
A 2011-es fürdőidényre készül a Maros Szabadidőközpont. Bár csökkentett személyzettel, de a
munkálatok teljes gőzzel folynak a május elseji nyitásra. A prioritás a medencék rendbetétele és
vízzel való feltöltése, de további, mintegy 350 ezer lejes beruházással javítják a szolgáltatások
minőségét és mennyiségét. A nyitás előtti hajszában Ioan Cîrcut, a Víkend komplexum igazgatóját,
valamint Mátyási Levente aligazgatót az eddig végrehajtott és az idei szezonra tervezett felújítá-
sokról kérdeztük.

Kultúra

Szoborsorsok

Ha az embernek a vásárhelyi magyar vonat-
kozású szobrok állapotáról kellene nyilatkoz-
nia, laikusként két lehetőség kínálkozik ezek
értékelésére: vagy optimista, vagy pesszi-
mista vélemény. Az előbbi álláspont abban
a patópáli gondolkodásmódban érhető tet-
ten, amely szerint: ahhoz képest elég jó ál-
lapotban vannak. A pesszimista szerint
siralmas állapotok kezdenek eluralkodni.

Társadalom

Autópálya kontra 
mezőgazdaság

Továbbra is tiltakoznak a nyárádszeredaiak a
Marosvásárhelyt Jászvásárral összekötő autó-
pálya Nyárádmentén áthaladó nyomvonala
ellen, ugyanis a tervek szerint 30 kilométeren
35 nyárádmenti települést közvetlenül érin-
tene, aminek következtében az adott terüle-
teken csökkenne, vagy akár teljesen
megszűnne a mezőgazdasági tevékenység.
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Odaadással a népművelésért

Asztalos Enikő néprajzkutató lakása foglalkozására
utaló tárgyakkal van tele: faragásokkal, gyékény-
munkákkal, rojtbogozásokkal, fényképekkel, népi
ruhákkal, kézimunkákkal. Az alkotások pedig em-
lékeket őriznek: mindenikhez egy történet, egy
személy emléke fűződik, amelyet lelkesen oszt
meg a hozzá látogatóval. A Marosvásárhelyi Népi
Egyetem előadóját 51 évi pedagógusi munka után
kerestük fel.

>>> 11. oldal

Sport

Trandafir Norbert három-
szoros országos bajnok

Nemrég Piteşti-en, az olimpiai méretű
medencében került sor az iúságiak és fel-
nőttek részére kiírt országos úszóbajnok-
ságra. A marosvásárhelyi CS Universitar
színeiben versenyző Trandafir Norbert újra
bebizonyította, hogy jelen pillanatban ő
Románia leggyorsabb úszója. Városunk
úszó fenegyereke az 50 méteres gyorson
23,06 másodperc, a 100 méteres gyorson
50,0 mp, míg a 200 méteres gyorsúszás-
ban is kitűnő időt, 1:51,92-öt ért el, ezzel
megszerezve az aranyérmet. A 100 méte-
res pillangóúszásban 55,09 másodperccel
ezüstérmes, majd az 50 méteres pillangó-
úszásban 25,39 mp-cel bronzérmes lett,
ami jó időeredménynek és helyezésnek
felel meg.
Ugyancsak a 23 éves Trandafir Norberttel
kapcsolatos hír, miszerint már nem Duna-
újvárosban, hanem egy ideje Bákóban edz
és készül fel a versenyekre ideális feltéte-
lek mellett helyi, 50 méteres olimpiai mé-
retű fedett uszodában. Jelenlegi edzője
Ovidiu Galeru.
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Lapunk előfizethető Maros megye összes postahivatalában (katalógusszám: 15429).
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Vasárnap indul
a strandidény

Új! Új! Új!
Ingyenes apróhirdetés.

Részletek a 12. oldalon.
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Névnapok
Április 27. Zita, Tas, Péter, Marianna, Anasztáz
Április 28. Valéria, Pál, Patrik, Patrícia, Teodóra
Április 29. Péter, Antónia, Katalin, Hugó
Április 30. Katalin, Kitti, Ildikó, Ajtony, Karina
Május 1. Fülöp, Jakab, József, Bánk, Benedek
Május 2. Zsigmond, Ráhel, Atanáz, Borisz
Május 3. Tímea, Irma, Viola, Antónia, Timót

Ajánló

Kos: Lehet, hogy a múlt hét nem volt fáklyás menet az ön
számára, de ez a hét is alaposan próbára teszi. Egyelőre a
helytállásé a főszerep az életében, legyen szó munkáról vagy
magánéletről. Azzal könnyíti meg a dolgát, ha megpróbál
türelmes lenni, nem kezd kapkodni. 

Bika: Furcsa módon még nem sikerült kihevernie a tavaszi
fáradtságot. Mindehhez társul némi elégtelenségérzés is. Nem
érzi magát a topon, és attól fél, a többiek is bénának látják. 

Ikrek: Folytatódik a szerencsés periódusa, mostanában úgy érzi,
csak szörföznie kell az élet hullámain. Nem is tesz semmi
különöset, mégis mindent megtalál, amire szüksége van, elég
csak gondolni rá.

Rák: Nem érdemes egyszerre nyomnia a féket és a gázt. Sür-
getné az eseményeket, de valami – ami számára véletlennek
vagy öntől független külső körülménynek tűnik – mindig 
visszatartja attól, hogy látványos előrelépést produkáljon. 

Oroszlán: Ezen a héten alaposan össze kell szednie magát. A
hétvégén felkapta egy viharos érzelem, most pedig úgy érzi
magát, mint akit kiköpött magából a tornádó. Mintha az 
események sorozatosan kicseleznék az elvárásait, egyszerűen
sosem úgy történnek a dolgok, ahogy elképzelte.

Szűz: Végre jut ideje a párjára is! Olyan változásokra számíthat,
melyek szorosabbra fűzik kettejük kapcsolatát. Minden
megfelelő alapot ad arra, hogy biztonságban érezze magát mel-
lette, illetve támaszként számítson rá. 

Mérleg: Ha októberben született, akkor könnyen lehet, hogy
most topon érzi magát, de a szeptemberi mérlegeknek sem kell
aggódniuk. A kisugárzása ellenállhatatlan, és könnyen lehet,
hogy keresett és keresetlen udvarlók tömkelege csődül ön köré. 

Skorpió: Dúl önben a sok fölösleges energia, immár nem halo-
gathatja tovább, hogy megvegye azt a fitneszbérletet! Bár ha a
horoszkópra hallgat, inkább valami küzdősportot választ, ami
igazán hatékonyan vezeti le a felesleges agresszióját, amit eddig
párja szurkálásában vagy apró-cseprő konfliktusok keresésében
élt ki.

Nyilas: Remekül felpörgette önt a tavasz, tele van lendülettel
és életerővel! Olyan feladatokat is elvállal, melyektől az elmúlt
hetekben még menekült, és kezdeményezőkészsége is végre
régi színében pompázik. 

Bak: Nagy lépéseket tett a szerelemben, és jó úton halad a teljes
harmónia felé, de még sok feladat vár önre. Pontosabban: ezek
nem feladatok, de ön hajlamos annak látni azokat. 

Vízöntő: Jogosan érzi úgy, hogy sínen vannak a dolgai. A ked-
vező bolygóállás beteljesíti a karrierjével és a szakmai
előrelépéssel kapcsolatos várakozásait. Kiutat talál a nyomasztó
helyzetből, melyben úgy érezi, mások kezében van a sorsa.

Halak: Lassan számára is érthetetlen, miért nem jut egyről ket-
tőre a magánéletében. Azt látja, hogy már sokadszorra futja
ugyanazt a kört, de a megoldás kulcsa még mindig nincs a
kezében. 

Horoszkóp

Véleményeit, észrevételeit  postai úton a
Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus
levélben a kozpont@kozpont.ro címre várjuk!
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Kár kihagyni
Színház

Április 27-én, szerdán délelőtt 11 órakor
A sötétben látó tündér című gyerekelő-
adást tekintheti meg a közönség a Nemzeti
Színház nagytermében.

A marosvásárhelyi Ariel Színház április
28-án, csütörtökön fél 10, valamint 11 órai
kezdettel Csipkerózsika című gyerekelő-
adást játssza. 

Csütörtökön, április 28-án, este fél
nyolctól a színház kistermében Goldoni–
Kiss Csaba: A legyező című komédiáját lát-
hatja a közönség.

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
másodéves magiszteri színészhallgatói An-
tigoné című előadásukat játsszák csütör-
tökön, április 28-án este 7 órai kezdettel a
Stúdióban. 

Jótékonysági koncert 
a Kultúrpalotában

A Marosvásárhelyi Állami Filhar -

mónia április 28-án, csütörtökön a Kultúr-
palota nagytermében rendhagyó hangver-
sennyel adózik a Japánban történt
katasztrófa áldozatai emlékének. Az ese-
ménynek jótékonysági jellege is van, a kon-
cert bevételét azok megsegítésére ajánlják
fel, kiknek élete munkáját tette tönkre a
vizek haragja. A hangversenyt a zenekar ál-
landó karmestere, a japán Shinya Ozaki ve-
zényli, szólistaként az ugyancsak japán
zongoraművésznő, Yurika Mihara lép fel.
Műsoron az alkalomhoz illő komolyságú re-
mekművek Mendelssohn, Chopin és
Brahms tollából. A filharmónia vezetősége
kéri a közönség tagjait, hogy adakozzanak
a bejáratnál felállított perselyeknél. 

Király Levente 
a Látó áprilisi estjén 

Április 27-én délután 5 órától a Látó Iro-
dalmi Színpad és a G. Café bemutatja Király
Levente Hová menekülsz című zenés iro-
dalmi estjét. „Zenés-szöveges, kalandos
utazás a Tangatanga-szigettől Hasszán zug-
teázóján át egy mesebeli kastély tornyába,
melynek során vérmes paródiák, lágy me-
lódiák és szívbemarkoló, húsba hatoló szö-
vegek és ritmusok dolgoztatják meg a
közönség lelkét és szellemét.” A rendez-
vényre a G. Caféban kerül sor (Cuza Vodă
utca 33. szám).

Koszta Árpád csontból faragott éksze-
rekből és Incze László faragott gyökerek-
ből összeállított kiállítása látogatható
május 7-ig, a marosvásárhelyi Bolyai téri
unitárius egyházközség Dersi János gyüle-
kezeti termében, naponta 9-13 óra között.

Cr i t i ca l  Mass
biciklis felvonulás

Április 30-án, szombaton délután 4 órától kerül sor a már
hagyományossá vált Critical Mass biciklis felvonulásra, melynek célja

felhívni az emberek figyelmét a városi bringázásra.

Találkozó: 15.30-kor a Sportcsarnok előtt.

 
 

   
                                                                                                               
 
 
 
 
Hétf : Fiziológiás és kóros szabályozási mintázatok. A sérülések fajtái. Az idegrendszer válaszreakciói. A 
vérkeringési shock kórélettana. Neuro-endokrin reakciók. A reszuszcitáció következményei. 
Kedd: A koronáriakeringés élettana és kórélettana. Az immunrendszer reakciói.  
A TNF-alfa és egyéb citokinek. A gyulladás mediátor elmélete. 
Szerda: A mikrocirkuláció szabályozása, az endothel és a símaizom sejtek szerepe. A szepszis kórélettana.  
A mikrocirkuláció változásai szepszisben és shockban. 
Csütörtök: A szeptikus shock. A szteroidok szerepe shockban. A szepszis és a vérkeringési shock végs  
közös pályája. Hol lehet a folyamatokba beavatkozni?  
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                      XXIV. Sesiune Postuniversitar  
                    Cursuri de Fiziopatologie 

 
  

                                                         OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAATTTOOORRR:::   
                        AAASSSOOOCCCIIIAAA IIIAAA   MMMAAAGGGHHHIIIAAARRR    PPPEEENNNTTTRRRUUU   PPPRRREEEGGG TTTIIIRRREEEAAA   MMMEEEDDDIIICCCAAALLL       

                                                               III   FFFAAARRRMMMAAACCCEEEUUUTTTIIICCC    DDDIIINNN   RRROOOMMMÂÂÂNNNIIIAAA 
 

      Locul: Târgu-Mure , Centrul de Înv mânt i de Inova ie, 
    Casa de Înv mânt Deus Providebit, Pia a Trandafirilor, nr. 61. 

Perioada: 2-5. mai 2011. Ora: între orele 17-20. 
 

Participarea la cursuri de 10 credite este gratuit . 
La solicitare se traduce simultan în limba român : office@rmogyke.ro. 

Pécsi Tudományegyetem, 
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Kórélettani és Gerontológiai Intézet 
 

Dr. Koller Ákos 
intézetigazgató egyetemi tanár, 
a Magyar Tudományos Akadémia doktora 

Minden érdekl d t szeretettel várunk!

Marosvásárhely, 2011. május 2-5. 
Id pont: 17-20 óra között. 

Helyszín: RMOGYKE Tanulmányi és Innovációs Központ, Deus 
Providebit Tanulmányi Ház, Rózsák tere, 61. szám. 

       A 10 kreditpontos el adásokon való részvétel díjmentes. 
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Az elképzelések szerint a 306,93
km hosszúságú sztrádát három sza-
kaszra osztanák: Marosvásárhely –
Gyergyóditró, Gyergyóditró –
Né met vásár (Târgu Neamţ), Németvá-
sár–Jászvásár (Iaşi) – derül ki egy jász-
vásári építészeti cég által készített
magvalósíthatósági tanulmányból. A
nyárádszeredai önkormányzati taná-
csosok márciusi soros tanácsülésen
szavazták meg azt a határozatterveze-
tet, melyben az autópálya nyomvona-
lának megváltoztatását kérték. „Az
autópályára mindenképp szükség van,
viszont nem feltétlenül a szűk Nyárád
völgyében. Ezen a térségen a lakosok
közel 80 százaléka földművelésből ke-
resi meg mindennapi kenyerét, így
abban az esetben, ha a szántó- és ter-
mőföldeket aszfalttá alakítanák, nem
lenne miből megélniük” – magyarázta
lapunknak Nagy Imre, RMDSZ-es nyá-
rádszeredai tanácsos, aki ellenzi a ter-
vezett útvonalat. Hasonló érveket
ismertetett Keresztesi Barna, szintén
RMDSZ-es szeredai tanácsos, aki emlí-
tést tett a tervezett további intézkedé-
sekről, melyek eredménye a
nyomvonal áthelyezése lehetne. Ebben
a témában viszont Nagy Imre kevésbé
bizonyult optimistának: „Véleményem
szerint mi olyanok vagyunk, mint egy
csepp a tengerben. Ha a hatalom min-
denáron ragaszkodik ehhez a térség-
hez, előbb-utóbb elérik céljukat és
megépítik az autópályát” – magya-
rázta.

A március 23-i ülésen a 14 fős kép-
viselőtestületből mindössze kilencen
voltak jelen, ahol 6:3 arányban elle-
nezték az autósztráda nyomvonalát.
Tóth Sándor, Nyárádszereda alpolgár-

mestere a nyugat-európai példákkal
igazolta támogató szavazatát: „Német-
országban, Svájcban és Ausztriában
sűrű autópálya-hálózatokkal találkoz-
hatunk, ahol virágzik a turizmus, nő a
munkaadók száma, tehát fejlődik az
ország. A Nyárád völgyében sokkal
több parlagon hagyott terület van,
mint amennyit az agrárszféra csök-
kenne az úthálózat kialakításával” –
magyarázta. 

Butyurka Péter nyárádszeredai MPP-
s tanácsos, a környezetszennyezésre és -
rombolásra hívta fel a figyelmet, aminek
elsődleges követ  kezménye egyértel-
műen az egészségkárosodás lenne. „Ha

megépül a pálya, termesztett gyümöl-
cseink, zöldségeink többé nem lesznek
fogyaszthatók. Ugyanakkor fontosnak
tartjuk, hogy felhívjuk a lakosság figyel-
mét az esetleges negatívumokra is, hi-
szen jelen pillanatban mindenfele csak
a térség gazdasági fejlődését és a mun-
kahelyek számának növelését hangoz-
tatják, holott mindannyian tudjuk, hogy
számíthatunk bonyodalmakra, házak le-
bontására stb.” – tájékoztatott a taná-
csos. Alternatívaként a küküllőmenti
útvonalat ajánlotta, hangsúlyozván,
hogy ők támogatják az autópálya meg-
építését, mindössze a tervezett nyomvo-
nalat ellenzik.

Civil szervezetek 
az autópálya ellen

Szintén a nyomvonal áthelyezésé-
nek gondolatát szorgalmazzák a ma-
rosvásárhelyi Fókusz Öko Központ
szervezet tagjai, akik részletesen fel-
vázolták és nyomós érvekkel támasz-
tották alá álláspontjukat: „A megépült
és forgalomba helyezett autópálya
csökkenti a bekapcsolt térség elérési
idejét. Ez kedvezően hat az illető térség
idegenforgalmára és a könnyű megkö-
zelíthetőség befektetőket vonz. Követ-
kezésképpen megoldódnak a térség
gazdasági problémái, viszont a közle-

kedési infrastruktúra kiépítése önma-
gában nem garantálja egy térség gaz-
dasági fellendülését, az csupán egyike
a vonzó befektetési célpontok jellem-
zőinek. A külföldi befektetők számára
nagyobb jelentőséggel bír az országos
gazdasági-politikai környezet, az átlát-
ható szabályozási rendszer, a bürokra-
tikus akadályok hiánya, a képzett
munkaerő jelenléte. Elsősorban ezek
akadályozzák meg a befektetők meg-
telepedését és nem a hatékonyabb
közlekedési infrastruktúra hiánya” –
magyarázta lapunknak Kósa István, a
Fókusz Öko Központ munkatársa. Hoz-
zátette, bár az autópálya tehermente-
síti az alacsonyabb rendű utakat a
forgalom nagy részétől, a Nyárádmen-
tére ez nem lenne jellemző, hiszen épp
annak megépítése növelné az átmenő
forgalmat. Kósa beszámolt az úgyne-
vezett örökös káros hatásokról is: „El-
sősorban értékes kultúrtájak
pusztulnának el, a táj feldarabolódik,
valamint természetvédelmi szempont-
ból fontos területek leromolhatnak,
vagy akár teljesen megszűnhetnek.
Ezenkívül egy forgalmas út állandó
szennyező forrást jelent, és nem sza-
bad megfeledkezzünk az autók által
kibocsátott zajról sem” – taglalta. 

Annak ellenére, hogy már javában
zajlanak az autópálya-építés előkészü-
letei, a tanácsosok nagy része tovább
harcol annak érdekében, hogy leállít-
sák a folyamatot. Első ízben Dászkel
László polgármestert, a Nyárádmente
Kistérségi Társulás elnökét arra kérték,
hívja össze a régió polgármestereit és
tanácsosait, hogy közösen döntsenek
a Nyárádmente jövőjéről.

Fodor Tekla

Autópálya kontra mezőgazdaság
Továbbra is tiltakoznak a nyárádszeredaiak a Marosvásárhelyt Jászvásárral összekötő autópálya Nyárádmentén áthaladó nyomvonala ellen, ugyanis
a tervek szerint 30 kilométeren 35 nyárádmenti települést közvetlenül érintene, aminek következtében az adott területeken csökkenne, vagy akár
teljesen megszűnne a mezőgazdasági tevékenység.

Az Azomureş által kibocsátott ammónia meg-
nehezíti életünket. Mindannyiunkét. Nemzetiségtől
és a zsebünkben vagy a bankkártyánkon levő pénz-
összegektől függetlenül. A városi zsúfoltság, vala-
mint az úti céljuk felé haladó, lakónegyedekben
leparkolt nagyautók fejtörést okoznak.  És fejfájást.
Azok számára pedig, akik valamit akarnak is tenni
a város érdekében, nem sok lehetőség áll rendelke-
zésükre. És mindez azért, mert hosszú évek óta, ha
jól összeszámolom, húsz is megvan, a helyi viszály-
kodásnak más a tétje, mint a vásárhelyiek jövője.   

Három évvel ezelőtti választási kampányában
egyik jelölt, aki azt mondta, hogy szereti ezt a vá-
rost, hozzáfűzte, hogy szíve Marosvásárhelyért
dobog. A választások után azonban azonnal Bu-
karestbe ment, s mintha teljesen megfeledkezett
volna a városról. Azon emberek gondjairól, akiknek

szíve valóban itt, Marosvásárhelyen dobog. Inkább
érdeklik őt a velünk együtt megnőtt öreg fák ki-
váltotta érzelmi problémák, valamint a központi
politikai egyezkedések. De a valós problémák, a
mindannyiunké, mintha nem is léteznének szá-
mára. Hiszen másképpen nem értem, hogyan
lehet, hogy bár mindannyiunkat fojtogat a gyak-
ran belélegezhetetlen levegő, semmi sem történik
az Azomureş háza táján. Mindössze elenyésző bír-
ságokat rónak ki, amelyeket a mi tüdőnkön szer-
zett hatalmas profitból azonnal kifizetnek, de a
pénzünkből is, figyelembe véve, hogy a kombinát
kedvezményes áron fizette és fizeti továbbra is a
földgázt és a villamos energiát. Semmit sem tett a
város – amelyet, szinte mindöröktől fogva, nagy
tömegű járművek szeltek át Kolozsvár–Brassó, il-
letve Kolozsvár–Jászváros irányában – közúti for-

galmának tehermentesítéséért. 
Visszakanyarodva, az illető jelölt a 2008-as vá-

lasztási veresége után félretehette volna dölyfös-
ségét, s együttműködhetett volna a helyi
hatalommal. Vagy legalább a helyi választottak-
kal. Talán nem csak az ő hibája, hogy nem ezt tette.
Talán egyenlő mértékben hibásak azok is, akik
három évvel ezelőtt megnyerték a választásokat.
De mindenképpen nem a vásárhelyieket terheli a
felelősség. Mert ők többet érdemelnek. Valódi pro-
jekteket érdemelnek, amelyeket mindannyian tá-
mogatnak. És tiszteletet is érdemelnének.  Erre
azonban más megközelítésre van szükség, és olyan
emberekre, akik tudnak tisztelni. Tudják tisztelni
vetélytársukat, akit szövetségessé változtatnak a
továbblépéshez. Szükség van olyan emberekre,
akik a választókat a választások közeledtével nem

manőverezhető tömegként kezelik, s akik megér-
tik, hogy ha rájuk szavaztak, nagy felelősséggel
tartoznak. Olyan emberek, akik tetteikért nemcsak
a törvény előtt, de a rájuk szavazók előtt is felelnek. 

Én pedig szentül hiszem, eljött az ideje, hogy
ilyen emberek lépjenek elő a fénybe. Akiket nem-
zetiségüktől, illetve társadalmi helyzetüktől füg-
getlenül támogasson a város – mindannyiunk
jóléte és a város multikulturális szellemének meg-
őrzése érdekében. Mert másképpen sorsunk, a
mindannyiunké, mindig háttérbe szorul, az egye-
sek és mások közötti személyes háborúk mögé. S
azok, akik azt mondják, hogy szeretik ezt a várost,
az első adandó alkalommal a jobb megélhetés felé
iramodnak, anélkül, hogy legalább egy banit is
hoztak volna vidékünk fejlesztésére. 

Adrian A. Giurgea

NÉZŐPONT

A vásárhelyiek több tiszteletet érdemelnek



Vízipipa, drog, elmebaj

Mottó: Nesze semmi, szívd meg jól!

Minden kornak voltak, vannak és lesznek „feltű-
nési viszketegségben” szenvedő alanyai. Régebben
a hosszú haj (és a rövid ész), a kopott farmeres öltöz-
ködés, a csövezés, vagy egyszerűen az alkoholfo-
gyasztás társult a nihilista életfelfogás mellé. Nagyon
sokan az akkori „érdekes” fiatalok közül „elcsövezték”
az életüket és mára már züllött alkoholistákká, ha-
szontalan semmirekellőkké, földönfutókká lettek,
vagy akár idejekorán el is távoztak az élők sorából.
Amint az várható volt, a modern világ újabb és újabb
feltűnési hullámokat hozott a fiatalok körébe. 

Egyes csoportok ma hasznos szabadidős tevé-
kenységeket végeznek (például kerékpároznak vagy
gördeszkáznak), de más esetekben csak a pénz el-
költése és a szülők által megszerzett anyagi javak fi-
togtatása a cél (például a motorkerékpárral való
vagánykodással, vagy a szerencsejátékokon való
részvétellel). Minden esetben nagyon sok pénzre,
esetleg nagyon sok gyakorlásra és ügyességre van
szükség, vagy mind a kettőre. A szülők nagyjából
tisztában vannak anyagi lehetőségeikkel, és annak
alapján támogatják vagy tiltják gyermekeik külön-
leges hóbortjait. Megjegyzendő, hogy egyesek, akik
megszokják a minden fenékig tejföl-állapotot, és ké-
sőbb kiesnek az atyai kegyekből, vagy éppen mérsé-
keltebb anyagi helyzetbe kerülnek, akár nemtelen
eszközökhöz is folyamodnak, hogy a megszokott jó-
létet újra előteremtsék.

Ebben a felgyorsult világban, amikor a szülők el-
hanyagolják a gyermekeiket és legfennebb csak
pénzzel etetik őket, mert többre nem futja, amikor
érzik a fiatalok, hogy a környezetükben, a családjuk-
ban, bizony sok baj van, kétségbeesetten keresik a
kitörés lehetőségét, a szürkeségtől való menekülés
ösvényét. Az alkohol és a cigaretta a 18 éven aluli-
aknak régóta meg van tiltva, tehát kapóra jött a 
legújabb csoda: a „füstnélküli” vízipipa. A dohány-
termesztők ehhez az új módszerhez fanyalodtak,
hogy kijátsszák az egyre erősödő cigarettaellenes po-
litika profitcsökkentő hatásait. 

Igaz ugyan, hogy a jobb szórakozást nem találó,
bugyuta asztaltársaság ilyenkor dohányfüstöt szív,
de mivel a füst vízen van áteresztve, mindenki elhiszi,
hogy ez egy teljesen ártalmatlan időtöltés. Sőt egye-
sek még azt a kijelentést is megkockáztatják, hogy
a vízipipa „hasznos és egészséges” és akár kiskorúak
által is szívható. Mi kergethette ilyen keserű sorsra a
kétségbeesett fiatalokat és a sajnálatraméltó szüle-
iket? A pipa- és dohányforgalmazók ügyeskedése, a
szórakoztatóipari haszonlesők fondorlata, az elterje-
dőben lévő sznobizmus, a hitevesztettség, a befolyá-
solhatóság, a butaság, a lelki szegénység. A
gyermekek nyíltan felvállalják a vízipipázást, mert
ettől érzik magukat különlegesnek, a szüleik pedig
egy ártatlan kivagyiságnak könyvelik el az egészet.
Pedig van ott bőven füst, szénmonoxid és nikotin, és
ez a szokás is csak egy alkalom, megtanulni „valamit”
szívni. Bedőlni egy rossz szokásnak, munka helyett
csak szívni, szívni, szívni, pedig valamikor a térsé-
günkben még szokás volt a munka, a tanulás vagy a
sportolás, nem volt szégyen dolgozni. Ne hagyjuk ezt
a rossz importárut a mi vidékeinken is meghono-
sodni!

Ferencz Zsombor
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Ébredj életre!
Kipling a Dzsungel könyvében csodálato-

san leírja, hogy a hideg évszakot követően,
amikor a nap melegebben süt, megváltozik
a füvek, a vizek, a lombok illata. Más lesz a
szelek suhogása, másként szól a madárfütty,
s akkor…, mintha megremegne a vadon. Az
állatok kirázzák mancsukból a téli álmot,
megnyújtóztatják izmaikat, majd nekiered-
nek és futnak. Futnak mámorosan és felsza-
badultan, minden erejüket élvezettel
megfeszítve, és nem tudnak betelni az élet
pezsgő, sodró erejével. 

Kipling leírása műfajilag egy szép mese,
de micsoda igazságot tartalmaz. És mégis ez
az igazság csak előjátéka az emberiség ta-
vaszának, amelyet Isten Húsvét hajnalán, ott
kertben készített az emberiségnek. 

Hová tetted? – kérdi Mária Magdolna,
mert izgalmában a kertésznek hitte a Mes-
tert. Mintha a balzsamozás szándéka elho-
mályosította volna látását, és nem hitt a
szemének. 

Olvastam nemrég egy történetet, amely
egy vak emberről szólt, aki megadóan üldö-
gélt az épület előtt a lépcsőn, kalappal a lá-
bánál, és kezében egy táblát szorongatott,
amelyen a következő volt olvasható: „Vak va-
gyok, kérem, segítsenek!” Egy újságíró is el-
ment mellette, és látta, hogy a kalapjában
csak néhány aprópénz van. Lehajolt, bedo-
bott néhány érmét, és anélkül, hogy bármit
kérdezett volna a tábla másik oldalára egy

másik mondatot írt. Délután újra arra vitt az
útja, és látja, hogy a vak ember kalapja tele
érmékkel és főleg papírpénzekkel. A vak fel-
ismerte az újságírót a járásáról, és megkér-
dezte tőle, ő volt-e az, aki átírta a tábla
szövegét, és mit írt rá valójában? Az újságíró
így válaszolt: „Semmi olyat nem írtam, ami

ne lett volna igaz, csupán átfogalmaztam a
te soraidat”. Utána elmosolyodott és elment.
A táblán ez állt: „Tavasz van, de én ebből
semmit sem láthatok”

Az első húsvét, mint egy lefátyolozott jel-
zés, mint egy éjszakában felvillanó reklám-
tábla fénye jelezte: megtörtént a csoda! Az
élet ura átszakította a halál korlátját, mint a
győztes, amely a startból a finisbe érkezik, a
pályát végigfutja, legyőzve minden akadályt.

Ha nem mennek jól a dolgaink, ha min-
dennapi meghalásaink, szenvedéseink és
bosszúságaink elvakítanak, vagy látásunk-
ban akadályoznak, itt a Húsvét fénye, amely
megvilágítja életünket. Értelmezzük át ennél
a fénynél életünket, ha kell, változtassunk
tervet, magatartást, hozzáállást, és látni
fogjuk, hogy jobbra fordul életünk. Megtelik

tavaszi életerővel. Értelmet kap a kudarc, a
visszautasítás, ugródeszka lesz a fájdalom és
gyász, hogy életünk feltámadt élet legyen.

Jézus Krisztus legyőzte a halált, és feltá-
madásával megmutatta Isten végtelen sze-
retetét, amely erősebb a halálnál.

Húsvét ünnepe azért az ünnepek ünnepe,
mert arról szól, hogy nem a halálé az utolsó
szó. A mi életünkben sem. Tovább kell lát-
nunk a halál mezsgyéjén, és nem ebbe az
életbe kell visszakívánkoznunk, hanem abba
az örök életbe, melyet szenvedése és halála
által szerzett meg nekünk. Az Élet Istene, a
Feltámadt Krisztus azt akarja, hogy ne ke-
ressük az élőt a holtak között. Ne lekapcsol-
juk a lélegeztetőről a haldoklót, mert
úgysincs már remény, hanem támadjunk
életre ővele, és figyeljünk fel Isten önkinyi-
latkoztatására. Mert benne magunkra isme-
rünk. Benne feltárul a szeretet titka, amely
nem ismer határokat. Amelyet nem lehet a
halállal elhallgattatni. A feltámadás az élet
elsőbbségét hirdeti, mely fölött nincs ha-
talma a halálnak. Minket is nevünkön szólít,
mint Máriát, és hív Galileába, mint az apos-
tolokat, hogy hirdessük a húsvéti tavasz fa-
gyot, bűnt, halált legyőző erejét! Hogy
tanúsítsuk e halálra vált világnak: Jézus az
Úr, a Feltámadott! Alleluja!

Sebestyén Péter

Más-lap

Alig több mint egy esztendővel a jövő
évi helyhatósági választások időpontja előtt
egyre több szó esik az esélyekről, arról, lesz-
e esélyes polgármesterjelöltje a vásárhelyi
magyarságnak, illetve kerülhet-e újra ma-
gyar vezető a megyei önkormányzat élére? 

Az ma már talán mindenki előtt világos,
hogy mindkét tisztségre csupán egyetlen,
egységesen támogatott jelöltnek lehetnek

reális győzelmi esélyei. A legfőbb kérdés: ki
az a személy, aki maga mögé képes állítani
a város, illetve a megye magyarságát? 

A helyi politikai élet szereplői – pártok-
tól, alakulatoktól függetlenül – választás
előtt állnak: vagy sikerül megegyezniük,
vagy hosszú időre eljátsszák az együttmű-
ködés esélyeit – ami egyben a sikeres vá-
lasztási szereplés egyetlen záloga. 

Szerény eszközeinkkel magunk is meg-
próbálunk hozzájárulni az óhajtott sikerhez,
pontosabban az esetleges sikeres választási
szereplés feltételeinek megteremtéséhez. 

Ezért arra biztatjuk olvasóinkat, szánja-
nak rá néhány percet, töltsék ki a mellékelt
szelvényeket, s küldjék, vagy személyesen
juttassák el szerkesztőségünkbe. 

Ön kit látna esélyes jelöltként?

A. polgármesterjelölt:

1. dr. Benedek István o

2. Albert Attila o

3. Izsák Balázs o

4. Bölöni László o

5. valaki más o

B. megyei tanácselnökjelölt

1. Lokodi Edit o

2. Márton Zoltán o

3. Andrássy Árpád o

4. dr. Benedek Imre o

5.  valaki más o

Ön szerint az alábbiak közül ki lehet a legesélyesebb A: polgármesterjelölt, illetve B: megyei tanácselnökjelölt? 
Válaszát ikszelje be. 
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A politikum felelőssége 
Gőzerővel folynak a jövő évi helyhatósági válasz-

tások előkészületei. Pártok és vezetőik elszántan
dolgoznak a remélt sikeren, szakértői csoportok ké-
szítik a kampánystratégiákat, sok helyütt már a leg-
alkalmasabbnak hitt jelöltek kiválasztása is
napirendre került – legalábbis ott, ahol komolyan
veszik a jövő évi megmérettetést. 

Vásárhelyen, a korábbiaktól eltérően, ezúttal
legalább két esélyesnek tűnő jelöltet is indítanak
pártjaik: egyiket a jelenlegi hatalom, azaz a PDL ré-
széről – hogy ki lesz az, a jelenlegi polgármester,
Dorin Florea vagy a helyi médiában a leginkább fut-
tatott Claudiu Maior alpolgármester, azt még nem
tudni –, a másikat a szociál-liberális pártszövetség,
az USL részéről. A dolgok jelenlegi állása szerint a
mostani hatalom és az ellenzéki párttömörülés je-
löltjei tűnnek a legesélyesebbeknek, függetlenül
attól, hogy egy- vagy kétfordulós választáson dön-
tünk majd a polgármester személyét illetően. Rajtuk
kívül román részről eddig csupán Smaranda Enache
jelentette be indulási szándékát, az ő esélyeit ille-
tően szkeptikusak vagyunk. Úgy véljük, a román ol-
dalon nincs akkora támogatottsága, hogy eséllyel
vehesse fel a versenyt a pártok által támogatott el-
lenlábasaival, ha pedig a magyar választópolgárok
voksaira akarna támaszkodni, akkor többet veszí-
tene a réven, mint amennyit nyerne a vámon. 

És akkor most ejtsünk néhány szót az esetleges
magyar polgármesterjelölt személyéről, esélyeiről.
Függetlenül az év végén esedékes népszámláláskor
kimutatott létszámunktól, az már most világos,
hogy csak egy, a helyi magyarság által a lehető leg-
szélesebb körben támogatott jelöltnek lehet esélye.
Sok függ attól is, hogy egyfordulós lesz-e a válasz-
tás, de talán a legtöbb azon múlik, hogy megtalál-
ják-e a tisztségre legalkalmasabb, legesélyesebb
jelöltet. Könnyű ezt így kijelenteni, mondhatnák
sokan, de annál nehezebb megmondani, milyen
tulajdonságok szükségesek ehhez. 

Nos, a magunk részéről vállaljuk a kockázatot, és
megpróbáljuk felvázolni a szerintünk optimális pol-
gármesterjelölt profilját. Úgy gondoljuk, életkorát
tekintve, a jelöltnek negyven és ötven év közöttinek
kell lennie, inkább közelebb a negyedik ikszhez, mint
az ötödikhez. Tehát mindenképpen tapasztaltnak,
nem elsősorban politikailag, de az új kihívások iránt
még fogékonynak. Lehetőleg jogi képzettségűnek,
mert szerintünk ez elengedhetetlen ahhoz, hogy el
ne vesszen, hogy tévútra ne vezethessék a jogi pa-
ragrafusok útvesztőiben. (Elsősorban a közigazgatási
jogra gondolok, de nem csak.) Szolid egzisztenciával
is bírnia kell, hogy még véletlenül se eshessen a kí-
sértések áldozatául, hogy ne válhasson senki, sem
politikai, sem üzleti körök által zsarolhatóvá. Ha kö-
tődik is valamely politikai táborhoz, legyen meg
benne a szükséges diplomáciai érzék ahhoz, hogy
párbeszédre, sőt együttműködésre tudja fogni őket.
Ez nagyvonalúságot, a vélt vagy valós sérelmeken
való felülemelkedést és dialógusra mindig, minden
körülmények közötti alkalmasságot feltételez. 

Nem folytatom, indulásnak, azt hiszem, ennyi
éppen elegendő. Van-e ilyen ember a környezetünk-
ben, képesek vagyunk-e megtalálni, s ha már meg-
van, meggyőzni arra, hogy ilyen feladatra
vállalkozzon? És végül győzelemre tudjuk-e vinni?
Mind olyan kérdések, amelyekre elsősorban a poli-
tikumnak kell megtalálnia a választ. A politikum fe-
lelőssége, hogy olyan légkört teremtsen, amelyben
közmegegyezés születhet – legalább ebben a kér-
désben. 

Szentgyörgyi László

MORGÓ

Április 19-én Dorin Florea és az IBM Research aligazgatója, Thomas Reeves a bukaresti Viktória
Palotában aláírtak egy megegyezési memorandumot, amelyben Románia kormánya és az Inter-
national Business Machines jelezték azon közös jövőbeli szándékukat, hogy Marosvásárhelyen
Kutatási Kiválósági Központot létesítsenek. 

Az új kutatóközpont annak a stratégiá-
nak a része, melynek keretében Marosvá-
sárhelyen egyedülálló projektet
szeretnének megvalósítani, nevesen egy
orvosi informatikai és kutatási központot –
nyilatkozta a polgármesteri hivatal múlt
csütörtöki sajtótájékoztatóján Virgil Stan, a
Digitális Marosvásárhely projekt tanácsa-
dója. Dorin Florea polgármester szerint a
projekt kivitelezését követően Marosvásár-
hely egy sorba kerül olyan városokkal, mint
Zürich, Washington vagy éppen Párizs. A
fejlemények a Digitális Marosvásárhely
nevű projekt egyik, előbb említett elemé-
nek megvalósításához járulnak hozzá: egy
orvosi informatikára és kutatásra szakoso-
dott technológiai park építésére és fejlesz-
tésére. A projekt másik része a köz- és
magánszféra modern szolgáltatásainak inf-
rastruktúrájára vonatkozik.

A szerződés értelmében az IBM know-
how szakértelmét – azon gazdasági, mű-
szaki és szervezési ismereteit és
tapasztalatait, amelyek a gyakorlatban fel-

használhatóak, korlátozottan hozzáférhe-
tőek, és amelyeket az oltalom addig illet
meg, amíg közkinccsé nem válnak – és sza-
badalmakat biztosítana a központ számára,
ami azért is figyelemre méltó, mert az ame-
rikai informatikai cég a szabadalmaztatási
piac 70%-át fedi le. 

„Lehetetlen kutatást végezni a privát
szféra bevonása nélkül” – fejtegette a pol-
gármester, majd Virgil Stan hozzátette,  az
IBM-mel való együttműködés ebben az ér-
telemben „csupán az egyik lépés és az egyik
cél”, hiszen olyan külföldi nagyágyúk is ér-
deklődnek befektetési lehetőségek iránt,
amelyeknek eddig semmilyen képviseletük
nem volt Romániában. 

Bukaresti találkozásukkor Dorin Florea
a miniszterelnök, a tanügyi és távközlési
miniszterek jelenlétében, Gyulafehérvár,
Brassó és Kolozsvár polgármestereivel is
aláírt egy megegyezési memorandumot a
kutatási központ létrehozásának támoga-
tása céljából. Az IBM központ pozitív hatás-
sal lenne az erdélyi régió specifikus,
valamint Románia általános fejlődésére, és
ebben a kérdésben nem elhanyagolandó az
az ígéret sem, amely szerint a fejlesztési
park több ezer munkahelyet fog teremteni.
Dorin Florea a sajtótájékoztatón kijelen-
tette, már elkezdett a külföldre vándorolt,
informatikai iparban dolgozó, kiváló romá-
niai szakemberek listájának összeállításán
dolgozni – a hazacsalogatás szándékával –, de
a projekthez az erdélyi egyetemekről is fog-
nak szakembereket toborozni.

A megegyezés aláírását követő hatvan
napon belül az IBM egy kutatókból álló
munkacsoportot küld Marosvásárhelyre,
amelynek célja a lehetséges, szóba jöhető
kutatási vonalak feltérképezése. Egy követ-
kező lépésben lefektetik a stratégiai alapo-
kat, meghatározzák a politikai-kormányzati
támogatások mértékét, élesebben körvo-

nalazzák a projekt tevékenységi területeit,
és meghatározzák a befektetéshez szüksé-
ges pénzösszeget. Utóbbi tulajdonképpen
egy pénzügyi elemzést jelent, amelyet kö-
zösen végez majd el a város önkormány-
zata, a kormány és az IBM. Ekkor fog
kiderülni, hogy ki mekkora összeggel
szállna be a projekt támogatásába. A stra-
tégia májusban közvita tárgya lesz, mely
főként az egyetemi és magánszférát érinti.
Ekkor az illetékesek egy stratégiai doku-
mentumot ismertetnek, amelyben konkré-
tumokat szögeznek le: mit szeretnének és
milyen formában. Ezt követi két hónap tár-
gyalási idő a befektetőkkel, nagykövetsé-
gekkel, majd erre egy végső stratégiai
variáns melletti elköteleződés tesz majd
pontot, mutatta be a projekt rövid távú
ütemtervét Virgil Stan. 

Vass Gyopár

„Az utóbbi 50–60 év kutatásait IBM-
ként, az IBM-nek végeztük, saját laboratóri-
umainkban. Ha megnézik a Smarter Planet
koncepciónkat és az általa nyújtott lehető-
ségeket, egy okosabb élet igényli azt, hogy a
kutatás a laboratóriumokból városokba, or-
szágokba költözzön. Például ha a villanyhá-
lózat optimalizálása terén történnek
fejlesztések, a kutatómunkának valós váro-
sok és országok villanyhálózatára van szük-
sége. Ha a tudós társadalom haladó szintű
orvosi nyilvántartási rendszert, analitikus
kutatást szeretne, valós emberek tíz- és szá-
zezreinek orvosi nyilvántartására lesz szük-
sége. Tehát szelektív partnerségi viszonyt
alakítunk ki cégekkel, országokkal és ezek ve-
zető pozíciójú városaival. Most ezt a partner-
ségi lehetőséget látom Románia és az IBM
között.”

Thomas Reeves, 
az IBM Research aligazgatója

Flekkenburgból IBM
kutatási központ
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A 2011-es fürdőidényre készül a Maros Szabadidőközpont. Bár csökkentett személyzettel, de a munkálatok teljes gőzzel folynak a május elseji nyitásra.
A prioritás a medencék rendbetétele és vízzel való feltöltése, de további, mintegy 350 ezer lejes beruházással javítják a szolgáltatások minőségét és
mennyiségét. A nyitás előtti hajszában Ioan Cîrcut, a Víkend komplexum igazgatóját, valamint Mátyási Levente aligazgatót az eddig végrehajtott és
az idei szezonra tervezett felújításokról kérdeztük.

Nem kell bajlódniuk a Maros megyei bakcsóknak a fészekrakással, ugyanis a marosvásárhelyi Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület
munkatársai úgynevezett műfészkeket készítettek a hazatérőknek. 

Európa-szerte folyamatosan csök-
kennek a természetes vizes élőhelyek
területarányai, ezzel veszélyeztetve az
ott élő növény- és állatfajok életét. Ha-
sonló helyzet alakult ki Maros megyé-
ben is, hiszen a mezőségi, illetve
Maros-menti természetes tavak, ártéri
vizes területek száma és területe az
ember tájátalakító tevékenységeinek
(folyószabályozás, mocsarak lecsapo-
lása) következményeképp töredékére
csökkent. Természetvédelmi szempont-
ból kifejezetten a fenti okok miatt te-
kinthetők fontosaknak az úgynevezett
másodlagos, az ember által kialakított,
illetve módosított élőhelyek, mint ami-
lyenek a Radnót környéki halastavak.
Ilyen meggondolásból jelölték ki a
szakemberek a csapói és radnóti halas-

tavak Natura 2000-es környezetvé-
delmi területet, melyért a marosvásár-
helyi Milvus Csoport felel. A terület
egyik fő értékét a gémfélék, ezen belül
is a bakcsók jelentik, ugyanis Erdély
legnagyobb és legjelentősebb költőte-
lepe található itt.

Az Európai Gazdasági Térség civil
alapja által támogatott Konkrét vé-
delmi intézkedések az erdélyi bakcsó
kolónia megvédésére projekt keretén
belül a Milvus Csoport tagjai többek kö-
zött egy fészkelősziget kialakítását va-
lósították meg, ugyanis a természetes
bakcsófészkeket tartó fűzfák a magas
vízállás miatt kiszáradtak, így veszélybe
került ez az igen jelentős állomány. Bár
az eredeti elképzelések szerint a fész-
kelősziget a halastó leeresztésével,

majd egy mesterséges sziget létreho-
zásával, fűzfákkal beültetve alakult
volna meg, technikai okok miatt a kivi-
telezők más alternatíva mellett döntöt-
tek. Így kerültek fémcsövek a halastó
fenekére, melyekhez akácfákat erősí-
tettek, majd azokra fonott kosarakat
helyeztek el. Ezt követte az anyaggyűj-
tés (fűzfaágak, gallyak), majd a 40 mű-
fészek véglegesítése. 

A bakcsó vonuló madár, hazánkban
áprilistól  októberig figyelhetjük meg.
Reményeink szerint a hamarosan haza-
térő bakcsók elfogadják a számukra ki-
alakított mesterséges fészkeket, ahol
biztonságosan nevelhetik fiókáikat, hi-
szen a fiatal madarak sikeres kirepülé-
sétől függ az elkövetkezendő évek
generációinak léte.

Május elsején mártózhatnak elő-
ször a Víkend medencéibe a fürdőzni
vágyók, mely időpontra a medencék és
a strandoláshoz elengedhetetlenül
fontos tényezők tökéletes állapotban
kell várják a vendégeket. Ott jártunk-
kor az olimpiai méretű medence újra-
festve, már csak a feltöltésre várt, az
úszómedencék burkolatköveit pótol-
ták, valamint a csúszdás gyerekme-
dencén is dolgoztak, hogy vasárnap
készen fogadja a fürdőzőket. A pázsit,
a növényzet és a napozóágyak már
használatra készek, de a hivatalos sze-
zonnyitó után tovább dolgoznak a
szolgáltatások bővítésén.

Felújítják az öltözőket, az
elsősegélynyújtó-közpon-
tot, a csatornahálózatot

Az éves karbantartási és felújítási
munkálatok mellett feljavítják a csó-
nakázót feltöltő gát nyitó-csukó rend-
szerét, valamint a csatornahálózatot.
A minél nívósabb szolgáltatás érdeké-
ben modernizálják az öltözőkabinokat
és az elsősegélynyújtó-helyiséget. To-
vábbá az öntözőrendszer felújításán és
kiterjesztésén is dolgoznak, hogy a
nyári melegben a teljes zöldövezet ön-
tözését tudják ellátni. Az úszómeden-
cék rendbe tétele mellett helyre
állítják a csónakázó elmozdult beton-
lapjait, valamint kitisztítják a medrét.
A játszótér friss homokkal és új játék-
szerekkel várja a gyerekeket, ugyanak-
kor a csónakázó kínálata a meglévő
bérelhető vízijárművek mellett két új
vízibiciklivel bővült. A tervezett mun-
kálatok a teljes évre vonatkoznak, és

számítások szerint 350 ezer lejbe ke-
rülnek.

A bővítések és felújítások mellett a
Víkendtelep vezetőségének is meg kell
küzdenie a csökkentett munkaerővel,
idéntől nem alkalmazhatnak szezon-
munkásokat, ugyanakkor a takarító
személyzet létszámát jelentősen visz-
szavágták: „Fele munkás fele fizetéssel
kell ugyanazt a munkát elvégezze mint
tavaly” – vázolja a helyzetet Mátyási
Levente, ami, mint rámutat, jelentős
probléma, hiszen a szolgáltatások
magas nívón való tartásához elenged-
hetetlenül fontos a komplexum ál-
landó takarítása.

Bővítik a sportpályákat

Az amatőr sportkedvelők által is ál-
landóan igénybevett műfüves focipá-

lya már kifogástalan körülményekkel
fogadja a labdázni vágyókat, nyitva
tartása idéntől annyiban változik, hogy
több helyet kap a FCM utánpótláscsa-
pata, így az amatőröknek rövidebb
időintervallum áll a rendelkezésükre.
A kosárlabda-, a lábtenisz- és a röplab-
dapályák változatlan programmal to-
vábbra is nyitva lesznek a műkedvelők
számára.

– A profi és amatőr sportolók szá-
mára jó hír, hogy a nyár folyamán dol-
gozunk az olimpiai méretű medence
befedésén, így télen is fogadni tudjuk
az úszókat – mondja Cîrcu.

Ez évben kormányhatározattal a
város tulajdonába került az egykori
ASA birtokában levő két futballpálya
és a hozzá tartozó sporthotel, melyek
renoválására versenytárgyalást hirdet-
tek. Itt további két füves pálya lesz, va-

lamint egy európai színvonalú edzőbá-
zis, melyet majd az A ligás focicsapat
vehet használatba. 

Fürdőzés, 
sportolás tavalyi áron

Újabb jó hírként az igazgató arról
számolt be, hogy szolgáltatásaikat vál-
tozatlan, tavalyi áron kínálják, így a 14
éven felüliek számára a belépés 5
lejbe, a gyerekeknek 2 lejbe fog ke-
rülni. A napozóágyakat 4,5 lejért lehet
bérelni egy napra, egy órai csónakázá-
sért pedig 6, valamint 7 lejt kell fizetni.
A kosár-, röplabda- és lábteniszpályá-
kon a bérleti díj egy óra játékért 10 lej,
míg a műgyepes focipályán 91 lejért
játszhatnak egy órát.

Amint az igazgatótól megtudtuk, a

komplexum jelentős mértékben hoz-
zájárul a polgármesteri hivatal költ-
ségvetéséhez, a tavalyi bevétel nem
kevesebb mint 8 milliárd lejt hozott a
városkasszába, a fedett uszodával
együtt összesen 13 milliárd lejt. „Ehhez
hasonló bevételre számítunk az idén
is, mert ha odakint gazdasági válság is
van, a Víkenden ezt nem érezzük. Je-
lentős tömeg megfordul nálunk, még
a szomszédos megyékből is érkeznek
üdülni vágyók” – taglalta Cîrcu. Termé-
szetesen ezek a számok nagyon változ-
hatnak az időjárástól függően, tette
hozzá az aligazgató. Vannak júliusi
napok, mikor tizenötezer jegynél is
többet adtak el. Az ideális viszont a
napi öt-hatezer látogató, mely létszá-
mot a komplexum maradéktalanul és
magas színvonalon tud kiszolgálni.

Balogh Erzsébet

Műfészkek várják a hazatérő bakcsókat

Vasárnap indul a strandidény
fot
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élet-módi

amelyben féltünk

Dzsesszika előre megjósolta a jövőt és tévedett. 
Amikor a vonat nagypénteken bezötyögött Kocsárdra,

azon kesergett magában, hogy sem az ünnepet, sem ön-
magát nem tudja utolérni, és ekkor már az önsajnálattól
szinte könnyek ugráltak kifelé a szeméből, ti. hogy húsvétot
kozmikus magányban – de mindenek tetejében – munká-
val kell töltenie. A péntek esti vásárhelyi eső sem igazán
volt jótékony hatással érzékeny lelkére, de egy hirtelen fel-
indulás folytán fogta magát és bejelentkezett szombat es-
tére a kis-küküllőmenti faluba Zb néni születésnapjára. 

Fontos megjegyezni, hogy hősnőnk indulás előtt úgy
beverte a fejét a polcba, hogy a fájdalomtól (és a tehetetlen
méregtől) reszketett. Erre az érzésre néhány óra múlva igen
hevesen emlékezni fogunk.

Aztán nagyszombaton a 9. éves díszmagyarjában állt
és várta a sorsot, egy este háromnegyed hétkor induló ma-
xitaxi formájában. (A kis filigrán öltönyről csak annyit, hogy
derékban két éve már kiengedtetett…) A sors azonban
más kereteket, új kalandokat tartogatott Dzsessz számára. 

Tehát: a maxi nem jött, ehelyett megjelent egy pasas,
aki mondta, hogy ő volt a kisbusz társaság székhelyén, de
ott mondta a sofőr, hogy „két emberért nem indulnak el”.
Igaz, hogy a városvégi buszállomáson hét órára focicspatnyi
ember gyűlt össze, de biztos, hogy az is fontos volt, hogy a
sofőrember nagyszombaton nyugodtan megvacsorázzon
és elnyúljon a tévé előtt… Szóval a pasas, akinek az arca
nyaktól felfelé vörös volt, meggyőzte szegény Dzsesszit,
hogy csatlakozzon a maffiózó sofőrbanda egyik tagjának
autójához, akik amolyan fél-illegális utasszállítók. Az első
telefonon hívott sofőr nem volt hajlandó jönni, a második
10 perc és ott lesz – ígérte. Ettől a pillanattól fogva Dzsessz
fantáziája beindult, hogy ő most egy összeesküvés áldo-
zata, és a nyaktól vörös banda beépített eleme. Pedig ilyen
marhaságokat sosem szokott gondolni, úgy látszik, meg-
ártott neki a tavasz. (Ehhez azt kell hozzáfűzni, hogy hős-
nőnk egy becsületes polgára ennek a becstelen
társadalomnak, és általában a jó úton szokott járni – a jó
maxitaxival. Képzelheti hát az olvasó, hogy gyermeki lel-
kében mi játszódott le, addig amíg megérkeztek Z. faluba).
Közben a főszervező, Dzsesszen kívül beszervezett egy iút
X. faluba, és egy másik hölgyet Y. faluba. A másik hölgy mo-
nyokocska* volt (*tájszó, bizonytalan jelentéssel) és egy
percig sem szolidarizált a másik nőtársával, aki X. faluig
azon parázott, hogy kisbőröndjét a banda kézen-közön el-
veszejtette-e, amíg ő Zb-nek írta sms-en az autó rendszá-
mát, nem mintha ez valamit is csökkentett volna a helyzet
súlyosságából valós veszély esetén, figyelembe véve azt az
apró tényt is, hogy amíg Dzsessz képzeletben halálfélelmet
élt át, addig Zb otthon forró fürdőt vett. 

A fej beverésének fájdalma azért volt meghatározó az
úton, mert Dzsessz az utazás feléig az autóban hátul azon
gondolkodott, hogy ha a középen ülő X. faluig utazó iú
valamilyen tisztességtelen megjegyzést tesz vagy hozzá
mer nyúlni, hogy okozzon hétszer akkora fájdalmat, mint
ami fejének polcba verésekor támadt benne. Végül aztán
(bocsánat, de) a kinyomni a szemét variáns mellett döntött.
Persze semmi ilyesmire nem került sor, és Dzsessz három
útitársa a világ legtermészetesebb dolgának tartotta azt,
ha idegen emberek végzik el azt a munkát, amire a szakma
felkentjei nem hajlandóak. 

De aztán minden jóra fordult, volt szülinap, templom,
majd Zb hazahozta szépen Dzsesszikát, akinek a motron
hátul fújta a szél a lábát körömcipőben, de nem panaszko-
dott.

(vassgyopi)

Ha az embernek a vásárhelyi magyar vonatkozású szobrok állapotáról kellene nyilatkoznia,
laikusként két lehetőség kínálkozik ezek értékelésére: vagy optimista, vagy pesszimista vélemény.
Az előbbi álláspont abban a patópáli gondolkodásmódban érhető tetten, amely szerint: ahhoz
képest elég jó állapotban vannak. A pesszimista szerint siralmas állapotok kezdenek eluralkodni.

Magyarok Pusztakamaráson 

FELHÍVÁS
2011  augusztusában megjelenik a Templomra szállt bánatmadár
című, Pusztakamarási magyarok alcímet viselő gyűjteményes kötet,
mely a mezőségi falu  magyarjainak múltjáról, néprajzáról, népi
vallásosságáról, interetnikus kapcsolatokról szól. A kötet tartalmá-
ból megemlítjük a báró Kemény, a Szász, és a Péterffy családokról
készült írásokat, gr. Rhédey Drusianna visszaemlékezéseit, br. Ke-
mény Anna naplóját, Sütő András pusztakamarási tűnődését az
anyanyelvről, Székely Gergely intelmeit a vegyes házasságról, az
1944 őszén Pusztakamarás határában legyilkolt zsidóközösség
névsorát, az 1890 utáni református lelkészek fényképes életrajzi is-
mertetőjét.  

A szerzők között ott találjuk Csoóri Sándort, Faragó Józsefet, Márkus
Bélát, Rabocskay Lászlót, Sütő Andrást, Szász István Tast, Wass Al-
bertet, Nagy Pált.
A több mint 350 oldalas kötetet archív, valamint mai színes és fe-
kete-fehér fényképek gazdagítják.
A kolozsvári Kriterion kiadónál megjelenő kötet kb. 10 euróba kerül
(ehhez jön hozzá postai küldés esetén a postaköltség), amit a könyv
kézhezvételekor kell kifizetni. Tekintettel arra, hogy a könyv korlá-
tozott példányszámban jelenik meg, tisztelettel kérjük, jelezze vá-
sárlási szándékát, hogy a kiadói példányszám összeállításánál
vegyük figyelembe óhaját.

Elérhetőségeink:  Székely Ferenc − székelyf@personal.ro, tel. 0769-737.063, 0265-585.080  
H. Szabó Gyula − szabo.gyula@kriterion.ro, tel.: 0745-634.377  

Szoborsétánkat a Kárpátok Sétányáról
indítottuk, ahol a Május 1 Strand melletti,
garzontömbház előtti csonk ugyan nem
történelmi emlékeket idéz, de egy magyar
szobrász, Puskás Sándor munkája (volt).
Innen utunkat a Kossuth utca irányába vet-
tük, ahol két nagyon fiatal szobrunk a kö-
zelebbi és távolabbi múltba mutat: a
Petőfi- és a Holokauszt-szoborhoz. Az eze-
ket övező parányi parkok nagyjából annak
a tessék-lássék parkrendezési szokásnak fe-
lelnek meg, amelyet oly kényelmesen és
magától értetődően mindannyian meg-
szoktunk és valamilyen buddhai derűvel
nyugtázunk. Hagyjuk hát az őket övező
zöldterületeket, vegyük alaposabban szem-
ügyre a szobrokat: talapzatukon messziről
éktelenkedik a lepotyogott travertintáblák
helye. 

Ezek után kissé lehangoltan, de a kíván-
csiságtól hajtva átvágtunk a Színház térre,
ahol a buszmegállóhoz legközelebb eső (és
jelenleg egyetlen fennálló) szoborcsoport-
nak az egyik elemét a tavaly lelopták és
máig is hűlt helyét találni. A hiányzó elem
6000 eurójába került a városnak. (A Színház
tér többi szobrát a kíváncsiskodó lélek a
Maros Megyei Múzeum bejáratától nem
messze egy épület hátsó lépcsőire be-
hányva tekintheti meg.)

Aztán innen érdemes ütemesen átsé-
tálni Bartók Béla szobrához, amelyet fenn-
állása óta két alkalommal koszorúzott meg
a hálás utókor. De nemcsak a koszorúzások
nem gyakoriak itt, hanem a – Kossuth utcai
szobrokénál némileg minőségibb – talap-
zatnak a karbantartása sem: az ott játsza-
dozó gyerekek a szobor fundamentumának

kockái közül pitypangokat szedegettek.
Maga a szobor is egy kicsit mohás, de a jó-
indulatú városlakó akár patinának is nevez-
hetné a természet ezen ajándékát.

Aztán a mindig mozgalmas Bolyai utcán
felsétálva, az embernek az erdőrészletből
sikerül kivennie a két Bolyai alakját, amit a
líceum hajdani diákjaként ő maga is mo-
sott, sikált az akkori földrajztanárok veze-
tésével. A két alakra a természet itt is
„patinás” réteget húzott, de ebben az eset-
ben a madarak is el-elpottyantották a
maguk kis emlékező gesztusait. A szebb na-
pokat is megélt szobornak hátat fordítva,
igazán felüdítő látványként hat majd a sok
szép színes – piros, sárga, kék – virág, ame-
lyet a nagyon gondos városi kertészet al-
kalmazottai szántak a nagynevű iskola elé.

Innen, az egykori Gróf Széchenyi István
Felsőkereskedelmi Iskola mellett haladva,
átsétáltunk Kőrösi Csoma Sándor szobrá-
hoz, amely a gyermekkori november else-
jék egyik kiemelt fontosságú szereplője
volt, és ami a mai napig jól tartja magát. II.

Rákóczi Ferenc szobrában sem találtunk kü-
lönösebb kivetnivalót, talán csak annyit
jegyeznénk meg, hogy a rajta ékeskedő ko-
szorúk mintha botanikai kuriózumokká
kezdenének lenni.

Nem mentünk le Dr. Bernády György
szobráig. Pedig lehet, hogy jobb lett volna
nem keserű szájízzel zárni a sétát. A néhai
Darvas-allén Borsos Tamás szobrát fényké-
peztük, amikor egy suhanc a mellette lévő
lánynak szerette volna megmutatni tu-
dását, ezért a szobrot kosárlabdapalánknak
képzelve, labdáját ügyesen taktikázva hoz-
závágta. Úgy látszik, ez a szobor a vanda-
lizmus legkedvesebbje. Egy csoport a
névjegyét is rajtahagyta, lelkes futballra-
jongók megfelelő felületnek gondolják
graffitik számára, akárcsak korábban II. Rá-
kóczi Ferenc szobrát.

De hát mit tehetünk? Az önkormányzat-
nak kevés pénze és alkalmazottja van ilyen
problémák orvoslására. És ha rendben len-
nének is a szobrok – kit érdekel?

Vass Gyopár

Szoborsorsok
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Medsystem

Szemklinika

Marosvásárhely
Egynapos sebészeti ellátás 
(One day surgery)

Szaruhártya átültetés
Ideghártya és üvegtest 

mikrosebészet
Szürkehályog mûtét 

Cukorbetegek szemészeti gondozása

Mesterséges szaruhártya implantációja

Zöldhályog lézersebészete

Macula degeneráció kezelése

Legkorszerûbb mûszeres vizsgálatok

Vizsgálat, mûtét
elôjegyzés alapján!

CARIT-SAN
Poliklinika

a következő orvosi 

szakellátással áll az Önök 

rendelkezésére:

Belgyógyászat - hematológia - szív- érgyó-

gyászat - tüdőgyógyászat - endokrinológia -

ideggyógyászat - idegsebészet - felnőtt- 

gyerekpszichiátria - echográfia - 

sebészet - ortopédia - fül-orr-gégészet -

szemészet, ortoptika - 

nőgyógyászat - gyerekgyógyászat - urológia

- fogászat - felnőtt és gyerek általános orvosi

rendelés - grippe elleni védőoltás - 

immunológia - munkaegészségtan - 

általános laborvizsgálatok - parazitológia -

EKG - háziorvosi ellátás - hepatitis elleni

védőoltás (A és B) - HCV - HBS Ag-szűrés -

hajtási jogosítványokhoz szükséges 

orvosi vizsgálatok - fizioterápia, beszűrés és

reumatológia - vércsoport megállapítás -

AIDS-szűrés - 

Lyme kór (Borella IgN/IgG) - családtervezés

Marosvásárhely, Bartók Béla utca 10.
Tel : 0265-266249, 0265-269172, 

0265-269140
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Levásárolható

a B&B gyógyszertárban
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Hol lehetnek a keresztyén embernek heti rendszerességgel olyan változó felállású élményei,
ahol az istentiszteletet egy bizonyos felekezethez tartozó lelkész celebrálja, az éneket egy másik
vallású lelkipásztor vezeti – egy harmadik vallású csoportnak? Lakatos Gabriella református
kórházlelkész-lelkigondozó munkájáról vall.

Újra Dobbant(ó)?
Nagy Gizella nemcsak hiszi-tudja, hogy egy közösség meg-
maradásának egyik feltétele a következő generációk ki-
nevelése – tesz is ezért. A Bolyai téri Unitárius
Egyházközség lelkipásztorának felesége igazi pedagógiai
elkötelezettséggel és inspirációval szervez gyemek   -
foglalkozásokat és szerkesztette éveken át a Dobbantó
nevű gyereklapot. 

Kezdetek
Amikor ’97-ben családjával Marosvásárhelyre került, rég tu-

datában volt annak, hogy minden ember életében a pozitív él-
mények az igazán meghatározóak. Pedagógusi pályájának
intézményes kereteitől megvált ugyan, de egyházában továbbra
is a gyermeki lélek gondozására fordította energiáit: a Bolyai téri
templomban a szombati vallásórák után bevezette a kézműves-
foglalkozásokat. Ezek az alkalmak arról is szóltak, hogy a gyerekek
erdei séták alkalmával maguk szerezték be a munkájukhoz szük-
séges anyagokat. Az így szerzett kincsek a következő hétvégén a
templom tanácstermében erdőrészletek elemeivé változtak.

Sajnos ezeket a munkákat senki nem örökítette meg, de mégis
maradt nyomuk, ugyanis voltak olyan gyerekek, akik nem jeles-
kedtek kézügyesség terén, ám ők is kaptak feladatot: írjanak ezek-
ről a kollázsokról, a bennük megjelenő gyurmafigurákról meséket.
Az így keletkezett rendkívül jó történetek szolgáltak a gyereklap
ötletének alapjául. 

A szerkesztés egyik szempontja a továbbiakban is a gyermek-
írások megjelentetése volt, de ugyanúgy fontos volt az, hogy a
lapban csak gyerekillusztrációk kapjanak helyet „úgy, ahogyan ők
elképzelik, ahogyan ők le tudják rajzolni; nem baj, ha a felnőttek
kalapnak látják is a kígyót”.

Induláskor Kuti Márta, a Látó akkori szerkesztője volt nagy se-
gítségükre és Makkai Csilla tanárnő, Bölöni Domokosra pedig mint
a lap nevének keresztapjára tekintenek. A lap legelső változata
csupán házi használatra készült, egy kis füzetecske volt, amelyet
Bölöni Domokos hályogkovács munkának nevezett. Ennek a jó-
indulatú megjegyzésnek az eredménye, hogy a Dobbantó nyom-
dai kivitelezésében (is) felveheti a versenyt más gyermeklapokkal.
De amint azt Nagy Gizella elmondta, sosem a versengés volt a
céljuk. Eleinte egy belső használatra készülő gyermeklapot szán-
dékoztak szerkeszteni, amelynek fő célja az olvasásra ösztönzés,
az alkotásra hívás lett volna. De az évente háromszor megjelenő
lap akkora sikerre tett szert nemcsak az unitárius felekezetű gye-
rekek körében, hogy volt olyan húsvéti számuk, amelynek 2500
példányából az összes elfogyott. A többi gyereklaphoz képest nem
hozott lényeges változást, csupán egy vonatkozásában: a Dob-
bantóban egy bibliai rovat is helyet kapott és érdekes módon a
legtöbb megfejtés mindig a biblialapozó oldal feladványaihoz ér-
kezett, ami azért csodálatos dolog, mert azt jelenti, hogy a rejt-
vények megoldásához félszáznál is több gyerek nyitotta fel a
Bibliát. 

A lap 2001-ben indult és eleinte negyedévente szerették volna
megjelentetni, de rájöttek, hogy a nyári lapszámra nincs akkora
igény, ezért döntöttek az évi háromszori megjelenés mellett: ősz-
szel, illetve karácsony és húsvét előtti lapszámokkal. Az indulás
után öt évvel Nagy Gizella balesetet szenvedett, ezért nem tudta
vállalni egy ideig a lap szerkesztését, így a munka abba is maradt. 

Újrakezdés
Idén viszont a lap újraindítását tervezik, karácsony előtti lap-

számmal szeretnének újból dobbantani. Mivel a szerkesztésért
senki semmiféle honoráriumot nem kap, ezért az az elképzelésük,
hogy induláskor már két teljes lapszámuk készen legyen és a har-
madikon dolgozzanak – eképpen mennének elébe a kiszámítha-
tatlan eseményeknek. Egyelőre az előzőekhez képest több
oldalszámmal, de évente kétszeri megjelenést terveznek. Emellett
teljesen kétnyelvűre tervezik kiadványukat, ugyanis amerikai test-
vérkapcsolataik hevesen érdeklődnek a lap felől és az óceánon
túli földrészen a gyülekezet néhány barátja önszorgalomból kez-
dett el magyarul tanulni, ehhez pedig nagy segítség lenne szá-
mukra a Dobbantó. Természetesen sok marosvásárhelyi is
érdeklődik a lap iránt.

Vass Gyopár

– Hogyan lettél kórházlelkész?

– Mindig éreztem azt, hogy a lelkésznek
az emberek közé kell mennie. Jelen kell
lenni akkor és ott, ahol a szükség a legna-
gyobb. Az egyházi keret is nagy lehetőség
az ige hirdetésére, de a gyakorlati hitélet
felmutatása legalább olyan fontos. Nem én
választottam a kórházi szolgálatot, hanem
az akkori esperes kért fel ’97-ben erre a
munkára. Azelőtt Marosvásárhely egyik
népes gyülekezetében voltam segédlel-
kész, ahol sokszínű és sokféle szolgálatot
végeztem. Első gondolatom új munkám-
mal kapcsolatban az volt, hogy az előző
mozgalmas időszakhoz képest a kórházi
élet egyhangúnak fog tetszeni, ezen kívül
pedig a betegség is, mint olyan, eleinte le-
hangoló volt számomra. A szalonba való
belépés a mai napig nehezen indul el, 14
év után még mindig kopogok a kórtermek
ajtaján... Azóta elvégeztem a Semmelweis
egyetem mentálhigiéné szakán a 3 éves kli-
nikai lelkigondozó-képzést, azelőtt pedig
egy évet Belfastban és Oxfordban pászto-
rálpszichológiát tanulhattam.

A kezdeti nehézségekhez az is hozzátar-
tozik, hogy tulajdonképpen saját magam-
nak kellett kitalálnom a kórházlelkész
feladatait; a munkaköri leírás nagyvonalak-
ban megvolt, de mert nem volt elődöm, a
gyakorlati kivitelezésben magamra marad-
tam. Azt tudtam, hogy nem végezhetem
egy pszichológus munkáját, a kétéves se-
gédlelkészségem egészen más volt, mind-
eközben a kórház kötelezett a fehér köpeny
és papucs használatára is. Nem volt se pa-
lástom, se sztetoszkópom, és azon töpreng-
tem, hogy honnan tudják majd, hogy ki
vagyok. Ezért érthető, hogy legnagyobb vá-
gyam az volt, hogy végre lássak egy hús-
vér kórházlelkészt. Kihelyezésemtől
számított egy év múlva teljesült is a kíván-
ságom, eljutottam Rómába egy konferen-
ciára, ahol egyenesen 12 kórházlelkésszel
volt alkalmam találkozni. 

Gyerekkoromtól fogva tudom azt, hogy
elhivatottság nélkül nem lehet szolgálatot
és semmilyen munkát végezni, ezért hagy-
tam abba az orvosit is. Isten terve velem az
volt, hogy leszámolva az egészségüggyel,
mégis ide küldött vissza lelkészkedni. Nagy
gyötrődés volt számomra empatikus lenni,
átérezni, hogy a beteg miben van, és emiatt
nagyon sokat imádkoztam, hogy ha Isten
iderendelt, adjon képességet ennek a szol-
gálatnak az elvégzéséhez. Ehhez az alap, a
Megváltó Jézusban vetett hitem megvolt,
a teológiai végzettségemre és tapasztala-
taimra mind szükségem volt. Nem féltem
elővenni a szentírást és olvasni a betegágy
mellett, ha a beteg ezt igényelte. Munkám
minden nap Istenre bízom, Őt szoktam
kérni, hogy járjon előttem, nyissa meg az

ajtókat, a szíveket és hogy engem tegyen
éberré észrevenni azt az embert, akinek
szüksége van a vigasztalásra. Így a szolgá-
latom naponta egy új kaland, kihívás és fe-
lelősség.

– Mi tartozik kórházlelkészi feladatkörödbe?

– Meg kell jegyeznem, 2000-ig egyedül
voltam kórházlelkész az egész városban, és
ekkor, de sok helyen még ma is, románul is
szolgálunk. A Marosvásárhelyi Megyei Sür-
gősségi Kórház a központi munkahelyem,
ezen kívül azok a kórházak, melyek az I.
Igazgatósághoz tartoznak, valamint az On-
kológia. Egyrészt van a hivatalos vasárnapi
istentisztelet, amelyen kollegáimmal
együtt felváltva, illetve párhuzamosan
szolgálunk. Bibliaórákat tartok, ebben ön-
kéntesek is segítenek. Ezeknek az alkal-
maknak egy nagyon speciális és mély
érzelemmel telítődött változata az, amit én
szobaáhítatnak nevezek. Ezeken az alkal-
makon a betegek a bibliai részlet felolva-
sása, az imádkozás, éneklés, és személyes
beszélgetések után gyakran elsírják magu-
kat, és ilyenkor abban a kiváltságos hely-
zetben vagyok, hogy Isten munkájától,
amit a másik emberben végez, karnyújtás-
nyira lehetek. Ilyen helyzetekben az is ki-
derül, hogy nekem a következő héten kihez
kell visszamennem lelkigondozói szolgála-
tot végezni. 

Nagyon sok fantázia és rugalmasság
szükséges ehhez a munkához. Például a
kórterem-látogatás alkalmai minden kli-
nika, osztály esetén különböznek. Míg egy
belgyógyászaton sétálhatok a beteggel a
folyosón, addig a sebészeten a beteg ágy-
hoz kötött, és így a lelkész is, a neurológián
pedig lehet, hogy beszélgetni sem tudunk,
csak mutogatni. A gyermekek között pedig
felszabadultan énekelhetünk, játszhatunk.

Személy szerint minden évben valami
újat szoktam vinni a munkámba, ezért van
az, hogy például a néhány évvel ezelőtti
gyerekmissziós megkeresésre igent mond-
tam, és azóta hetente járunk be a gyerek-

hematológiára is. Nagyon sok megható tör-
ténetem van; egyike ezeknek az az eset,
amikor ezen az osztályon egy édesanya
odajött hozzánk és pénzt akart adni, majd
sírva mondta, hogy nem is tudjuk elkép-
zelni, hogy a fia ezelőtt egy órával milyen
állapotban volt, most pedig ő is részt vesz
a mutogatós énekekben, játszik, jókedvűen
ugrándozik.

Amikor pedig holtidőm van, akkor sem
ülök tétlenül, sétálok egy kört és nincs
olyan eset, hogy ne találkoznék egy síró be-
teggel, hozzátartozóval. Ilyenkor beinvitá-
lom a szobánkba. Működik egy postaláda
is, telefonszámaink a falakon felragasztva,
így elérhet bárki. Több esetben így tudtam
súlyos beteg kisbabát időben megkeresz-
telni a szülők kérésére. 

– Abba a szobába, ahol most mi is be-
szélgetünk...

– Négy évnek kellett eltelnie, hogy
megkapjam ezt a szobát. Eredetileg vécé-
helyiség volt, amit a kórházigazgató-he-
lyettes ajánlott fel. Azért is szeretem, mert
szimbolikus helyen fekszik: amikor a beteg,
a hozzátartozó bejön a kórházba, rögtön a
miénk az első szoba, amellyel találkozik, tá-
vozáskor pedig ez az utolsó helyisége a kór-
háznak. 

– Mi az, amiben a civil társadalom segít-
ségedre lehetne?

– Két felhívást szeretnék intézni az ol-
vasók felé. Egyrészt önkéntesekre mindig
nagy szükségünk van és szívesen fogadjuk
az ilyen jellegű segítséget. Ha valaki ilyen
elhivatottságot érez magában, keressen a
0746-091.941-es telefonszámon. A szolgá-
lat sokszínű, így bárkinek tudunk kedvére
való önkéntes munkát biztosítani. Másrészt
a lelkészi szoba mellett lévő postaládába
szívesen fogadunk kéréseket betegek, hoz-
zátartozók részéről, akik imádkozni vagy
beszélgetni szeretnének.

Ezúton is szeretném megköszönni Ma-
rosvásárhely lakosainak adományait a kór-
házi szolgálatra, melyet az Ökumenikus
Imahét alkalmával juttattak el hozzánk. 

Vass Gyopár

14 év után is kopog
a kórterem ajtaján

Munkám minden nap
Istenre bízom, Őt
szoktam kérni, hogy
járjon előttem, 
nyissa meg az 
ajtókat, a szíveket...
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Asztalos Enikő néprajzkutató lakása foglalkozására utaló tárgyakkal van tele: faragásokkal, gyékénymunkákkal, rojtbogozásokkal, fényképekkel,
népi ruhákkal, kézimunkákkal. Az alkotások pedig emlékeket őriznek: mindenikhez egy történet, egy személy emléke fűződik, amelyet lelkesen
oszt meg a hozzá látogatóval. A Marosvásárhelyi Népi Egyetem előadóját 51 évi pedagógusi munka után kerestük fel. 

Odaadással 
a népművelésért
A „nomád életmód” 
csak a javát szolgálta

Asztalos Enikő a Kolozs megyei Me-
zőségen, Magyarfodorházán született
egy parókián, édesapja református lel-
kipásztor, édesanyja kántor-tanítónő
volt. Édesanyja abba a tanítóképzőbe
járt Székelyudvarhelyen, amelynek ak-
kori rajztanára, a lelkes néprajzgyűjtő,
Haáz Rezső volt. Tanítóképzős örökségé-
nek köszönhetően, gyerekei örökölték a
„tudat alá benőtt szeretetet a népmű-
vészet iránt”. Testvérével együtt édesap-
juktól is a gyökerek, a magyarságtudat
megőrzését tanulták, aki gyülekezetét
mindig arra biztatta, hogy becsülje meg
viseletét, tárgyait. 

„Az egyetemen úgy szoktam emle-
getni gyermekkoromat, mint nomád
életmódot”, meséli Enikő néni, majd
hozzáteszi, ami az akkori második világ-
háborús idők után a szüleinek hányat-
tatást jelentett, az neki óriási hasznára
vált életében, pedagógusi munkájában.
Bonchidára járt óvodába, majd édesap-
ját Válaszútra helyezték, ezért itt kezdte
az első osztályt. Az ottani parókiát érke-
zésük előtt bombatalálat érte, ezért
amíg a falu közössége lakható körülmé-
nyeket teremtett az új lelkész és családja
számára, a háromgyerekes család Kallós
Zoltán szüleinél lelt szállásra. Enikő né-
ninél ma is a falon lóg felakasztva az az
ajándékba kapott játékkancsó, amit Kal-
lós Zoltán adott az akkor elsőosztályos
kislánynak. Az elemi iskola következő 3
osztályát Kolozspatán, az 5. osztályt már
Kalotaszegen kezdte Vistában, mert
közben szüleit oda helyezték ki tanítani,
Mérában lett hatodikos. Aztán szülei 15
évig Mákófalván laktak, onnan járt 7.
osztályba a kolozsvári 3-as számú Elmé-
leti Leánylíceumba, a mai Apáczai Csere
János Elméleti Líceumba. Ezek a költö-
zések azért voltak fontosak Enikő néni
életében, mert osztálytársai révén meg-
ismerhette a különböző néprajzi tájegy-
ségek falvainak viseletét,
hagyományait, tárgyi és szellemi kultú -
ráját. „Kalotaszegen mindenki varrt, és
én is így vagyok ma boldog, ha kézi-
munkázhatok, és ha azok a tárgyak ve-
hetnek körül, amelyeket vagy magam
készítettem, vagy szüleimtől örököl-
tem.” A középiskola elvégzése után egy
kalotaszegi helyi stúdióban lett öt falu
rádiószerkesztője. Egy nyertes rádiós pá-
lyamunka eredményeként javasolták,
hogy a Bolyai Tudományegyetemen az

5 éves tudományos magyar nyelv és iro-
dalom szakra felvételizzen, ahol olyan
évfolyamtársai voltak, mint Kötő József
vagy Kovács Levente. 

Marosvásárhelyen

Az egyetemi évek alatt férjhez ment,
az utolsó két évet asszonyként végezte.
Esküvőjük előtt két héttel derült ki, hogy
férjét áthelyezték Gyergyóalfaluból Ma-
rosvásárhelyre. Az egyetem elvégzése
után Enikő nénit is Marosvásárhelyre, a
Papiu Ilarian Líceumba helyezték az esti
tagozatra félnormával, a Bolyaiban
pedig kiegészítő órákat kapott. A 
Papiuban kiváló tanári gárdára talált,
kollegái sokat segítettek a fiatal peda-
gógusnak, hiszen volt arra is példa,
hogy a terembe lépő Enikő néni volt a
legfiatalabb az osztályban. A következő
tanévben nappali tagozatra kért kated-
rát, így került az 1-es Számú Általános
Iskolába. Az iparosítás idején a faluról
tömbházakba költözött munkásszülők
gyermekei kulccsal a nyakukban töltöt-
ték a délelőttöt, mert délután folyt a
gimnáziumi oktatás. A népművészet
iránti szeretet viszont annyira része volt
mindennapi életének, hogy az iskolá-
ban 430 tárgyból álló városi iskolamú-
zeumot alapított, amelyet mára
széthordtak. Továbbá, hogy a gyerme -
keket érdekeltebbé tegye és átadja
nekik a falu iránti lelkesedését, a köte-
lező vasárnapi pionírmunka címszó alatt
ők két falut látogattak rendszeresen,
nem messze a várostól. A magyar gye-
rekekkel Székelykakasdra, a fakultatív
módon magyart tanuló román gyere-
kekkel pedig Bárdosra szervezett vasár-
nap délelőttönként kiszállásokat. A

közös gyűjtés annyi anyagot eredmé-
nyezett, hogy Enikő néni a ’90-es évek
elején ráeszmélt, nagyon kevés hiányzik
ahhoz, hogy Székelykakasdról monog-
ráfiát lehessen szerkeszteni, így maga
fejezte be a hiányzó anyag összegyűjté-
sét és kiadását. Ennek megjelenését ké-
sőbb a román lakosságú Bárdos falu
hagyományainak román nyelvű gyűjte-
ménye követte. A lelkes magyartanárnő
az iskolában más népművészeti jellegű
tevékenységeket is szervezett: néptánc-
csoportot indítottak és népi játékokat
vittek színpadra, valamint a faluról gyűj-
tött néprajzi anyagot olvasták fel a ta-
nulók színpadról. 

Beilleszkedési nehézségek 

A Székelyföld új, ismeretlen nép-
rajzi tájegységet jelentett számára.
„Sajnos azóta a kalotaszegi viselet is
ünnepi lett – tér vissza az emlékezés a
jelenbe egy pillanatra –, pedig amikor
ott laktunk, senkit nem lehetett a nép-
viseletből kivetkőzve látni, még szín-
házba is viseletükben jártak
Kolozsvárra. A ruha nem tájegységen-
ként volt egyforma, hanem falvanként
változott, és mi tudtuk, hogy ki melyik
faluból származik, olyan kis jegyekből,
mint például a mellény hosszúsága, a
ruha (kötény) díszítése.” 

Rendre a marosszéki falvakban
kezdett jobban odafigyelni arra, ami
nem látványos, de érték, és ráeszmélt
arra, hogy „más típusú, más fajsúlyú
és más igényeket kiszolgáló rejtett ér-
tékek találhatók itt, amilyen például
a nyárádmenti rojtbogozás a kendők,
abroszok szélén, valamint a lájbik zsi-
nórozása a Bekecsalján”. 

Az identitás újrafelfedezése

Enikő néni szerint az elmúlt évtize-
dekben újból a székelyruha mentésének
lehetünk tanúi, ezt támasztják alá a püs-
pöki rendeletek a székely ruhában való
konfirmálásról, bérmálkozásról, de ezt
szolgálja kórusok, tánccsoportok viselet-
ben való szereplése, a búcsúra járók nép-
viselet iránti hagyománytisztelete is.
„Kell valami motivációja legyen annak,
hogy az emberek megvarrassák a székely
ruhát” – mondta a néprajzkutató, de úgy
gondolja, ezt szakember irányításával
kellene végezni, már csak azért is, hogy
a nyárádmenti piros-fehér népviselet ne
váljon színpadi egyenruhává, hiszen a
székely ruha épp olyan változatos, mint
a többi néprajzi tájegységé. 

Mindezek mellett Enikő néni vágya
az, hogy a kézimunkázás terén a széke-
lyek visszatérjenek a saját technikáikhoz,
mintáikhoz, ugyanis a kézimunkázásban
az írásos lett a domináns, és az igen ér-
tékes szálánvarrott, azaz fonott kereszt-
szemes hímzési technikák kezdenek
kiszorulni a gyakorlatból, nem beszélve a
gyönyörű, ősi mintáinkról, szimbóluma-
inkról. „Vissza kellene helyezni a népi ké-
zimunkákat a házakba, hogy
visszakapják magyaros jellegüket” – így
foglalja össze röviden a gyökerek őrzésé-
nek programját a néprajzkutató, majd
előveszi egy saját, székelyhímzésű ingét,
mellyel azt igazolja, hogy valaha a hímzés
képírás, jelbeszéd volt, elkezdi felfejteni a
minták jelentését. Egy bibliai idézet ke-
rekedett ki a rózsa napmotívumokból: „Én
vagyok a világ világossága”. 

Néprajzkutatóként azt is rendkívül fáj-
lalja, hogy mára a kalotaszegiek is szinte
kizárólag giccseket készítenek, például a

népművészeti üzletekben található kalo-
taszegi babákra nem a saját viseletüket
varrják, hanem össze-vissza öltögetnek,
hogy „rikítson-virítson, mert ezt veszi a tu-
rista. A turista azt veszi, amit árulunk. Az
ízlést mi formáljuk”, mondja Enikő néni,
majd hozzáteszi: „hiányoznak az olyan em-
berek, mint amilyen Bandi Dezső bácsi
volt”.

Egy intézmény megszűnése

Enikő néni 18 éve tanít a Népi Egyete-
men, az ő munkája gyümölcsének tudható
be, hogy ez idő alatt körülbelül 600 em-
bernek jutott néprajzos diploma, mellyel a
kézműves iparengedélyt kapott, a múze-
ológus, koreográfus szakképesítést, az ér-
telmiségi pedig általános műveltsége
bővítését. Ez az időszak folyamatos fejlő-
dést, tanulást igényelt Enikő néni részéről
is, mert mindig a tudomány legutolsó ál-
láspontjával kellett napirenden lennie.
Több könyvtárnyi irodalomból összeállított
kurzusait ez idő alatt négyszer kellett átír-
nia, olyan ütemben történtek változások a
népművészet, néprajz terén. Fennállása
óta ez az egyetlen olyan minisztériumok
által elismert magyar néprajzi tanfolyam,
amelyet 2004-től akkreditáltak (tehát az
Európai Unió minden tagállamában elfo-
gadott) és Erdély minden megyéjéből vol-
tak végzős hallgatói. 

Mindezek ellenére úgy néz ki, hogy a
Népi Egyetem, és még működő tanfo-
lyama, a néprajz és népművészet tanfo-
lyam székház nélkül marad. A főtéri
székhelyükről eltávolították őket, most
éppen a Divatház mögött bérelnek egy
emeleten néhány szobát, de a jövő bizony-
talan. Az intézmény várja a hivatalos szer-
vek közbenjárását, segítségét új székház
elnyerésére. Az intézmény megérdemelné,
hiszen mindig önellátó volt, hivatalos
anyagi támogatás nélkül működött, sok-
sok nehézséggel küzdve.

„Nagyon szeretem a munkám, és sze-
retném, ha valaki folytatná. Remélem,
hasznos munkát végeztem, de ezt nem
nekem kell felmérnem. Azt is remélem,
hogy a hivatalos szervek rádöbbennek a
felnőttoktatás nagy fontosságára és támo-
gatást nyújtanak” – mondta Enikő néni,
akinek számos publikációja, tíz megjelent
könyve mellett kiadatlan kéziratai is van-
nak, kül- és belföldi kitüntetései, és tevé-
kenységét a Kriza János Néprajzi Társaság
és a Budapesti Magyar Néprajzi Társaság
keretében végzi.

Vass Gyopár
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Hirdetési szelvény

Irányár:  _______________________________
Tel.:  _______________________________
Település: _______________________________

Hirdető személy adatai
Név: ___________________________________
Település: _______________________________
Utca: __________________________________
Szám: __________________________________
Dátum: _________________________________

Csak a szelvényen beküldött hirdetések jelennek meg! Egy szelvényen csak 1 apróhirdetést fogadunk el (max. 25 szó). A feladó adatait
kérjük kitölteni, anélkül a hirdetés nem jelenik meg.  A hirdetés tartalmáért a feladó felel. Lapzárta hétfő 12 óra, ezután érkezett hirdetés csak a
következő heti számban jelenik meg!  Olvashatatlanul kitöltött szelvényekre nem fogadunk el panaszt.

Lakás

Kiadó kétszobás, központi fű-
téssel ellátott kövesdombi
lakás, hosszú távra. Telefon:
0745-224.238, hétköznapokon
11–19 óra között.

ELCSERÉLEM székelyudvarhe-
lyi kétszobás tömbházlakásom
hasonló marosvásárhelyivel. 
Érdeklődni a 0758-795.676-os
telefonszámon. 

KIADÓ szoba egy négyszobás
lakásban a Tudor negyedben, a
Cutezanţei utcában. A többi
szobában 3 sapientiás egyete-
mista fiú lakik. A szoba ára 250
lej/hónap. A szoba a legna-

gyobb a lakásban, ketten is
lehet lakni benne. Ez esetben a
szoba ára 350 lej/hónap. A la-
kásban központi fűtés, termo-
pán ablakok, internet,
mosógép van. Érdeklődni a
0745-253.331-es telefonszá-
mon lehet. 

Garázs 

ELADÓ tömbház alatti garázs. 
Ára: megegyezés szerint. 
Érdeklődni a 0741-380.283-as
telefonszámon. 

Elektronika

Eladó szürke Nokia 6600i slide
telefon, megkímélt, újszerű álla-

potban, karcolás nélkül. Ára: 500
lej. Érdeklődni a 0742-164.731-
es telefonszámon lehet.

Eladó új Ipad, 16 gb, fekete
színű, garanciával! Érdeklődni
a dr_ige55@yahoo.com e-mail
címen, illetve a 0741-636.610-
es telefonszámon lehet.

Laptopot vásárolnék 500–
550 lej értékig. Ajánlatokat a
0741-925.550-es telefon-
számra várok.

Eladó új Nokia N97 klón. Ára:
250 lej. Csere is érdekel. Érdek-
lődni a johny_farkaska@yahoo.com
e-mail címen lehet.

Vegyes

ELADÓ 60 literes akvárium tar-
tozékokkal és halakkal együtt.
A halak közül 6 arany kárász, 3
gurani, 2 tisztító, 2 szifó. Ára:
600 lej. Érdeklődni a 0746-
369.864-es telefonszámon,
vagy a karesz87@yahoo.com
e-mail címen.

Autó

Eladó nagyon jó állapotban
lévő Opel Corsa, B változat.
Gyártási év: 1994. Motor: 1200.
Színe: metalizált fekete. Érdek-
lődni a 0740-542.602-es tele-
fonszámon lehet. 

Apróhirdetések

Absztrakt figurák, meztelen emberalakok, nem szokványos ábrázolások, szokatlan boldogság, mély fájdalom. Röviden így lehet jellemezni a
mindössze 21 éves Camelia Oltean görgénysóaknai születésű fiatal tehetség alkotásait, melyek a marosvásárhelyi G. Caféban tekinthetők meg.

Valahol máshol
Néhány héttel a kiállítást követően

alkalmunk volt beszélgetni a művész-
nővel, aki elégedett munkájával, vi-
szont elmondása szerint már egy-két
hibát fellelt a képekben. 

– Természetes, hogy néhány dara-
bot nem tartok teljesnek, vagy időköz-
ben megváltozott a véleményem
valamelyik munkámról, de ez mind-
össze annyit jelenthet, hogy az elkö-
vetkezendőkben jobban figyelek a
részletekre, a kidolgozásra. Összessé-
gében, így a megnyitó után néhány
héttel, jónak találom az anyagot, de
előfordulhat, hogy időben mindenik-
ben találok valamiféle hibát – mondta
Camelia, aki csöppet sem bánja, hogy
temesvári tanulmányait félbeszakí-
totta. Engedve a külső nyomásnak,
közvetlenül érettségije után, egye-
temre iratkozott, viszont sem a város,
sem pedig tanárai nem győzték meg
afelől, hogy neki ott a helye: „Már
akkor úgy éreztem, hogy szükségem
van egy év szabadságra, amikor van
időm gondolkodni, alkotni. Erre a bi-

zonyos egy évre most került sor, és ezt
hasznosan töltöttem el.” Tervei közt
szerepelt a Valahol máshol című kiál-

lítás megnyitása, néhány hónapnyi ke-
mény munka után álma beteljesült.
Festményei olyan karaktereket

ábrázol nak, amelyek az alkotó tudata-
lattijában formálódtak, ugyanis so-
sincs előre eltervezett elképzelése

arról, hogy mi kerül a vászonra. – Min-
dig utólag fedezem fel bennük a sze-
mélyes történetem. A hangulatomtól
is függ az, hogy éppen mit próbálok
ábrázolni, viszont nem egy aprólékos
terv alapján festek” – avatott be mun-
kája rejtelmeibe a fiatal talentum, aki
reményei szerint októberben Kolozs-
váron kezdi el festészeti tanulmányait. 

Az alkotások május 8-ig tekinthe-
tők és vásárolhatók meg a G. Caféban. 

F.T.
w w w . k o z p o n t . r o

A világhálón is
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Igék és igés szókapcsolatok:visszajöttél,
elmentél, visszajössz te még, elmentem, vissza-
jöttem, bolyongok, megcsaltál, nem tudlak fe-
ledni, várok rád, fáj, kicsit fáj, nagyon fáj,
hazudtál, rám talált a boldogság, belehalok,
megláttalak, kitéptél egy darabot, add a kezed,
sajog, dobog, vérzik, elszorul, sírok, néha még
sírok, már nem sírok, hol jársz?, dőlj a karomba,
dőlj a karómba, féltelek, úgy féltelek, nagyon fél-
telek, fellángolt, elraboltad, tőled kaptam, neked
adtam, hol van?, hibáztam, felejts el, ne felejts
el, el ne felejts, fúj a szél, jön még, már nem jön,
elment, elszállt, elrepült, megváltozott, megfa-
kult, hittem neked, nem hittem neked, belere-
meg, hallgass rám, hallgass a szívedre, hallgass!

Főnevek és főneves szerkezetek:szere-
lem, régi szerelem, új szerelem, tavasz, május,
hideg hajnalok, forró éjszakák, azok az éjszakák,
ó, azok az éjszakák, a szívem, anyám, jó anyám,
drága jó anyám, fény, napfény, holdfény, száj-
fény, álmaimban, álmaidban, álmainkban, lány,
kislány, cigánylány, táncoló cigánylány, könny-
csepp, ragyogó könnycsepp, kismadár, kis
madár, juh, only you, kút, út, poros út, visszaút,
csoda, csodák, kéz, kéz a kézben, virág, hervadó
virág, boldog évek, múló évek, reménysugár,
napsugár, fénysugár, lézersugár, bánat, búbá-
nat, hulló falevelek, Krisztina, csók, lázas csók,
száj, a szád, a szájad, a szemed, asszony, szép
asszony, komámasszony, hol a stukker?

Egyéb: veled, nélküled, se veled, se nél-
küled, te, csak te, én, én téged, te engem,
én tégedet, te engemet, mi egymást,
örökre, soha, néha, esténként, éjszakánként,
sehol, senki, ahogy senki, ahogy még senki,
ahogy még senki soha, üres, csalfa, vállfa,
vesztes, mától fogva, százszor, ezerszer, mil-
liószor, mellettem, melletted, köztünk, va-
lahol, titkon, ugye, távol, messze, a távoli
messzeségben, nem, ne, de, talán, talán
mégse, hogyha akkor, ha még egyszer, utol-
jára, úgy, mint régen, mint még soha, nél-
kül, nélküled, nélkülem, valahányszor, még
mindig, már megint, ő, csak ő, más nem,
azóta is, azóta se, és így tovább…

Jó ebédhez szól a nóta…
A mulatós zene már tizenvalahány éve az egyik legjobb biznisz Magyarországon, és lassan(?) hozzánk is kezd begyűrűzni (ld. például Fásy Ádámka és Zsülike erdélyi turnéja).
Ne várjuk hát meg, amíg nálunk élelmesebbek ezt a lehetőséget is elhappolják előlünk: váljunk mi magunk mulatós sztárrá! Az internetről könnyűszerrel letölthetünk zenei
alapokat, és a szövegírás sem okozhat különösebb gondot. Akiknek esetleg mégis, azok az alábbi összeállítás segítségével ezt az akadályt is könnyűszerrel megugorhatják: a
felsorolt szavakat ügyesen, vagy akár találomra kombinálva mulatós slágerek tucatjaival örvendeztethetik meg magukat és embertársaikat. Hát akkor hadd szóljon!

HONNAN JÖN?

– SZÓLÁSMONDÁS-(FÉLRE)MAGYARÁZÓ –

BABONÁK
l Ha a falon függő kép, óra vagy tükör elmozdul vagy leesik,
meghal valaki a családból. Ha minden egyszerre, akkor lehet, hogy
mindenki; attól függ, milyen erősségű a földrengés.
lHa sarokra ülsz, nem mész férjhez. Pláné, ha utcasarokra.
l Az újszülött kisgyermeket első látogatáskor meg kell köpdösni,
hogy egészséges legyen. Ha nagyon csúnya, le is lehet hányni.
l A lányok azt tartották, hogy ha saját izzadtságukat pogácsába
sütik, és azt a legénnyel megetetik, halálosan beléjük fog szeretni.
Kár, hogy kiment a divatból, kedves szokás.
lTűzvészt jelent, ha a nyúl beszalad a faluba. Vagyis ég az erdő.
lHa a verebek a porban fürdenek, eső lesz. Ha a sárban, eső volt.
l Újévkor férfiember kell először átlépje a küszöböt, különben az
illető ingatlant egész évben elkerüli a szerencse. Hímsoviniszta
baromság, ráadásul mit csináljon például egy nyolcvanéves
özvegyasszony: ücsörögjön harmadikáig a hideg lépcsőházban,
amíg megjön a postás?
lHa tintát öntesz ki, akkor aggodalom, idegeskedés és kudarc vár
rád. Kár, hogy az ellenkezője sem igaz.
l Szerencsétlenséget hoz, ha a házban nyitod ki az esernyőt.
Azonkívül túl sok értelme sincs.
l Ha el van sózva az étel, szerelmes a szakácsné. Ez onnan jöhet,
hogy nem a főzésre figyel a mulya, hanem a szerelméről
ábrándozik. De az is lehet, hogy nem szerelmes, csak egyszerűen
balfasz.
l Kéményseprőt látni: szerencse. Viszont ahhoz élő és idegen kell
legyen, kéményseprős háttérképet betenni nem ér,
kéményseprőnek öltözni és tükörben nézegetni magunkat szintén
nem.
l Bal szem viszketése: öröm ér. Jobb szem viszketése: bánat ér.
Végbél viszketése: aranyér.
l Ha kiömlik a só, veszekedés lesz; gyorsan a hátunk mögé kell
vetni belőle egy csipetnyit a bal vállunk fölött, így elkerülhető a
perpatvar. Csak lehetőleg ne a másik szemébe, mert akkor nem.
l Ne mutasd magadon! Az ember nem szabad magán mutassa,
hogy valakinek honnan vágták le a karját, mekkora fekély van a
combján, hol púposodik rajta daganat, milyen nagyok a fülei stb.,
különben ő is hasonló sorsra jut. Kipróbáltuk: nem igaz. Ha igaz
lenne, a férfiak egész nap pornófilmeket mesélnének.
lAki csuklik, azt emlegetik. Akinek az édesanyja csuklik, annak az
édesanyját emlegetik.

IRON MAIDEN: Sej, mindjárt éjfélt üt az óra, kisangyalom 
(2 Minutes To Midnight)

GUNS N’ROSES: Lecsófalva/Zöldségvonat (Paradise City)
3+2: Doamna Kombi (Kombiné)
VAYA CON DIOS: Ne sirasd Lajcsit (Don’t Cry For Louie)
ABBA: Csíkit ittá’? (Chiquitita)
KARÁDY KATALIN: Hiába menekülsz, degeaba fuţi 

(kétnyelvű változat)
CELINE DION: Okés az EKG-m (My Heart Will Go On)
JOE COCKER: Részegen ki visz majd haza? 

(With A Little Help From My Friends)
ZALATNAY SAROLTA: Sunt o curvă (Nem vagyok én apáca)
EDDA: Şi eu (Minden sarkon álltam már)
SEPULTURA: Dorin Florea városrendezési programja (Morbid Visions)

ABBA: Édesanyám (Mamma Mia)
GYŐZIKE: Ne fűrgyé’ le! (Szeretem a bőröd illatát)
REPUBLIC: Sssss!!!!! (Szállj el, kismadár)
MÁTÉ PÉTER: Prietenii ştiu de ce (Azért vannak a jó barátok)
ROGER WATERS: Kiborult a mosópor (The Tide Is Turning)
LED ZEPPELIN: Hol van ottan a szerelem? (Whole Lotta Love)
NEOTON: Bine, bine (Yo-yo)
MORBID ANGEL: Kitették a közköltséget (Day Of Suffering)
KONCZ ZSUZSA: O să iau premiul Nobel (Kertész leszek)
BEATLES: Ideszállt egy méhecske (Let It Be)
AEROSMITH: Dal egy énekesnőről (Pink)
LGT: Noi suntem români (Miénk itt a tér)
BATHORY: Szadóka Zsóka (Elisabeth Bathory)
CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ: Aoleu, pisica! (Jaj, cica…)

GOGOL BORDELLO: Fasza (Mishto)
EMIL RULEZ: Andreea Esca (A lány, aki csak derékig látszik)
EDDA: Noaptea asta te ating (Éjjel érkezem)
LADÁNYBENE 27: Programul prima casă (Kell egy ház)
AEROSMITH: Elvesztettem zsebkendőmet 

(I Don’t Want To Miss A Thing)
BALÁZS FECÓ: Glumim in zăpadă, bate vântul (Homok a szélben)
?: O să plângi la Asociaţia Nevăzătorilor (Ott fogsz majd sírni, ahol
senki se lát)
JOHN LENNON: Szedjél Prostamolt (Give Peace A Chance)
ELTON JOHN: Maga hajladozik a szélben (Candle In The Wind)
ROLLING STONES: Floreára szavazok (Sympathy For The Devil)
REPUBLIC: Tsunami (Repül a bálna)

Molnár Tibor

VILÁGSLÁGEREK MAGYARUL, ILLETVE MAGYAR ÖRÖKZÖLDEK ROMÁNUL

Lóhalálában érkezett. Vagyis any-
nyira sietett, hogy közben halálra haj-
szolta a lovát; kézenfekvő magyarázat,
csak éppen nem igaz. Tudvalevő, hogy a
honfoglalás korában (és még néhány évig
azután is) a ló volt a leggyorsabb közle-
kedési eszköz. A szárazföldön, merthogy
akkortájt csak úgy hemzsegtek a Tiszában
az azóta kipusztult, százötven kilórőfös
óránkénti sebességgel úszó, hatalmas
lóhalak (Pisces equus caballus), amelyek
telefonfülkényi állkapcsaikban szívesen
szállították siet-őseinket ából bébe, egy-
egy zsák vízizab vagy hidroköles fejében.
A helyes verzió tehát: lóhal állában érke-
zett.

Ordít, mint a fába szorult féreg.
Első ránézésre szamárságnak tűnik, mi-
velhogy a féregnek se hangszálai, se más
hangképző szervei nincsenek, ergo bajo-
san tudna még suttogni is, nemhogy or-
dítani. De nem erről van szó: a régi
nyelvben a farkast több vidéken is topor-
tyánféregnek, egyszerűbben féregnek ne-
vezték, a fa pedig esetünkben nem egyéb,
mint valamilyen farkasfogó készség, or-
dascsapda. Így már világos, mint a sun!

Van egy másik eredetmagyarázat is:
eleink a valamilyen szexuális perverzióval
küszködő egyént is féregnek, adott eset-
ben rút féregnek nevezték. Mivel akkori-
ban nem létezett se gumigésa, se más
hasonló segédeszköz, egyeseknél a fák
töltötték be ezt a szerepet (dendrofília).
Igen ám, csak gyakran előfordult, hogy a
kiszemelt faodúban méhek vagy darazsak
tanyáztak, és aki férfiasságát egy ilyenbe
gyömöszölte, igencsak ráfaragott: a csí-
pésektől még jobban megduzzadó szer-
számát kihúzni már nem tudta, meg
kellett várnia, amíg lelohad, és közben
borzasztóan szenvedett, mert a lakók újra
és újra összecsípték. Tehát innen a mon-
dás: ordít, mint a fab*szó rút féreg.

Nem eszi meg a farkas a telet. Ez
valójában nem is szólásmondás, inkább
egy elmés népi megfigyelés: faluhelyen
gyakran előfordult, hogy a kiéhezett far-
kas tavasszal bemerészkedett a tanyákra,
és elragadott egy-egy tyúkot, libát, bá-
rányt, kisebb tehenet, főleg éjszaka, ami-
kor mindenki aludt, a kutyák is.
Védekezésül a furfangos parasztok azt ta-
lálták ki, hogy a tyúkól, karám, istálló

mellé kitettek egy-egy darab telet, hogy
inkább azt egye meg a farkas, mint a jó-
szágot, de hiába, mert az ordasnak tele
volt a töke a hideggel, rá se nézett, inkább
bekajált egy jó meleg kacsát vagy mala-
cot. A háziak pedig előbb-utóbb belátták:
nem eszi meg a farkas a telet.

Kákán is csomót keres. Szőrszálha-
sogató, gáncsoskodó, baszogatós emberre
mondják. A kákán itt tavi kákát kell ér-
teni, mert a szárazföldi kákafajok szárán
vannak csomók, viszont a tavi kákáé sima,
mint a makaróni. Vagyis ezután így
mondja mindenki: a tavi kákán is csomót
keres, különben még beleköt valaki, aki a
kákán is csomót keres.

Manapság használják olyan pénzéhes
futballmenedzserre is (szintén rosszal-
lóan), aki brazil focisták adás-vételével
foglalkozik.

Megrázza, mint Krisztus a vargát.
Eme szólás eredetére a mai napig nincs
elfogadható magyarázat, de ama értel-
mezés, amely szerint azért rázta meg
Krisztus a vargát, mert nem volt leföl-
delve, egyszerűen nevetséges.
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A 2010 tavaszán tartott országgyűlési választásokon a képviselői helyek 68 százalékát a Fidesz–
KDNP foglalhatta el, s hasonló eredményre egy évvel később is nagy esélye lenne. Véget ért a
Fidesz–KDNP-kormányzat első éve.

Feltámadás 
Azt mondják, hogy akik megjárták a másvilágot, és egy

pillanatra megpillantották a kimondhatatlant, más mércével
mérik az életüket. Egy klinikai halálból „visszatért” férfi pél-
dául azt mesélte, hogy amióta újra a földi életet éli, egyál-
talán nem aggodalmaskodik. Régebben különféle
szenvedélyek rabságában és a munka megszállottjaként
őrölte magát – ma a mezőket járja, virágot keres, bámulja a
kék eget és gyermeki rácsodálkozással hallgatja a tücsökze-
nét. Ez a valódi emberi énünk. És milyen könnyen elfeledke-
zünk arról, hogy mezőket járni, felhőket nézegetni nem
valamiféle szabadidős tevékenység, hanem lelki szükségsze-
rűség. Mert aki harmóniába olvad a természettel, az megérti
és szereti Istent. Annak nem bizonyság vagy hit dolga, hanem
magától értetődő, hogy maga is a teremtés része. A titkok
mélyére hatolva végül megtalálja önmagát, elindul a saját
útján, és bevégzi, amire eleve elrendeltetett. Az ilyen ember-
nek még a klinikai halált sem kell megjárnia, hogy derűsen
tekintsen élete folyására.Az emberi szenvedés mértékének
megállapítása önkényes eljárás. Ha munkanélküliek vagyunk
Magyarországon, a heti tíz dollárból tengődő, ivóvízért ötven
kilométert gyalogló afrikaihoz képest mégis gazdagnak
mondhatjuk magunkat, hiszen legalább van ruhánk és tető
a fejünk felett. A hollywoodi producer gazdagságáról azon-
ban nem is álmodhatunk. Az emberi jogizmus önmagában
már e tény rögzítésén elbukik: emberi méltóságot kiegyen-
líteni képtelenség, ködös utópia pusztán, hogy a szegénység,
a nyomor, a bűn, a számkivetettség korszerű gondolkodással
vagy intézményi reformmal végleg felszámolható. A modern
Európa legnagyobb tévedése éppen ez az élettől elrugaszko-
dott szemlélet: elméletileg átölelik a társadalmat, de a hús-
vér valóságtól visszahőkölnek. A szabad gondolkodás
apostola, Jean-Jacques Rousseau is ebbe a csapdába esett,
ahogyan egy kortárs márki szellemesen megjegyezte róla,
minél inkább szereti az emberiséget, annál kevésbé szeretik
őt az emberek.A húsvéti önvizsgálatot kezdjük azzal, hogy
feltesszük magunknak a kérdést: a magam életét élem? Jó
így nekem, vagy változtatnom kellene? És ha igen, milyen
úton indulok tovább? Mihez értek, mit szeretek csinálni? Mi-
lyen káros szenvedélyeim vannak? Ellenőrzöm, felügyelem-e
a saját életemet, vagy más uralkodik felettem? Mindenesetre
nincsenek reménytelen helyzetek, ezt feltétlenül tudnunk
kell. De az is igaz, hogy helyettünk senki nem oldja meg a
bajainkat.Ideje cselekvésre váltanunk az üres moralizálást és
a szócséplést. Országos és magánnyomorúságaink java a szó-
inflációból származik: e hajlamunkat feltétlenül le kell gyűr-
nünk. Hagyjuk magunk mögött az irigységet, a mások
állandó kukkolását, a kisebbrendűségi érzésnek e jellegze-
tesen magyar fogyatékosságát is. Végezetül ne áltassuk és
ne hitegessük magunkat, ne engedjünk teret az álmok sza-
bad folyásának – helyette bástyázzuk körül magunkat a va-
lóság elemeivel. Mert ne feledjük: „Tévedni emberi, a
tévedéshez ragaszkodni viszont esztelen dolog…” Mintha
Lucius Annaeus Seneca, a római bölcs személyesen ismerte
volna a 21. század eleji magyarokat.Nem udvarolni a nemzeti
fogyatékosságoknak, de kezet nyújtani a másik magyarnak,
építeni magunkat, és miután önismeretet szereztünk, a ha-
zánkat is – így kellene élnünk. És a bűnt, a mocsarat, a lelki
förtelmet eltaszítva követni a jót, kutatni a szépet, örülni a
nemesnek, emberben, tárgyban, tudományban, mesterség-
ben, csillagban, mezőben és holdfényben… Néha felidézni,
hogy mások jobban szenvednek nálunk, őszintén meghall-
gatni a szenvedőt, legyűrni a saját démonainkat – ugye, hogy
nem is könnyű?A feltámadás roppant demokratikus intéz-
mény: mindenki számára elérhető. 

Szentesi Zöldi László 

Itt a vége: Ennyien maradtak Orbánék táborában

A Nézőpont Intézet kutatása alapján
most vasárnap – még nem éles választási
helyzetben is – az aktív szavazók voksainak
58 százalékát a kormánypártok, 22 száza-
lékát az MSZP, 10 százalékát a Jobbik, 9 szá-
zalékát pedig az LMP szerezhetné meg.
Érdekes lehet felidézni a tavalyi voksolás
utáni napok meghatározó véleményeit, mi-
szerint a magyarok több mint kétharmada
elégedett volt a választás eredményével
(69 százalék), és kevés esélyt látott az MSZP
talpra állására (56 százalék szerint nem lesz
képes megerősödni a következő országgyű-
lési választásokra).Fidesz: A fenti két véle-
mény segítette a parlamenti pártok közti
nagymértékű aszimmetria fennmaradását.
A demokráciába az elmúlt húsz évben be-
letanuló magyarok megszokhatták, hogy
minden választást optimista hangulat
követ. A tavalyi „kétharmados forradalom”
után a győzteshez húzás mellett erősebb
volt a változásra szavazók tábora, hiszen a
Fidesz–KDNP ősszel, az önkormányzati vá-
lasztások során is meg tudta ismételni az
áprilisi országgyűlési voksolás sikerét. A ke-
gyelmi időszak a kabinet munkájával kap-
csolatos erős bizalom miatt tartós volt, a
kormányzás mindennapjaival járó kopás
azonban elkerülhetetlen minden kormány-
párt esetében. Mindent összevetve azon-
ban nem beszélhetünk alapvető
átrendeződésről: a Fidesz az összes mérés

során legalább háromszor nagyobb bázist
tudhat maga mögött, mint a második leg-
nagyobb formáció támogatottsága.MSZP:
A kormányon eltöltött nyolc év után or-
szággyűlési választást vesztett párt a veze-
tésen belüli ellentétek miatt nem tudta az
ellenzéki létben pontosan pozícionálni
magát. A tavaszi voksolás után az MSZP
második helye sem volt biztos a két új par-
lamenti párttal kiegészült politikai palet-
tán. Ám mindenképp sikerként
értelmezhető számukra, hogy az önkor-
mányzati választáson – az LMP és a Jobbik
szervezeti hiányosságai miatt – a szocialis-
ták bebiztosították első helyüket az ellen-
zéki pártok között. A párt az elmúlt 12
hónapban egyetlen alkalommal könyvel-
hetett el jelentősebb emelkedést, amikor a
rejtőzködő szavazói nyíltabban vállalták
politikai elkötelezettségüket. Mostanra újra
a 10 és 15 százalékos sávban látszik stabi-
lizálódni a szocialisták
támogatottsága.Jobbik: A radikális ellen-
zéki párt a parlamenti ciklus első évében
többször elveszni látta a „gárdalét” hasznát,
a párton belüli megosztottság pedig ma is
a szervezet kohézióját fenyegeti. A Jobbik
esetében a kormányváltás után megszűnő
protesztpárti jelleg törést okozott, amit
csak súlyosbított a Jobbikhoz köthető szim-
bolikus témák kormánypárti átvétele.
Okulva az országgyűlési politizálás sikerte-

lenségéből, a Jobbik újra a kezdeti, hasznot
hozó parlamenten kívüli akciókhoz tér visz-
sza. A radikálisok jelenleg az összes meg-
kérdezett nyolc százalékának támogatását
élvezik.LMP: A Lehet Más a Politikán belül
ma is folynak a párt jövőbeli sorsáról szóló
viták. Az útkeresés során az elmúlt évben
hosszú ideig hibahatáron aluli volt a párt
népszerűsége, a magánnyugdíjpénztárak,
a médiatörvény és az alkotmányozás körüli
civil ellenállás azonban sokat segített a
szervezet politikai beépülésén. Az ökopárt
hívei továbbra is biztosítják a parlamenti
képviseletet, hiszen az összes megkérdezett
körében pártjuk hat százalékon áll. Hosszú
távon a Lehet Más a Politika másik kritikus
feladata a szervezeti háló kiépítése lesz, hi-
szen a váltópárti jelleg elnyeréséhez aligha
megfelelő működési keret a bázisdemok-
rácia.Bizonytalanok: A bizonytalanok és rej-
tőzködők számának növekedése alighanem
időszakos, így a következő hónapok legfon-
tosabb kérdése az lesz, hogy ezt a tömeget
melyik formáció tudja maga mögé állítani.
Ha Gyurcsány Ferenccel vagy nélküle az
MSZP nem támogatható, a másik két fiatal
párt pedig nem nyújt elég bizonyítékot a
kormányzóképességre, akkor e csoport –
alternatíva hiányában – akár a kormányt
támogatók táborát is erősítheti.

Molnár Csaba Gábor 
– Mráz Ágoston Sámuel

A kétharmad első éve

A VIZSGÁLAT JELLEMZŐI A felmérés 2011. április 4–7. között készült, ezer fő megkérdezésével.A reprezentatív minta célcsoportja: a 18 év
feletti magyar lakosok.Az adatgyűjtés módszere: telefonos kérdőíves lekérdezés.
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Április 23-án ünnepelte 70. születésnapját Marosvásárhely minden idők egyik legkiválóbb labdarúgó szakembere, id. Ördögh Attila, aki 1967 és
1981 között tevékenykedett (ifi trénerként, másodedzőként, főedzőként, majd a gyerekközpont vezetőjeként) az egykori ASA-nál. Harminc esztendeig
volt a megyei edzőbizottság elnöke, szakemberek sokaságának képzését irányította. A vásárhelyi fociéletben uralkodó viszonyoktól megcsömörölve
néhány éve nem vállal hivatalos szerepet a labdarúgásban, még a helyi csapatok mérkőzéseire sem jár ki. 

Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

– Bihar megyében született,
ott is kezdett el focizni. Viszony-
lag fiatalon kellett abbahagynia
a labdarúgást, miért?

– Nagyváradon, az akkori
ICO-ban fociztam, majd onnan
Kiss István és Lukács Ede hívá-
sára 1961-ben, húszesztendősen
az ASA elődjéhez, az akkor má-
sodosztályú Mureşulhoz kerül-
tem. Akkoriban olyan
csapattársaim voltak, mint az
idősebb generációhoz tartozó
Gierling, Vakarcs, Józsi Dezső,
Szakács, Selymes Miklós, vagy a
fiatalabbak közül Balázs, Hajdú
Jani, Kiss Madocsa, Nagy Miki,
Sikó. Két évet játszottam a Mu-
reşulban, aztán 1963-ban,
éppen egy Nagyvárad elleni
meccsen, kapusunkkal, Borossal
történt szerencsétlen ütközésem
után kettős lábtörést, sípcsont-
és szárkapocstörést szenvedtem,
majd kétszer is megműtöttek,
fémrudat helyeztek a velőbe, az
tartotta össze a széttört csonto-
kat. Hét hónapi lábadozás, majd
egy esztendei dicsőszentmártoni
kínlódás után búcsút mondtam
az aktív labdarúgásnak. Pedagó-
giai főiskolai (magyar–történe-
lem szak) végzettségem volt, s
mivel az illetékesek ígérgetései
ellenére a városban nem, csak
Nyárádselyében találtak szá-
momra katedrát, inkább az edzői
pályát választottam. Az ASA
mellett akkor indult Iúsági és
Gyermekközpontnál, Kiss Árpád
vezetése mellett, Brassai István-
nal és Csíki Ferenccel dolgoztam,
majd olyan kiváló kollegák ke-
rültek mellém, mint Czakó
János, Boros Titus, Kiss Madocsa,
Sólyom Csaba, vagy a fiatalabb
generációhoz tartozó Ronea Mir-
cea. Közben folyamatosan ké-
peztem magam, s 1980-ban
megszereztem az I-es fokozatú
edzői képesítést, amilyen a me-
gyében csak a szászrégeni Mak-
sai Mózesnek volt.

– Az ifiknél folytatott hosz-
szas és eredményes munkája va-
lahol már előre jelezte
pályafutásának felfele ívelését,
de senki sem gondolta, hogy
egyik napról a másikra a
nagycsapathoz kerül.

– Körülmények kérdése
volt, hiszen az 1976-77-es baj-

nokság visszavágóján három
egymás utáni hazai döntetlen
után szükség volt egy bűn-
bakra, akit az akkori másod -
edző, Brassai István
sze  mé lyében találtak meg,
habár ő a legkevésbé volt
vádol ható. Így kerültem én a
helyébe. 

– Az évek során számtalan
tehetséges ifi került ki a keze alól,
akik követték is önt a nagycsa-
pathoz. Kérem, említsen meg
néhány nevet.

– Akkor, a felkerülésemkor
velem jött a nagycsapatba Bíró
Levente kapus, Körtési Béla,
Ogrean, Muntyán László, 
Onuţan Karcsi, a néhai Gáll
Dezső is. Marosvásárhelyre az
én kérésemre került Szászré-
genből Bíró Imre és Szabó Ist-
ván is, és elmondhatom, hogy
mindkettő itt teljesedett ki
mint labdarúgó. Eredményeim
elis meréseként öt esztendőn
keresztül a besztercei iúsági
válogató központot is vezet-
tem. Vásárhelyi neveltjeim
közül megemlíteném Onuţan
Károly, Gergely Csaba, Pintea
Ioan, Márton Levente, Körtesi
Béla, Gáll Dezső, Bíró Levente,
Ilie Costel, Bozesan Laurenţiu,
Bíró Imre, Karda Márton, Mun-
tyán László nevét, akik hosz-
szabb-rövidebb ideig
mind annyian szerepeltek az
első osztályban.

– Ördögh Attilának fő ér-
deme volt, hogy Bölöni László az
ASA-hoz került, sőt több ígéretes
labdarúgó jött általa Marosvá-
sárhelyre. Hogyan is került Bö-
löni az ASA-hoz?

– 1968-ban, egy vezetőségi
gyűlésen ajánlottam négy,
akkor már tehetséges játékost
az ASA-nak: Gergelyt, aki aztán
10 évig a brassói Steagul Roşu-
nál is játszott, Bölöni Lacit, aki
az egykori, dicsőszentmártoni
Chimica színeiben villogott,
Sameş-t és Ştefan Gligorét (Pa-
lomát) a Steauától. Mivel a Ste-
auától abban az időben szinte
képtelen volt játékost szerződ-
tetni, maradt hát Bölöni és Ger-
gely. Közülük Bölöni került
Marosvásárhelyre két évre rá,
1970-ben, miután másodma-

gammal több alkalommal is
láttam őt játszani.

– Ön szerint mi volt az akkori
csapat sikereinek – ’75-ben a
második, ’76-ban a harmadik,
’77-ben a negyedik helyen vé-
geztek, a ’77-78-as bajnokság
őszi idényét az első helyen zárták
– a titka?

– A rend és a fegyelem, ami
a csapaton belül és körül ural-
kodott. Nem volt mindenki ér-
telmiségi, de nagyrészt
értelmes és civilizált emberek
alkották az akkori gárdát. Végig
lehet lapozni az akkori, tizenhét
együttes névsorát, de azt hi-
szem, sehol sem találni orvost,
egyszerre három-négy testne-
velő tanárt, ugyanannyi mes-
tert, technikust, érettségizettet,
akik tehetséges fiatalok voltak
és hosszú évekig voltak képesek
egy összekovácsolt csapatban
játszani. Itt megjegyzem, hogy
a csapatban olyan tehetségek is
voltak, mint pl. Hajnal vagy
Pâslaru, akik mellett sokszor a
Bölöni László teljesítménye is
eltörpült. Itt gondolok például
egy Craiova elleni hazai
meccsre, amikor már a 3. perc-
től emberhátrányba kerültünk,
de Pâslaru 87 perces zseniális
teljesítményének is köszönhe-
tően 3–0-ra vertük az oltyáno-
kat! Amúgy, az akkori
nagycsapatokat rendre meglec-
kéztettük még idegenben is.
Továbbá: katonacsapat voltunk,
ami előnyt is, hátrányt is jelen-
tett, de akkoriban Florescu és
Pintilie ezredesek személyében
olyan vezetők kerültek a klub
élére, akik megfelelő légkört
tudtak biztosítani a csapat szá-
mára. Ami az anyagiakat illeti,
emlékeztetnék, hogy még a
csúcskorszakban is a leggyen-
gébben fizetett csapat voltunk
az első osztályban. Az említett
személyeknek, no meg az ered-
ményeknek tudható be, hogy a
politika nem avatkozott be túl-
ságosan a csapat ügyeibe. Tény,
hogy akkoriban magunk mel-
lett, mögött éreztük, tudtuk az
egész várost is.

–Ördögh úr, ön mint kiváló
labdarúgó szakember, mivel
magyarázza azt a szintkülönb-
séget, ami a hajdani és jelenlegi

hazai labdarúgók között mutat-
kozik?

– Az akkori futballisták fizi-
kailag képzettebbek, az akkori
szakemberek minőségi edzők
voltak. A velük született tehet-
ségük mellett fontos volt a
szakmai képesítés is, nem be-
szélve az elszántságról, akarat-
ról, amikről annak idején szinte
minden vásárhelyi játékos ta-
núbizonyságot tett. A rendszer-
váltás után a RLSZ az állami
pénzeket – amiket addig főleg
az iúsági központok nevelé-
sére fordított – szinte mind a
bírókra és a felnőtt válogatottra
költötte, így tönkrementek ezek
a fontos gyermekközpontok.
Egy jó játékosnak fontos a min-
tegy 10 év formálódás, utána
lehet beszélni kiváló labdarú-
góról. S persze, az erkölcsi, szel-
lemi, anyagi befektetésről még
nem is beszéltem. Gondoljuk
csak el például, hogy hajdanán
milyen csodálatos ballábas lab-
darúgók voltak hazánkban,
mint például Iordănescu, Bö-
löni, Hajnal, Kun Attila vagy
Brosovszki. Jelenleg kit említ-
sek meg, ki a hozzájuk ha-
sonló?!

– Szokott járni az A-osztályú
labdarúgó-mérkőzésekre?

– Nem járok ki a FCM mér-
kőzéseire, de figyelemmel kísé-
rem a csapat teljesítményét.
Minden tisztelet a város veze-
tősége iránt, hogy 19 év után
újra van első osztályos csapa-
tunk. A bántó számomra az,
hogy mindössze két saját neve-
lésű játékos van a keretben.

– Tisztelt Tanár úr, jelenleg
mivel telnek hétköznapjai? Mit
vár még az élettől a 70 éves Ör-
dögh Attila?

– Visszavonultan, csendben
élek, figyelemmel kísérem a jó,
minőségi futballmérkőzéseket
a televízióban. A négy gyö-
nyörű unokám mellett nyu-
godtnak érzem magam.
Nemrég nagyon beteg voltam,
de hála a Fennvalónak, hogy
„feljavultam”. Azóta minden
nap ajándék az élettől, amit a
boldog, segítőkész családom
körében tölthetek el.

Isten éltesse, Tanár úr!

Értékes pont a bajnokjelölt
otthonában
Mint a csütörtöki sajtótájékoztatón hangoztatta Sabău,
a mai (április 27-i, szerdai) Astra elleni hazai mérkőzés
fontosabb a csapat számára, mint az elmúlt heti, Poli
elleni találkozó, ezért a bánsági együttes ellen több,
addig csereként használt játékos volt kezdő (Cordoş, Ră-
duţă, L. Munteanu), az öt védővel felálló FCM a védeke-
zésre fektette a hangsúlyt. 

A halvány, ötletszegény futballt produkáló Poli nehezen
tudta feltörni a remekül záró marosvásárhelyi védelmet, táma-
dásaik hosszú sora akadt el a Vagner–B. Fernandes–Cordoş–L.
Munteanu–Szilágyi hátvédsoron, melyet jól irányított hátulról
a remekül védő Balauru. A 21 éves, FC Snagovtól igazolt tehet-
séges hálóőr lett a mérkőzés hőse, miután a 44. percben Zăg-
rean 4 méteres fejesét védte a gólvonalról, a 90. percben pedig
tizenegyest is hárított. Igaz, vitatható büntetőt adott Diaconu
játékvezető, miután Alexa egy jobb oldali beadás során Zaharia
kezére rúgta a labdát. Zicu gyengén, félmagasságban középre
leadott lövését parádésan védte a balra elmozduló marosvá-
sárhelyi kapus, ezzel megakadályozva, hogy  a bánsági együttes
megszerezze a számára oly fontos, bajnoki címet is jelenthető
három pontot. 

Sabău együttesének annál fontosabb volt ez, a bajnokjelölt
otthonában elért egy pont, hiszen megerősítette helyét a kö-
zépmezőnyben. Szerdán újabb fordulóra kerül sor, melynek
során a FCM hazai pályán fogadja a Selymes Tibor által edzett
ploieşti-i ASTRA együttesét. A mérkőzést 13 órától játsszák a
Sziget utcában.

FC Temesvár – FCM Marosvásárhely 0–0
Vezették: Alexandru Deaconu (Bukarest) – Iulius-Radu Timar
(Margitta), Nicolae Megheşan (Dicsőszentmárton)
FC Temesvár: Pantilimon (73. Taborda) – Helder, Burcă, Ghi-
onea, Sepsi, Goga, Alexa, Curtean (55. Tameş), Zicu, Magera,
Zăgrean (83. Nikolics). Edző: Dusan Uhrin jr.
FCM: Balauru – Vagner (69. Issa Ba), B. Fernandes, Cordoş, L.
Munteanu, Szilágyi, Rus, Vasilache, Astafei, Răduţă (61. Ruiz),
Didi (46. Zaharia). Edző: Ioan Ovidiu Sabău
Sárga lapok: Alexa (34.), illetve Zaharia (59.), Balauru (90+5.)

Visszavonultan, csendben élek,
figyelemmel kísérem a jó, minőségi
futballmérkőzéseket a televízióban. 
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Két bolha áll az út szélén, az egyik cigizik. Közeledik feléjük
egy kóbor kutya. 

Megszólal az egyik bolha:
–  Hé! Dobd el a cigit, jön a busz!

– Az esküvő előtt azt mondtad, hogy én vagyok az istennőd
– mondja a feleség a férjének.

–  No igen, úgy is volt... de azóta ateista lettem!

Idős hölgy utazik a buszon.
– Fiacskám, a Pasadena Streetre szeretnék eljutni, meg

tudnád mondani, hol kell leszállnom?
Kisfiú:
– Csak figyeljen engem a néni; két megállóval előbb szálljon

le, mint én.

Az orvos vizsgálat után nyugtatja a beteget:
– Hát bizony barátom, maga csak az erős szervezetének

köszönheti, hogy felgyógyult.
– Jó hogy tetszett szólni doktor úr, én már éppen fizetni

akartam önnek – válaszol a beteg.

– Ide figyelj! – mondja a nagy hal a kicsinek. – Ez itt a horog.
Nehogy eszedbe jusson bekapni!

– Miért? – kérdi a kis hal.
– Két okból is. Az első az, hogy ha horogra akadsz, kihúznak a

vízből, feldarabolnak, lisztbe mártanak, majd serpenyőben
megsütnek, aztán salátával megesznek.

– Jaj, Isten mentsen meg ettől! Igazán nagyon hálás vagyok
neked, hogy megmentetted az életemet... És mi a másik ok?

– A másik ok, hogy téged én akarlak megenni...

Viccek

Böjte Csaba ferences szerzetes harmadik be-
szélgető könyvének középpontjában a Tízparan-
csolat áll. Időszerűek-e még a mózesi időben
kőtáblára vésett intelmek? Mit kezdjen a ma
embere a szigorú tiltásokkal? A kétkedő, kereső
ember kérdéseit az előző két kötethez (Ablak a
Végtelenre, Út a Végtelenbe) hasonlóan ezúttal
is Karikó Éva közvetíti Csaba testvérnek, aki
nemcsak angyali türelemmel, hanem remek hu-
morérzékkel fogadja az egyház bűneit és mu-
lasztásait, olykor vaskalapos vélekedéseit
kritizáló megjegyzéseket. Nincs tabu téma,
nincs kínos feszengés: Böjte Csaba a homosze-

xualitásról, a pedofíliáról, a fogamzásgátlásról,
az abortuszról és az eutanáziáról éppoly termé-
szetesen szól, mint a vasárnap megszenteléséről
vagy a sírig tartó hűség szépségéről. A könyvet
mélységes hit és derű hatja át: mindnyájan
szebbé és boldogabbá tehetjük a világot, em-
bertársainkat és önmagunkat, ha komolyan
vesszük Isten parancsolatait, amelyek nem kor-
látozni akarnak, hanem eligazítani. Utat mu-
tatni a Végtelenbe. Az Iránytű a Végtelenhez a
korábbi kötetek minden erényét hordozza, de
talán itt mutatkozik meg leginkább Csaba test-
vér áttetszően tiszta Isten- és emberszeretete.

Könyvajánló

Böjte Csaba: Iránytű a Végtelenhez
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Küldjön be négy heti megfejtést, és nyerjen! A helyes megfejtők között minden hónap utolsó hétfőjén egy hónapra szóló előfizetést sorsolunk ki.
Címünk: Marosvásárhely, Rózsák tere 16. szám


