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Sport

Dribli Erdélyi Gyerekfoci
Klub már Marosvásárhelyen is!

Manapság egyre kevesebb és kisebb tér áll,
az amúgy természetüknél fogva örökmozgó
gyerekek rendelkezésére, hogy sportoljanak.
Míg régen a természetben, az erdő szélén
vagy játszótereken töltötték szabadidejüket,
napjainkban, az iskola után egyre többen ül-
nek számítógép előtt, ezáltal pedig keveseb-
bet sportolnak, holott a rendszeres testmoz-
gás elengedhetetlen egészséges
fejlődésükhöz. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>> 15. oldal

Rirport

„Vadállatokkal dolgozunk, itt nem lehet
mellébeszélni, mint a politikában!”

A Marosvásárhelyi Állatkert ma már olyan követelményeknek, 
formáknak tesz eleget, melyeket világszerte nagyon sok hasonló
intézet irigyel. Ezt azonban egyáltalán nem volt könnyű megvaló-
sítani, és bizony nem egy-két napi munkát, hozzáállást igényelt.
Amint azt Bereczki Boldizsár menedzser elmondta: kellő időben a
jó vonatra kellett felszállni. Elsők voltak az az program leadásánál,
és ennek köszönhetően olyan pénzekhez jutottak, melyek felhasz-
nálása által teljesen más formát nyert az állatkert.

Lapunk előfizethető Maros megye összes postahivatalában (katalógusszám: 15429).

Hír és hírháttér

Szakoktatás

Mesteremberek és szakmunkások kitanítását
értjük ezen az oktatási formán, melyet az
utóbbi ötven évben sikerült ellehetetleníteni.
Pedig szép hagyományai vannak nálunk is,
nemcsak az 1948-1990 közötti időszakból,
hanem a háború előtti korokból, s a gyökerek
a 19. századra nyúlnak vissza.

>>> 4. oldal

Interjú

„Azoknak, akik Istent 
szeretik, minden javukra van” 

– Beszélgetés Jakab Istvánnal, a Maros-Me-
zőségi Református Egyházmegye újonnan
megválasztott esperesével –

>>> 10. oldal

Vélemény

Fehéret vagy feketét? 

Vagyis fehér vagy fekete elnökjelöltet válasz-
szanak, ez volt az amerikai lakosság legfon-
tosabb dilemmája. A kérdés árnyaltabb
vetületei olyan ellentét-párokat tartalmaz-
tak, mint demokrata vagy republikánus, pa-
cifista vagy militarista, liberális vagy
konzervatív, szocialista vagy kapitalista, de
ezek ellenére számtalan kérdésben közel áll-
tak a felek.

>>> 3. oldal >>> 5. oldal

A 12. és 13. oldalon 

Keresztalja 
keresztény-közéleti 

melléklet.
>>> M a r o s  m e g y e i  h e t i l a p <<<

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

„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  

Előkészítő osztály –
a pozitív csalódás 

>>> 3. oldal

Humor

Magyar kártya

Aggasztó jelenség: a választási kampány
kezdete óta a navétás vonatokon utazó
román ingázók is egyre gyakrabban veszik
elő a magyar kártyát.

>>> 7. oldal

Már két hónapja élesben működik a sokat vitatott előkészítő osztály. Bár a pszicholó-
gusok és pedagógusok bírálták és kételyeik voltak a nulladik osztállyal szemben, úgy
tűnik, felülmúlta a várakozásokat. Tanfelügyelő-helyettest, tanítónőket, de nulladik
osztályos kisgyerek édesanyját is kérdeztünk arról, hogyan is működik az első generáció
oktatása, milyenek a visszajelzések, melyek a hiányosságok, illetve mennyire megfelelő
ez a reform a kisdiákoknak.



Mácsai Pál előadása

Aki élőben is szeretné hallani,
látni az Örkény István életéről
szóló darabot, az megteheti
november 17-én, szombaton,
este 19 órától a Marosvásárhe-
lyi Nemzeti Színház Nagyter-
mében. Jegyet elővételben
keddtől péntekig a Nemzeti
Színház kultúrpalotai jegy-
pénztáránál lehet váltani. 

Pokoli történetek –
Angyali történetek

Vujity Tvrtko Pokoli történetek –
Angyali történetek című előadói
estjére kerül sor. Az Európa Kul-
turális Fővárosának nagykövete,
a TV2 Naplójának Pulitzer-em-
lékdíjas műsorvezető-riportere
élményeiről, tapasztalatairól no-
vember 15-én, este 19 órától az
Ariel Színház új épületében tart
előadást. A sepsiszentgyörgyi
Bod Péter Megyei Könyvtárral
közösen megszervezett maros-
vásárhelyi előadásra egységesen
10 lejért, a Nemzeti Színház kul-

túrpalotai jegypénztáránál lehet
belépőt váltani.

Kávészünet koncert

A 18. Marosvásárhelyi Nemzet-
közi Könyvvásár keretén belül a
magyarországi Kávészünet ze-
nekar koncertjét tekinthetik
meg az érdeklődők. A 2005-ben
alakult formáció tagjai a mai ti-
zenévesek által közkedvelt mű-
fajokban szólaltatják meg a
magyar irodalom költeményeit.
A megzenésített versek koncert-
jére november 16-án, péntek
este 19 órától a Nemzeti Színház
Kistermében kerül sor.

Rádupláz 
az Alma Együttes

A hatalmas érdeklődés miatt,

közkívánatra még egy Alma
Együttes koncerttel kedvesked-
nek a szervezők a vásárhelyi kö-
zönségnek.  November 15-én,
csütörtökön délután 16 órától is
helyet kap az együttes koncertje
a Nemzeti Színházban.

Német filmnap 
a Stúdióban

A Zauberberg kulturális egyesü-
let 2012. november 17-én,
szombaton német filmnapot
szervez a marosvásárhelyi Mű-
vészeti Egyetem Stúdió-termé-
ben. (Köteles Sámuel utca 6.) A
rendezvényen a szervezők az el-
múlt négy év német filmtermé-
séből kínálnak izgalmas
programot. Valamennyi film
román felirattal, eredeti hanggal
nézhető. További információk, a

filmekről részletes leírás az egye-
sület weboldalán olvasható:
www.zauberberg.ro.  A rendez-
vényre a belépés ingyenes. 

Sárándi Tamás
előadása

November 15-én, csütörtökön
18 órától a Borsos Tamás Egye-
sület szervezésében Sárándi
Tamás A „kis magyar világ” nyi-
tánya. Fejezetek az észak-erdé-
lyi katonai közigazgatás
történetéből című előadására
kerül sor a marosvásárhelyi
unitárius egyházközség Bolyai
utca 13. szám alatti tanácster-
mében. A meghívott előadó a
Szatmár Megyei Múzeum ku-
tatója és munkatársa.

Vannak vidékek

A Maros Művészegyüttes ter-
mében november 15-én, csü-
törtökön 18 óráról tűzték
műsorra a Vannak még vidékek
című előadást. Rendező-kore-
ográfus Juhász Zsolt, szenei
szerkesztő Moldován-Horváth
István. Énekel Kásler Magda.
Helyfoglalás a 0746-540-292-
es telefonszámon.

2. oldal >> Naptár november 15–21.

Névnapok
November 15. Albert, Lipót, Artúr, Gertrúd, Richárd, Dezső
November 16. Ödön, Ágnes, Hilda, Alfréd, Ede, Margit
November 17. Gergő, Zágon, Ildikó, Gergely, Dénes
November 18. Jenő, Jolán, Ottó, Pál, Jónás, Péter
November 19. Erzsébet, Bonifác, Bónis
November 20. Jolán, Zoltán, Emília, Bódog
November 21. Olivér, Mária, Ilián, Rúfusz, Kolumbán

Ajánló

Horoszkóp

Véleményeit, észrevételeit postai úton a
Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus
levélben a kozpont@kozpont.ro címre várjuk!
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Kos: Feladatokkal teli hét vár önre mind a magánéletében,
mind a munkájában. Nem kizárt, hogy kellemetlennek tűnő
érzelmi ügyek kerülnek elő a múltból. Kénytelen foglalkoznia
velük, akkor is, ha szívesebben söpörné az egészet a szőnyeg
alá. Ne akadálynak, hanem lehetőségnek fogja fel mindezt.
Bika: Eseménydús hétre számíthat, mely baráti meghívásokkal
lesz teli, de lehet, hogy egyedül vonul el az erdőbe. Szánjon
időt a pihenésre és a feltöltődésre. Nem árt viszont, ha útközben
figyelmes, és ha szórakozni megy, akkor is tegyen meg mindent,
hogy biztonságban érezhesse magát.
Ikrek: Lehet, hogy a párjával kapcsolatos aggodalmai törnek a
felszínre, vagy úgy érzi, valami nem stimmel önök között. Ez
azonban nem a legalkalmasabb időszak, hogy megbeszéljék a
dolgokat. Lépjen hátra néhány lépést, találkozzon a barátaival,
és aludjon néhányat, mielőtt arról dönt, mi legyen. 
Rák:Vidám napok várnak önre, és jó kedélye kitarthat, ha nem
kezdi el azt keresni, hogy mivel lehet elégedetlen. A párkap-
csolatában harmonikus hétre számíthat, és ha nincs párja, köny-
nyen találkozhat egy izgalmas személlyel, lehet, hogy gyengéd
szálak szövődnek önök között. 
Oroszlán: Nehezen viseli a mindennapok megszokott kereteit,
akár a munkájáról, akár a párkapcsolatáról van szó. Ne borítson
mindent hirtelen maga körül - ha megfontolja a döntést, most
lépéseket tehet azért, hogy elérje a vágyott életformáját.
Szűz: Feszült ez a hét ön számára, mivel azt tapasztalja, nem
jutott előrébb a párkapcsolati problémák megoldásában. Azon-
ban a görcsösség most sem vezet eredményre. Inkább utazzanak
el a párjával valahová, a környezetváltozás jót fog tenni mind-
kettejüknek.
Mérleg: Szerencsés hétnek néz elébe. Régen parkolópályára
tett tervei most új lendületet kaphatnak, és ezúttal eredmé-
nyesen végződhetnek. Új találkozásokat és izgalmas esemé-
nyeket is tartogat ön számára ez az időszak. Ha még nincs párja,
járjon nyitott szemmel, mert lehet, hogy a jövendőbelijébe fut
bele.
Skorpió: A héten rendkívül nagy szabadságvágy törhet önre,
amit nem mindenki néz jó szemmel. Különösen a munkahelyén
nem árt, ha nem feszegeti a határokat. A párja sem örül annak,
ha tőle külön akarja tölteni ideje nagyobb részét. Ha párt keres,
hódolók tömege veheti körül, önnek csak válogatnia kell.
Nyilas: Ha eddig valamilyen probléma nyomasztotta, meg-
könnyebbülést hoz ön számára a hét. Persze ez nem mentesíti
az alól, hogy lépéseket tegyen a megoldásért, de már látja a
fényt az alagút végén, és segítséget is kap. Nem árt, ha tudatosan
is próbál a jó dolgokra figyelni, így javíthat az életminőségén.
Bak: A héten akaratlanul is konfliktust szíthat, ezért minél kö-
rültekintőbben fogalmazza meg az észrevételeit. Lehet, hogy
valakit nagyon szeretne meggyőzni a saját igazáról, de amíg
nem fogadja el, hogy ő másképp gondolkozik, nem jár sikerrel.
Tanulási lehetőséget kap, ne habozzon kihasználni az alkalmat,
ha egy új készség elsajátításáról van szó.
Vízöntő: A héten több kellemes meglepetésben is része lesz.
Lehet, hogy nyeremény formájában jut pénzhez, vagy értékes
vagyontárgyat sorsolnak önnek, esetleg egy korábbi munkáért
kapja meg a jutalmat. A szerelmi életét illetően pozitív fejle-
ményekre számíthat, a párja meglepi valamivel, vagy egy új
férfi lép az életébe.
Halak: Kedélyes időszak vár önre. Az elkövetkező napokban
átélt élményei hatására szinte észrevétlenül megválhat néhány
szorongásától és nyomasztó gondolatától, ami az életében is
megmutatkozó változásokat eredményez. Jó híreket kap egy
eltűntnek hitt ismerősétől.

Kár kihagyni

Nyári színház - Péterfi József grafikája
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Fehéret 
vagy feketét? 

Vagyis fehér vagy fekete elnökjelöltet válasszanak,
ez volt az amerikai lakosság legfontosabb dilemmája.
A kérdés árnyaltabb vetületei olyan ellentét-párokat
tartalmaztak, mint demokrata vagy republikánus, pa-
cifista vagy militarista, liberális vagy konzervatív, szo-
cialista vagy kapitalista, de ezek ellenére számtalan
kérdésben közel álltak a felek. A választási küzdelmet
ismét a „fekete” elnökjelölt nyerte meg, de a szenátus-
ban továbbra is a „fehérek” maradtak többségben.
Ennek az eredménynek az egyik legfontosabb oka az
a társadalmi átalakulás, amelyen az utóbbi évtizedben
Amerika átesett. Az afroamerikai és spanyol ajkú sza-
vazóbázis jelentősége túlnőtt a fehér középosztályén.
A demográfiai változások az elnökválasztások ered-
ményein is megmutatkoztak. Ezzel egyidőben, a kínai
gazdaság előretörésének és a világ újrarendeződésé-
nek köszönhetően, egyre többen tanulmányozzák a
római birodalom hanyatlásával foglalkozó történelem-
könyveket. Szinte biztosra vehetők azok a gazdasági
előrejelzések, amelyek az amerikaiak világhatalmi po-
zíciójuktól való trónfosztását jósolják meg. 

Jelenleg Marosvásárhelyen is választási kampány-
nyal járó küzdelmek folynak. A korábban lezajlott
helyhatósági választások után most a parlamenti vá-
lasztásoknak jött el az ideje. Nehezen vonható párhu-
zam az amerikai és a vásárhelyi választások között, de
bizonyos szempontból mégis találhatunk közös ele-
meket. Például itt is megfigyelhető a „fehér középosz-
tálynak” nevezhető közösség térvesztése, amely már
több mint egy évtizede nem volt képes polgármesteri
széket szerezni, de a helyi tanácsban még mindig a
legnagyobb frakciót tudhatja magáénak. Ugyanakkor,
a változó demográfiai mutatóknak megfelelően, itt is
találunk két olyan dinamikusan fejlődő közösséget,
amelyet az említett analógia alapján a „spanyol ajkú”
és az „afroamerikai” közösségekkel vonhatunk párhu-
zamba. Egyre növekvő létszámuknak köszönhetően
mind nagyobb és nagyobb befolyást gyakorolnak, il-
letve fognak gyakorolni a politikai életre is. Ezzel a ha-
sonlattal élve kijelenthetjük, hogy az utóbbi
választásokat itt is a „feketék” nyerték meg. A dilemma
a mi városunkban, többek között úgy vetődik fel, hogy
román vagy magyar, hatalompárti vagy ellenzéki,
jobb- vagy baloldali, harcias vagy kiegyezéspárti. Mi-
közben a mi köreinkben ezek az értelmetlen küzdel-
mek folynak, sajnálattal kell tudomásul vennünk,
hogy városunk teret veszített a régióban betöltött gaz-
dasági, kulturális és politikai szerepéből. A „fehér vagy
fekete” harcok helyett inkább a transzilván vagy „Bu-
karest-párti”, a becsületes vagy korrupt, a dolgozni
vágyó vagy lopni akaró, a közösségért vagy az egyéni
érdekért kérdések mentén kellene politizálni.

Az erdélyi magyar választóközösségre nem jel-
lemző az amerikai fele-fele arányú megosztottság. A
többség még mindig „egyszínű”, de ebben a szövet-
ségben nem csak az elvek, hanem a közös célok és a
méltányos eszközök alapján kellene a döntéseket
meghozni. Jelenleg nincs olyan feltörekvő hatalmi erő,
amely az RMDSZ egyeduralmát veszélyeztetné, de ez
nem jogosít fel senkit a gőgös politizálásra.

Ferencz Zsombor

Fejes Réka, a marosvásárhelyi elemi ok-
tatásért felelős tanfelügyelő-helyettes la-
punk érdeklődésére elmondta, hogy a
nulladik osztályok még a kezdeti időszakban
vannak, és csak próbaüzemről beszélhetnek,
de egyelőre a kisdiákok és a szülők részéről
is egyértelműen pozitívak a visszajelzések.
„A gyerekek nagyon szeretik, nem élték meg
negatívumként azt, hogy nem óvodába,
hanem iskolába mentek, és a szülők szerint
nagyon sok mindent elsajátítottak a gyere-
keik ebben a rövid, beszoktatási időben. A
kisdiákok jól érzik magukat, és szívesen men-
nek iskolába, mert szerencsére a legtöbb pe-
dagógus játékosan tanítja őket, emellett sok
a játszás és a lazítás” – mondta Fejes. Ő hoz-
zátette, hogy a pedagógusok elmondása sze-
rint ez a „beszoktatási periódus” nagyon
munkás és egyáltalán nem könnyű, de ez a
helyzet ugyanígy fennáll ez első osztályok
esetében is. „Sajnos hiányosságok is vannak,
mert nehézséget okoz az osztálytermek mé-
rete és felszereltsége, hisz a termek nem elég
nagyok, sajnos nincs elég mozgásterük, és
játékos tevékenységeket is a helyszűke kor-
látozza. Ezt hiányosságként élhetik meg az
oktatók és a tanulók egyaránt, viszont hála a
kreatív és ügyes tanítónőknek, akik minden-
hol a lehetőségekhez mérten kiküszöbölték
a problémát, játéksarkokat alakítván ki, vi-
szont az igazság az, hogy ténylegesen ké-
nyelmes játékos tevékenységek
lebonyolítására nincs elégséges hely” – ál-
lítja Fejes.

Utánajártunk annak is, hogy a pedagógu-
sok szemszögéből milyen is az előkészítő osz-
tály, és megkérdeztük Cseke Erzsébetet, aki
Jobbágytelkén tanít a Petres Kálmán Gimná-
ziumban, és összevont osztályban 12 gyerek-
kel foglalkozik, közülük csupán három
előkészítő osztályos. A másik alanyunk pedig
Szilágyi Olga, a 7-es Számú Általános Gim-
názium tanítónője, akinek 28 gyerek van az
előkészítő osztályában.

Vidéki, összevont 
osztályban nehezebb 
a pedagógus dolga

„Úgy érzem, két hónap alatt belerázód-
tunk a nulladik osztályba. Minden napot egy
nagy beszélgetéssel, úgynevezett reggeli ta-
lálkozóval indítunk, ahol megbeszélünk min-
dent, ami előző napon történt, utána
integrált tevékenységeket tartunk, majd a
nap végén összegzünk. Játszunk, nagyon
sokat sétálunk, amíg az idő engedi, és –
mivel én vidéki, összevont osztályban tanítok
– megpróbáljuk összehangolni a munkánkat
a második/harmadik osztállyal. Hozzáte-
szem, hogy talán sok a napi tevékenység, és

nem mindig bírják a hat évesek, még ha 35
percesek is a tanórák, így több lazító játékot
iktatok a programba” – mondta el Cseke. Szi-
lágyi tanítónő elmondta, hogy jó megoldás
a nulladik osztály, és a gyakorlatban is meg-
felelően működik, ugyanakkor hozzátette,
hogy ő első perctől pozitív kezdeményezés-
nek vélte ezt a reformot.

Arra a kérdésre, hogy mennyire nehezíti
meg a tanítók dolgát az, hogy egy évvel ki-
sebb gyerekekkel kell foglalkozzanak, Cseke
elmondta, hogy nem jelent különösebb ne-
hézséget, hisz az elsősöket is sokszor hat éve-
sen íratják be az iskolába. „A gondot az
okozza az én esetemben, hogy összevont
osztály lévén, nagyon nehéz megtalálnom az
összhangot a második/harmadik osztály ta-
nulása és a nulladik osztály játékai között.
Természetes, hogy a nagyobbak is folyton
csak játszanának, amit egy darabig lehet is,
de harmadikban vannak konkrét tanulniva-
lók” – mondta. „Minden kezdet nehéz, vi-
szont eddig is jöttek hat éves gyerekek első
osztályba. Az én osztályomban vannak na-
gyon ügyes gyerekek, sőt többen már olvas-
nak is. Mindenikük ügyesen beilleszkedett,
és már jól lehet velük dolgozni, holott van öt
és fél éves tanítványom is” – mesélte Szilá-
gyi.

A tanterv kifejezetten jó

Arról már beszámoltunk, hogy a nulladi-
kosok tanterve három alappillérre épül, és-
pedig a játékosságra, a témakörösítésre és az
interdiszciplinaritásra. Szilágyi és Cseke taní-
tónőnek egyaránt tetszik a tanterv: „nagyon
sok mindenben szabad kezet ad a pedagó-
gusnak, és a kompetenciaalap szerintem zse-
niális. Nagyon jó lenne ezt alkalmazni
felsőbb osztályokban is” – véleményezi az
utóbbi.

A tantermeket illetően Jobbágytelkén
vannak hiányosságok, és a tanítónő elmon-
dása szerint vidéken mindenhol az iskolának
kell megoldania az alapdolgokat, például a
szőnyeget, szekrényeket. „A tanügy is biztosít
pár dolgot: bútorzatot, egy-két játékot, mat-
racot, mértani testeket, de ez édeskevés

ahhoz, amire szükség lenne a játékos tanu-
láshoz” – mondta. Városon viszont ez általá-
ban nem okoz gondot. A 7-es gimnáziumban
az előkészítősöknek egy átlagosnál nagyobb
osztályterme van, külön öltözővel, kézmosó-
val felszerelve.

A kisdiákok, illetve 
a szülők visszajelzései

Cseke Erzsébet elmondta, hogy a tanítvá-
nyai szeretik az előkészítőt, érdekesnek ta-
lálják, és jól érzik magukat, sőt nagyon
büszkék arra, hogy iskolások lehetnek. Emel-
lett hozzátette, hogy a szülőktől is csak po-
zitív visszajelzéseket kapott.

„Bár a szülők tábora megosztott volt, és
akadt olyan közülük, aki örült az előkészítő
osztálynak, ám volt, aki tartott tőle, mégis
sokan pozitívan csalódtak benne. A gyerekek
szeretnek iskolába jönni, sőt, volt olyan szülő,
aki azt mondta, hogy nehéz lesz majd a va-
kációban otthon tartani a gyereket, mert na-
gyon szereti a sulit” – mondta el Szilágyi.

„A gyerekem elégedetten 
jön haza az iskolából”

Biró Andrea, egy vásárhelyi szülő véle-
ménye, akinek a kislánya nulladik osztályt
kezdett az idén: „Bevallom, sok kételyt éb-
resztett bennem a nulladik osztály, és mint
egy hat éves gyerek édesanyja, tartottam
attól, hogy talán nem ez lesz a legoptimáli-
sabb megoldás a lányomnak, aki annyira sze-
rette az óvodát, és most iskolába kényszerül
néhány „oktatástcsináló” személy miatt. Vi-
szont pozitívan csalódtam az előkészítő osz-
tályban. A kisgyerekem minden nap
elégedetten és boldogan jön haza, nem kí-
vánkozik vissza az óvodába. Amennyire
látom, annak ellenére, hogy az iskolához csa-
tolták a kicsiket, játékosan tanulnak, és még
jót is tesz nekik, hogy nagyobb diákok társa-
ságában vannak. A dolog, amitől félek az,
hogy ezt a reformot egy újabb reform fogja
követni, és nem lesz semmiféle folyamatos-
ság, hisz azt beszélik, hogy jövőtől az óvodá-
hoz csatolnák a nulladikosokat. Sőt, az is
lehet, hogy a nulladik osztály mint olyan,
nem is indul a következő tanévben. Refor-
mokra szüksége van a hazai tanügynek, ám
a leginkább olyan tanítási módszerek beve-
tésére, illetve olyan pedagógusok felkészíté-
sére lenne égető szükség, amelyek által a
mindenkori diákkal megszerettetnék az is-
kolát és a tanulást, függetlenül attól, hogy
minek nevezik a struktúrát, aminek éppen
részei.”

Pál Piroska

Már két hónapja élesben működik a sokat vitatott előkészítő osztály. Bár a pszichológusok és
pedagógusok bírálták és kételyeik voltak a nulladik osztállyal szemben, úgy tűnik, felülmúlta
a várakozásokat. Tanfelügyelő-helyettest, tanítónőket, de nulladik osztályos kisgyerek 
édesanyját is kérdeztünk arról, hogyan is működik az első generáció oktatása, milyenek a 
visszajelzések, melyek a hiányosságok, illetve mennyire megfelelő ez a reform a kisdiákoknak.

Előkészítő osztály –
a pozitív csalódás 
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Hacsek és Sajó

Mesteremberek és szakmunkások kitanítását értjük ezen az oktatási formán, melyet az utóbbi
ötven évben sikerült ellehetetleníteni. Pedig szép hagyományai vannak nálunk is, nemcsak
az 1948-1990 közötti időszakból, hanem a háború előtti korokból, s a gyökerek a 19. századra
nyúlnak vissza. E szerint a középfokú oktatás nagyjából három iskolatípusra oszlott: az elméleti
jellegű középiskola (gimnázium, líceum), innen lehetett egyetemre menni, a másik forma a
polgári iskola, később szaklíceum, amely egy szakma középfokú elsajátítását készítette elő.
A harmadik forma az inasság intézménye és az inasiskola, később szakiskola, amely betanított
munkásokat, szakmunkásokat, mesterembereket képzett.

– Jó napot, Sajókám! Találja ki, hol
voltam a múlt héten!

– Elvonókúrán? 
– Nem. Annyit segítek, hogy egy

olyan helyen, amit még álmában sem
feltételezne rólam.

– Könyvtárban?
– Egy lótuszt. De inkább elárulom,

mert karácsonyig se barkochbázná ki:
az RMDSZ kampánynyitóján!

– Akkor ezek szerint mégiscsak a
detoxba akart menni, de eltévedt. Az-
tán mi szépet látott-hallott?

– Hol is kezdjem? Szegény Toróék
biztos végigcsuklották valahol az egé-
szet, mert dacára annak, hogy már he-
tekkel a kampánykezdet előtt lépten-
nyomon hangoztatták: nem
foglalkoznak a „zsebpártokkal”, gya-
korlatilag végig az EMNP-t gyalulták.

–  Például?
– Például Kelemen Atilla azt

mondta, többek közt, hogy az alterna-
tív küszöb mese.

– Ez szamárság, mert nem mese.
Legfeljebb sci-fi, mármint az, hogy az
EMNP behathármazik a parlamentbe,
de elvileg lehetséges, mint például az
intelligens élet más planétákon vagy
pártokban.

– Ja. De, még ha mese is volna, ak-
kor se népmese, még csak nem is nép-
pártos mese, hanem tulipántos,
ugyanis ők találták ki pár éve. Na,
mindegy. Aztán jött Markó, egy szép
biciklis hasonlattal, hogyaszongya:
„Amikor a verseny szót hallom, valami
jó jut eszembe. Versenyautó, verseny-
bicikli. Az RMDSZ-en kívüli pártokról
nem tudom elmondani, hogy jók len-
nének. Milyen versenybicikli az, ame-
lyet kipukkadt kerékkel Toró Tibor vezet,
és a csomagtartón ott ül Tőkés László?”.

– Szellemetes. Ámbár szenátor úr
nem bicajozhatott valami sokat élet-
ében, lévén hogy a bringát hajtják, te-
kerik, adott esetben tolják, de nem ve-
zetik. Vezetni kocsit szokás,

motorbiciklit, esetleg lovat, marhát,
ökröt gyeplőn, vagy a választókat, meg.

– De mi van akkor, ha azért szavaz-
ták meg a kerékpárút-létesítést a ta-
nácsba beépült Néppártos titkosügynö-
kök, hogy négy év múlva – amikor
majd az EMNP úgy kiüti az RMDSZ-t,
mint diszkós kurvát a szilvapálinka –
azon kerekezzen be a főtérre vitéz te-
mesvári Toróté Tibor, hófehér Pegas bi-
ciklin, mögötte pedig Tőkés, egy kis
nyikorgós háromkerekűn?

– Magának gazdagabb a fantáziája,
mint egy román történésznek!

– Az is elhangzott, hogy amennyi-
ben lészen parlamenti képviselete a
magyarságnak, és itt alighanem ma-
gukra utaltak, akkor megoldható lesz
a MOGYE-ügy, és lehet Kossuth utca,
és lehet Bernády-iskola is.

– Én a helyében felszólaltam volna,
hogy már bocsánat, de képviselet eddig
is volt… Csak hát maga egy pipogya
tejbetök.

– Könnyen beszél, mert nem volt
ott, és nem látta, milyen félelmetesek
voltak! Úgy lapítottam, mint horogke-
resztespók a nürnbergi peren.

– Félelmetesek?!
– Azok bizony! Frissen borotvált ar-

cok, sötét öltönyök és tekintetek, drága
cipők, fekete nyakkendők, fehér sálak
– tisztára, mint egy csikágói kereszt-
apa-találkozó, már csak a napszemüveg
hiányzott.

– A két hölgy sem enyhítette ezt a
borzongató Cosa Nostra hangulatot,
Lokodi Edit Emőke és Szép Éva Andrea?

– Nem Szép, Csép. Amúgy szép, ne-
kem legalábbis tetszik. Az nem tetszett,
amit mondott, vagyis hogy azért vál-
lalta a szenátorjelöltséget, mert hisz
abban, hogy minden magyar számít.

– Mi ezzel a baj?
– Hogyhogy mi? Hát maga szerint

milyen politikus válhat abból, aki hisz
a saját pártja szlogenében?

– Erőst szarkazmagóriás ma! De ah-

hoz mit szól, hogy kopi-Pontáék egy
sürgősségi kormányrendelettel tízlejes
felső határt szabtak a választási mitu-
jálásnak?

– A minek?!
– Az osztogatásnak álcázott voks-

vásárlásnak, na. Kizárólag olyasmit sza-
bad ajándékozni a parasztoknak, ami-
nek az értéke nem haladja meg a tíz
lejt, és a rendeletben benne foglaltatik
az engedélyezett holmik listája is: író-
szer, gyújtó, sapka, sál, ilyesmik. És
mindenféle élelmiszert tilos osztogatni.

– Na, tudja, mit tennék, ha RMDSZ
lennék?

– Mit?
– Megkérdeznék egy szakit, hogy

a hallucinogén drogok élelmiszernek
minősülnek-e vagy sem.

– Szerintem nem. De egész ponto-
san mire gondol?

– Egész pontosan a maszlagra!

Molnár Tibor

Szakoktatás Marad Borbély 
László mentelmi joga

Traian Basescu államfő hétfőn arra kérte a képviselő-
házat, hogy elemezzék a Victor Paul Dobre, volt köz-
igazgatási miniszter és Borbély László, volt környezet-
védelmi miniszter mentelmi jogának felfüggesztésére
irányuló kérések újratárgyalásának a lehetőségét. Ám
a képviselőház jogi bizottsága ezt elutasította. A két volt tár-
cavezető  esetében az alsóház korábban nem járult hozzá, hogy
az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) bűnvádi eljárást
indítson ellenük. 

Mint ismeretes, a DNA befolyással való üzérkedéssel és va-
gyonnyilatkozata meghamisításával gyanúsítja az RMDSZ po-
litikai alelnöki tisztségét betöltő Borbély Lászlót. A politikus
emiatt áprilisban lemondott miniszteri tisztségéről. Victor Paul
Dobrét az államfő leváltásáról rendezett júliusi népszavazás
érvénytelenítésének szándékos hátráltatásával gyanúsította a
DNA. 

A képviselői mandátummal is rendelkező volt miniszterek
esetében csak akkor indíthattak volna bűnvádi eljárást, ha
ahhoz a képviselőház hozzájárul, de a két politikus „kiadását”
szeptemberben a képviselőház kor  mánytöbbsége elutasította.
Ennek a döntésnek a felülvizsgálatát kérte az államfő. (P.P.)

Úgy gondolom, az elméleti
líceumok meg kellene marad-
janak a jobb képességű diákok
számára, a kor követelménye-
inek megfelelően és nemzet-
közi mércét megütő
telje sítményekkel. A szaklíceu-
mok esetében pedig vagy el-
megyünk egy alaposabb
elméleti képzés irányába, de
akkor csökkenteni kell a diák-
létszámot, vagy a szakképzést
erősítjük meg, és akkor az na-
gyobb létszámmal a tömegok-
tatás része lehet.

Gyakorlatilag a szakiskolák
újraszervezése volna üdvös,
kettő, három vagy akár négy
éves időtartamban, a szakma
jellegétől függően. Az elméleti
órák számát a minimumra kel-
lene csökkenteni, hisz a lényeg
a gyakorlat, azaz a mesterség
elsajátítása.  Itt van még va-
lami, amit föltétlenül figye-
lembe kell venni: rengeteg
gyerek nem szeret elméleti is-
mereteket tanulni, nem leli
örömét benne. Kétkezi tevé-
kenységben viszont eredmé-
nyes: szeret barkácsolni, főzni,
varrni, tehát meg is fogja ta-
nulni, és érkezik a rég várt si-

kerélmény is. Tudniillik a meg-
ismerés, a tudás vágya veleszü-
letett tulajdonsága az
embernek, s ha a tudást nem
szűkítjük le az elméletre, akkor
kiderül, hogy minden gyerek
szeret valamit megismerni,
megtanulni. Van, aki informa-
tikát, más irodalmat, de van,
aki barkácsolni, fúrni-faragni
szeret, kerékpárt szét- majd
összeszerelni, és a sort lehetne
folytatni. Miért erőltetünk
akkor mindenkit arra, hogy ti-
zenkét évig koptassa az iskola-

padot? Számtalan olyan tanít-
ványom volt, akik történelem-
ből, számtanból, irodalomból
legfeljebb az elégséges szintet
érték el, nyolcadik után szakis-
kolában folytatták tanulmá-
nyaikat, többnyire a
„konsterben”, kitűnő és szor-
galmas mesteremberek lettek,
később jó családapák, egyszó-
val hasznos tagjai a társada-
lomnak. A nyolc év általános
iskola adja meg az alapot. Aki-
ben nincs hajlandóság elméleti
ismereteket elsajátítani, azt

ezzel ne kínozzuk, mert nincs
értelme. Ha közben egyebet
szívesebben csinálna, ne kény-
szerítsük számára fölösleges is-
meretek bemagolására. Az
országnak ácsokra, szobafes-
tőkre, esztergályosokra, szere-
lőkre van nagy szüksége most.

Talpra kellene állítani tehát
a szakképzés intézményét, va-
lahogy úgy, ahogy az anyaor-
szágban próbálják megoldani
ezt a kérdést.

Gábor Attila
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A Marosvásárhelyi Állatkert ma már olyan követelményeknek, formáknak tesz eleget, melyeket világszerte nagyon sok hasonló intézet irigyel. Ezt
azonban egyáltalán nem volt könnyű megvalósítani, és bizony nem egy-két napi munkát, hozzáállást igényelt. Amint azt Bereczki Boldizsár menedzser
elmondta: kellő időben a jó vonatra kellett felszállni. Elsők voltak az azprogram leadásánál, és ennek köszönhetően olyan pénzekhez jutottak, melyek
felhasználása által teljesen más formát nyert az állatkert.

„Vadállatokkal dolgozunk, itt nem 
lehet mellébeszélni, mint a politikában!”

Ami a több eurós befektetést il-
leti: tudni kell, hogy Marosvásár-
helynek ez volt az első ilyen
programja, amit Európa Uniós
alapokból kapott…

– Vásárhelynek ma egy olyan állat-
kertje van, amely eleget tesz az európai
elvárásoknak. Ez a megvalósítás nagy-
mértékben önnek köszönhető…

– Nem mondanám azt, hogy
mindez csakis nekem köszönhető. Ez
a folyamat 2007-ben kezdődött, ami-
kor a Környezetvédelmi Minisztérium
a Marosvásárhelyi Állatkertet válasz-
totta ki kiinduló pontnak. Ez az állat-
kert azért volt a többiekhez képest
előnyben, mert már akkor nagyon sok
követelménynek eleget tett. A mini-
mális biológiai teret és a feltételeket
biztosítani kell ahhoz, hogy állatokat
lehessen tartani.

2005-ben, egy Kolozsváron
végző építész, név szerint Adi

Turcu itt írta a diplomadolgoza-
tát. Turcu összejárta Európa ál-

latkertjeit és az az ismeretség,
dokumentáció, amit magával ho-

zott, igencsak szerencsés hely-
zetbe hozta  a szóban forgó

intézetet. Az ő segítségével, mo-
dern elképzeléseivel a 

programot benyújtják a Környe-
zetvédelmi Minisztériumhoz. 

Amint az ma már látható,
nem hiába.

– Mekkora összegből gazdálkodott
az állatkert?

– Nagyon sok mindent köszönhe-
tünk annak a szerencsés helyzetnek is,
hogy programunkkal is az elsők vol-
tunk. A Környezetvédelmi Minisztéri-
umtól startból négy és fél millió eurót
kaptunk. A szerződést 2008 novembe-
rében írták alá. Három év állt a ren-
delkezésünkre, hogy a munkálatokat
befejezzük. Igaz, voltak apróbb késé-
sek, csúszások, de kérdezném én,
hogy hol nincsenek?

– A 20 hektáros terület-gyarapo-
dással még mit nyert az állatkert? 

– A területnek is megvan a saját
maga története. Nem akarok most
ebbe részletesen belemenni, azonban
röviden elmondom azt, hogy 1965-ben
az erdészeti hivataltól kaptunk negyven
hektárnyi területet. Ennek azonban
csak a felét tudtuk bekeríteni, és ahogy
az lenni szokott, néhány évvel ezelőtt
még azt is be kellett bizonyítanunk,
hogy a telek másik része is a miénk…
Mára azonban ez a gond is megoldó-
dott. Most mind az egészet használhat-
juk, és használjuk is. Ez a negyven
hektár be van kerítve, katasztrálisan is
az állatkert tulajdona, sőt az összes
épület, de a legkisebb részecske is hi-
vatalosan fel van térképezve. 

– A korszerűsítés eredménye tükrö-
ződött az idei forgalomban?

– Ez már az elmúlt évben is érzé-
kelhető volt. Az idén pedig amolyan
csúcsforgalomról beszélhetünk. Na-
gyon jó nyarunk volt, és ezeknek a hó-
napoknak rengeteg látogatót
kö szönhetünk. Tudjuk azt, hogy Ma-
rosvásárhely nem egy turisztikai köz-

pont, nem lehet Brassóval, a tenger-
parttal, vagy például Temesvárral egy
napon emlegetni, de ettől függetle-
nül, akik itt jártak, vagy akik átutaztak
Marosvásárhelyen, azok közül szép
számban meglátogatták intézmé-
nyünket. Igaz, e cél érdekében mi is
mindent megtettünk. Az állatkertet
reklámoztuk, hirdettük, de ebben a
kapitalista világban csak így lehet. 

Hétköznap körülbelül 1500-an, a
hétvégén pedig átlagosan 3000-en lá-
togatják meg az állatkertet. Ez azt je-
lenti, hogy a látogatók száma
megtriplázódott. 

– Van-e akadálya annak, hogy az
állatkert honlapját is színesebbé te-
gyék? Gondolok itt bővítésre, illetve
többek között az írott rész több nyelvre
való lefordítására?

– Mindig azt mondom, hogy min-
dennek megvan a maga ideje. Ma már
eljutottunk egy olyan szintre, amikor
kötelező módon mindenre oda kell fi-
gyelnünk. Természetesen nem csak a
gyakorlati környezetet akarjuk színe-
sebbé tenni, hanem mindent, ami

ehhez tartozik. Ennek érdekében szí-
vesen fogadunk bármiféle észrevételt,
pont úgy, mint ezt is. Az elmúlt évek-
ben rengeteget dolgoztunk, mindenre
figyeltünk, amire lehet. Biztos vagyok
benne, hogy akadnak még hiányossá-
gok, de ezeket orvosoljuk, mert ennek
ez a rendje. És hogy a kérdésére vála-
szoljak: a honlap kérdése is meg fog
oldódni beleértve a nyelvi formákat és
nem utolsó sorban a többi hiányossá-
got is.  Lassan ugyanis itt van a tél, a
hibernálási időszak. Biztos vagyok
abban, hogy a soron következő hetek-
ben-hónapokban az elmondottak is
megoldódnak.

Voltak még kérdések, és vol-
tak még válaszok. Megnéztük az
új, korszerű épületeket, létesít-
ményeket. A nyomatékosság ér-
dekében arra az elhatározásra
jutottunk, hogy vizuális élménye-
inket fényképeinkkel mutassuk
be olvasóinknak. Úgy hiszem,
ezek a képek magukért beszél-
nek.

Nagy-Bodó Tibor

Bereczki Boldizsár



Az igazságot csak akkor
merjük kimondani,  amikor
tudjuk, halálosan betegek va-
gyunk.

Három álmodozó tekintetű
kisasszony lakott a harmadik
szomszédban,  Póli, Erzsi és
Jolán. Ez a három álmodozó
tekintetű kisasszony állítólag
úgy határozott, hogy férjhez
nem mennek soha,  életüket
magányosan élik le, az örök-
lött ezüst eszcájgok, porcelá-
nok és szépkötésű könyvek kö-
zött.  Naphosszat ültek az
udvaron, olvasgattak, vagy az
elmenő felhőket nézték, ha
olyan volt az idő. Úgy ültek ott
hárman, mintha nem is ezen
a földön lennének, hanem va-
lahol fönt, a magasságos
egekben.

Csak ebbe a Jolánba ütött
bele valami, mert egyszer ön-
fejűleg nekifutott a valóságos
életnek. Egy kicsit férjhezment
Tóth Jóskához, de megbánta,
s visszament az ezüst eszcáj-
gok, porcelánok, szépkötésű
könyvek közé. És naphosszat
nézte az eget.

Már nem emlékszem, mi-
ért, de épp ebben a stádium-
ban látogattam meg a kisasz-
szonyokat,  akik kint ültek az
udvaron, olvasgattak, vagy az
elmenő felhőket figyelték,
hogy melyik merre tart, lesz-
é belőlük eső, vagy nem lesz. 

Kérdem Jolántól, mit tet-
szik olvasni, Jolán, hogy úgy
bele van temetkezve abba a
szép könyvbe.  Azt mondja Jo-
lán, a Hitel, Világ, Stádium van

most soron, kiolvasásuk eltart
a jövő hétig. Mert ugye, ma-
lacok vannak, azokat is el kell
látni. Mondom Jolánnak, Jo-
lán, hoznék én is két malacot
maguknak a többi mellé, ha
adna értük egy könyvet, mert
énnekem nincs, amibe bele
tudnék temetkezni. 

És melyik könyvet szeret-
néd a malacokért, kérdezte Jo-
lán. Mondom, én a Stádiumot,
mert annak a címe roppant ti-
tokzatos, még a jelentését sem
ismerem.

Tizenkét éves voltam, ami-
kor két malacért enyém lett a
Stádium. De véle együtt a Hi-
tel, s a Világ is. Mert jószívű
kisasszony volt Jolán, ölnyi
könyvet adott  még ráadás-
nak, pedig nem is kértem.

Szegény Széchenyi! 
Sokszor elgondolom, mit

értek el a kisasszonyok azzal,
hogy a legnagyobb magyar-
nak három fontos könyvét el-
olvasták ezen az udvaron, eb-
ben az eldugott faluban? De
kérdezhetném úgy is, mit ér-
tek el „a négy folyó és három
bérc honában”, amiképpen
Arany János fogalmazta? 

Talán semmit! 
Csak olvasták csöndben a

könyveket, és nézték az eget.
Még csak föl sem jajdultak,
hogy hé, emberek, a mi falunk
is ég, az országgal együtt!  Ta-
lán attól féltek, ők is sóbál-
vánnyá változnak, mint Lót fe-
lesége, aki a tilalom ellenére
visszafordult, hogy lássa a lán-
goló várost. 

De nem följajdulni, még
jósolni sem mertek a füstölgő
jelekből, nehogy úgy járjanak,
mint Kasszándra, a trójai király
lánya, akit azzal büntettek,
hogy jóslatait senki se higgye
el, pedig azok később betelje-
sedtek.

Bevallom, én magam sem
értem el sokat azzal, hogy két
malacért enyém lett a Hitel, a
Világ és a Stádium. Már csak
azért sem értem el sokat, mert

engem nem kedvelt Klió, a
történetírás  múzsája. Igaz, én
sem kedveltem őt, soha! Csu-
pán a Hitel utolsó mondata
maradt meg emlékezetem-
ben: „Sokan azt gondolják:
Magyarország – volt, én azt
szeretem hinni: lesz!”

Ennyi maradt meg emlé-

kezetemben. Nem sok! A hit-
hez talán elegendő.

És mi van a Stádiummal?
Mindig valamilyen stádi-

umban vagyunk. 
Volt idő, amikor lelkesen

meséltem apámnak,  mit lát-
tam a Vaskapunál. Mondtam,
jól figyeljen, épp most változik
a világ, most fordul meg a tör-
ténelem. Lesz villany, fény önti
el az utcákat, kerekek forog-
nak, könnyebb lesz az élet. 

Apám azt mondta, lehet,
hogy fény önti el az utcákat,

de könnyebb nem lesz az élet.
A történelmet a járásáról lehet
megismerni. Eddig sántítva,
bicegve  jött, úgy is megy tova.
Sántítva, bicegve. Az idők vé-
gezetéig. És azt javasolja, a
nagy lelkesedésről mondjak
le. 

Egy napon lemondtam. De
csak a lelkesedésről mondtam
le. A reményről nem. Arról
csak most kezdek lemondani. 

Ebben a mostani stádium-
ban. Amikor halálos betegsé-
gemben szétnézek magam
körül, lám, a világban mi van. 

És mi van?
Az van, hogy nem kell

nagy áldozattal megszerez-
nünk a könyveket, valósággal
reánk omlanak a könyvek! Úgy
omlanak reánk, hogy kürttel,
dobbal, dallal és fesztiválokkal
csalogatnak a könyvek köze-
lébe. Mintha azt akarnák, ne
beléjük temetkezzünk egy hűs
udvaron olvasgatva, hanem
inkább bennünket temesse-
nek maguk alá a könyvek.  

Hogy jók-e, vagy silányak
ezek a könyvek, mindegy! Csak
könyv legyen. 

Ez az a stádium, amikor
nem az számít, mi van egy
könyvben leírva, hanem az,
hogy el legyen adva. 

Ma nem az ige, hanem a
statisztika az úr! Nagy úr a sta-

tisztika.  Ha a statisztika azt
mondja, két beteg közül csak
az egyik hal meg, akkor rend-
ben van minden, az  eredmény
jó. Annak, aki megmarad. És
ki marad meg? A hatalom bir-
tokosai maradnak meg még
egy ideig, mert nekik van pén-
zük, hogy külhonban gyógy-
íttassák magukat. Híznak és
gyarapodnak. Némelyik úgy
beleszeret a hatalomba, hogy
lelöki társát a fölötte lévő polc-
ról. Mert kell neki az a polc!
Mire? Hát arra, hogy fentről
lekiálthassa, ő a kiválasztott,
őt illeti az ítélkezés joga. 

Vegyük még egyszer elő
Arany Jánost. Ő mondja: „Ez-
előtt a háborúban Nem követ-
tek semmi elvet, Az erősebb a
gyengétől Amit elvehetett, el-
vett. Most nem úgy van. A vi-
lágot Értekezlet igazgatja: S
az erősebb ha mi csinyt tesz,
Összeül és – helybehagyja.”

Milyen nap van ma? Csü-
törtök? Mintha szerdán, vagyis
tegnap mondta volna...

Ilyen a mostani stádium?
Ilyen. Nemcsak a mostani.

A hatalom arca semmit nem
változott évszázadok óta. Min-
den vonása, ránca, szemének
pillogása, kaján mosolya a
régi. Még a bibircsók is rajta.
A mindenkori stádium,
ugyanaz a stádium!
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Az oldalt szerkeszti: Bölöni Domokos

Páll Lajos versei
(1938–2012) 

A festő kaszál

Omolj sárga virág a kaszám előtt,
ma a kakukkszegfű duzzog, nem hajt,
ring a vérfű arasszal minden fölött,
sátés kaszálón torzsa daganat.
Virágok halála, festetni akar,
mit a képzelet őriz valahogy,
homályos zöldek fölött elleng a kar,
hol szállni kéne, maradok gyalog.
Omolj sárga virág, dűlj, dűlj a rendre,
a kerítés szürkén bekeretez,
üllők csengő hangja szinte jelre,
a folytatáshoz lélegzetet vesz,

kopogó kalapács nem lehet zene
e miséhez, minek szín az istene.

Bezárva

Nem a falu
zárt magába,
én szorultam
kapuzárra.

Ha poroszló
nem jön, fülel,
előbb-utóbb
mindent meglel.

Meglel, kérdez,
kutyát nyaggat,
jó hogy nem let-
tem szabadabb.

Jó, hogy ennyit
bír a bőröm,
s nem kell semmit
megköszönnöm.

Elekes Ferenc

Mostani stádium
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Fő-főszerkesztő: Molnár Tibor

A hét mottója:

Az úgynevezett „igazi falusi
tejíz” valójában az istállótrágya
kipárolgásából származik.

Rádió GaGa – szív küldi szív-
nek. A pofánk majdnem lesza-
kadt, amikor a múlt szombati ze-
nés kívánságműsorban Markó
Béla dedikált egy dalt Toró T. Ti-
bornak. Egy Fonográf-dalt. Ezt:

Jöjj kedvesem, gyere, mondd el,
mit érzel,

Titkolni kár, hisz látom én.
Jöjj kedvesem, gyere, mondd el,

mit érzel,
Az élet nem lányregény.
Jöjj kedvesem, hiszen szép sze-

med könnyes,
Úgy érzem, mást akartál.
Jöjj kedvesem, hiszen szép sze-

med könnyes,
Úgy érzem, most csalódtál.

Ne legyél bánatos, én komolyan
gondolom,

Hogy hozzám tartozol, és én hoz-
zád tartozom.

Meglátod, rendbe jönnek majd
a dolgaink,

Lesznek még szép napjaink…

Magyar kártya. Aggasztó je-
lenség: a választási kampány kez-
dete óta a navétás vonatokon
utazó román ingázók is egyre
gyakrabban veszik elő a magyar
kártyát.

Libamáj. „Aki Márton-nap liba-
májat nem eszik, egész évben
éhezik” – tartja a népi hülyede-
lem, a realitás viszont egy kicsit
más: aki Márton-nap (vagy bár-
mely más napon) libamájat fal,
egész hónapban koplal! Főleg, ha
az illető nyugdíjas, tanár, átlag-
közalkalmazott satöbbi, ugyanis
egy kiló libamáj árából több mé-
ter parizert, fél mázsa disznómá-
jat vagy egy puttony zsírnakvalót
lehet venni: 200-250 lejért vesz-
tegetik kilóját. S akkor még
csoda, hogy gőgös gúnár Ge-
deon?

USL-s jelöltek górcső alatt.
Beindult a választási kampány,
és vele együtt a cellulóz-alapú
újrahaszontalanítás: papírból
szemetet. A Maros megyei USL
nem is szórólappal, hanem mind-
járt egy A4-es méretű füzettel je-
lentkezett, amelyben bemutatják
a jelöltjeiket; nézzük meg alapo-
sabban:
● A tizenkét, azaz négy szená-

tor- és nyolc képviselőjelölt szinte
kivétel nélkül bárgyún moso-
lyogva, kinyújtott karral pózol,
felfele fordított tenyérrel; valami
lökött kampánystratéga szerint
ez bizonyára őszinteséget meta-
kommunikál, és bizalmat kelt a
választókban; bennünket az Őr-
torony és az Ébredjetek című je-
hovista képregényekben látott
tökkelütöttek fotóira emlékeztet-
nek.
● Két magyar is van köztük:
Mora Akos-Daniel és Lukacs Lo-
rand Istvan – így, szépen, ékeze-
tek nélkül. Utóbbi későn érő típus
lehet: negyvenéves kora dacára
az szerepel a felsőfokú tanulmá-
nyoknál, hogy harmadéves Ma-
nagement-Marketing szakon;
azt, hogy a Harvardon vagy
Cambridge-ben, elfelejtették
odaírni.
● Habár valamennyien egy
egész oldalt kaptak a bemutat-
kozásra, egyedül Dinu Gheorghe
Socotar említi meg, hogy minden
választó támogatására ácsingó-
zik, etnikumtól függetlenül. De
tekintve, hogy a Nyárád-menti,
gyakorlatilag színmagyar körzet-
ben indul (ahol a Kerekes-Bor-
bély helycsere történt), ez a mi-
nimum.
● A libánfalvi – jelenleg is par-
lamenti képviselő – deputátje-
lölt, Gliga Vasile Ghiorghe román
népviseletben, pörge kalappal a
nyakán nőtt gumón domborít.
Azt is megtudjuk róla, hogy há-
rom gyereke van: Vasile Cristian,
Dumitrita és Mirona, valamint
hogy Libánfalva (Ibanesti) és Al-
sóköhér (Chiheru de Jos) díszpa-
rasztja, pardon, díszpolgára.
● És végezetül: régi kedves hun-
garofil ismerősünk, Stefan Some-
san ülve bambul bele a lencsébe,
mögötte a szekrényen egy 2009-
es falinaptár. Későre jár, az én
időm lejár…

Bond. Transz-Bond. A Transin-
dex múlt heti Szavazógépes kér-
dése: Ki lehetne a magyar James
Bond? Az általuk kínált válaszle-
hetőségek:

Hát Stohl Buci, ki más?
Tánczos Barna, csak rá kell

nézni!
Nagy Zsolt, csak meg kellene

szervezze a comebackjét

Nagy István, a Seroussi öltöny
reklámarca

Ráduly Róbert, mert karakte-
res az álla
Böndi. Gyöngyike Böndi
Rózsa Sándor
Egyik sem

A Központ kérdése: Ki lehetne
az erdélyi Bond-lány?

Dancs Annamari
Csép Éva Andrea
Lokodi Edit Emőke
Biró Rozália
Kilyén Ilka
Mende Gaby
Parászka Boróka
Szász Jenő

Nőket a bankókra! Aláírásgyűj-
tésbe kezdett két civil szervezet
Bukarestben azért, hogy a román
lej legalább egyik címlete nőnek
állítson emléket. A Partnerség az
Esélyegyenlőségért Alapítvány és
az ActiveWatch Sajtófigyelő
Ügynökség által indított Altfem
muffegylet, izé, feminista moz-
galom önkéntesei már több ezer
járókelőt győztek meg arról, hogy
aláírásával támogassa a kezde-
ményezést.
A kampány két részből áll: a szer-
vezők először össze akarnak gyűj-
teni ötvenezer aláírást, és ezeket
eljuttatják a román jegybankhoz.
A második szakaszban megsza-
vaztatnák a poport arról, kit áb-
rázoljon az első, női személyisé-
get megjelenítő bankjegy. A
kezdeményezők tizenkét törté-
nelmi személyiségre tettek javas-
latot: köztük van a világ első női
idegsebésze, Európa első mér-
nöknője és a trianoni döntést
6hatós diplomáciai lobbival be-
folyásoló Mária királyné is.
Az a baj ezekkel az emancipun-
civáló izgalmakkal, hogy mindig
csak magukra gondolnak, más
kategóriák egyenjogúságára már
nem. Oké, legyen fehérnépes
bankó, de akkor tegyünk ki más
esélyegyenlőtleneket is, dupa
cum urmeaza:
– szellemi hajléktalant (Gigi Be-

cali, Elena Basescu)
– törpét (Adrian Copilul Minune)
– cigányt (Nicolae Guta, Stefan

Banica, Jócka)
– meleget (ide inkább nem ne-

vesítünk senkit, mert még be-

perel, vagy minimum tiltakozó
levelet ír)

– székelyt (Markó Béla, Markó
Béla, Markó Béla)
– magyart (Tőkés László, Borbély

László, Szent László)
– szórványmagyart (Toró T. Tibor)

Szadi pópa. Hatalmas megle-
petést okozott egy görög pópa,
akinek istentiszteleten szólalt
meg a mobilja. A döbbenet akkor
vált teljessé, amikor a fiatalabbak
rájöttek, hogy mi isten szolgájá-
nak a csengőhangja: a mobil a
Prodigy együttes Smack My Bitch
Up, nőellenességgel és családon
belüli erőszakra való felbujtással
vádolt, heves vitákat kiváltó szá-
mával figyelmeztette az ortodox
papot arra, hogy hívása érkezett.
Yes!!!

Szupermarketes punciva-
dász. Érdekes hobbija van egy
mukinak: a boltokban filmez be
a lengén öltözött lányok, asszo-
nyok lába közé. Az áldozatoknak
fogalmuk sincs róla, hogy az illető
egy speciális eszközzel a leginti-
mebb testrészeiket is levideózza.
Addig követi a miniszoknyás nő-
ket, amíg sikerül a tangájuk min-
táját is kivennie, már ha viselnek
fehérneműt.
Sőt, az amatőr filmes egy közös-
ségi oldalra is felpakolja a pin-
kóvideókat, hogy mások is él-
vezni tudják a látványt. Hát nem
marha rendes?

Az elkapott futár. A Pizza Hut
egyik futára úgy gondolta: az el-
maradt borravalóra az a méltó
bosszú, ha lehúgyozza a kliens
ajtaját. Az Ohio-i csávó áldozata,
Chloe Teply azt nyilatkozta, hogy
bár tényleg nem tudott borrava-
lót adni, de mindenképp pizzát
akart burkolni. 
Az esetet felvette az épület biz-
tonsági kamerája, és a futárt
azonnal kirúgták.
Nagyon helyes! Nem az, hogy el-
bocsátották, hanem az, hogy le-
vizelte a smucián manci ajtaját,
mert ami jár, az jár! De ha vala-
mivel megfontoltabb, még szebb
(és szankcionálatlan!) bosszút áll-
hatott volna, a következő rende-
lésnél: a forró pizza tetején sok
minden néz ki pont úgy, mint a
nyúlós, olvadt sajt…

EMELT SZINTŰ
ÉRETTSÉGI TÉTELEK
Magyar nyelv 
és irodalom

1. Írjátok át József Attila
Óda című költeményét
elektronikus változatba,
megtartva az eredeti szó-
tag- és sorszámot, vala-
mint a rímképleteket. A
cím: Dióda.
2. Írjátok újra a Toldit esz-
perente nyelvezetben.
(Egy kis segítség: „Hé, pa-
raszt! melyik út megyen itt
Budára?” – Te retek, merre
eredjek seregemmel
Pestre?)
3. Találjatok ki új szófajo-
kat (legalább ötöt).

Matematika&Logika

1. Alkossatok egy olyan
huszonhétszöget, amely-
nek oldalai egy-, két-, há-
rom-…huszonhétjegyű
prímszám hosszúságúak,
és átlói az illető közbeeső
szögek összegeinek a köb-
gyökei. 
2. Cáfoljátok meg Pitago-
rász tételét.
3. Ha másfél tyúk másfél
nap alatt, akkor…

Fizika

1. A párhuzamos univer-
zumok találkoznak-e a
végtelenben? Indokoljátok
meg a választ.
2. Szerkesszetek gömbvil-
lámhárítót (műszaki ábra,
működési elv).
3. Hány méteres körzetben
szóródik szét egy tizenkét
és fél kilós bébifóka, ha
fénysebességgel hozzá-
vágjuk a Tádzs Mahalhoz?

Kémia

1. Egy mól annak az
anyagnak az anyagmeny-
nyisége, amelyben 6x1023
darab részecske van. Hány
mólos a Promenada Mall,
ha az Avogadro-törvény
csak félig igaz?
2. lítsuk be a sütőt, ha ion-

rácsos linzert akarunk
sütni? És ha protonhalas
pizzát?
3. Alkossatok minél több
értelmes magyar szót a
periódusos rendszerben
található kémiai elemek
vegyjeleiből; egy szón be-
lül ugyanazt többször is
használhatjátok (például:
CuNCuS, FOSOS, BaSSZUS,
POPSi satöbbi).

Vallás

1. A Biblia szerint már első
naptól kezdve „lőn este és
lőn reggel”; hogyan lehet-
séges ez, amikor Isten a
Napot, a Holdat és a csil-
lagokat csak szerdán te-
remtette meg?
2. Ádám és Éva miért nem
evett az Élet Fájáról, ami-
kor az nem is volt meg-
tiltva?
3. Hány szögre és hány
deszkára lenne szükség
Visnu keresztrefeszítésé-
hez? Milyen vastag és mi-
lyen fajta fát kellene hasz-
nálni Buddha esetében?

Angol

1. Fordítsátok le a Családi
kört angolra, de rímeljen
is! (Példa: Zúg az éji bogár,
nekimegy a falnak, / Na-
gyot koppan akkor, azután
elhallgat. – The nightbug
is buzzing, than bangs into
the wall / He’s not noisy
any more, not noisy at all.)
2. Fordítóprogram segít-
ségével fordítsátok le az
eredeti Hamlet első három
felvonását magyarra,
utána azt vissza angolra,
majd az így kapott angol
szöveget – immár segít-
ség nélkül – ismét ma-
gyarra.
3. A Queen „We Are the
Champions”, az Edda „Mi
vagyunk a rock” és a „Noi
suntem romani” szövegeit
felhasználva írjatok egy
vicces kelta bordalt.

► A vi lágvégéig hátralevő napok száma: 37 ◄
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Előfizetési akció!
A Központ hetilap a következő előfizetési csomagokat ajánlja kedves olvasóinak:

E l ő f i z e t é s :
3 hónapra 13 RON
6 hónapra 25 RON
12 hónapra 50 RON

Hívjon telefonon és ügynökünk házhoz megy.

tel.: 0744.253.026.

Az Éjszakai Menhely
felkészült a hideg évszakra! 

Jelenleg 103 hajléktalan személy van elszállásolva a
Rozmaring uca 36. szám alatt levő Éjszakai Menhelyen.

Figyelembe véve a hideg évszak közeledtét, eleget tettek a létesítmény megfelelő
működéséhez szükséges összes feltételnek.

Megemlítjük, hogy a menhely 120 férőhelyes és meghatározott időre szállást
biztosít, azon személyeknek, akik marosvásárhelyi lakhellyel rendelkeznek.

Fodrászokat keres a Paris Beauty Center.
Érdeklődni a 0723.231.293. telefonszámon.
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Álláshirdetések
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal versenyvizsgát

hirdet az időszakosan megüresedett köztisztviselői állások
betöltésére:

– felügyelő-asszisztens a Személynyilvántartó Közösségi Szolgálat keretében az
Informatizált személy-nyilvántartó osztályra;

– felügyelő-asszisztens a Gazdasági Igazgatóság keretében az Adó- és illeték-
meghatározó, -begyűjtő osztályra;

– főfelügyelő a Főépítész Igazgatóság keretében a Városrendezési, tartós
fejlesztési és informatizálási osztályra.

A vizsgára a polgármesteri hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén kerül sor, a
kiegészítő vizsgát 2012. november 26-án, az írásbeli vizsgát 2012. november 27-én, az
interjút november 29-én tartják.

Az iratkozási iratcsomókat a felhívásnak a Hivatalos Közlöny III. részében való közzétételétől
számított 8 napon belül kell leadni az intézmény székhelyén, és tartalmazniuk kell a 2008. évi
611-es számú kormányhatározat 49. cikkelyében felsorolt iratokat.

A részvételi feltételeket, a szükséges iratokkal, illetve a bibliográfiát az intézmény
székhelyén kifüggesztik, illetve a www.tirgumures.ro honlapon is elérhető lesz.

Bővebb tájékoztatás a 0365/801-866-os telefonszámot kérhető naponta 8 és 14 óra között.

Felkészültek a télre 
Tíz hóekével felszerelt haszonjármű (öt 10 tonnás és öt 5
tonnás), két homlokrakodó gép, két járdatakarító hóeke,
két 10 tonnás önürítő tehergépkocsi és egy útgyalu
képezi azt a “nehéztüzérséget”, amelyet hadba állítanak
ezen a télen. 

A gépkocsikat szükség esetén a polgármesteri hivatal és a Salubriserv Rt. közös terve szerint
vetik be a városban 2012. november 15-e és 2013. március 15. között. „Fel vagyunk készülve
arra, hogy a gépkocsi– és a gyalogosforgalom megkönnyítése érdekében nehéz tél, sűrű
havazás esetén eltakarítjuk a havat a főutcákról és a lakónegyedekből. 4500 tonna sódert, 450
tonna sót és 10 tonna kalcium-kloridot szereztünk be csúszásgátló anyagnak” – mondta
Claudiu Maior tanácsos.

Az Állatkert 
áttér a téli időszámításra

2012. október 25-től kezdődően, az Állatkert látogatási prog-
ramja, naponta 10.00 és 16.00 óra között lesz. A Marosvásár-
helyi Állatkert tehát áttér a téli időszámításra.
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2012. november 3-án ünnepi istentiszteletre került sor a marosvásárhelyi alsóvárosi gyülekezet templomában, amelynek keretén belül beiktatták
tisztségébe az esperest és az egyházmegye megválasztott tisztségviselőit. A fogadalomtétel és a szeretetvendégség után arra kértük a nagytiszteletű
esperes urat, beszéljen olvasóinknak személyéről, gyülekezetéről, terveiről.

„Azoknak, akik Istent 
szeretik, minden javukra van”

- Beszélgetés Jakab Istvánnal, a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye újonnan megválasztott esperesével –

– Beszéljen, kérem, először is magá-
ról: mikor, hol született? Hol végezte ta-
nulmányait? Hol voltak parókiái? Mikor
került a galambodi egyházközség élére? 

– 1970-ben születtem Széken és itt
töltöttem boldog gyermekkoromat, itt
jártam elemi iskolába is. Középiskolai
tanulmányaimat Kolozsváron, a 3- as
számú Matematika Fizika Líceumban
(ma Báthory István Elméleti Líceum)
végeztem. A teológiai tanulmányok be-
fejezése után egy évet szolgáltam a
Egyházközségben, majd két évet se-
gédlelkész voltam a Kolozsvár Bulgá-
ria- telepi Gyülekezetben. 1997 óta a
Galambodi Református Egyházközség-
nek vagyok a lelkésze, itt szolgálok csa-
ládommal, nejemmel, aki vallástanár,
és három gyermekünkkel.

– Milyen közösség a galambodi?

– A Makkai Sándor Mi, Ernyeiek
című regényében szereplő Gerle- falva
nem más, mint Galambod. A falu Ma-
rosvásárhelytől 12 km- re fekszik, Me-
zőcsávás községhez tartozik. Az
egyházközség első említése a 14. szá-
zadig vezethető vissza. Ma összesen
200 lélek tartozik egyházközségünk-
höz, nem szűkölködünk sem lelki, sem
anyagi áldásokban. Fontos megemlíte-
nem, hogy az elmúlt 20 évben stabil a
gyülekezet lélekszáma, nem egy kiöre-
gedőben lévő egyházközség vagyunk.
Gyermekeink szinte minden alkalom-
mal hiánytalanul jelen vannak vallásó-
ráinkon, fiataljaink szívesen jönnek
iúsági alkalmainkra, felnőtt gyüleke-
zeti tagjaink pedig szeretnek temp-
lomba járni, szívesen adakoznak.

– Ön bizonyára ismeri a mezőségi re-
formátus magyar emberek mindennapi
gondjait, bajait. Mit gondol, hogyan le-
hetne megfékezni a mezőségi 
egyházközségek szórványosodását, el-
néptelenedését, a hívek elnemzettelene-
dését? 

– Nem állíthatom, hogy az egyház-
megyénk lelkipásztorai között én isme-
rem a legjobban a Mezőséget, hiszen
vannak társaim, akik hosszabb ideje
szolgálnak mezőségi gyülekezetekben,
de éppen a napokban gondolkoztam el
azon, hogy jómagam nemcsak mező-
ségi gyülekezetben szolgálok, hanem
származásomnál fogva is idevalósinak

vallhatom magam. Mindenekelőtt fon-
tosnak tartom megjegyezni, hogy sze-
retem a Mezőséget, szeretem az itt élő
embereket. Pár éve egy hasonló kér-
désre azt válaszoltam: amikor Galam-
bodra érkeztem családommal, azért
szerettem a galambodiakat, mert nem
ismertem őket, ma el tudom mondani,
hogy azért szeretem őket, mert megis-
mertem életüket. Örömeikkel és bána-
taikkal, erényeikkel és hibáikkal együtt.
És ez igaz az egész Mezőségre is! A me-
zőségi embereknek sok tekintetben ke-
vesebb jutott a földi jóból, mint Erdély
más tájegységeinek: termőföldje nem
hasonlítható a Nyárád- mente vidéké-
hez, történelme nem olyan dicső, mint
a Székelyföldé, a mezőségi táj nem ha-
sonlítható a szépséges Hargitához. Sok-
féle hátránnyal, nyomorúsággal kellett
megküzdenie a Mezőségnek törté-
nelme során, az asszimilálódás nagyon
nagy mértékben fejtette ki szomorú
hatását, de a mezőségi ember is küzd a
maga módján a megmaradásért, a
fennmaradásért, és mivel tudja, hogy
rajta (is) csak az Isten segíthet, talán
nagyobb hittel keresi a Megtartó Istent.
A megmaradásra sem itt, sem másutt
nincs más lehetőség, csak az Ige általi
megújulás révén. Isten Lelke megújít
egyént és közösséget, egyházat és
nemzetet. Egyedüli reményünk az élő
Jézus Krisztus. Komolyan venni hit által
Isten felkínált kegyelmét, ez a megma-
radás útja.

– Ön szerint az egyháznak feladata
a nemzeti értékek megőrzése, megmen-
tése, a kulturális élet művelése?

– Az egyház feladatát, küldetését
Jézus Krisztustól kapja, ami nem más,
mint az evangélium hirdetése. Ugyan-
akkor hisszük, hogy ahol Isten Igéje
megszólal és halló fülekre, befogadó
szívekre, engedelmes életekre talál, ott
a nemzeti identitástudat is egészséges
mederbe terelődik. A keresztyén ember
számára fontos a nemzeti öntudata, a
nemzet értékeinek megőrzése, a kul-
túra ápolása, gyarapítása. Tehát kérdé-
sére válaszolva: igenis van
megbízatása, feladata az egyháznak
ilyen téren is.

– Van- e jelmondata – például egy
ige –, ami vezérli az életben, szolgálat-
ban, ami erőt ad a nehéz percekben a
folytatásra? 

– Igen, természetesen több vezér-
igém is van, de mind közül számomra
a legkedvesebb Pál Rómaiakhoz írt le-
velének 8,28 verse: „Tudjuk pedig, hogy
azoknak, akik Istent szeretik, minden
javukra van.” Sok nehéz helyzeten segí-
tett át a Szentírásnak ez a csodálatos
üzenete.

–  A 2012. augusztus 31- én tartott
egyházmegyei közgyűlésen önt válasz-
tották a Maros- Mezőségi Református
Egyházmegye esperesének. Mit gondol,
miért esett önre a szolgatársak válasz-
tása? Mivel érdemelte ezt ki?

– Nehéz kérdés! Szeretném elmon-
dani, hogy elsősorban az Úr kezéből fo-
gadom ezt a tisztséget, megbízatást.
Isten, amikor kiválaszt valakit valami-
lyen feladatra, különleges szolgálatra,
akkor nem érdemek szerint dönt. Re-
formátus hitünk szerint minden kegye-
lem. Hiszem, hogy az én esetemben is
Isten kegyelmi kiválasztásáról van szó,
melyet először nem is velem, hanem
azokkal a szolgatársaimmal közölt, akik
megkérdeztek, hogy elvállalnám– e a
tisztséget. Miután elhangzott felém a
felkérés, imádságban Isten elé tártam
mindezt. Kaptam igei választ is, de az
Egyházmegyei Közgyűlés döntését is
imádságomra adott válaszként értéke-
lem. Remélem, hogy megbízó Uram al-
kalmassá tesz az esperesi feladatok
szerinte való betöltésére.

– Milyen tervekkel néz új megbíza-
tása elé? Lesznek- e reformok, újítások
az egyházmegye életében? 

– Igei reformokra, megújulásra fo-
lyamatosan szükség van. Ez nem em-
beri terv, igény, szándék csupán,
hanem mindenekelőtt Isten akarata,
parancsa. Feladatunk figyelni a Szent
Lélek vezetésére, és engedni, hogy Ő
elvégezze előbb bennünk, majd álta-
lunk a szerinte való reformokat. Meg-
látásom szerint az Ige szerinti
hagyományokat meg kell őriznünk, hi-
szen ezek stabilitást adnak életünknek,
az újításokra pedig azért van szüksé-
günk, mert ez által új impulzusokat
nyerünk. A lényeg, hogy mindenben a
Lélek vezessen!

Szeretnénk még nagyobb hang-
súlyt fektetni a presbiteri továbbkép-
zőkre, iúsági konferenciák rendszeres
megszervezésére, a nőszövetség áldott
és áldozatos szolgálatára továbbra is
nagy szükségünk lesz, ezek az ágaza-
tok eddig is működtek, de szeretnénk,
ha új lendületet vennének. Újszerű
kezdeményezésként említeném, hogy
az értelmiségieket szeretnénk sokkal
inkább megszólítani, mint eddig tet-
tük. Fájdalommal vallom meg, hogy
nem figyeltünk eléggé rájuk az elmúlt
időszakban, hiszen nagy segítségünkre
lehetnének a szolgálatban. Szüksé-
günk van rájuk! Több visszajelzésből
tudom, hogy szívesen bekapcsolódná-

nak az egyház tevékenységébe. 

–  Van- e még valami, amit el sze-
retne mondani a lap olvasóinak?

Kérem az olvasókat szeretettel,
hogy imádkozzanak elöljáróinkért,
egyháziakért és világiakért egyaránt.
Vezetőnek lenni nem csak megtisztel-
tetés, kiváltság, hanem komoly fele-
lősség, nehéz feladat. Isteni
bölcsességre, erőre, kitartásra van
szüksége minden vezetőnek, ezért fon-
tos, hogy imádkozzunk értük.

A közelgő adventre előretekintve
kívánom a kedves olvasóknak, hogy
tudjanak hittel tekinteni a jöven-
dőnkre, hiszen a jövőnk is Isten kezé-
ben van. Belé vetett hittel járjuk
életutunkat, szeretettel éljük meg em-
bertársainkkal, elsősorban családtag-
jainkkal való kapcsolatunkat,
reménységgel tekintsünk előre, hiszen
Valaki előttünk végig ment az úton,
Valaki most is velünk van, Valaki vár
ránk és Valaki utánunk jön, hogy ma-
gához vigyen. Ez a Valaki az igaz Jézus
Krisztus! Az Ő gazdag áldásait kívánom
sokszor megtört, fájdalmaktól meg-
gyötört, búba merült életünkre.  Bé-
kesség Istentől!

Nemes Gyula
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Ismét ünnepelhettünk november hetedikén. Sok-sok év után most azért, mert a brüsszeli hi-
vatalnokok meghozták ítéletüket: eszerint Magyarország jövő évi költségvetési hiánya három
százalék alatt lesz. A sorsdöntő bejelentésre egy ország sóhajtott fel. Mert ha az uniós hivatal-
nokok bal lábbal keltek volna fel, és mondjuk 3,1 százalékot tartottak volna teljesíthetőnek,
akkor bizony most nagy bajban lennénk. Ismét elindulna az adok-kapok, újabb intézkedéseket,
még „meggyőzőbb” forgatókönyveket követelnének rajtunk De szerencsére megúsztuk, sőt
kaptunk a buksinkra egy simogatást is.

24 év múlva
Érdekes pillanat lett volna, ha a Fidesz alapításának éj-
jelén elém áll a Jótündér, és azt mondja: Nézz, és legyél
látó! Most megmutatom neked, milyen lesz az ország
huszonnégy év múlva.

És láttam volna, hogy huszonnégy év múlva nem az osztrákok
nívóján élünk – bár ahogy az ELTE töri tanszékén mondogatta
egyik legkedvesebb tanárunk: Ausztria mégis csak egy puszta
fikció –, hanem úgy élünk, ahogy.

Láttam volna, hogy megvan még a Kádár népe. Csak most
már négy pártba tömörült össze. Ott van a Kádár népe az MSZP-
ben, ott a DK-ban, ott a Bajnai-féle egzotikus összeröffenésben
– és bizony ott van a Jobbikban.

Ott vannak mindannyian, egyetlen égő lázadásban, egyetlen
összetartó gyűlöletben. Lázadásuk ismerős, mert soha nincs
semmi új a nap alatt. Cs. Szabó László is írt már az ilyen lázadásról
még 1939-ben:

„Szomorú forradalom, embergyalázó vedlés. (…) A nap-
számos válláról leveszi a zsákot, de már nem engedi a gépig.
Csak egy csavarig. (Köztudomású, hogy Chaplin egész filmet
írt erről.) A zsákhordó kihal, de utánahal a romantikus proletár
is, aki még egy egész gép rabja volt. Már az igavonás és a szak-
munka is túl emberséges állapot, a kivételesek joga. A szak-
munkás vezérkar alá egy csavarforgató csorda gyűl, a félig tanult
munkás. A fél-intellektus párja.

Megvallom, olvasás közben folyton az utóbbin járt az eszem.
A közép-európai középfokú oktatás s az amerikai esti tanfolya-
mok remekművén. Keyserling sofőrtípusnak hívta. Csakhogy
ez a sofőr az íróasztalnál ül, lassacskán övé minden ország. A
gazda s a kiművelt emberfők közt lebeg örök hazátlanul, amah-
hoz leereszkedik, mint tervgazda, emezt széttapossa, mint ha-
tóság. Holott a kapa mellől kidőlne, egy széklábat nem tud
megfaragni, s agyvérzést kapna egy igazi könyvtől.

A gép megötödölte a parasztot, a kézművest, s ma már a
napszámos és az ipari proletár egyéniségét is sokallja. Végre
egyenlők leszünk, se fönn, se lenn, de valamivel a közép alatt.
Ehhez a középalacsony egyenlőséghez éppen a félműveltség s
a féltanultság való. (…) A Szellem keresi az embert, mint Her-
kules az eltűnt Hylast. De a kiáltásra csak a kollektív fűszálak
felelnek. Nem hiszed? Nézz körül. Amit látsz: a félműveltek lá-
zadása.”

Ezt mutatta volna meg az én Jótündérem, és én elmene-
kültem volna nagyon-nagyon messzire. És még nem jutott volna
eszembe, hogy nincs olyan messzeség, ahol ne ugyanez várna
rám.

Ma már eszembe jut. Hát maradok. Nézem őket, és drukkolok
nekik. Nézem a széthulló világot, s annak is drukkolok. Nekik
azért drukkolok, hogy maradjanak így még sokáig, így, négyfelé
szabva, hogy győzhessen a meggyalázott, ezerszer megnyo-
morított középosztály. A világnak meg azért, hogy essen túl a
dolgon mihamarább. Mert bármennyire is szeretné elhitetni a
féktelen cinizmus: akkor sem mindegy. Nem mindegy már, és
nem mindegy még. Nagyjából ez a jövő záloga.

Járunk még, huszonnégy esztendővel ezelőtti Herkulesek,
és Hylasunk visszakiált hirtelen – imigyen, betűhíven: „Az a
gond hogy a tápiógyörgyei jobbikot egy szarházi hazavágta az
egy kicsit durva hogy több mint 30 embert elüldözött arra hi-
vatkozván hogy hülyék vagyunk a politikához.” S aztán egy
másik kiáltás hallik, szintúgy betűhíven: „Vollner bajtárs! Nem
kell a dádá szöveg! A csapat újra megcsúszott. Valószínű a
kilépők maradnak a megkezdett úton. Ők végre szembe mertek
menni a kis zazriveccel, a csanádkával és a többi zsidóval. Re-
méljük a tisztességesebbje követi őket. Egyébként csúfos szitu-
ban vannak önök akiktől vártuk a segítséget.”

Így kiáltozik a mi Hylasunk, no nem a forrás mélyéről, hanem
a Kurucinfo kommentelőinek mélyéről. S bizony nincs az a forrás,
ami ennél mélyebb lehetne.

Ide jutottunk huszonnégy év alatt. Hajózunk Kádár népének
mélységes mély, kiismerhetetlen óceánján, mint az Argonauták,
és csak remélhetjük, hogy a legutolsó utáni pillanatban még-
iscsak megtaláljuk az aranygyapjút.

Mert ha nem, majd jönnek ők. Jönni fognak mindannyian.
És az ölésre is készen állnak immáron, méghozzá önként, kéjjel,
nem parancsra.

És ezt nem mutatta meg a Jótündér minekünk.

Bayer Zsolt

Brüsszeli jósda

Abszurd az a határtalan izgalom és ag-
godalom, amely a Nagy Döntést megelőzte.
Pedig mindössze annyi történt, hogy egy
liberális finn politikus, Olli Rehn, az Európai
Bizottság senki által soha meg nem válasz-
tott pénzügyi biztosa a véleményét közölte
a magyar költségvetés idei, jövő évi, sőt
még a 2014-es évéről is.

Igen, igen. Olli Rehn század százalék-
pontnyi biztonsággal megjósolta, hogy két
év múlva mekkora hiánnyal fog zárni az a
költségvetés, amely nemhogy nincs kész,
de még hozzá sem kezdtek a tervezéséhez.
(Mekkora mázlijuk van a finneknek, hogy
Olli Rehnt exportálhatták Brüsszelbe, addig
sincs otthon!)

A brüsszeli jósda teljesítménye minde-
nesetre lefegyverző. Nemzetközi szervezetek
tucatjai nap mint nap küszködnek, hogy
negyedévente frissített jelentéseikben nap-
rakész gazdasági előrejelzéseket tehesse-
nek, igazodva a legújabb nemzetközi fo-
lyamatokhoz. A derék Olli Rehn tehát maga
mögé utasítja akár a Világbankot, a Nem-
zetközi Valutaalapot, az OECD-t és bármely
nemzetközi gazdaságkutató intézetet, mert
eurócentnyi pontossággal már most látja,
mi lesz 2014. december 31-én. Mindennek
csupán azért van jelentősége, mert ismét
olyan politikai döntést hoztak Brüsszelben,
amelyet kényszeredetten előrángatott,
szakmainak látszó érvekkel próbálnak kín-
keservvel alátámasztani. És mivel a kor-
mányváltás óta kordában tartották a hiányt,
ezért most előhozakodtak a 2014-es esz-
tendővel. Hogy akkor majd biztos nem fog

sikerülni, mert ilyen és olyan kockázatok
látszódnak, amelyekből már most azt a kö-
vetkeztetést vonhatják le, hogy fél száza-
lékpontos eltérés borítja a büdzsét. Íme, a
hivatkozási alap, hogy még mindig ne ke-
rülhessünk ki a túlzottdeficit-eljárás alól,
és bármelyik pillanatban megvonhassák tő-
lünk az uniós tagságunkkal járó felzárkózási
alapokat. És ezek a fiúk sem a levegőbe be-
szélnek: lám, tavaly pillanatok alatt felfüg-
gesztették a forrásaink egy részét, amelyhez
megnyerték Andor László magyar biztos tá-
mogatását is.

Amikor az euróövezet recesszióval küzd,
a mentőalapok sikere finoman szólva is két-
séges, az unió következő költségvetését
több tagállam is megvétózná, és mellesleg
az Egyesült Államok egy óriási kiigazító cso-
mag előtt áll, akkor Olli Rehn egy dologban
biztos: Magyarországon 2014-ben mennyi
lesz a GDP, és annak 3,5 százaléka lesz a hi-
ány. Mi ehhez képest a Gyurcsány-kabinet

kormányzati jósdája?
A szerdai döntés azért is visszatetsző,

mert éppen az Európai Bizottság volt az,
amely éveken át zöld jelzést adott a szo-
cialista kabineteknek a hat–kilenc száza-
lékos túlköltekezésre, aminek következtében
az adósságszolgálatunk jelenleg 4,5 száza-
lék. Amit gazdaságélénkítésre, orvos- és
pedagógus-béremelésre lehetne elkölteni,
nem pedig törlesztésre. A Medgyessy–Gyur-
csány–Bajnai-kormányok minden egyes
magyar állampolgárra 1,17 millió forint tar-
tozást tettek. Ezt kell visszafizetni, ezért
szükségesek a kiigazító csomagok. Nem
győzelmi jelentés, hogy még évekig az adós-
ságszolgálat köti gúzsba a gazdaságot, de
ez az igazság. Ideje megbarátkozni vele.

Szabó Anna



Gyermekkortól felnőttkorig: nem jelent teljes változást a hitbeli éretté válás

Isten nem egy szakállas öregember. Hanem?
A gyermekek, illetve a felnőttek hite általában – mondhatni úgy is, hogy jobb esetben – elég különböző. Ez nem jelenti, hogy egyik jobb lenne a má-
siknál, hiszen az evangéliumban azt olvashatjuk, hogy csak az juthat a mennybe, aki olyan, mint a kisgyermek, a korinthoszi levélben viszont termé-
szetes folyamatként esik szó arról, hogy a férfi elhagyja a gyermek gondolatait, szokásait. A kétfajta hit között nem minőségi, hanem tartalmi különbség van.

A legtöbben a családban találkozunk
először a hittel, szüleink beszélnek el-
sőként nekünk Istenről. Az iskolában,
val lásórán ezt fejlesztik tovább. „A hit-
oktatók feladata a katekézis, vagyis a hit
fejlesztése, oktatása, mélyítése –
mondta Kondor Ágota hittantanár, a
sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kol légi-
um igazgatója. – A szülők, a család fel-
adata a hit átadása. A hitoktató
személyes elkötelezettségével, hiteles-
ségével, példamutatásával hitbel i tu-
dást ad át, bevezeti a krisztusi
közösségbe és a hívő életstílusba.”
Milyen ez a hit, amel lyel néhány

éves korban rendelkezünk?„Isten egy jó
ember, másfajta ember, mint mi” –
mondta a hétéves Kertész Dávid. A kéz-
divásárhelyi kisfiú gyakran találkozott
Istennel, a templomban. „Isten szereti
az embereket, mindent megad nekünk,
és néz minket az égből”– tette hozzá
Dávid, aki szereti Istent, és abban is biz-
tos, hogy Isten is szereti őt: „Onnan tu-
dom, hogy Isten szeret engem, hogy
nem vagyok beteg.”
A hitoktató szerint a gyermeki hit a

kisdiákok sajátos, feltétel nélkül i,
őszinte és kételyek nélkül i hite. „Az el-
ső kételyek kora a serdülőkorhoz köthe-
tő, és ez egy természetes folyamat
része”– mondta Kondor Ágota. Nem
gondol ja, hogy a gyermekkori hitünket
tel jes egészében el kel lene hagyni, át
kel lene alakítani. „A feltétel nélkül i sze-
retetet meg kel lene tartanunk. Én csak
csodálni tudom a gyerekeknek a tiszta
szeretetre való képességét. Érdek nél-
kül i. A bizalmat. A megbocsátás képes-

ségét. Mi, felnőttek, gyakran elveszít-
jük ezt a képességünket.”
Nem tagadta, az ő hite is változott

az évek során. „Hosszú ideig tradicioná-
l is keresztény voltam – emlékezett
vissza. – Serdülőként, ha nem is értet-
tem mindennel egyet, alkalmazkodtam
az elvárásokhoz.”A teológiára önképzés
cél jából iratkozott be. Ahogy mélyültek
a hitismeretei, úgy lett egyre szilárdabb
a meggyőződése a hitigazságokban.
„Sokat köszönhetek azoknak a hiteles
embereknek, akik által közelebb kerül-

tem Istenhez – val lott Kondor Ágota. –
Az általuk közvetített élő hit, a példájuk
sokat jelent mai napig nekem. Remé-
lem, hogy tanítványaim számára én is
úgy tudom közvetíteni az isteni Igét,
hogy igazi Krisztus-követőkké vál janak,
jó keresztényekké.”
A„megkérdőjelezések”, kételyek

nemcsak hogy nem problematikusak,
hanem szükségszerűek a felnőtt, érett
hit kialakulásához. Akkor, amikor a
serdülő építgeti saját identitását,
aminek része a val lási identitás is,
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Az ókori Görögországban Szókra-
tészt nagy becsben tartották tudása
miatt. Egy nap egyik ismerősével fu-
tott össze az utcán, aki azt mondta:
– Szókratész, akarod tudni, hogy

mit hal lottam a legjobb barátodról?
– Várj egy pi l lanatot! – vála-

szol t Szókratész. – Mielőtt bármit
mondanál, szeretném, ha felelnél
három kérdésre. Ezt hívják tripla
szűrőnek. Az első szűrő az Igazság.
Tel jesen megbizonyosodtál arról,

hogy amit mondani akarsz, igaz?
– Nem – válaszolta az ember. –

Éppenséggel csak hal lottam róla,
és.. .
– Rendben, szóval nem igazán

vagy biztos benne, hogy igaz-e, vagy
sem. Most próbál juk meg a második
szűrőt, a Jóság szűrőjét: az, amit
mondani akarsz a barátomról, vala-
mi jó dolog?
– Nem, épp el lenkezőleg.. .
– Szóval – folytatta Szókratész –

valami rosszat akarsz mondani róla,
de nem vagy benne biztos, hogy
igaz. Semmi baj, a harmadik szűrő
még vissza (hátra-) van: a Hasznos-
ság. Amit mondani akarsz a bará-
tomról, az hasznos lesz nekem?
– Nem igazán.
– Nos – vonta le a következtetést

Szókratész –, ha mondani akarsz
nekem valamit, ami nem igaz, nem
jó és nem is hasznos, miért monda-
nád el egyál talán?

A hármas szűrő

„A feltétel nélkül i szeretetet meg kel lene tartanunk. A bizalmat. A megbocsátás képességét. Mi, felnőttek, gyakran elveszítjük ezt a képességünket.”

ugyanúgy megkérdőjelezi a hittel
kapcsolatos kérdéseket is, mint sok
minden egyebet. A hittanár tapaszta-
lata szerint mindez a fiatal személyi-
ségétől függően rebel l isebben vagy
kevésbé látványosan zajl ik. Ez így ter-
mészetes, és az a jó, ha ez a folyamat
bekövetkezik, mert ahogyan tisztá-
zódnak a kérdések, úgy alakul ki a fel-
nőtt hit, amely már a meggyő-
ződésben gyökerezik. „Már nem azért
hisz, mert azt tanította az anyukája
vagy a tanára, hanem azért, mert

igaznak val l ja, gondol ja – mondta az
igazgató. – A keresztény hit nem egy
»könyvval lás«. A kereszténység Isten
Igéjének a val lása. Nem egy írott né-
ma szó, hanem maga az élet. Akkor
beszélünk felnőtt hitről, amikor a hit-
val lásunk nemcsak szavainkban, ha-
nem önkéntes, szabad akarati cselek-
véseinkben is megjelenik. Mindkettő
nagyon fontos és értékes. Én azt szok-
tam mondani, az egyik a »pásztorok«,
a másik pedig a »bölcsek« hite.”
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Újabb mentőcsónak
a magyar gyermekeknek

testvérhez segítségért. „Oda megyünk,
ahol van fogadókészség. A helybel i
plébános partner volt, hittanórákon
látta, hogy jól jönne a segítség, a
gyerekek pedig írásban kérték, hogy
foglalkozzunk velük.”Az ügy mel lé ál lt
a polgármester is, aki a sportpálya
öltözőjét ajánlotta fel, ezt fogja
felszentelni Csaba testvér pénteken.
„A napközi otthonba a szegény

sorsú, hátrányos helyzetű gyerekek
jönnek”– mondta Mátyus Emese, a ház
vezetője. A hat és tizenkét év közötti

Csütörtök, 2012. november 15.

www.keresztal ja.ro/teglak

Lukács János

Gyermeki hittel,
felnőttként

Ki hiszi el azt, felnőtt emberekre gondolok, hogy Isten egy öreg
szakál las bácsi, aki valamelyik felhőn békésen üldögélve egy nagy
könyvbe szépen beírogatja az emberek jó és kevésbé jó tetteit, hogy
majd aztán ha elérkezettnek látja az időt, mindenkit egymásután
elszámoltasson, azaz megleckéztessen vagy megjutalmazzon?
Gyermeki istenkép ez, talán az első osztályosok hittankönyvében
még helye van (bár erről is lehetne vitatkozni) , de felnőtt emberek
gondolkodásában al igha. A felnőtt hite – feltéve, hogy a kamaszkor
kételyei és útkeresései nem eltávolították, hanem megerősítették őt
Istenben – szükségszerűen más. A felnőtt hite a gyermeki hitben
gyökerezik ugyan, de azzal mégsem azonos. A kamaszkor lehet
elméletileg az az időszak, amikor a fiatal számára egyértelművé
vál ik, az angyaloknak nincs szárnyuk, sem az ördögöknek
vasvil lájuk, és a világ tetején üldögélő emberarcú Isten is távol ál l a
valóságtól. A kételkedés, majd tel jes tagadás időszaka után vagy
közben valamikor, a fiatal kialakítja a maga saját világképét,
amelyben Istent is elhelyezi.
Ez így van rendjén. Nemcsak az élettapasztalat vagy a tudás hozza

magával a hitbel i változást, ennél talán többet számítanak azok a
kérdések, amelyekre minden ember megpróbál választ adni az életének
bizonyos pontján, és amely kérdések annál inkább foglalkoztatják az
embert, minél közelebb érzi magához az élete végét.
Lehetünk-e ezzel együtt olyanok, mint a gyermek? Hiszen ezt kéri

tőlünk Jézus, de ez távolról sem azt jelenti, hogy meg kel lene
rekedni az óvodáskori kifestősökben ábrázolt istenképnél. Sőt.
Viszont az is igaz, hogy felnőtt fejjel, de egy gyermek bizalmával
fordulni Istenhez, bizony nem egyszerű feladat. Azt hiszem, ezt
körülbelül akkor kezdjük el megérteni, ha megpróbáltuk már valaha
elmondani a miatyánkot. Nem biztos, hogy olyan egyszerű a feladat,
mint amilyennek tűnik. Főleg akkor, ha nem gépiesen, a szokás
rutinjával hadarjuk el a vasárnapi szentmisén, hanem otthon,
lassan, mintha minden sorát most hal lanánk életünkben először.

gyerekek a házi feladatok elkészítése
után közös programon vesznek részt:
kézimunkáznak, énekelnek, vagy a ház
körül segédkeznek. A házi feladatban
nyújtott segítség azért is fontos, mert
egyes gyerekek szülei nagyon idősek
vagy írni-olvasni nem tudnak.
Nemcsak a pap és a polgármester

visel i szívén a ház sorsát, hanem a falu
lakói is igyekeznek segíteni, amivel
tudnak: van, aki a gyerekekkel
foglalkozik, más pedig krumplit visz
nekik. (M.N.K.)
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A Szent Ferenc Alapítvány 68. házát szenteli fel pénteken, november 1 6-án Böjte Csaba
ferences szerzetes Kézdiszentléleken.

„Meg vagyok győződve arról, hogy
ha fenn akarunk maradni, minden
faluban kel l hogy legyen egy ilyen
központ, hogy a bajban lévő családok
gyermekei hóna alá nyúl junk – mondta
az alapítvány vezetője. – Amikor egy
hajó el indul, van mentőcsónakja,
ugyanúgy magától értetődő, hogy az
egyes falvaknak is legyen egy ilyenfajta
mentőcsónakja.” A márciusban
megnyitott napközi otthon kezdetben
a hittanteremben működött, ugyanis a
helyi plébános fordult Böjte Csaba

Pánikgomb a telefonon
Mobile for Good mottóval olyan

szolgáltatást indított el a Vodafone Ro-
mánia Alapítvány, amely a mobiltech-
nológiát a hátrányos helyzetű, il letve
beteg emberek életének megkönnyíté-
sére használ ja.
A szolgáltatás úttörőnek számít Ro-

mániában. Egyelőre három szervezet –
a Gyulafehérvári Caritas, a paral impiko-
nok, valamint a React Alapítvány –
tesztelheti a szolgáltatás hatékonysá-
gát. A november 1 2-én indított próba-
projekt keretében otthoni gondozásra
szoruló idősek, értelmi fogyatékkal élő

sportolók, valamint cukorbetegek ve-
hetik igénybe egy éven keresztül a szol-
gáltatást.
A Gyulafehérvári Caritas gondozot-

tai közül 1 50, otthoni gondozást igény-
lő személy vesz részt a projektben. A
60–90 év közötti, Fehér, Kovászna, Har-
gita, Hunyad és Maros megyében élő
idős, beteg személyek egy-egy, úgyne-
vezett pánikgombbal el látott telefon-
készüléket kaptak, amelynek köszön-
hetően szükség esetén egy gomb-
nyomással értesíthetik a Caritas
betegápoló munkatársait, akik fogad-

ják a segélyhívást, és azonnal fel tudják
venni a segélykérővel a kapcsolatot. A
támogatás összege 20 ezer euró.
„Sokszor találkoztunk olyan esetek-

kel, ahol nem feltétlenül otthoni gon-
dozásra volt igény, hanem csupán arra,
hogy ha valami baj van, legyen, akihez
fordul janak az idős, beteg emberek,
még ha csak telefonon is. Bízunk ben-
ne, hogy a jövőben ki tudjuk majd ter-
jeszteni az érintettek körét” –
fogalmazott Péter György, a Gyulafe-
hérvári Caritas szociomedikál is ágaza-
tának vezetője.

12. oldal november 15–21.>> Keresztalja
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elméletileg az az időszak, amikor a fiatal számára egyértelművé
vál ik, az angyaloknak nincs szárnyuk, sem az ördögöknek
vasvil lájuk, és a világ tetején üldögélő emberarcú Isten is távol ál l a
valóságtól. A kételkedés, majd tel jes tagadás időszaka után vagy
közben valamikor, a fiatal kialakítja a maga saját világképét,
amelyben Istent is elhelyezi.
Ez így van rendjén. Nemcsak az élettapasztalat vagy a tudás hozza

magával a hitbel i változást, ennél talán többet számítanak azok a
kérdések, amelyekre minden ember megpróbál választ adni az életének
bizonyos pontján, és amely kérdések annál inkább foglalkoztatják az
embert, minél közelebb érzi magához az élete végét.
Lehetünk-e ezzel együtt olyanok, mint a gyermek? Hiszen ezt kéri

tőlünk Jézus, de ez távolról sem azt jelenti, hogy meg kel lene
rekedni az óvodáskori kifestősökben ábrázolt istenképnél. Sőt.
Viszont az is igaz, hogy felnőtt fejjel, de egy gyermek bizalmával
fordulni Istenhez, bizony nem egyszerű feladat. Azt hiszem, ezt
körülbelül akkor kezdjük el megérteni, ha megpróbáltuk már valaha
elmondani a miatyánkot. Nem biztos, hogy olyan egyszerű a feladat,
mint amilyennek tűnik. Főleg akkor, ha nem gépiesen, a szokás
rutinjával hadarjuk el a vasárnapi szentmisén, hanem otthon,
lassan, mintha minden sorát most hal lanánk életünkben először.

gyerekek a házi feladatok elkészítése
után közös programon vesznek részt:
kézimunkáznak, énekelnek, vagy a ház
körül segédkeznek. A házi feladatban
nyújtott segítség azért is fontos, mert
egyes gyerekek szülei nagyon idősek
vagy írni-olvasni nem tudnak.
Nemcsak a pap és a polgármester

visel i szívén a ház sorsát, hanem a falu
lakói is igyekeznek segíteni, amivel
tudnak: van, aki a gyerekekkel
foglalkozik, más pedig krumplit visz
nekik. (M.N.K.)

Reakció
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A Szent Ferenc Alapítvány 68. házát szenteli fel pénteken, november 1 6-án Böjte Csaba
ferences szerzetes Kézdiszentléleken.

„Meg vagyok győződve arról, hogy
ha fenn akarunk maradni, minden
faluban kel l hogy legyen egy ilyen
központ, hogy a bajban lévő családok
gyermekei hóna alá nyúl junk – mondta
az alapítvány vezetője. – Amikor egy
hajó el indul, van mentőcsónakja,
ugyanúgy magától értetődő, hogy az
egyes falvaknak is legyen egy ilyenfajta
mentőcsónakja.” A márciusban
megnyitott napközi otthon kezdetben
a hittanteremben működött, ugyanis a
helyi plébános fordult Böjte Csaba

Pánikgomb a telefonon
Mobile for Good mottóval olyan

szolgáltatást indított el a Vodafone Ro-
mánia Alapítvány, amely a mobiltech-
nológiát a hátrányos helyzetű, il letve
beteg emberek életének megkönnyíté-
sére használ ja.
A szolgáltatás úttörőnek számít Ro-

mániában. Egyelőre három szervezet –
a Gyulafehérvári Caritas, a paral impiko-
nok, valamint a React Alapítvány –
tesztelheti a szolgáltatás hatékonysá-
gát. A november 1 2-én indított próba-
projekt keretében otthoni gondozásra
szoruló idősek, értelmi fogyatékkal élő

sportolók, valamint cukorbetegek ve-
hetik igénybe egy éven keresztül a szol-
gáltatást.
A Gyulafehérvári Caritas gondozot-

tai közül 1 50, otthoni gondozást igény-
lő személy vesz részt a projektben. A
60–90 év közötti, Fehér, Kovászna, Har-
gita, Hunyad és Maros megyében élő
idős, beteg személyek egy-egy, úgyne-
vezett pánikgombbal el látott telefon-
készüléket kaptak, amelynek köszön-
hetően szükség esetén egy gomb-
nyomással értesíthetik a Caritas
betegápoló munkatársait, akik fogad-

ják a segélyhívást, és azonnal fel tudják
venni a segélykérővel a kapcsolatot. A
támogatás összege 20 ezer euró.
„Sokszor találkoztunk olyan esetek-

kel, ahol nem feltétlenül otthoni gon-
dozásra volt igény, hanem csupán arra,
hogy ha valami baj van, legyen, akihez
fordul janak az idős, beteg emberek,
még ha csak telefonon is. Bízunk ben-
ne, hogy a jövőben ki tudjuk majd ter-
jeszteni az érintettek körét” –
fogalmazott Péter György, a Gyulafe-
hérvári Caritas szociomedikál is ágaza-
tának vezetője.

13. oldalnovember 15–21. >> Keresztalja
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Az Alzheimer-kóros beteg gyógyszeres kezelése több ponton is elcsúszhat, a gondozóval
való együttműködéstől kezdve a hozzátartozók türelméig. A per os terápia nehézségeivel
az szembesül, aki a gyógyszer mindennapos alkalmazását ellenőrzi a betegnél.

>> Életmód

Önnek van jó stresszkezelési technikája?

Nem a 
stresszforrás 
a ludas
A Pennsylvania Egyetem kutatói azt állítják, hogy a
közhiedelemmel ellentétben nem maguk a
stresszforrások, hanem az azokra adott válaszok
határozzák meg, okoznak-e valamilyen egészségügyi
következményt.

„Kutatásunk azt mutatja, hogy ha például valakinek éppen
rengeteg a munkája, és ez nagyon nyomasztja, akkor nagyobb
valószínűséggel tíz év múlva szenved negatív egészségügyi
következményektől, mint az, akinek ugyanolyan sok dolga
van ma, de nem hagyja, hogy ez kibillentse az egyensúlyából”
- számolt be David Almeida professzor.

Stresszforrás vs. rá adott válaszok
Almeida és munkatársai az amerikai középkorúakat vizs-

gáló széles körű MIDUS tanulmány résztvevőinek adatait
elemezték, és azt vizsgálták, milyen összefüggés áll fenn a
hétköznapi stresszes események, az ezekre adott válaszok
és az emberek tíz évvel későbbi egészségi állapota között. A
szakértők kétezer emberrel telefoninterjút is készítettek nyolc
egymást követő este, mely során az előző 24 órában történ-
tekről, vagyis időbeosztásukról, kedélyállapotukról, testi tü-
neteikről, termelékenységükről és a bekövetkezett stresszes
eseményekről kérdezték őket. Ezzel párhuzamosan a nyolc
nap alatt négy alkalommal nyálmintát is vettek tőlük, amely-
ben a stresszhormon, a kortizol szintjét vizsgálták.

A kutatók kimutatták, hogy azok az emberek, akiket a
hétköznapi stresszforrások felbosszantottak, és még az ese-
mény bekövetkezte után is rágódtak rajta, tíz évvel később
nagyobb valószínűséggel szenvedtek krónikus betegségek-
ben, különösen ízületi gyulladás és szív-érrendszeri eredetű
fájdalomban.

Az Annals of Behavioral Medicine internetes kiadásában
megjelent tanulmányban Almeida azt állítja, hogy bizonyos
típusú emberek nagyobb valószínűséggel tapasztalnak stresz-
szes eseményeket az életükben. A fiatalabbaknak például
több stresszben van részük, mint az idősebbeknek, a maga-
sabb kognitív képességekkel rendelkezőbbek több stresszt
tapasztalnak, mint az alacsonyabb kognitív képességűek, és
a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők is több stresszt
élnek át, mint a kevésbé iskolázottak.

„Az az érdekes, hogyan birkóznak meg ezek az emberek
a stresszel”- magyarázza a szakértő. „Kutatásunk azt mutatja,
hogy a 65 éven felüliek általában erőteljesebben reagálnak
a stresszre, mint a fiatalabbak, mert ebben az életszakaszban
nincsenek kitéve olyan sok stresszforrásnak, és elszoktak a
kezelésétől. A fiatalabbak azért tudnak jobban megbirkózni
ezekkel, mert olyan gyakran szembesülnek ilyen helyzetekkel.
Ehhez hasonlóan a rosszabb szellemi képességűek is reaktí-
vabbak a stresszre, mint a jobb szellemi képességűek és ma-
gasabban iskolázottak, mert előbbiek valószínűleg kevésbé
tudják kontrollálni a stresszforrásokat az életükben.”

Almeida szerint bár a stressz azt is jelezheti, hogy egy
ember élete tele van nehézségekkel, egyszerűen arra is utal-
hat, hogy a személy sokféle tevékenységet folytat az életében.
„Ha így van, nem a stresszforrások számának csökkentése a
megoldás, hanem valahogy rá kell jönnünk, hogyan birkóz-
hatunk meg vele hatékonyabban” - véli Almeida.

Forrás: medipress.hu

Mivel az Alzheimer-kór ke-
zelésében nem áll rendelkezé-
sünkre olyan gyógymód, ami a
betegséget gyógyítaná, esetleg
a maradandó agykárosodás fo-
lyamatait visszafordítaná, pusz-
tán arra a terápiára hagyatkoz-
hatunk, ami a betegség
progresszióját lassítja. Az Alz-
heimer-ellenes készítmények
számos formában elérhetők:
oldat, tabletta, kapszula és ta-
pasz is az orvosok és betegek
rendelkezésére áll. 

Bármelyik készítményt vá-
lassza is a kezelőorvos, érdemes
tudni, hogy mindegyik alkal-
mazása más-más időbeosztást
igényel a gondozótól, és más
típusú együttműködést, tole-
ranciát a beteg részéről. A sta-
tisztikák szerint a legtöbb Alz-
heimer-kóros beteg
hagyományosnak mondható
kezelést kap, azaz a hatóanya-
got tabletták formájában kell
a szervezetébe juttatni. Ez két-
ségkívül bevált és megszokott
megoldás, ám mint a többi ke-
zelésnek, ennek is vannak buk-
tatói. Mivel kell számolnia a
gondozónak, a hozzátartozó-
nak, ha a beteg ilyen kezelést
kap? Lássuk! 

Bevette? Nem vette?

Talán nincs is nehezebb fel-
adat, mint egy memóriazavaros
embernek elmagyarázni, na-
ponta hányszor és melyik
gyógyszerét vegye be. A szájon
át szedhető készítmények pe-
dig következetes alkalmazást
kívánnának, ám egy olyan be-
tegnél, akinek a napi rutinfel-
adatait is nehezére esik ellátni,
a helyes gyógyszeradagolás be-
tartása is bonyolult feladat. 

A helyzetet nehezítheti, ha
az Alzheimer-ellenes készítmé-
nyek mellett más betegségekre
(magas vérnyomás, cukorbe-
tegség stb.) felírt, különböző
adagolásban alkalmazandó
gyógyszerekre is ügyelni kell.
Ideig-óráig megoldást jelent-
hetnek a különféle felosztásban
kapható gyógyszeradagolók,
de arra nincs garancia, hogy a
betegnek a gyógyszerbevétel

esedékes időpontjában egyál-
talán eszébe jut majd elővenni
azt. 

A sokszor javasolt telefonos
emlékeztető még egy ember
közreműködését követeli meg:
ez esetben az is fenntartásokkal
kezelhető, hogy a telefon leté-
tele és az előzetes ígéret után
a beteg betartja-e a gondozó
instrukcióit. Az előzőekből kö-
vetkezik: az Alzheimer-kórban
szenvedő beteg egyértelműen
igényli a segítő közreműködést
mindennapjaiban. Ennek is le-
hetnek hátulütői.

Két emberen múlik

Az Alzheimeres beteg fel-
ügyeletet, akár napi többszöri
ellenőrzést kíván, hogy a gon-
dozó - többek között- folyama-
tosan nyomon tudja követni a
gyógyszerszedést is. Ez azon-
ban őt is rendkívüli mértékben
igénybe veheti és kimerítheti,
és ha minden szabadidejét a
beteggel kell töltenie, egy idő

után önmagára sem jut ideje.
A gondozó lelkiállapota, pszi-
chés problémái a kezelés sike-
rességére is hatással lehetnek,
ezért a kezelés során a beteg
érdekei mellett az ő pihenéshez
való jogának is érvényesülnie
kell. 

Ha nem akarja
bevenni...

Akadályozza az előírt
gyógyszeres terápiát, ha a de-
mens betegnek nincs beteg-
ségtudata, azaz nem érti, miért
is kellene orvosságot szednie.
Amennyiben nem hajlandó be-
venni a készítményt, a gyógy-
szerosztás örök harc lesz a gon-
dozóra és a betegre nézve is.
Egyre nagyobb lesz az emiatti
időveszteség, pláne akkor, ha
az Alzheimer-ellenes készítmé-
nyek mellett a többi gyógyszer
betegbe való „beleimádkozása”
is küzdelmes. 

A gondozónak egy ponton
mindenképpen el kell döntenie,

meddig hajlandó még elmenni
azért, hogy a tabletták adago-
lását az orvos előírásai szerint
a beteggel betartassa. Az erő-
szak semmiképpen nem célra-
vezető, ha a gondozott ellenáll:
az erőteljesebb fellépés hatá-
sára helyzet csak romlik, a gon-
dozó pedig nyilván bele fog fá-
radni a folytonos küzdelmekbe. 

Megfelelő együttműködés
hiányában érdemes lehet ér-
deklődni a kezelőorvosnál, van-
e lehetőség más gyógyszerada-
golási formát választani, amivel
csökkenthető az ellenőrzések
száma, és alkalmazásával a
gondozó is levegőhöz juthat.

Nyelési zavarok

Az Alzheimer-kór későbbi
stádiumaiban nyelési zavar is
felléphet, ami a táplálás mel-
lett a szájon át szedhető gyógy-
szerek alkalmazását is nehezíti.
Ilyenkor megoldást jelenthet
adott gyógyszer nem szájon ke-
resztüli bevitele is, de az ilyen
lehetőségekről a beteg kezelő-
orvosánál kell tájékozódni, el-
érhető-e ilyen terápia. Eseten-
ként pedig célratörő a „csel” is:
ételbe, italba lehet keverni az
orvosságot. Ez utóbbi azonban
a gondozók körében nem szá-
mít túl etikus eljárásnak. 

Türelem!

A gyógyszeres kezelés ha-
tására bekövetkező változások
lassan, hónapok múlva érzé-
kelhetők igazán. Nem egyszer
fordul elő az, hogy a hozzátar-
tozók türelmetlenek, a hatást
mihamarabb várják, és a keze-
lést félbeszakítják, ha nem ta-
pasztalnak jelentős változást
napokon, heteken belül. Így
azonban a terápia kellő kitartás
hiányában sikertelen lesz. Fon-
tos tudni, hogy a terápia meg-
kezdését követően 2-3 hónap-
pal várható legkésőbb a javulás,
de sokszor már hetek, sőt na-
pok múlva is érzékelhető a po-
zitív változás.

Kiss Verus
Forrás: hazipatika.com

Ha már a gyógyszert is elfelejti bevenni...

Buktatók a hagyományos
Alzheimer-kezelésben
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Az oldalt szerkeszti: Czimbalmos Ferenc-Attila

Manapság egyre kevesebb és kisebb tér áll, az amúgy természetüknél fogva örökmozgó
gyerekek rendelkezésére, hogy sportoljanak. Míg régen a természetben, az erdő szélén
vagy játszótereken töltötték szabadidejüket, napjainkban, az iskola után egyre többen
ülnek számítógép előtt, ezáltal pedig kevesebbet sportolnak, holott a rendszeres test-
mozgás elengedhetetlen az egészséges fejlődésükhöz. 

Labdarúgó B-osztály:

CS Mioveni-FCM 0-0

Két vereséget követően (az UTA ellen idegenben és az ACS
Poli ellen hazai pályán) szerzett pontot a marosvásárhelyi
FCM együttese a Mioveni otthonában, ahol gól nélküli dön-
tetlenre játszott a X-ik fordulóban. 

A vásárhelyiek pillanatnyilag a 4. helyen állnak 17 ponttal
tíz mérkőzésből, ezt a rangsort azonban még változhat, ha
véglegessé válik a nagyszebeni Vointa visszalépése, amely
szombaton már nem állt ki Aradon az UTA ellen. Ha a követ-
kező fordulóban sem játszanak, akkor minden eddigi ered-
ményüket törölni fogják, azaz az FCM elveszíti a Nagyszeben
ellen szerzett három pontját. 

Hajdanán megszűntek a
nagy nyilvános terek, grundok,
focipályák, ahol mozogni, spor-
tolni, főleg focizni lehetett. He-
lyettük ugyan egyre több tor-
natermet lehet találni, de
ezeken szinte kizárólag csak fel-
nőttek futballoznak. Mint köz-
tudott, a legnépszerűbb irányí-
tott mozgásfajták egyike a
futball, amely játékos formában
fejleszti a gyerekek mozgásko-
ordinációját, fizikumát, labda-
érzékét és idegrendszeri fejlő-
dését egyaránt. 

A következőkben a kolozs-
vári illetőségű Könczei Soma, a
Dribli Erdélyi Gyerekfoci Klub
megalapítója fejti ki véleményét
az utánpótlás nevelésével kap-
csolatban.  

–  Mikor, hogyan jött az ötlet,
mikor alakult meg a Dribli Erdélyi
Gyerekfoci Klub?

– Én 19 évig Budapesten él-
tem, ahol labdarúgó edzőként
dolgoztam a Baráti Bőrlabda FC
edzőjeként. A korosztályos ed-
zőképzés Somodi László szemé-
lyéhez fűződik (akitől a Baráti
Bőrlabda FC-nél rengeteget ta-
nultam), aki az MTK erőnléti ed-
zőjeként is dolgozik, de ő az
egyik legnagyobb név az után-
pótlás-nevelésben. Régóta ér-
lelődött bennem a gondolat,
hogy költözzek haza, Kolozs-
várra, s itthon megalapítsak egy
magán labdarúgó egyesületet,
amely a gyerekneveléssel fog-
lalkozik. Az igazság az, hogy 19
év magyarországi tartózkodás
után, csak most tanulom a ro-
mán nyelvet, tisztában voltam,
hogy még edzéseket sem tart-
hatok románul. De azt is tud-
tam, hogy Kolozsváron nincs
egy olyan labdarúgó egyesület,
ahol magyar nyelven tartanák
az oktatást. 

Így jött az ötlet, hogy a Dribli
focisuli keretén belül csak ma-
gyar nyelven oktatjuk a gyere-
keket, hisz fontos, hogy azok az
óvodás, kisiskolás korúak az
anyanyelvükön tanulhassanak.
Ha van is olyan gyerek, aki nem
érti meg magyarul, annak, a

társaim segítségével lefordítjuk
románra a kellő szavakat. 

Amúgy tavaly szeptember-
ben jöttem haza, novemberben
már bejegyeztük a focisulit
(www.dribli.ro). Elsősorban tö-
megsporttal szeretnénk foglal-
kozni és minél több gyereket
(fiúkat és lányokat) bevonni,
hogy sportolhassanak, ez a
Dribli focisuli célja is egyben.

– Ebben a zsenge korban
nem beszélhetünk még futball-
oktatásról, hiszen még nem tud-
ják elsajátítani a sportág szabá-
lyait. Ehhez kellő türelem,
felkészülés és főleg pedagógiai
ismeretek szükségesek...

– Persze. Én Budapesten is
a legkisebb korosztály képzé-
sébe kerültem be, és úgy dön-
töttem, maradok is ennél. Bu-
dapesten 5 évig végeztem ezt
a munkát a Baráti Bőrlabda FC
és a Palánták Sportegyesület-
nél. Itthon is a szakmámat akar-
tam gyakorolni. Nagyon fontos,
hogy az edző egy bizonyos kor-
osztályos csoportot fogjon át és
kísérjen. Régen az volt a gya-
korlat, hogy valaki elkezdett egy
gyerekkel foglalkozni, ez egy
időn túl mindenkinek kényel-

messé vált, megszokták, meg-
szerették egymást, végigvitte,
s egy idő után felnőtt edző lett
belőle. Ez azonban sokkal töb-
bet árt, mint használ. Igaz
ugyan, hogy a gyerekkel sze-
mélyes kapcsolat szövődik, de
minden korosztály más tudás-
anyagot követel, és ha ezt nem
kapja meg, akkor nem beszél-
hetünk érdemi munkáról. A kor-
osztályos edzőképzésben Ma-
gyarországon is kezd
meghonosodni az a bizonyos
nyugat-európai modell. 

– Valóban dicséretre méltó,
hogy ilyen zsenge korú gyerekek-
kel foglalkoznak, a sport felé irá-
nyítják az óvodásokat, amikor
még a játék a mindenük. Meny-
nyire fontos, hogy a gyerekek tar-
toznak egy közösséghez, egy
sportegyesület tagjai lehetnek?

–  Úgy gondolom, be kell
tölteniük a gyerekeknek leg-
alább a 4 évet, de utána elkezd-
hetik a focit. Ötéves kortól vi-
szont már mindenki jöhet, és
fontos is, hogy ebben a korban
elkezdjék. Minél korábban kez-
dik, annál hamarabb elsajátít-
hatják az alapokat, beérhet a
felkészülés. Az egyesületnél mi

zsenge korban még a mozgás-
koordinációra fektetjük a hang-
súlyt. Ezáltal nemcsak a gyer-
mek mozgása lesz ügyesebb és
gyorsabb, hanem a gondolko-
dása is, magát is jobban tudja
kontrollálni, gyorsabb a gondo-
latmenete, és sok mindenben
előbbre fog tartani, mint az a
társa, aki később kezdi el a fo-
cit.

Az óvodás csoportoknál a
gyerekek még összevissza sza-
ladgálnak, és nem fociznak.
Őket azonban teljesen másképp
tanítjuk, hiszen ebben a korban
még az egyén és a labda kap-
csolatán van a hangsúly, erről
szólnak a feladatsorok. Más fon-
tos tényező, hogy megszokják
a rendet, az edzéseket, kialakul
bennük az igény, amire később
lehet építeni. Mivel a foci csa-
patjáték, számos pozitív hatást
hordoz, így általa a gyerekek
megismerik, megtanulják és
betartják a közösségi szabályo-
kat.

– Milyenek a szülők vissza-
jelzései egy év után?

– A szülők elsősorban azt
értékelték, hogy magyarul foly-
nak az edzések. Akik az egy év
alatt a Dribli tagjai lettek –
mintegy 500-an – , mindany-
nyian nagyon szeretik az edzé-
seket, mi meg fontosnak tart-
juk, hogy azok minél
változatosabbak és játékosab-
bak legyenek. Minden évben
szeretnénk egy családi napot
szervezni, idén ezt júniusban
tartottuk Magyarlónán. A tö-
megsportnak ugyan nem célja
a versenyzés, de mindenképp
pozitív élmény, ha az ember
megmutathatja tudását. Mi azt
tanítjuk a gyerekeknek, hogy a
legfontosabb a játék szeretete.
A hivatásos labdarúgók eseté-
ben az eredmény az elsődleges,
a gyerekeknek azonban először
focizni kell megtanulniuk.
Győzni megtanulhat 16 évesen
is, de ha valamit a labdával nem
tud 14 évesen, azt nagyon ne-
héz később pótolni. A korosz-
tályos edző feladata, hogy azt

Dribli Erdélyi Gyerekfoci Klub
már Marosvásárhelyen is!

a technikai tudást alapozza és
tanítsa meg, amire később szük-
sége lesz a gyereknek. A leg-
fontosabb, hogy a gyerekeknek
sikerüljön elsajátítaniuk a lab-
darúgás alapjait. Mi önbizalmat,
a tudásunk legjavát igyekszünk
átadni, nekik pedig a játék sze-
retetét kell felfedezniük.  

– Van már kellő számú szak-
emberük?

– Igen, Kolozsváron, Ma-
gyarlónán, Szamosújváron és
Marosvásárhelyen már beindult
a szakosztály, de szeretnénk ha-
sonlót nyitni Bánffyhunyadon,
s idővel más erdélyi városokban
is. Emellett szoros kapcsolatot
tartunk magyarországi meg ha-
zai gyerekfoci egyesületekkel is. 

Edzőtársa, a marosvásárhelyi
Farkas Csaba, az óvodások, meg
az elemi iskolás gyerekek okta-
tásáról, labda és mozgás iránti
szeretetéről beszélt:

– Marosvásárhelyen a 7-es
Általános Iskolában tartom az
edzéseket, a következő program
szerint: hétfőn és szerdán: ele-
mistáknak 16:30-17:30, óvodá-
soknak 17:30-18:15. Az érdek-
lődő szülők megkereshetnek a
0742– 962/025-ös telefonszá-
mon is, s ami tudni kell, hogy a
havi díj 70 lej, ami nyolc edzést
foglal magában. Már több já-
tékos, mozgást szerető gyerek
jár edzéseinkre, szinte naponta
megjelenik 1-2 újabb nebuló is,
akik tagjai szeretnének lenni
egyesületünknek.

– Milyen következtetéseket
vontál le az első edzések után?
Szeretik-e a labdát a gyerekek?

– Igen, hisz gondoljunk csak
vissza gyerekkorunkra, hogy
mindegyikünknek a labda je-
lentette az egyik legkedvesebb
játékszert. Óvodás korban a ki-
csik nagyon játékosak, inkább
fogócskáznak, ugrálnak, pró-
bálják ellesni a más gyerekek
játékos módszereit. Ha labda
van a közelükben, akkor elkez-
dődik a játék, a mozgás, a labda
utáni rohangálás, az ujjongás,
emellett rúgják, gurítják, dob-
ják, órákig is el tudnak játszani
vele. 

Ilyen korban kell megszeret-
tetnünk velük a labdát, mint a
futballhoz létszükségletű tár-
gyat, ami idővel egyik hobbijuk
is lehet. Persze egyelőre a sza-
bályokról még szó sincs, örven-
dünk, ha megtanulják azt, hogy
csak lábbal lehet elérni, a ke-
züket meg nem használhatják,
meg kell tanulniuk hol, melyik
kapu felé, melyik irányba rúg-
ják, sőt azt is, hogy a foci csa-
patjáték. 

– Mindezt nagy lelkesedéssel
mesélted...

– Én 6 éves korom óta, ha
alacsonyabb szinten is, de fut-
balloztam, sőt az egykori ASA
egyik korosztályos csapatában
Fodor János volt az edzőm, aki
nagyszerű pedagógus is volt.
Jelen pillanatban, 31 évesen is
futballozok a falusi bajnokság-
ban, évek óta tagja vagyok a
Maros Művészegyüttes tánccso-
portjának is, ahol gyerekeket is
oktatok. Szeretem a gyerekeket
és főleg a velük való foglalko-
zást. 
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