Tom Jones fél évszázaddal ezelőtt 
kezdte pályafutását, első zenekarát 
1963-ban alapította Tommy Scott and 
the Senators néven. Első listavezető 
dala az It’s Unusual volt 1965-ben, 
egy évvel később a Green, Green 
Grass of Home, 1968-ban pedig a 
Delilah lett hatalmas sláger. Saját te-
levíziós show-műsora volt Nagy-Bri-
tanniában és az Egyesült Államok-
ban, több fi lmben szerepelt, köztük a 
Támad a Mars!-ban.

Az erőteljes, remek hangú énekes a 
nyolcvanas években Prince dalának, 
a Kissnek a feldolgozásával tért visz-

sza a sikerlistákra. Ezt a kislemezt a 
kísérletező új hullámos csapattal, az 
Art of Noise-zal közösen rögzítette, a 
korong több millió példányban kelt 
el világszerte. A kilencvenes években 
az If I Only Knew (1994) és a Sexbomb 
(1999) számított kiemelkedő Tom 
Jones-slágernek. 1965 óta mintegy 150 
millió példányban adták el lemezeit. 
Legutóbbi – sorrendben 41. – stúdió-
albuma, a Long Lost Suitcase 2015-
ben jelent meg. Pályafutása során 
kapott Grammy-díjat, Brit Awardsot, 
1999-ben átvehette a Brit Birodalom 
Érdemrendjét (OBE), 2006-ban lovag-
gá ütötte II. Erzsébet királynő.

A kolozsvári új sportcsarnokban 
szervezendő koncertre a jegyek ára 145 
lej és 475 lej között mozog, és a Iabilet.
ro oldalon lehet online megvásárolni.

Kolozsváron lép fel a walesi Tom Jones

 » A 78 éves, 
walesi szüle-
tésű Tom Jones 
fél évszázaddal 
ezelőtt kezdte 
pályafutását, 
első zenekarát 
1963-ban ala-
pította Tommy 
Scott and the 
Senators néven.

 » SIMON VIRÁG

Megérkezett Marosvásárhelyre 
az a kisoroszlán, akit az ille-

gális árusítástól mentettek meg, és 
augusztustól a temesvári állatkert-
ben neveltek. Horațiu Gorea, a ma-
rosvásárhelyi állatkert igazgatója 
érdeklődésünkre elmondta, minden 
fennakadás nélkül jutott hozzájuk 
a féléves kisállat. Jelenleg az előírá-
soknak megfelelően karanténba he-
lyezték egy hónapig. „A kisoroszlán 
januárban kerül végleges helyére, de 
nem a meglevő oroszlánokkal közös 
helyre. Még kicsi és védtelen, a töb-
biek jól összeszoktak már” – részle-
tezte az igazgató.

A nagymacskakölyköt idén augusz-
tusban egy temesvári termálstrandon 
kínálta eladásra két fi atal. A jelenle-
vők kihívták a rendőrséget, és kide-
rült, hogy a fi atalok nem rendelkez-
nek a vadállat eredetét igazoló irattal. 

Azt nyilatkozták, hogy az oroszlánt 
egy Suceava megyei magánállatkert 
tulajdonosától vették. Tettükért 7500 
lejes pénzbírságot róttak ki rájuk. Az 
eset kapcsán a környezetőrség mun-
katársai helyszíni ellenőrzést végez-
tek a szóban forgó magánállatkertnél 
is, amelynek tulajdonosát 5000 lejes 
pénzbírsággal sújtották. A kis orosz-
lánt ideiglenesen a temesvári állatkert-
be helyezték el. Akkor egy hónapos 
volt, és 2,8 kilogrammos. A gondozók 
kétóránként etették cumiból, kecske-
tejet és macskáknak kifejlesztett táp-
szert kapott vegyesen. A Paco nevet 
kapta a román pacoste – nyűg, csapás, 
szerencsétlenség – szó után.

Jelenleg húsz kilogrammos, és 
azért került át a Maros megyei állat-
kertbe, mert Temesváron nem tudtak 
neki megfelelő életkörülményeket 
biztosítani. Marosvásárhelyen jelen-
leg kilenc oroszlán van, közülük há-
rom kölyök.

Marosvásárhelyre került Paco

Legendás lovag. Tom Jones jövő nyáron a kolozsvári új sportcsarnokban énekli el legnépszerűbb dalait

A kisoroszlán egy hónapig karanténban lesz a marosvásárhelyi állatkertben
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