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NÉVNAP: Piroska. A latin Prisca név 
magyar olvasatában alakult ki, népszerű
ségét Arany János Toldi szerelme című 
eposza nőalakjának köszönheti. A latin 
név jelentése: régi, egykori, tiszteletre 
méltó. A néphit szerint aki Piroska napján 
a nyakába piros kendőt köt, még abban az 
évben férjhez megy.
NAPKELTE: 7 óra 47 perckor 
NAPNYUGTA: 17 óm 05 petekor 
ÉVFORDUIX): • 1848-ban halt meg Buka
restben Síikéi Imrefsz. 1780-ban Szőkefálván), 
a bukaresti magyarrefomiiílus egyház megala
pítója, a havasalföldi magyarok egységbe szer- 
^ezóje.Ha, Imre, a máiéi nsi i Íjak egyike volt, j

A KILENCVENES ÉVEK 
OLASZ MŰVÉSZETÉT bemutató 
kiállítás nyílik január 19-én este 6 óra
kor a Művészeti Múzeumban, a Főtér 
30. szám alatt. A tárlatot Vito Grasso, 
a bukaresti Olasz Művelődési Intézet 
igazgatója nyitja meg. A rendezvényen 
jelen lesz Anna Blcfari Schneider 
Olaszország bukaresti nagykövete is.

HANTZ LÁM IRÉN: TOROC- 
KÓ -  ÚTIKALAUZ című könyvét 
mutatják be szerdán, január 20-án, 13 
órakor a Báthory-líccnm dísztermé
ben. Közreműködnek az iskola diákjai. 
A bemutatón a könyv megvásárolható 
önköltségi áron. Minden érdeklődőt 
szeretettel várnak.

DR. SZILÁGYI SÁNDOR orvosi 
tanácsadással szolgál az érdeklődőknek 
hétfőn du. 4 órától az RMDSZ Pata- 
Györgyfalvi negyed i körzetének szék
házában (Arieşului/Jobbâgy utca 55.).

NYELVTANFOLYAMOK A 
FRANCIA KULTURÁLIS KÖZ
PONTBAN. Franciául alkotni, spontá
nul megnyilvánulni vágyó 10-13 év 
közöttiek jelentkezését várják január 
18-22. között a Király/Brátianu utca 
22. szám alatt naponta 9-17 óra között. 
A kurzusokat pénteki napokon 
15-16.30 óra között tartják.

TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉ
SÉT tartja a szamosújvári RMDSZ ja
nuár 28-án, du. 6 órai kezdettel az Em- 
maus házban.

F'öldészek figyelmébe!
A Hóstáti Gazdakör felkéri a föl- 

dészeket, hogy a Sora iizletház melletti 
Margaréta virágüzletben jelezzék idei 
zöldségmagszükségletiiket Bertalan 
Miklósnál (tel. 196-237), du. 5-8 óra 
között. A gazdakör a hóslátiaknak jutá
nyos áron szerez be vetőmagot.
/ hallottuk

-  Mi a parlamenti immunitás?
-  Jogi óvszer politikai nagyle- 

génykedőknek.
-fi

Lapszámfelelős: 
M a k k a y  J ó z s e f

A megyei rendőrség sajtóirodájától értesültünk Képzőművészeti aukció a hét végén
• Telefonon jelentkezett a városi 

rendőrség szolgálatosánál Alin Mureşan. 
aki elmondta: napok óta nem látta szom
szédját. A házgondnok jelenlétében a hely
színelő csoport kénytelen volt a betörni a, 
belülről bezárt ajtót. A 45 esztendős, bádo- 
ki születésű, betegnyugdíjas és nőtlen Ni- 
colae M. erősen oszlásnak indult holttestéi 
a kórbonctani intézetbe szállították, ahol -  
miután az erőszakos bűncselekmény gya
núját már kizárták -  minden bizonnyal 
fényt derítenek a halál okára.

• Utcán heverő holttesthez riasztott 
mentősök jelentkeztek a városi rendőrsé
gen. A Mărăşti téri Tibi-Boby Kft. mulató
ja előtt, G. K. személyében azonosított nő 
állítólag állandó látogatója volt az egység
nek. Csütörtök reggel is ott volt, de egy idő 
után rosszullétre panaszkodva kilépett friss 
levegőt szívni. Adott pillanatban lefordult a 
székről, s fejét a járdaszegélybe verte. A 
mulató kliensei megpróbálták feléleszteni, 
de minden igyekezetük ellenére a helyszín
re érkezett mentősök már csak a nő halálá
nak beálltát állapíthatták meg.

A 44 esztendős, magyarlétai születésű 
G. K. négy gyermek anyja voh.

• Nagyszabású ellenőrzési tartottak 
a városi rendőrség körzetébe tartozó őrsök. 
A kettő híján 150 leintett jármű vezetői kö
zül 42-en vétettek a közlekedési szabályok

ellen. A pénzbírságok összértéke 3.665 mil
lió lej, de ezen -  és a hat írásbeli figyelmez
tetésen -  kívül egy-egy hajtási jogosítványt 
és forgalmi engedélyt is bevontak.

Az akció során három, erdővétséget 
elkövető személy is lebukott. Ludovic 
Lăcătuşt (39) 4,8 millió, a szintén kisbácsi 
Dániel Danit (25) pedig közel 800 ezer lejt 
érő lopott faanyag szállítása közben lepték 
meg. A mérai loan Petrişor is tüzelőfát 
„szerzett be” 6,5 millió lej értékben.

• Háromszáztizenegy járművet in
tettek le a kolozsvári közlekedésrendésze
tiek, akik 89 esetben róttak ki összesen 
1,35 millió lejre rúgó pénzbírságot. A leg
többen (54) a megengedett sebesség túllé
péséért, a legkevesebben pedig (15) tilos
ban parkolásért fizettek, de 13 szabályta
lankodó gyalogost is megbüntettek. Hat 
hajtási jogosítványt és 9 forgalmi enge
délyt bevontak.

• Erdővétségek elkövetőit leplezték
le a tordatúrt rendőrőrsön. A pusztaszentki- 
rályi Gligor Boita (25) és a tordaszentlász- 
lói loan Boita (21) 1,8 millió lejt érő 21 fát 
vágott ki. Nem volt engedélye a puszta
szentkirályi Eugen Rostálnák és Ardelean 
Rostaşnak sem: ők 22, több mint 1,8 millió 
lejt érő fát vágtak ki.

(túrós)

Zenélő jelenünk „szószólói”
Bronz-, Ezüst- és Aranykoszorús -  e

sportesemények versenyszellemét sugalló 
nevek mellett -  Hangverseny-, valamint 
Fesztiválkórus azok a fokozatok, amelyek 
immár három éve nálunk is jelezhetik mi
nősíthetik énekkaraink művészi színvona
lát, teljesítményét. Egyelőre csupán feltéte
les módban, mivel megszerzésük kérésre 
történik, és nem feltételez kötelezően köz
vetlen versenyhelyzetet; értékelő bizottság 
ítélheti meg önálló hangversenyen, csak
úgy, mint énekkari találkozókon bemuta
tott repertoár alapján. Eddig mintegy 12 
együttes vállalta a megmérettetés kockáza
tát és sikerét, legutóbb éppen a Székelyud
varhelyi Benedek Elek Tanítóképző Came- 
rata leánykara a kolozsvári fellépés és 
megmérettetés kettős céljával érkezett a 
Református Kollégium vegyeskarának 
vendégeként városunkba.

-  Nagyon szeretünk énekelni, s Kolozs
váron különleges örömmel lépnénk fel sok
kal gyakrabban, ha erre lehetőségünk 
adódna -  mondotta az előadást követően 
Orosz Pál József, az együttes karnagya.

-  A minősíttetés igénye még nem te
kinthető általános jelenségnek az erdélyi 
kóruséletben, együttesetek számára azon
ban mégis fontos volt... Miért éreztetek fel
tétlenül szükségét a minősíttetésnek?

-  Úgy érzem, a tudás, tehetség és telje
sítmény másokéval való összehasonlítása, 
értékelése minden énekkar számára fontos
nak kellene lennie, hiszen karnagy és kórus 
ennek alapján találhatja meg reális helyét 
valamely művészi rangsoron belül.

-  Visszahatott-e az előadás hangulatára 
az, hogy itt a bemutatkozás egyúttal értéke
lést is jelentett, prózaibban fogalmazva, az 
átlagosnál jobban „drukkoltak” a lányok?

-  Bevallom, nemcsak a lányok, hanem 
én is drukkoltam. Meggyőződésem, külön
ben, hogy egy „ adag ” egészséges lámpaláz 
hozzájárulhat ahhoz, hogy többet és jobbat 
„énekeljünk ki” magunkból.

A Camerala leánykar kétrészes kon
certműsorát egyházi és világi művek
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Gaál András: Homoródmcnti táj

egyensúlya jellemezte. Az olyan „kórusslá
gernek” számító művek, mint Mozart Ave 
verum corpus-motettája, vagy Adriano 
Banchieri Három tükör című villanellája 
mellett mindkét területen elsősorban száza
dunk eredményeit tolmácsolják. A reperto
ár egyértelműen nagyon széles skálán mo
zog, és mennyiségi szempontból is megha
tározó fontosságú szerepet játszik benne a 
magyar kórusmuzsika iránti elkötelezett
ség.

-  Az évek során viszonylag sok jelen
kori zeneszerző művét szólaltattuk meg, és 
soha nem ütköztem különösebb nehézsé
gekbe, sőt, nagy örömömre éppen azt ta
pasztalhattam, hogy a lányok kimondottan 
szívesen vállalkoznak a modem darabok 
előadására. Zenetörténeti tanulmányaim 
során arra a következtetésre jutottam, hogy 
a zeneszerzőknek fontos, hogy művük már 
korukban megszólalhasson, és természetes
nek tartom, hogy kortársaink is erre töre
kednek. Ebben pedig nekünk is szerettet 
kell vállalnunk.

Az értékelő bizottság (Guttman Mi
hály, a Romániai Magyar Dalosszövetség 
tiszteletbeli elnöke, dr. Almási István, dr. 
Benkő András, Simó Margit és Székely 
Árpád karvezetők) a Camerata-koncert 
meghallgatása alapján egyhangúan a 
Hangversenykórus minősítés mellett dön
töttek.

- A  koncert műsora nagyon változatos 
volt, ugyanakkor arról is tudomásunk van, 
hogy az együttes rendkívül felelősségtelje
sen dolgozik és nagyon sokat szerepel; e 
tényezők ismeretében döntöttünk -  mondta 
Székely Árpád. -  Javítani való természete
sen van, bizonyos átdolgozásokat, ame
lyeknek értéke vitatható, ki lehetne hagyni 
a műsorból, hiszen lánykórusra, egynemű 
karra igazán nagy a lehetűség. Tény, hogy 
nagyon szép megoldásokat hallottunk, és 
őszintén értékeltük azt a komolyságot, hoz
záértést és nem utolsósorban azt az érezhe
tő szeretetet, amivel a lányok dolgoznak, s 
amit ezen az estén fellépésükkel egyértel
műen bizonyítottak.

S mivel a vendégek és vendéglátók va- 
lemennyien a kórusok népes „családjának” 
tagjai, mindenki természetesnek érezte, 
hogy a „főszereplők” kérésére a házigazda
együttes, a Református Kollégium -  külön
ben ugyancsak Hangversenykórus minősí
téssel rendelkező -  kórusa is énekelt, rög
tönzött énekkari találkozóvá alakítva a 
hangversenyt... A Camerata további ver
senyekre készen várja a tavaszt: az együttes 
ugyanis márciusban benevezett a VII. Bu
dapesti Nemzetközi Kórusversenyre, on
nan pedig Olaszországba készül.

-  Most már „büszkén” utazhat az 
együttes...

-  Feltétlenül szeretnénk a kolozsvári 
megmérettetés hanulatát is magunkkal vin
ni külföldre. Nagyon örülünk az eredmény
nek, és valóban büszkén készülhetünk az 
útra...

Benkő Judit

Amint arról múlt heti lapszáma
inkban részletesen is beszámoltunk, 
január 23-án este 6 órakor műsorral 
egybekötött, nagyszabású képzőmű
vészeti aukció színhelye lesz a Ma
gyar Opera. A Makovecz Imre tervez
te temesvári református templom és 
ökumenikus művelődési központ fel
építésére adományként beérkezett 
képzőművészeti alkotások a Főtér 23. 
szám alatti Gy. Szabó Béla Galériá
ban tekinthetők meg naponta 9-13 
óra között. A szervezők arra kérik az 
aukció iránt érdeklődőket, hogy a 
rendezvény minél sikeresebb lebo
nyolítása érdekében a kiállítás szín
helyén előzetesen jelentsék be rész
vételi szándékukat. Az aukció előtti 
utolsó két napon a kalapács alá kerülő

AtfW áljt

Carol Nebert: Csónakok

Kovács Károly: Golgota

több mint 1(J0 műalkotás a Magyar 
Opera előcsarnokában tekinthető 
meg. Akkor már a feliratkozások is 
ott történnek. Részletre is lehet vásá

rolni. Belépőjegyek az ope
ra jegypénztárában vagy az 
aukciót megelőzően, a hely
színen vásárolhatók.
A Királyhágómelléki Refor
mátus Egyházkerület meg
keresésére és a Barabás 
Miklós Céh felhívására a 
hazai neves magyar és ro
mán képzőművészek jelen
tős része ajánlotta fel egy
két munkáját az árverezésre. 
Az aukció iránt máris nagy 
az érdeklődés.

Fotók: Gyurka Előd

Félig látott, félig elképzelt Mesék
Múlt héten mutatták be a Gaudea

mus könyvesboltban Egyed Emese 
első prózakötetét, Mesék címmel. 
,Napló-fele füzet, elkalandozó törté
netekkel“ -  vallja a verseiről, tanul
mányairól ismert szerző, de a líraiság 
ebből a tőle újszerű kiadványból sem 
hiányzik. „Van, amit láttam, van, amit

csak elképzeltem. Fel akartam idézni 
legalább az ismerős összefüggéseket, 
de mindannyiszor alakot, anyagot 
változtattak, mint a dal is, a messzi 
üzenet...“ E Meséket prózaiul írták és 
líraiul olvastatják. Mert bennük „élet- 

r re kel legott, aki halált keres.“
Ö. I. B.

Vetró András kiállítása

m I m.
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Vetró András szobrászművész alkotásaiból nyílt tárlat január 14-én, a 
sepsiszentgyörgyi Képtárban. Megnyitóbeszédet Varga Mihály, a Képtár 
igazgatója mondott. A művész munkásságát Petre Străchinaru és Janó Mi
hály művészettörténészek értékelték. A művészi műsorban közreműködött a 
kézdivásárhelyi Cantus Kórus.


