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Bár a legtöbben még mindig a 
hagyományos neveket részesítik 
előnyben, és Annának vagy Dá-
vidnak nevezik el gyermeküket, 
több különleges nevű fi út és 
lányt is anyakönyveztek tavaly a 
Székelyföldön. Született például 
Trixi, Mása, Kyra, Denissza, 
Barka, Evódia, Helka, illetve 
Alehandro, Nikolás, Aurelio, 
Kemal, Rikárdó és Herkules is.

 » BÍRÓ BLANKA, ISZLAI KATALIN

A korábbi évekhez hasonlóan 
ismét Annának keresztelték a 
legtöbben leánygyermeküket 

tavaly a Székelyföld több városá-
ban, ez a hagyományos név vezeti 
a csíkszeredai, a székelyudvarhelyi 
és a sepsiszentgyörgyi népszerűségi 
listát is, Gyergyószentmiklóson más 
lányneveket választottak. A fi úne-
vek közül a Dávid szerepel minden-
hol dobogós helyen, de különleges 
nevekből sincs hiány egyik székely-
földi városban sem.

Kevesebb születés 
Csíkszeredában
A csíkszeredai városháza által ren-
delkezésünkre bocsátott anyaköny-
vi adatokból kiderült, hogy tavaly 
kevesebb gyermek született, illetve 
kevesebben házasodtak össze a ko-
rábbi évhez képest. Míg 2017-ben 
212 házasságkötést jegyeztek és 
339 gyermek született, tavaly már 
csak 189-en házasodtak össze, illet-
ve 327 gyereket anyakönyveztek a 
csíkszeredai városházán. Annak is 
utánajártunk, hogy a keresztnevek 
közül melyek voltak a legnépsze-
rűbbek tavaly Csíkszeredában. Mint 
kiderült, a lánynevek közül az évek 
óta dobogós Anna népszerűsége 
ezúttal sem csökkent, hiszen a leg-
több szülő ismét ezt a nevet válasz-

totta: nyolc kislányt neveztek el így. 
A lánynevek népszerűségi listája a 
Nórával (6) és a Rékával (5) folyta-
tódik, de többen választották a Jáz-
min, a Boglárka, az Eszter, a Dóra és 
a Vivien neveket is. A fi úk esetében 
három név holtversenyben végzett 
az első helyen: a legtöbben (8) a 
Dávid, az Ákos és a Balázs neveket 
választották. Kedvelt volt továbbá a 
Krisztián (6) és a Tamás (5) is, továb-
bá több szülő nevezte el fi úgyerme-
két Dánielnek, Istvánnak és László-
nak. Ritka és különleges nevekből 
sem volt hiány tavaly a hargitai me-
gyeszékhelyen: a lányok esetében a 
Trixi, Mása, Astrig, Szamanta, Kyra, 
Denissza és a Zsolna neveket válasz-
tották, a fi úknál pedig az Alehand-
ro, Nikolás, Aurelio és Balambér ne-
vek mellett voksoltak egyes szülők.

Mór, Zete, Kund és társaik
Csíkszeredához hasonlóan Székely-
udvarhelyen is kevesebb gyermek 
született, illetve kevesebben háza-
sodtak össze tavaly 2017-hez képest. 
Az udvarhelyi városháza anyaköny-
vi hivatalának összesítése szerint 
tavaly 1369 gyermek született (2017-
ben 1435), illetve 190 házasságkötést 
jegyeztek a 2017-es 207-hez képest. 
Székelyudvarhelyen is az Anna lett a 
legnépszerűbb lánynév, 31 kislányt 
kereszteltek el így. Emellett a lányok 
tavaly leggyakrabban a Zsófi a (27) és 
a Hanna (24) neveket kapták, a rit-
kább nevek közül pedig az Ajnács-
ka, Árvácska, Ilka, Lujza, Rózsa, 
Terka, Nárcisz, Virág és Zsuzsa vol-
tak a legnépszerűbbek. A férfi nevek 
közül tavaly a legtöbben a Dávidot 
választották (35), majd a Bence (25) 
és a Hunor (23) következnek a nép-
szerűségi listán. A ritka nevek közül 
az Adorján, Artúr, Bertalan, Bátor, 
Dezső, Elemér, Etele, Félix, Gábor, 
Gáspár volt kedvelt az udvarhelyiek 
körében, a különleges fi únevek kö-
zül pedig a Mór, Zete, Lénárd, Kund, 
Medárd és Táltos fordult elő.

Kettős és különleges 
keresztnevek
A Sepsiszentgyörgyön tavaly anya-
könyvezett gyerekek összesen 327 
különböző utónevet kaptak, ezek 
között a kettős keresztnevek is szere-
pelnek. Az elmúlt évben a Sepsiszent-
györgyön anyakönyvezett gyerekek 
körében a legnépszerűbb fi únév a 
Kristóf volt, öt kisfi út neveztek így, a 
lányoknál pedig a Dorka és az Anna 
vezet, négy- négy kislányt hívnak 
így. Utóbbiak általában ezek mellé 
még kaptak egy másik keresztne-
vet, ilyen például az Anna-Lea vagy 
Dorka-Bella. A fi úknál több név is 
van a második helyen, a Tamás, 
Dávid, Csanád, Márton, Dominik, 
Krisztián és Bence keresztneveken 
négy-négy kisgyerek osztozik. A lá-
nyoknál a második helyet a népsze-
rűségi listán azok a nevek foglalják 
el, amelyeken legalább három kis-
lány osztozik, így a Maya, Panka 

HAGYOMÁNYOSNAK SZÁMÍTÓ ÉS IDEGENÜL HANGZÓ KERESZTNEVEKET IS ADNAK GYEREKÜKNEK A SZÉKELYFÖLDI SZÜLŐK

Népszerű babanevek: Anna továbbra is az élen

Rami Malek, a Bohém rapszódia főszereplője kapta a legjobb drámai színésznek járó elismerést

és a Zoé. Idegen hangzású neve-
ket ritkán anyakönyveztek Sep-
siszentgyörgyön, így kétszer for-
dul elő a Kemal, de született egy 
Amina, egy Armandó-Nikolasz, 
egy Brandon, egy Rikárdó és egy 
Efrem is.

Gyergyószentmiklóson a lányok-
nál például a legnépszerűbb ne-
veknek számító Hajnalkát, Máriát, 
Rebekát és Hannát két-két kislány 
kapta, ezért második és harmadik 
helyezettet nem lehet megnevez-
ni. A fi úknál már más a helyzet: a 
gyergyószentmiklósi szülők által 
leginkább kedvelt fi únév a hagyo-
mányosnak számító István volt, 
öt gyereket anyakönyveztek így. 
A második legkedveltebb fi únév a 
Dávid volt (4), a harmadik pedig a 
Mátyás és a Zalán (3-3). Különleges 
nevekből több is akadt, mint példá-
ul az Angyalka, Vandana, Dálica, 
Maser vagy Herkules.

 » A korábbi 
évekhez hasonló-
an ismét Annának 
keresztelték a 
legtöbben leány-
gyermeküket ta-
valy a Székelyföld 
több városában. 
A fi únevek közül 
a Dávid szerepel 
mindenhol dobo-
gós helyen.

 » Több brit 
színész kapott 
Aranyglóbuszt.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Rami Malek és Christian Bale mel-
lett számos brit színész, köztük 

Olivia Colman, Richard Madden és 
Ben Whishaw kapott Aranyglóbusz 
díjat a Hollywoodban akkreditált kül-
földi tudósítók szövetségének (HFPA) 
76. díjátadó gáláján vasárnap este 
Los Angelesben – közölte az MTI. 
A brit–amerikai koprodukcióban ké-
szült Bohém rapszódia című életrajzi 
dráma nyerte el az Aranyglóbusz díjat 
a drámai mozifi lmek versenyében, 
Rami Maleknek, a fi lm főszereplő-
jének ítélték oda a legjobb drámai 
színésznek járó elismerést. Christian 
Bale nyerte el a musical vagy vígjáték 
mozis kategória legjobb színészének 
díját az Alelnök (Vice) című fi lmben 
Dick Cheney volt amerikai alelnök 
megszemélyesítéséért.

A külföldi tudósítók 88 fős testülete 
Olivia Colmannak ítélte oda a legjobb 
színésznő díját a musical vagy vígjáték 

kategóriában A kedvenc című fi lmben 
nyújtott alakításáért. Richard Madden 
és Ben Whishaw egy-egy BBC-produk-

cióban, a Bodyguard és az Egy nagyon 
angolos botrány című mini életrajzi 
sorozatokban nyújtott alakításáért ér-

A Bohém rapszódia győzedelmeskedett az Aranyglóbusz díjátadón

Hasonlóságok és különbségek is megfi gyelhetők a székelyföldi szülők névválasztási szokásaiban

demelt Aranyglóbuszt. Egyáltalán nem 
remélte, hogy díjazzák – hangoztatta 
a skót Madden, aki David Buddot, a 
brit belügyminiszter személyi testőrét 
alakítja a Netfl ix által felkarolt sorozat-
ban, a Bodyguardban. A sorozat utolsó 
epizódját 17 millióan látták Nagy-Bri-
tanniában, ezzel a legnézettebb tele-
víziós drámasorozattá vált a szigetor-
szágban.

Ben Whishaw a mini televíziós so-
rozatok kategóriájában nyerte el a leg-
jobb férfi  mellékszereplő díját az Egy 
nagyon angolos botrányban nyújtott 
alakításáért. A sorozatban Norman 
Scottot, Jeremy Thorpe liberális politi-
kus volt szeretőjét alakítja, akit Thorpe 
(Hugh Grant) gyilkosságra való felbuj-
tással vádolt meg.

Mark Ronson énekes, dalszerző, aki 
2015 óta dolgozik együtt Lady Gagával, 
közreműködött a sztár Shallow című 
dalának szerzésében, amely elnyerte a 
legjobb eredeti betétdal Aranyglóbusz 
díját a Csillag születik című drámában.
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