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A Rockmúzeumban 
koncertezett a Metropol

I Mintegy tíz évnyi hallgatás után a budapesti Rockmúzeumban lépett színpadra 
december 26-án a Metropol Group nagyváradi rockzenekar.

FOTÓ: FACEBOOK/BOROS ZOLTÁN

Népszerű a betlehemezés
Ismét nagy népszerűségnek örvend a 
betlehemezés magyar nyelvterületen, 
a Dunántúlon a pásztorok tréfás játé
kát szokták előadni, Erdélyben pedig 
fe ln ő tt fé r f ia k  házró l házra já rva  
játsszák el jézus születésének történe
tét -  részletezte a karácsonyi hagyomá
nyokat Tátrai Zsuzsa néprajzkutató az 
M l aktuális csatornán.

Kifejtette: van, ahol még most is já r
nak kántálni, karácsonyi dalokat éne
kelnek az ablakok alatt, am i egyúttal 
esetleges összezördülések m ia tti bocsá
natkérést jelenthet. Régebben a kántor
tanítók ostyát sütöttek, és minden ház
hoz a lakók száma alapján ostyát vittek, 
amely része volt az ünnepi fogásnak.

A karácsonyi vacsora fontos eleme 
vo lt még a mézbe m ártott fokhagyma 
és bors, amelyet a család egyszerre fo
gyasztott el, hogy tagjai egészségesek, 
erősek, édesek és kedvesek legyenek 
a következő évben. Szintén a hagyo
mányhoz tartozott, hogy egy nagy al

mát annyi cikkelyre szeleteltek, ahá- 
nyan az asztal kö rü l ültek, a gyümölcs 
közös fogyasztása azt üzente, hogy a 
család is úgy tartson össze, ahogy az 
alma „együvé tartozott” . Palócvidéken 
úgy tartják, ha va lak i évközben elté- 
velyedik, a közösen evett almára gon
dolva visszatalál a családjához -  tette 
hozzá a néprajzkutató.

Tátrai Zsuzsa elmondása szerint az 
ételek többsége, így például az apró mák
szemeket tartalmazó bejgli szimboliku
san azt a célt szolgálta, hogy a követke
ző esztendő bőségét biztosítsa, hiszen a 
középkorban még december 25-e volt az 
évkezdet. Korábban a karácsonyi étkek 
maradékát megőrizték, zacskóban szárí
tották, és betegség esetén ezzel füstölték 
meg a gyógyulni vágyót. Az emberek úgy 
tartották, ami a karácsonyi asztalon van, 
varázserővel bír, a bőség jeleként az asz
talra egész kenyeret és kalácsot tettek, 
míg az asztal alá szénát és szalmát, h i
szen Jézus istállóban született -  mondta.

Jótékony adományok 
szíriaiaknak

Budapesten koncertezett a nagyváradi Metropol Group

Az Erdély élő legendájaként emle
getett csapat az első „nem anyaországi, 
ám magyar” zenekar, amely fellépett a 
2014-ben megnyílt Rockmúzeumban, 
vagyis a Magyarock Hírességek Csar
nokában. A Metropol Group a zenekar 
meghatározó egykori zenésze, Ráduly 
Béla személyéhez, ille tve  a csapathoz 
kötődő emléktárgyakat adományozott 
a múzeum kiállításának, többek között 
azt az Eko-Sepring típusú basszusgi
tá rt, amellyel Erdélyben 1978-ban -  a 
24 óra alatt rögzített legendás „fehér 
album ” (Égig érhetne az ének...) dala i
ban -  is játszottak egy stúdióban.

A zenekar 1968-ban a laku lt Nagy
váradon, ahol a hetvenes-nyolcvanas 
években az egyik legnépszerűbb ro
m ánia i együttesnek számított. Alapí
tó tagjai Elekes Csaba (gitár), Sergiu 
Cornea (b illentyűk), Tömöri Pál (dob), 
Vajda T ibor (gitár) és V irányi A ttila  
(basszusgitár). Az első sikert az 1971- 
es Siculus Fesztivál hozta meg számuk
ra, ahol Orsós Zoltán énekessel és Nagy 
Gábor gitárossal kiegészülve Ifjúsági 
Díjat nyertek. Ezután kerü lt a zenekar

ba a Metropol későbbi meghatározó ze
nésze, Ráduly Béla dobos-énekes, első 
hang- és tévéfelvételüket 1973-ban ké
szítették. Elnyerték a Siculus Fesztivál 
Beat és népszerűségi nagydíját, emel
le tt pedig elkészítették Erdély első 
rockmusicaljét (Az if jú  W. újabb szen
vedései) is. 1975-76-ban T rifán  Lász
lóval (ének, gitár) és Orbán Andrással 
(gitár) bővü lt k i a Metropol Group.

A Securitate betilto tta temesvári 
koncertjüket. 1981-ben több zenekari 
tagot kihallgattak, ezután a zenekar 
búcsúkoncertet adott és szüneteltette 
működését, csak 1994-ben té rt vissza 
a színpadra. A visszatérés évének vé
gén azonban a Metropol Group autó- 
balesetezett, melyben elhunyt Ráduly 
Béla. Emlékére készült az In  Memó
riám  Ráduly Béla című lemez. A Met
ropol Group jelenlegi felállása: Orbán 
András, T rifán  László, Trendler József, 
Nagy Gábor és V irány i A ttila . A kon
cert részletei megtalálhatók a Rock
múzeum honlapján (rockcsarnok.hu/ 
programok) is.

Megjelent az új putyinos naptár
Jövőben is V lagyim ir Putyinnal „töltheti”  bárki az évet: megjelent a putyinos naptár 
2016-os kiadása. A képeken az orosz elnök meztelen felsőtesttel halászik, cuki kisku
tyát ölel, virágot szagolgat nagy átéléssel, vagy éppen elszántan néz bele a jövőbe. A 
képeket Putyin-idézetek kísérik, a virágosnál például azt „mondja”, hogy az összes 
orosz nőt szereti, akik a legtehetségesebbek és a legszebbek a világon, máshol v i
szont azt, hogy egy ország sem győzheti le Oroszországot. (Transindex)

Leégett Bili Clinton szülőháza

I Gyújtogatás miatt éghetett le részben a volt elnök, Bili Clinton szülőháza az 
Egyesült Államokban.

Az Arkansas államban lévő Hope város
ka egyik negyedében karácsony első ün
nepének hajnalán tűzoltók riasztására 
ébredtek a lakók. Lángokban á llt a Sou
th  Hervey utca egyik kétszintes háza, 
amelyet védett emlékműként tartanak 
számon, ugyanis B ili Clinton szülőháza. 
A volt elnök itt töltötte életének első négy 
esztendejét. A kétemeletes, klasszicista 
stílusú házban ma múzeum van, de az 
ünnepek m iatt zárva tartott, december 
26-án, szombaton tervezték újra k iny it
ni. Péntek hajnalban azonban kigyul

ladt, egyelőre nem tudni, m ilyen okból. A 
kisváros tűzoltóságának vezetője, Dale 
Glanton elmondta, szándékos gyújtoga
tás ügyében indítottak nyomozást. „Je
lek, illetve bizonyítékok is utalnak arra, 
hogy a házat szándékosan gyújtották 
fel”  -  nyilatkozta Glanton a helyi televí
ziós csatorna híradójában. „Ez Hope vá
roska egyik nagyon fontos épülete, nagy 
történelmi jelentőséget tulajdonítunk 
neki” -  mondta szintén a helyi televízió 
riportereinek J. R. Wilson, a város rend
őrfőnöke.

Az MTI híreinek felhasználásával szerkesztette: Mózes László

Sacha Baron Cohan brit színész és felesége, Isla Fisher egymillió dollárral segíti a 
szíriai konfliktus áldozatait-jelentették be vasárnap a kedvezményezett segély- 
szervezetek.

A színészpár 500 ezer d o llá rt adomá
nyozott a Save The Children nevű ka
r ita tív  szervezetnek védőoltásra a ka
nyaró ellen, amely potenciálisan 250 
ezer gyermeket fenyeget Szíria északi 
részén. Ugyanekkora összeget ado
mányoztak a New York-i székhelyű 
In ternationa l Rescue Committee-nek, 
a David M iliband  vo lt b r it  kü lügym i
n iszter vezette segélyszervezetnek 
arra, hogy oktatást, egészségügyi el
látást, szállást és h ig ién ikus kö rü l
ményeket biztosítson a Szíriában és 
a szomszédos országokban élő mene
külteknek, különös tekin te tte l a nőkre 
és a gyermekekre.

Jelenleg négym illió  szíria i mene
kü lt él a szomszédos országokban, és 
további hé tm illió  földönfutóként a 
saját hazájában. Becslések szerint 12 
ezer gyermek halt meg a kon flik tus
ban annak kezdete óta. Justin Forsyth, 
a Save The Children vezetője szerint 
„á  nagylelkű adomány sok ezer ember 
életét segít megmenteni, köztük a leg
sérülékenyebbekét, a gyermekekét” . 
Hangoztatta, hogy a közel-keleti or
szágban összeomlott az egészségügyi 
ellátás, és újra felütötték a fejüket már 
majdnem k iir to t t  járványos betegsé
gek, amelyek gyermekek százezreinek 
életét fenyegetik.

A „ h á t h a ”
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