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Sértő amagyarokra  nézve
Bizottsági támogatás a román „Trianon-ünnepnek”

B A L O G H  L E V E N T E

A szavazás eredménye kap-
csán Korodi Attila, az 
RMDSZ képviselőházi 

frakcióvezetője leszögezte: a tri-
anoni békeszerződés napjának 
román nemzeti ünneppé történő 
nyilvánítása sértő a romániai ma-
gyarság számára, és szembemegy 
minden eddigi olyan törekvéssel, 
amely a többség és a magyar kö-
zösség békés együttélését szol-
gálja, ahogyan az erre vonatkozó 
törvénytervezet korlátozza a közös 
jövőt és tervezést is. 

Az RMDSZ ellenzi

„Románia akkor tud erős lenni, ha 
minden állampolgárára tekintettel 
van, továbbá képes megtalálni azt 
az ünnepet, amely nem éket ver 
az együtt élő nemzetiségek közé, 
hanem megteremti a feltételeket 
az egymás elfogadására és tiszte-
letben tartására. Elfogadhatatlan 
az a tény is, hogy egyes román 
politikusok, ebben az esetben egy 
volt külügyminiszter a román–
magyar békés együttélés kárára 
szeretne politikai tőkét kovácsolni 
magának. Ma a képviselőház köz-
igazgatási szakbizottságában a 
PSD és PMP képviselők szavazatai 
által átment az a törvénytervezet, 

amely június 4-ét Trianon napjává 
nyilvánítaná. Az RMDSZ határo-
zottan ellenzi a kezdeményezést, 
és mindent megtesz annak érdeké-
ben, hogy ezt a tervezetet mielőbb 
leszavazza a parlament” – szögez-
te le Korodi.

A törvénytervezetről

Mint ismeretes, a törvénytervezetet 
a Szociáldemokrata Párt két szená-
tora, Titus Corlăţean volt külügymi-
niszter és Şeban Nicolae terjesztette 
be. Amennyiben a törvényterveze-
tet a képviselőház plénuma is elfo-
gadja, Románia minden évben meg 
fogja ünnepelni a trianoni szer-

ződést. A kormánynak és a helyi 
hatóságoknak gondoskodniuk kell 
majd arról, hogy június 4-én, az 
első világháborút lezáró, Magyaror-
szág határait kijelölő békeszerződés 
évfordulóján kitűzzék a köztere-
ken Románia nemzeti lobogóját. A 
jogszabály felhatalmazza az 
állami és helyi hatóságokat, 
hogy logisztikai vagy költ-
ségvetési támogatást nyújt-
sanak a trianoni szerződés 
jelentőségét tudatosító 
tudományos, oktatási, kul-
turális rendezvények meg-
szervezéséhez, amelyekről a 
román közszolgálati médiának is 
be kell számolnia.
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M O L N Á R  M E L I N D A

A 4. században élt Szent Borbála 
a mérnökök, építőmunkások, 

bányászok, tetőfedők, rabok, kőfa-
ragók, harangozók, a tüzérség pat-
rónusa, valamint a tűzzel dolgozó 

ércfeldolgozóké, köztük a 
kohászoké, az ágyú- és ha-
rangöntőké. Patronátusa 
alá tartoznak a várak, erő-
dök. A jó halálért is hozzá 

imádkoznak, közbenjár a 
tűzoltókért, a fegyveres testületért. 
A tizennégy segítő szent egyikeként, 
legendája alapján róla nevezték el a 
középkori városok puskaporos tor-
nyát, hogy óvja meg a robbanásve-
szélytől. A Borbála-ág szenvedésére 
utal: pogány apja toronyba záratta, 

hogy a magányban kedve támadjon 
a házasságra. Változatos kínzások 
után végül lefejeztette. Emléknap-
ján, december 4-én, az eladósorban 
lévő lányok gyümölcsfaágat vágtak, 
a szobában vízbe tették, remélve, ka-
rácsonyra kivirágzik, és hamarosan 
kérőre lelnek. A Borbála-ág ugyan-
akkor termésjósló is volt: ha zöldellni 
kezdett, bőségre számíthatott követ-
kező évben a gazda.

Bányászmúltra emlékeztet

Lövéte község határában a vasércbá-
nyászatnak évszázadokra visszanyú-

ló múltja volt, 1984. január elsejéig 
tartott. A nehéz körülmények között 
dolgozó, tragikusan korán elhunyt, 
valamint az idős bányászokért ajánl-
ják fel a Borbála-napi hajnali misét 
a Kisboldogasszony-plébániatemp-
lomban – ősi, vaskőfejtő bajtársbe-

csület szerint adományt is gyűjtenek 
erre. A parajdi sóbányában Szent 
Borbála-szobor emlékeztet: mindig 
ünnep, amikor a föld alatt dolgozók 
újra meglátják a napfényt. A Dévai 
Szent Ferenc Alapítvány parajdi nap-
közi otthona is a nevét viseli. 

Szent Borbála, a szép és okos vértanú
• Szent Borbála tisztelete a 7. századtól terjedt el és 
ma is erős. Többek között a mérnökök, építőmunkások, 
bányászok védőszentje.

Szent Borbála a magyar középkor egyik 
legismertebb szentje és vértanúja
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Bemutató a 
Spectrum Színházban
Móricz Zsigmond naplói és 
meséi alapján Zsiga és a nők 
címmel mutatnak be új színda-
rabot december 5-én, csütörtök 
este 7 órától a marosvásárhelyi 
Spectrum Színházban. Előad-
ják Czikó Julianna, Márton 
Emőke Katinka, Szász Anna és 

Ruszuly Ervin; zenészek Ficzus 
László és Kisfaludi János. Jegyek 
a biletmaster.ro oldalon, illetve 
a színház jegypénztáránál (mun-
kanapokon 9–12 óra között vagy 

előadás előtt) vásárolhatók. 
Az előadás 16 éven felülieknek 
szól. A darabot legközelebb 
januárban játsszák ismét.

Az állatmenhelyre is 
jöhet a Mikulás
A Marosvásárhelyi Polgármes-
teri Hivatal által működtetett 
kutyamenhelyen (Prutului utca 
24. szám) nyílt nap lesz de-
cember 5-én, csütörtökön 9–17 
óra között. Szeretettel várják 
mindazokat, akik élelmet, 
takarót vagy textíliát adomá-
nyoznának, illetve a menhe-
lyen élő kutyák közül örökbe 
fogadnának. Pénzadományt 
nem fogadhatnak el. „Az ün-
nepek közeledtével adj otthont 
egy önzetlen barátnak, vagy 
támogasd a menhelyi tartását 
élelemmel, illetve takaróval, 
amely télen meleget nyújt szá-
mára” – áll a felhívásban.

Korképek és kórképek
Albert Ildikó pszichológus 
Korképek és kórképek című 
könyvét mutatják be ma 18 órá-
tól a csíkszeredai Kájoni János 
Megyei Könyvtár előadótermé-
ben. A szerzővel Sarány István 
beszélget.

Román filmek 
magyar felirattal
Az év legjobb román filmjeit 
magyar felirattal vetítik a Csíki 
Moziban. A TIFF-karaván már 
novemberben elhozta volna a 
filmeket Csíkszeredába, akkor 
– az érdeklődés hiánya miatt 
– a vetítések elhalasztására 
kényszerült a szervező. Ezúttal 
mindenképpen bemutatják a 
filmeket. A Mo című film be-
mutatóján (december 12-én, 18 
órától) jelen lesz a rendező, Ra-
du Dragomir. A tanár–diák közti 
zaklatás témájában készült Mo 
mellett műsoron van továbbá 
a szerelem és a honvágy ket-
tőssége által terhelt emigrációt 
bemutató Parking (december 
12-én, 20.30 órától), valamint a 
kommunizmus szörnyűségeit és 
képtelenségeit feldolgozó Arest 
(december 13-án, 18 órától). 
Utolsóként megtekinthető a La 
Gomera című alkotás (december 
13-án, 20.30 órától), amelyet 
a 2020-as Oscar-díj legjobb 
nemzetközi film kategóriájába 
nevezett Románia. 

• RÖVIDEN 

A nemzeti összetartozás napja
Az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező, 
június 4-ére eső nemzeti emléknap Magyarországon a Nemzeti Összeta-
tozás Napja, melyet 2010. május 31-én 302 igen, 55 nem és 12 tartózkodó 
szavazat mellett iktatott törvénybe a magyar Országgyűlés.

• Újabb magyarellenes törvénytervezet kapott zöld utat 
a parlamentben: a képviselőház közigazgatási bizottsága 
tegnap kedvezően véleményezte azt a kezdeményezést, 
amely román nemzeti ünneppé tenné június 4-ét, a tria-
noni békediktátum aláírásának évfordulóját.
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