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Sport

Marosvásárhelyi 
felkészülésen az ASA

Január 12–21-e között az ASA 1. ligás labdarúgó-
együttese a helyi Sportakadémia pályáin készül fel a
2014-2015-ös bajnoki idény tavaszi évadjára, majd
január 23-a és február 9-e között a törökországi An-
talyába utazik, ahol öt barátságos mérkőzést játszik. 

Vélemény

Charlie „angyalai” 

A szólásszabadság jó dolog, talán a legjobb dolog a
demokráciában. De amikor összetévesztik a vallás-
gyalázással, amikor (potenciálisan) százmilliók lel-
kébe taposnak bele öncélúan, valamiféle perverz
szadista késztetés által hajtva, amikor ordenáré
módon és szándékosan provokálnak, amikor „nem is-
mernek se Istent, se embert”, annak bizony meglesz
a böjtje valahol, valamikor, valamilyen formában.

>>> 6. oldal >>> 7. oldal

>>> 3. oldal
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Vélemény

Itthoni „terrorveszélyek”  

A nyílt összecsapások hiánya és a szélsőséges el-
veket valló személyek távolléte  még nem jelenti
azt, hogy biztonságosnak mondhatók a minden-
napjaink. A mi életünket is átszövik olyan jelen-
ségek, amelyek veszélyeztetik a békénket. Egyre
élénkebben folynak azok az a „aknamunkák”,
amelyek a diszkriminációellenes (ál)szent elvekre
hivatkozva a jóléti társadalom aláásását ered-
ményezik. Úgy, ahogyan a valláshoz és a hagyo-
mányokhoz való jog, az arcot és a testet eltakaró
lepel viselése lehetőséget adott a gyilkosok buj-
kálásának és a fegyverviselésnek, a mi tájainkon
is előfordulnak olyan intézkedések, amelyek visz-
szaélésre adnak lehetőséget. A nyugati demok-
rácia elveit követő, nagyvonalú törvénykezés ná-
lunk egyelőre csak enyhébb formájú
„terrorfenyegetettséget” eredményezett, de ez
is könnyen elfajulhat a tettlegesség szintjére.

>>> 3. oldal

Mondom a magunkét

Ne finnyáskodjunk! 

Bevallom, rosszul esett fiatalabb barátom minap
megfogalmazott vádja, miszerint azért, hogy
így, ilyenné alakult közösségként és egyénenként
a helyzetünk, elsősorban mi, az érettebb gene-
ráció tagjai viseljük a felelősséget. Mondom, elő-
ször felhorgadt bennem az önérzet, már-már
érvelni is akartam, hogy márpedig engem sze-
mély szerint semmiféle vád nem érhet, hisz már
jó ideje – úgy a 90-es évek közepétől kezdődően
– folyamatosan, már-már monomániásan haj-
togatom: nem jó irányban mennek a dolgok. 

>4. oldal

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

Társadalom
Maros megyei tájházak: 
múltunk összegyűjtött emlékei

„Yoko Ono is járt nálunk”

>>>4. oldal

Szakmaisága, erkölcsi tartása,
embersége maradandó

Január 7-én tragikus hirtelenséggel elhunyt Márton Zoltán, Makfalva polgármestere. Barátai, mun-
katársai, de még a falu lakói is úgy vélik: pótolhatatlan székely harcost veszítettek el. Hétfői teme-
tésére több százan vonultak ki a csókfalvi temetőbe, utolsó útjára kísérni a közeli ismerősöknek,
barátoknak csak Dönciként emlegetett Márton Zoltánt. Lapunk hozzá közel álló személyeket, volt
munkatársait kérdezte megvalósításairól, eredményeiről, valamint makfalvi, illetve szolokmai la-
kosokat is megkerestünk, akik okos, segítőkész és önzetlen polgármesterként és emberként jelle-
mezték a fiatalon elhunyt MPP-s községvezetőt. 

?



Szilveszteri Hahota-kabaré
Marosvásárhelyen

A marosvásárhelyi Hahota
színtársulat január 20-án, ked-
den, 23-án, pénteken és 31-én,
szombaton este 7 órától a
Maros Művészegyüttes köves-
dombi székhelyén adja elő a
Mindjárt megőrülök! című
zenés szilveszteri kabaréműso-
rát. Szereplők: Puskás Győző,
Székely M. Éva, Kelemen Barna,
Ritziu Ilka Krisztina, Cseke Péter,
Gönczi Katalin és Szőllősi P. Szi-
lárd. Az előadás rendezője Ko-
vács Levente.

A Hamupipőke az Arielben
Az Ariel Ifjúsági és Gyermek-

színház a Hamupipőke című
mesejátékot adja elő marosvá-
sárhelyi, Nyomda utcai székhe-
lyén január 15-én, csütörtökön
és 16-án, pénteken 9.30-tól és
11 órától.

Rendkívüli 
szilveszterutó-koncert

Rendkívüli szilveszterutó-
koncertre várják a zenebaráto-
kat január 15-én, csütörtökön
este 7 órától a Kultúrpalota
nagytermébe. Vezényel Shinya

Ozaki, fellép a németországi
Dobay Kinga mezzoszoprán.
Műsoron: F. von Suppe, J. Stra-
uss, J. Ivanovici, G. Meyerbeer,
V. Bellini, G. Bizet, P. I. Csaj-
kovszkij, E. Grieg, G. Verdi, J. Si-
belius, N. Rimszkij- Korszakov
művei. A hangversenyre a 13-as
számú bérletek érvényesek. A
koncertet január 16- án, pénte-
ken este 7 órától megismétlik.

Szomorú vasárnap 
a Spectrum Színházban

Január 25-én, vasárnap dél-
után 5 órakor a Spectrum Szín-
ház újra a Szomorú vasárnap
című kamaramusicalt mutatja
be. Seress Rezső alakját Kárp
György színművész formálja
meg. Fiatal partnerei: Badics
Petra és Kovács Károly. Az örök-
zöld slágerek zenei kíséretét

Csíky Csaba és Seres Antal szol-
gáltatja. Rendező: Kincses Ele-
mér. Az előadás időtartama 2
óra 30 perc, egy szünettel. Hely-
foglalás: 0744-301-875. Jegyek
a helyszínen válthatók előadás
kezdete előtt egy órával.

Látó Irodalmi Játékok
Január 21-én, szerdán 18

órától a Látó Irodalmi Játékok
53. kiadásán Szilágyi Júlia Ál-
matlan könyv című memoárkö-
tetét a szerző jelenlétében
Balázs Imre József és Láng Zsolt
mutatja be a marosvásárhelyi G
Caféban (Cuza Voda utca 33.
sz.).

Román Viktor-emlékkiállí-
tás Marosvásárhelyen

Művészeti tanulmányai
első színhelyén, Marosvásár-

helyen is látható lesz az a ván-
dorkiállítás, amely a húsz éve
elhunyt szobrász alkotásaiból
mutat be válogatást. Román
Viktor Homoródszentmárton-
ban született 1937-ben, Pá-
rizsban hunyt el 1995-ben.
1968-tól élt, dolgozott a fény
városában, ott vált a modern
szobrászat nemzetközileg is
egyre elismertebb képviselő-
jévé. Számos monumentális
alkotása került Franciaország
köztereire, 1994-ben a francia
Művészeti Lovagrenddel tün-
tették ki. Szülőfalujában az ál-
talános iskola viseli az ő nevét,
pár éve a művész bátyja,
Román Elemér kezdeménye-
zésére avattak a községben,
Bükkfalván szabadtéri szobor-
parkot. A Román Viktor
kisplasztikáiból válogatott
anyagot, amelyet több szé-
kelyföldi városban már látha-
tott a közönség, a
marosvásárhelyi Bernády Ház-
ban állítják ki. 

Téli tárlat
A 2015. esztendő kiállítás-

sorozatát a marovásárhelyi
Marx József Fotóklub tagjai a
hagyományos Téli tárlattal in-
dítják. A kiállítás-megnyitó ja-
nuár 15-én, csütörtökön 18
órától lesz a Bernády Ház
emeleti galériájában. Megnyi-
tóbeszédet tart Török Gáspár
fotóművész, valamint Nagy
Miklós Kund művészeti író. A
február elsejéig nyitva tartó
tárlaton a fotóklub 25 tagjá-
nak legutóbbi kiemelkedő al-
kotásai láthatók.

2. oldal >> Naptár 2015. január 15–21.
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Január 15. Lóránd, Lóránt, Pál
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Horoszkóp
KOS: Az ötletek egymás után születnek a fejében. Egy kis
pénzhez is jut ezen a héten. Amennyiben kocsiba ül a hét
során, vezessen óvatosan. Egy kisebb mértékű feszültség érez-
hető ön körül, ami kiválthatja azt, hogy olyan valakivel szem-
ben viselkedik gorombán, akit amúgy szeret, tisztel.
BIKA: Ezen a héten fokozott figyelmet kell szentelnie az
egészségének megőrzésére. Lehet, hogy kimerült. Az utóbbi
időben nem volt ideje kellően önmagára figyelnie. Épp ezért
fokozottan figyeljen testének jelzéseire.
IKREK: Ezen a héten olyan ígéreteket tegyen, melyeket be is
tud tartani. Vigyáznia kell az értékeire, kiváltképp, ha idege-
neket hív otthonába, ha idegenek között tartózkodik, vagy
ha ismeretlen helyre utazik. Erre a hétre tervezhet vásárláso-
kat.
RÁK: Ezen a héten több dinamizmust tapasztalhat önmagá-
ban, mint valaha. Erős segítő bolygóhatások állnak az ambí-
ciói kivitelezése mellett. Amennyiben vállalkozó, vagy esetleg
egy magasabb beosztásra vagy magasabb bérre vágyott,
most a csillagok kedvező hatásai segítik a céljai elérését.
OROSZLÁN: Ha tagságot ajánlanak fel önnek egy impozáns
klubba, ne utasítsa vissza. Most úgy tűnk, hogy egy kicsit túl-
vállalta magát elkötelezettségekben. Valaki ajándékkal ked-
veskedik önnek a héten. Ideje több időt szentelnie
szeretteinek. Éreztesse velük az együtt töltött időben, hogy
mennyire fontosak önnek.
SZŰZ: Ezen a héten különösen több figyelmet kap környeze-
tétől. Az eddigi erőfeszítéseinek most beérik a gyümölcse, el-
ismerik az eddig megtett erőfeszítéseit és váratlan
jutalomban lesz része. Emellett ez a hét rendkívül alkalmas
háztartási gépek, kozmetikumok, ruhák vásárlására.
MÉRLEG: Amennyiben az otthoni fronton nézeteltérés me-
rülne fel ön és párja között, mindenképp rövidre kell fogni a
vitatkozást, mert csúnyán elmérgesedhet a helyzet. A tole-
rancia és a türelem küszöbe egy kicsit csökkenhet ezen a
héten. Lehet, hogy egy kicsit túl szigorú a családtagjaival, a
kákán is csomót keres.
SKORPIÓ: Ezen a héten legyen óvatos a jogi ügyekkel, és ezzel
kapcsolatos kérdésekben. Nem várt kiadásai származhatnak
belőle. A csillagok hatásai nagyon kedvezően hatnak ebben
az időszakban a pénzügyeire.
NYILAS: Ne hagyja, hogy a féltékenység úrrá legyen önön.
Különben bonyolult helyzetekbe kerülhet. Ne szégyellje ki-
mutatni az érzéseit. Jut ideje vásárlásra, a barátokra és a hob-
bijára is. Ossza be ügyesen az idejét és az energiáját. 
BAK: Ha házas, hunyjon szemet a párja átmeneti pesszimista
hangulatán. Próbálja megnyugtatni, vagy csináljanak egy
közös programot, ami felvidítja őt. Egyik idős rokona megérzi,
ha nem őszinték a szavai hozzá. Egy kicsit leveheti a monda-
nivalója élét egy kis diplomáciával, de mindenképp beszéljen
vele őszintén.
VÍZÖNTŐ: Amennyiben valamilyen regeneráló, sejtmegújító
programon való részvételt tervezett, ezek a napok kedvezőek
az elkezdésére. Sokkal hatékonyabban kifejtik a hatóanyagok
a hatásukat. Ilyenkor mindent a legjobban tud hasznosítani
a szervezetünk, ami építő, gyógyító vagy regeneráló hatású. 
HALAK: Ezekben a napokban készítsen költségvetést. Nézze
át alaposan a pénzügyi helyzetét. Kikérheti akár egy profi
szakember véleményét is. Igyekezzen javítani a helyzetén.
Amint el kezd gondolkodni a dolgon, számos jó ötlete támad,
amivel lényegesen előnyösebben tud pozícionálni.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus levélben a
kozpont@kozpont.ro címre várjuk!

www.studium.ro

Ingyenes 
jogi tanácsadás

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács Maros megyei szervezete
minden csütörtökön 15-17 óra
között ingyenes jogi tanácsadást
biztosít a kedves érdeklődők szá-
mára. Helyszín: EMNT székház –
Marosvásárhely, Klastrom (Mihai
Viteazu) utca 40. Jogász: Novák
Venczel. További információ a
0744-798235-es telefonszá-
mon kérhető.

www.kozpont.ro



Itthoni 
„terrorveszélyek” 

A szörnyű párizsi képsorok láttán akár megkönnyeb-
büléssel is gondolhattunk volna arra, hogy milyen nagy
szerencsénk van, hiszen nálunk nincsenek arab gép-
fegyveres merényletek, nincsenek robbantások, nin-
csenek embervadász alakulatok. Fellélegezhetünk,
hogy a globalizációs folyamatok meghonosodása el-
lenére sem árasztottak el minket a földrajzi és kulturális
szempontból távol eső földrészekről származó beván-
dorlók. A szimbólum- és nyelvhasználat korlátozása,
valamint az önrendelkezés hiánya miatt felmerülő et-
nikai konfliktusokat pedig mindössze enyhe súrlódás-
nak tekinthetjük.

A nyílt összecsapások hiánya és a szélsőséges elveket
valló személyek távolléte azonban még nem jelenti
azt, hogy biztonságosnak mondhatók a mindennap-
jaink. A mi életünket is átszövik olyan jelenségek, ame-
lyek veszélyeztetik a békénket. Egyre élénkebben foly-
nak azok az a „aknamunkák”, amelyek a
diszkriminációellenes (ál)szent elvekre hivatkozva a
jóléti társadalom aláásását eredményezik. Úgy, aho-
gyan a valláshoz és a hagyományokhoz való jog, az
arcot és a testet eltakaró lepel viselése lehetőséget
adott a gyilkosok bujkálásának és a fegyverviselésnek,
a mi tájainkon is előfordulnak olyan intézkedések,
amelyek visszaélésre adnak lehetőséget. A nyugati de-
mokrácia elveit követő, nagyvonalú törvénykezés ná-
lunk egyelőre csak enyhébb formájú „terrorfenyege-
tettséget” eredményezett, de ez is könnyen elfajulhat
a tettlegesség szintjére.

A korrupciógyanús rendőri hozzáállásnak köszön-
hetően különféle bűnszövetkezetek alakultak ki, ame-
lyek „terror alatt” tartják a szűkebb vagy tágabb kör-
nyezetünket. Ilyen például a buszokon állandó jelleggel
tevékenykedő zsebtolvajok bandája. A „közösségi rend-
őrség” tétlenül nézi, amint vígan kotorásznak a talá-
lékony hölgyek és urak a kiszolgáltatott személyek ké-
zitáskáiban. Abban az esetben pedig, ha valaki
feljelentené őket, testi fenyítéssel és hatósági közönnyel
kellene szembenéznie, ezért inkább hallgat. Minek is
találták fel a térfigyelő kamerákat és a börtönöket?
Ugyanilyen kiirthatatlan csoport a nem csak nyugaton,
hanem nálunk is jól megszervezett kéregetők maffiája,
amely munkakerülésből és koldulásból tesz szert szá-
mottevő adómentes jövedelemre. Szintén olajozottan
működik a fatolvajok társulása, hiszen a büntetés és a
megelőzés helyett mindössze a törvénytelenül kipusz-
tított hegyoldalakról értesítenek bennünket. Ennél
még súlyosabb az erdélyi településeket rettegésben
tartó, lopásból és csalásból élő családok és klánok tény-
kedése. A feljelentőiket könnyedén elnémítják, meg-
félemlítik. Ez is többek között a túlzott társadalmi to-
lerancia, valamint a rendőrök megvesztegetésének a
számlájára írható. 

Az utcai gengsztereknél is fejlettebb módon mű-
ködnek a gazdasági bűnszövetkezetek, illetve a cső-
deljárás védelmével visszaélő, a törvény kiskapuinak
a kihasználása által a tartozásaik elől elmenekülő cé-
gek. Amíg ezek tulajdonosai az adóparadicsomokban
töltik „szürke hétköznapjaikat”, a törvényesen működő,
becsületes vállalkozások a túlélésért küzdenek. Ennek
a rendszernek a fenntartásában is egyértelműen tetten
érhető a politikum, a törvényhozók és a hatóságok fe-
lelőssége. Ezeknek a folyamatoknak a megállítása nél-
kül a mi társadalmunk is könnyen a szakadék szélére
kerülhet. Az említett terrorfenyegetettség megszün-
tetéséhez pedig szükség van a megfelelő törvényke-
retre, a politikai összefogásra, a határozott fellépésre
egyaránt.

3. oldalTársadalom / Vélemény  <<2015. január 15–21.

Ferencz Zsombor

Január 7-én tragikus hirtelenséggel elhunyt Márton Zoltán, Makfalva polgármestere. Barátai, munkatár-
sai, de még a falu lakói is úgy vélik: pótolhatatlan székely harcost veszítettek el. Hétfői temetésére több
százan vonultak ki a csókfalvi temetőbe, utolsó útjára kísérni a közeli ismerősöknek, barátoknak csak Dön-
ciként emlegetett Márton Zoltánt. Lapunk hozzá közel álló személyeket, volt munkatársait kérdezte meg-
valósításairól, eredményeiről, valamint makfalvi, illetve szolokmai lakosokat is megkerestünk, akik okos,
segítőkész és önzetlen polgármesterként és emberként jellemezték a fiatalon elhunyt MPP-s községve-
zetőt. 

Szakmaisága, erkölcsi tartása,
embersége maradandó

Eredmények 
és megvalósítások

Vass Imre két éve alpolgár-
mesterként dolgozik mellette,
de annál sokkal korábban kez-
dődő és szoros kapcsolat fűzte
hozzá. „Nemcsak a munkatár-
samat veszítettem el, hanem a
barátomat is. Közvetlen és ön-
zetlen ember volt, és mindenek-
előtt jó vezető. Célratörőként jel-
lemezném: amit maga elé
kitűzött, azt megvalósította, és
megvalósítottuk az önkormány-
zattal karöltve. Mert mindig ki-
kérte kollégáinak, munkatársa-
inak a véleményét, és hallgatott
is azokra” – mesélte az alpol-
gármester.

Csupán két és fél éves man-
dátuma alatt számos eredményt
ért el a községben: sikerült a
makfalvi kulturális központot
felújítani, hang-, fénytechniká-
val felszerelni, ugyanezen pro-
jekt keretén belül a helyi tánc-
csoportnak székelyruhákat
vásároltak. „Ezenkívül traktort
tudott vásárolni a faluközösség
részére, a hozzá járó szerszá-
mokkal, de a Polgármesteri Hi-
vatalban a gázfűtést fafűtéses
rendszerre cseréltük, és azt mi,
a néhai polgármesterrel együtt,
saját kezűleg valósítottuk meg.
Emellett még nyertünk el pá-
lyázatokat a hármasfalusi kul-
túrotthon felújítására és utak
leaszfaltozására, amely munká-
latoknak az idén tavasszal fo-
gunk neki” – ecsetelte Vass
Imre.

„Nem tudtak olyasmivel
fordulni hozzá, amit 
visszautasított volna”

Márton Zoltán 1999-től pol-
gármesterré választásáig, azaz
13 évig volt a szovátai Teleki Ok-
tatási Központ igazgatója. A je-
lenlegi oktatási és kulturális
igazgatóság vezetőjét, Szolláth
Hunort kérdeztük a régi igazga-
tóról, kettejük kapcsolatáról, il-
letve Márton központban meg-
valósított eredményeiről. 

„Márton Zoltán egy jól fel-
készült, működő- és versenyké-
pes intézményt hagyott rám, ki-
terjedt hálózati kapcsolatokkal,
nagymértékű szerepvállalással

mind az oktatás, oktatásszerve-
zés, mind a kultúra területén.
És nem mellesleg egy olyan
munkaközösséget, amely in-
kább hasonlít egy családra, mint
munkahelyre. Nem a munkaidő
letöltése, hanem az elvégzett
feladat volt a fontos, az egy-
másra való odafigyelés, egymás
tiszteletben tartása, a segítő-
készség. Ehhez pedig egy hozzá
hasonló vezetőre volt szükség,
aki képes volt ezt megterem-
teni, saját magatartása, példa-
mutatása által” – fejtette ki la-
punknak az intézményvezető.

Azt is elmondta, hogy a né-
hai igazgató a tulajdonképpeni
szakmai feladatain kívül ember-
ként mindenütt jelen volt, ahol
segítségre volt szükség. Az in-
tézmény feladatai között a kü-
lönböző képzések, továbbkép-
zések, szaktáborok, kulturális
események megszervezése volt
a meghatározó, de nem tudtak
olyasmivel fordulni hozzá, amit
visszautasított volna. „Ha a
Szent Ferenc Alapítvány szovátai
Gyerekházába kellett segítség,
rögtön ott termett, ha hango-
sításra volt szükség egy temp-
lomi rendezvényhez, csak őt kel-
lett hívni. Ezeken túlmutatóan
azonban erkölcsi tartása, pél-
dája, embersége maradandó.
Nem tudott annyira igazgató,
főnök lenni, hogy ezt elfelejtse.
Útmutató, példakép, segítő ba-
rát, ha úgy tetszik „idegenve-
zető” volt minden kollégája szá-
mára. És nekünk nem marad

más hátra, mint az általa kik-
övezett utat követni, melyet so-
sem téveszthetünk szem elől!”
– foglalta össze Szolláth.

„Csodáltam 
szakmaiságát is”

Márton Zoltán több mint tíz
év hosszáig elnyúló igazgató-
sága idején nagymértékű pozi-
tív változáson esett át a Teleki
Oktatási Központ. „Mindig a köz-
pont első igazgatója, megala-
pítója, Bíró István nyomdokait
és példáját követte. Mondhat-
nánk, hogy az intézmény Már-
ton Zoltán igazgatósága, mun-
kássága alatt teljesedett ki, és
vált azzá, ami jelenleg is. Ekkor
lett szinte szimbólummá, és vál-
lalt nemcsak aktív, hanem kez-
deményező szerepet mind az
oktatás szervezése, mind a kul-
turális események körében” –
tudtuk meg.

„Már kisiskolás koromban
megismertem Márton Zoltánt,
hiszen a Gyermekek Háza taná-
raként oktatóm is volt. Ő volt az,
aki a természetrajzot megsze-
rettette velem, és ez azóta is
tart. Ameddig nem dolgoztam
a Teleki Oktatási Központban,
addig is aktív kapcsolatban áll-
tam az intézménnyel és vele
személyesen egyaránt, sokat
dolgoztunk együtt a kultúra te-
rületén. 2011-ben ért az a sze-
rencse, hogy a programszerve-
zői funkció megüresedésével
bekerülhettem az intézmény

munkatársai közé, és azóta itt
dolgozom. Tehát idekerülésem-
kor a papírforma szerint beosz-
tottjaként dolgoztam, de csak
forma volt, hiszen sosem érez-
tette velem azt, hogy főnököm
lenne. Inkább barát, segítő, út-
mutató volt mind a munka,
szakmaiság, mind az élet terén.
Még magánügyekkel, személyes
problémákkal is fordulhattam
hozzá, bármiben segítségemre
volt. A szakmaiságát szinte cso-
dáltam, nem volt olyan területe
a munkánknak, melyhez nem
tudott hozzászólni. És nemcsak
elvégezte, bármiről is volt szó,
hanem a kezdeményezőkész-
sége, aktivitása átragadt kollé-
gáira is.”

Törődött a község 
lakosaival

Sándor Dániel szolokmai la-
kos is csak pozitív jelzőkkel il-
lette Márton Zoltánt. „Egyértel-
műen szerették az emberek.
Bárki, bármiféle problémával,
panasszal nyugodtan fordulha-
tott hozzá, mindenkivel illedel-
mesen szóba állt és megpróbált
segíteni. Szolokmában – mivel
közigazgatásilag ez a település
is Makfalvához tartozik – töb-
bek között elintézte az útjaví-
tást, és amennyiben lehetősége
volt, javított a félreeső falu la-
kosainak életszínvonalán.”

A Makfalván élő Orbán Ka-
kucs Erzsébet szerint Márton
Zoltán nagyon jó ember volt, és
az egész falu hasonlóképp vé-
lekedett róla. Okos, jókedvű, op-
timista, segítőkész ember, aki
nem éreztette senkivel, hogy
polgármesteri tisztsége miatt
fennebb állna valakinél. „Min-
denkivel tegező viszonyban volt,
és mindenkinek segített lehe-
tőségei szerint. Sőt, a Márton
család gyerekeimmel és férjem
társaságában külföldi előadás-
sorozaton és kirándulásokon
vettek részt.” Erzsébet szerint
csak pozitív jelzőkkel lehet il-
letni a néhai polgármesterüket,
valamint nagy, pótolhatatlan
veszteségként könyvelik el Már-
ton Zoltán távozását. 

Pál Piroska



Lelkes, szülőföldüket szerető,
annak múltja iránt érdeklődő
emberek hagyományőrző, nép-
tánc, színjátszó csoportokat szer-
veznek, mások falutörténetet ír-
nak, ismét mások (vagy éppen
ugyanazok) síremlékeket men-
tenek, régi épületeket újítanak.
Egyik legjobb módja a múlt kal-
lódó vagy valahol lapuló tárgya-
inak, emlékeinek megmentésére
a tájház, múzeum vagy emlékház
létrehozása. Tudomásunk szerint
Maros megyében, a megyeköz-
pontot kivéve, harminc telepü-
lésen működik ilyen. Ezeket bő-
ven bemutatni több lapszám

teljes terjedelme is kevés lenne,
ezért csak néhányról teszünk em-
lítést. Jobbágytelkén például két
ilyen jellegű gyűjtemény is meg-
tekinthető. A Jobbágytelki Falu-
múzeum a helyi népi mestersé-
gek szerszámainak, a régi
használati tárgyaknak, több száz
éves könyvritkaságoknak ad ott-
hont. A Balla Antal háza pedig a
hajdani mindennapi élethez
szükséges kellékek világába en-
ged betekintést. A közeli Mikhá-
zán két jeles személyiség, Kacsó
Sándor író és Széllyes Sándor
népdalénekes tiszteletére ren-
deztek be emlékházat. 

Interaktív múzeum 
Nyárádszentimrén 

Nyárádszentimrén Kelemen
Margit magyar szakos tanárnő a
saját házát és annak melléképü-
leteit alakította múzeummá. Az
épület külső részét a tanárnő fes-
tette ki zöld alapra piros, fehér tu-
lipánokkal, margarétákkal,
gyöngyvirágokkal. A helyiek „pi-
ros-fehér-zöld ház”-ként is emle-
getik a kis múzeumot. A gyűjte-
mény különlegessége, hogy régi
mesterségek, foglalkozások kel-
lékeit, szerszámait interaktív mó-
don igyekszik bemutatni. „Az volt
a szándékom, hogy a mai fiatalok,
gyermekek a maga valóságában
lássák, hogyan működtek ezek a
dolgok. Fabábukat készíttettem,
amelyeket helyi viseletbe öltöz-
tetve egy-egy szerszám mellé ül-
tettem, így a látogatók ‹munka
közben› találják őket. Több szer-
számot ezáltal akár ki is lehet pró-
bálni. Látható itt az idős bácsi, aki
faanyagot hámoz, a nagymama,
aki a guzsalyt használja, miközben
a kis unoka az orsót tartja. De itt
sorakoznak a hajdani falubeliek a
szövőszék, a szilvaízes üst vagy a
kenyérsütő kemence mellett is.
Mára már sokan ismerik a nyárád-
szentimrei múzeumot, a környék-
beli településekről gyakran láto-
gatnak ide a kisiskolások tanítóik
vezetésével, de még magyaror-
szági vendégeink is voltak. Nem-
rég a Hazajáró stábja is megláto-
gatott" – mondta el lapunknak
Kelemen Margit tanárnő. 

Havadtőn a 24. órában 
sikerült múzeumot 
létrehozni

A havadtői múzeum egyik ékes
példája annak, hogy hogyan lehet
ilyent összegyűjteni kitartó lelke-
sedéssel, szorgalommal, az ügy
iránti alázattal. Donáth István ha-
vadtői lakos gyermekkora óta
gyűjti a régi dolgokat. Kezdetben
inkább a család tulajdonában
megmaradt iratokat, tárgyakat, ké-
peket, később a baráti kör, szom-
szédság ilyen jellegű tárgyait gyűj-
tötte össze. A gyűjteményt sikerült
később a havadtői kis iskolában el-
helyezni, ahol aztán fokozatosan
bővült, falumúzeummá nőve ki
magát. A kis helytörténeti múze-
umot 2010. augusztus 28-án nyi-
tották meg hivatalosan a nagykö-
zönség előtt, a falunapok keretén
belül. A gyűjtemény ma már több
mint 500 tárgyat számlál: népi
mesterségekhez kötődő eszközö-
ket, Havadtő híres szülötteinek az
utókorra maradt ruháit, bútorait,
elismervényeit, az asztalos, kádár,
lakatos, len-kender feldolgozó, sír-
kőfaragó mesterségek szerszámait
stb. Legrégibb múzeumi tárgy egy
1738-ból származó imádságos
könyv, amely a Menyhárt Károly
hírneves havadtői sírkőfaragó tu-
lajdona volt. De említésre méltó

még a havadtői „zenélő kapu”, és az
iskola naplója, amely 1891–1950
között tartalmazza a havadtői ta-
nulók nevét és osztályzatait. 

Donáth Istvánt arra kértük, me-
sélje el, hogyan sikerült a múzeumi
tárgyakat összegyűjteni, és melyek
azok a tárgyak, amelyeket legér-
tékesebbnek tart. „Hosszú idő volt
a gyűjtési folyamat. Kezdetben ba-
rátoktól, ismerősöktől, rokonoktól
kaptam régi tárgyakat, de miután
a gyűjtemény a kis iskola épületébe
került, a helyiek kezdték megérteni
ennek a jelentőségét. Látták, hogy
a régi tárgyak nem adódnak el, ha-
nem megőrződnek, így akár ők
maguk is bármikor megmutathat-
ják ismerőseiknek, gyermekeiknek,
unokáiknak. A helyiek nagyon sok
tárgyat adtak, de mára már úgy
látom kifogytak. Szerintem a 24.
órában sikerült ezt a múzeumot
létrehozni. A cél az volt, hogy ezek
a tárgyak ne kerüljenek a tűzbe
vagy illetéktelen kereskedők ke-
zébe, hanem méltó helyre. Ma már
úgy látom, hogy büszkék erre a
múzeumra a havadtőiek, de el kel-
lett telnie legalább 10 esztendőnek
ahhoz, hogy ezt így érezzék. Gyűj-
teményünk manapság több mint
500 tárggyal büszkélkedhet, ezek
mind kötődnek valamilyen módon
a helyeikhez. 

Yoko Ono is meglátogatta 
a havadtői múzeumot

Amit kiemelnék a falu és a
múzeum történetéből, hogy
1868. december 13-án falunkban
született Metz Albert, a Maros-
vásárhelyi Filharmónia megala-
pítója, a megyeközpont zeneis-
kolájának elindítója. A Metz
Albert édesapja születésének
idején a havadtői orgona készí-
tésén dolgozott. Egy másik dolog,
amit megemlítenék, hogy nem-
rég Yoko Ono, a hajdani Beatles
együttes frontemberének, John
Lennonnak a felesége látogatott
el kis múzeumunkba, és azt
ígérte, hogy még máskor is vissza
fog térni. Yoko Onoról azt is tudni
kell, hogy 20 éven keresztül volt
Havadtőy Sámuel amerikai festő
élettársa, nagyapjának ma is áll
a síremléke a havadtői temető-
ben. Múzeumunk egyik kiemel-
kedő darabja a Kuri János bá-
nyász vezérkari egyenruhája. Kuri
János volt a Szeretfalva-Déda
vasúti alagút megépítésének a
felügyelője 1941–1942 közt. Ér-
demeiért Horthy Miklós Magyar-
ország kormányzója saját kezűleg
tüntette ki" – tájékoztatott Do-
náth István a havadtői múzeum
létrehozója. 

Nemes Gyula
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A megyénkbe látogatók, múltunk iránt érdeklődők elsősorban középkori várainkat,
kastélyainkat, udvarházainkat, templomainkat keresik meg. Vannak azonban, akik
ennél többre kíváncsiak. Megtalálják még falvainkban a régi filagóriás, tornácos
parasztházainkat, bozót lepte, mohos síremlékeinket, ellátogatnak hagyományőrző
rendezvényeinkre. Egy másik látványossága kistérségünknek a tájházaink, néprajzi,
helytörténeti múzeumaink, emlékházaink sokasága.

Bevallom, rosszul esett fiatalabb ba-
rátom minap megfogalmazott vádja,
miszerint azért, hogy így, ilyenné ala-
kult közösségként és egyénenként a
helyzetünk, elsősorban mi, az érettebb
generáció tagjai viseljük a felelősséget.
Mondom, először felhorgadt bennem
az önérzet, már-már érvelni is akartam,
hogy márpedig engem személy szerint
semmiféle vád nem érhet, hisz már jó
ideje – úgy a 90-es évek közepétől kez-
dődően – folyamatosan, már-már mo-
nomániásan hajtogatom: nem jó
irányban mennek a dolgok. 

Aztán elgondolkodtam, talán igaza
lehet. Merthogy hiába van a politika ke-
zében a kezdeményezés, az irányítás,
végül is nekünk, szavazópolgároknak a

kezében volt, van a pecsét. Azaz, mi
adjuk a felhatalmazást a politikusok-
nak. Egyébként is minden népnek,
nemzetnek olyan vezetői vannak, ami-
lyet megérdemel. 

No de lássuk csak, miben is va-
gyunk. Az egyértelmű, talán nem sokan
vitatják, hogy az erdélyi magyar politi-
kum képtelen ellátni feladatát. Magya-
rán: megbukott. De más területeken
sem állunk sokkalta jobban. Az oktatás
– az óvodától az egyetemig terjedően
– szintén becsődölni látszik. A fiatalok
menekülnek a pedagógusi pályától,
lassan azok maradnak, akik másra nem
alkalmasak. És ők nevelik a legfiatalabb
generációt, akiktől mást, többet vár-
nánk, mint amire mi voltunk, vagyunk

képesek. Az egészségügy szintén beteg
– a magyar nyelvű orvosképzés hely-
zete reménytelennek látszik, kiváló

szakemberek még vannak, de hiányoz-
nak a nagyformátumú, közösségi szol-
gálatra alkalmas és hajlandó oktatók –,
a MOGYE-n kialakult helyzet az állator-
vosi lóra emlékeztet, amelyen minden
elképzelhető betegség megmutatható.
A magyarság gazdasági súlya – külö-
nösen Vásárhelyen – elenyésző, még a
szempontunkból folyamatosan romló
etnikai arányokon is jóval alulmarad. 

Ilyen körülmények között törvény-
szerű, hogy fiataljaink az egyéni mene-
külés útját választják, többségük
egyszerűen a napi megélhetés kénysze-
rétől hajtva vállal külföldön munkát. A
legképzettebbek, a legrátermettebbek,
a legbátrabbak, akik merik vállalni saját
döntéseik felelősségét és azok követ-
kezményeit, már rég elhagyták a szü-
lőföldet. Ki csak átmenetinek gondolja
távozását, ki véglegesnek. Az legyen vi-
lágos, minél tovább maradnak távol,
annál kisebb a valószínűsége annak,
hogy valaha is visszatérjenek. 

Itthon maradnak a megszállottak –
akik valami belső kényszer folytán ma-
radnak, mert másként nem tehetnek –
és azok, akik kellő képzettség, bátorság

híján nem alkalmasak a külföldön való
helytállásra, boldogulásra. Valamint
azok a középszerű számítók, akik a po-
litika és a klientúrához való tartozás
által, az így kiépíthető kapcsolatrend-
szer révén remélik egyéni boldogulásu-
kat. 

Mindezek fényében azt üzenem fi-
atal barátomnak, hogy ne finnyáskod-
jon, ne tartsa távol magát a közélettől.
Még a politikától se, mert az nem ör-
dögtől való. Csak ily módon kerülheti el,
hogy néhány év múlva neki is szemére
vessék – mint ő most nekem –, hogy
ludas abban, hogy így alakultak a közös
dolgaink. 

Szentgyörgyi László 

Ne finnyáskodjunk! 

Mondom 
a magunkét

Maros megyei tájházak: múltunk összegyűjtött emlékei

„Yoko Ono is járt nálunk”



Peielle Ventzel városi 
főbírónak is köszönhető 
az, hogy a kút a 
Nagypiac dísze lesz

Bodor Péter alighogy letele-
pedett, tehetségét és alkotókész-
ségét a városi tanács azonnal
igénybe vette. Első munkája volt
a Maros folyón átvezető nagy fa-
híd, amely sokáig állott a forga-
lom szolgálatában, s amelyet –
mint azt már korábban írtuk –
róla neveztek el Bodor-hídnak. 

Az ő műve volt a református
vártemplom tornyába vezető fal-
lépcső is és azon kívül több ma-
rosszéki falusi egyház orgonáját
készítette el. Leghíresebb alko-
tása azonban a nagypiaci muzsi-
káló kút volt.

Amit még mindenképpen
tudni kell, hogy Bodor Péter
1822-ben azzal kezdte a kút
munkálatait, hogy a kőoszlopot
eltávolította és helyette egy kínai
pagodára emlékeztető épít-
ményt helyezett. 

Dr. Florián Csaba arról is tud,
hogy Peielle Ventzel, az akkori
városi főbíró mindenben a mes-
ter kezére játszott, hogy a kút
külsőleg is a Nagypiac díszére le-
gyen. 

Az építkezés körüli sürgés-
forgás a Bábel-tornyának
felállítására emlékeztet

Görög József városgazda lett
megbízva minden szükséges
anyag beszerzésével. Olyan moz-
galom és népes sürgés-forgás
mutatkozott a nagypiaci építke-
zés körül, mintha a bibliai Bábel-
tornyát emelték volna. 

A város minden szakmabeli
céhe kivette részét a közmunká-
ból és kötelességgé lett téve,
hogy minden céhtag személyen-
ként egy-egy napot áldozzon „vá-

ros dolga” címen a kútépítmény
elkészülésére. 

A szántó céh pedig külön száz
szekér palát hordott össze. Bodor
Péter a kútépítmény kupolaalakú
fedélházába egy olyan szerkeze-
tet szerelt, mely a nap bizonyos
szakaszaiban, minden hat órá-
ban, a víz hajtóerejének befolyá-
sára szebbnél-szebb zenedara-
bokat hallatott. 

Külön érdekesség volt a ku-
pola tetejére szerelt, vörösrézből
való Apolló szobor, melyhez
egyébként a Bodor-féle zeneszer-
kezet hálózata összeköttetést tar-
tott. Az Apolló-szobor ugyanis a
nap különböző állása után iga-
zodott. Napkeltére arccal a nap
felé nézett és a nap emelkedé-
sével és hanyatlásával követte a
nap útját. 

Az ezermester hanyatlása
Bodor mindezekért tekinté-

lyes munkadíjat kaphatott, mert
csakhamar a Rózsa utcában csi-
nos telket vásárolt, ahol szép
kerttel körülvett, törökmecset
formájú nyári lakot építtetett. Ez
a ház azonban később elpusztult,
amikor tulajdonosa is a lejtőn zu-
hanni kezdett. 

A zenélő szerkezet 1836.
decem ber 8-ig működött. Ekkor
ugyanis egy hatalmas hóvihar
vonult keresztül a városon, amely
az Apolló szobrot ledöntötte és
a benne lévő szerkezetet is össze-
törte. 

Dr. Florián Csaba  szerint nem
igaz az az állítás, hogy Bodor
maga némította volna el a mu-
zsikáló gépet egy csavar kivéte-
lével. Magyarázata erre az, hogy
arra alkalom se adódott, hogy
bebörtönzése ideje alatt a kút
körül dolgozhasson, és különben
is rövid fogsága után a kút még

jó darabig muzsikált…

A vesztes székely 
ezermester

Bodor Pétert 1816-ban fog-
ták perbe bankóhamisításért. Bö-
szörményi Józseffel, tordai Laka-
tos Sámuel puskaművessel és a
vásárhelyi Pál Samu órással tíz-
forintos bankókat csináltak és
hoztak forgalomba. 

A városi levéltárban található
nagy köteg ügyirat ez évről tájé-
koztat a nagy port felvert bűnügy
egész anyagáról, amelyből kivi-
láglik, hogy pénzéhes emberek
a maguk önző céljaira kihasznál-
ták Bodor zsenialitását, és bele-
sodorták egy olyan játszmába,
melyből ez a jobb sorsra érdemes
lángész vesztesként került ki. 

A bűnügy levezetése után
mindannyiukat bezárták. Bodor
a szamosújvári börtönben töl-
tötte le büntetését, ahol aránylag
rövid ideig ült, mert kegyelem
útján hamarosan kiszabadult.

A lejtőn nem lehet meg-
állni. Az önbizalom megszű-
nik. Helyét az ivászat váltja
fel…

Ugyancsak a fent már emlí-
tett Florián Csabától tudjuk meg,
hogy Bodor Péter fogsága után
már alig produkált valamit. Az
emberek előítélete is kikezdte
önbizalmát és az ivásba fojtotta
elkeseredését. 

A kút zeneszerkezetének a ki-
javítására sem akart már vállal-
kozni, de azt is beszélték, hogy
végzett ugyan ott javításokat, de
minden eredmény nélkül. 

A magyar ember is 
tud orgonát építeni

Kiszabadulása után még el-
készített Kibéden egy orgonát,

hogy bebizonyítsa: magyar em-
ber is tud orgonát építeni. Azután
sokáig nem jött hír felőle. Az em-
berek kerülték és ő maga is bi-
zalmatlan lett embertársaival
szemben; hol itt, hol ott tűnt fel
és senki sem törődött vele. 

Bodor Péter élete alkonyán
hallatott újra magáról. 1849-ben,
a magyar szabadságmozgalmak
szolgálatára szegődve, Vásárhe-
lyen egy gyutacsgyárat létesített
ahol 50-60 ifjúval több ezer gyu-
tacsot gyártott és szállított a ma-
gyar táborba. 

A 70 éves ezermester mintha
hosszú álom után új életre kelt
volna, egy tisztultabb világban
rátalált önmagára, telve tett-
vággyal. Már az emberek is elfe-
lejtették a múltat és az ősz Bodor
kezdett számításba jönni. Így
1849-ben a császári hadak által
feldúlt vártemplomba, a kár hi-
teles megállapítására kiküldött
bizottság hivatalos becslési jegy-
zőkönyvén, a szakértő „közbírák”
közt ott találjuk „…orgona mű-
vész Bodor Péter 65 éves (?)
Evang. Reform…” nevét is.

Még ugyanez év augusztusá-
ban egy új típusú gyutacsot talált
fel, és azt értékesíteni Kolozsvárra
utazott. Itt érte a váratlan halál.
Farkas utcai szállásán szívszélhű-
dés érte, és ezzel a nagyra híva-
tott lángész befejezte földi pá-
lyafutását. Nyugvóhelye
ismeretlen.

Ami még a kút 
további sorsát illeti

Alig van valami lényeges em-
líteni való. Mindössze annyi vál-
tozás történt, hogy a kutat vas-
ráccsal kerítették körül és a városi
tanács rendeletéből, a hét bizo-
nyos napjain, a város „barna mű-
vészei” muzsikáltak a kúterkélyről,
melynek ellenében az adófizetés
alól felmentették a zenegépet he-
lyettesítő hangászokat.

Többen vállalkoztak ugyan a
zenélő szerkezet kijavítására, de
minden eredmény nélkül. A fel-
tűnt vállalkozók bekonferálásá-
ról, íme pár hírlapi tudósítás: 

„… Marosvásárhely, április
11. 1865., Birli László pesti órás-
mester a marosvásárhelyi piaci
kutat új és díszesebb alakban

szándékszik újra építeni, mely
zenével lesz ellátva és 8 órával,
mely egyszerre mutatja, hogy
ugyanazon időben hány óra van
Pesten, Bécsben, Párizsban, Lon-
donban, Bukaresben, Konstanti-
nápolyban, Mexikóban és Ma-
rosvásárhelyt. Az óraművész
leánya Katalin a napokban érke-
zik meg és hangversenyeket fog
zongorán adni ama kút építési
költségeire. A díszes kutat köz-
részvét alapján szándékoznak
azon érdekes székely városban
létesíteni…” (Kolozsvári Közlöny,
1865.43.sz.).

„…e városunk kebelében
született fiatal barátunk, ki ho-
nunkon kívül más honban is ki-
tűnt vállalkozik majd, hogy a „bo-
dor-kút-piac-kút” megbomlott,
elromlott, szétszedett „zenészeti
tehetségét”, hozzákezdésétől szá-
mítva 7-8 hó alatt nemcsak hely-
reállítandja , sőt a legdivatosabb
dalok eljátszására is erőltetendi,
egyúttal a nagyon okszerűlég
mellőzhető, s igen könnyű kivi-
telű négy világrész órai különb-
ségét jelző óragép helyett olyat
állít elő annak ormára, mely éj-
jelenként világítás által a mi saját
időnket mutatandja esőben, vi-
harban, mind holdvilágította éj-
jeken. Tehát e városunk jelenben
szebb megemlékezést a néhaira,
mint azt, ha sorvadásnak dűlt
emlékéért így áldozni készséget
mutat? Karolják fel uraim ezen
városunk díszére emelésére be-
folyásos szándékot, s járuljanak
közre tehetségük szerint…”.
(Székely Néplap, nov. 10.1866.
19.sz.).

Fodor István sorai a 
harmincas évek végéről

Birli Katalin ugyan tartott né-
hány hangversenyt az Apolló te-
remben, de a zenélő kút, a nagy
igyekezet dacára, sohasem tá-
madt fel, minden kísérletezés
meddő és minden ígéret csak
nagyhangú szájhősködés maradt. 

„…most a budapesti Margit
szigeten – írja 1939-ben Fodor
István - tervezik felépíteni a Bo-
dor kút mását. Ezt annál is inkább
kivihetőnek tartjuk, mert a gróf
Teleki család levéltárában őrzött,
Mikolai Tóth István táblai kan-

cellista által a régi Marosvásár-
helyről, 1821-ben rajzolt képso-
rozatával pontosan megörökí-
tette a Bodor kút külső alakját és
szerkezetének képmását is. En-
nek felhasználásával lehetne ta-
lán rekonstruálni az elkallódott,
legendáshírű gépezetet…”.

A Bodor-kút eltűnését 
a városrendezés sietteti

A zenegép 1839-ben, Győri
Ferenc városgazda jóvoltából a
régi városház padlására került,
ahonnan darabjai eltűntek, el-
kallódtak, úgyhogy mikor a mil-
leniumi kiállításra, Pestre akarták
küldeni, csak néhány csavart és
pár roncsolt alkatrészt tudtak
összegyűjteni. 

Amikor elkészült a városi víz-
vezeték, a Bodor-kút további lé-
tezése szükségtelenné vált. A hi-
hetetlen gyorsasággal lendült
városrendezés is siettette a Bo-
dor-kút eltűnését. 

A múlt emlékezete
1911-ben tehát lebontották

és anyagát árverésen eladták. A
Bodor-híd helyett 1910 és 1911
között épült a II. Rákóczi Ferenc
fejedelemről elnevezett vashíd
és ettől mintegy 15 méterre a
Maros folyó átlátszó medrében
sokáig még jól látható volt a régi
fahíd pilléreinek csonka korhadt
maradványa, sőt a víz apadásá-
val, szárazra is került, hogy egy-
szer-egyszer felsírja a múlt em-
lékezetét. 

Florián Csaba: „…minden el-
tűnt, ami ennek a zseniális ezer-
mesternek a munkájára emlé-
keztetne és így befellegzett
ennek a székely városnak roman-
tikája is, mert Bodor mesterműve
helyén a változott kor és a nagy-
város új építményei meredeznek.
Már csak pár falusi orgona zengi
Isten dicséretét. Talán az ájtatos
gyülekezet nem is sejti, hogy a
bűvös hangok egy nagyra híva-
tott székely ember jóvoltából tör-
nek az Egek Urához…”.

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

A régi képekért köszönet 
Madaras Józsefnek
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Csíki Csaba is tud arról, hogy Bodor Péter több orgonát épített. Vámosgálfalván
1830-ban, Mezőbodonban 1846-ban és Kibéden 1847-ben. Tekintettel arra, hogy
még rengeteg információt kaptunk a már többször is említett székely ezermesterről,
befejezésül ezen a héten még ennél a témánál maradunk.

Amit Bodor Péterről és alkotásairól még tudni kell
(folytatás múlt heti lapszámunkból)

Gyógyszerek 
(ingyenes és  ártámogatott receptek)

Bőrgyógyászatilag
tesztelt hipoallergén 

kozmetikumok 
(Avene, Ducray,  Vichy, Elancyl)

Gyógyászati kellékek
Nyitvatartási idő:

Naponta 8.00 – 22.00

Egészséget!
Cím:  

Rózsák tere 16. szám
Tel./Fax: 

0265-260.103



A Charlie Hebdo karikaturis-
táit lemészároló Kouachi-fivérek
iszlám fundamentalisták voltak,
ehhez nyilván semmi kétség
nem fér. Mint ahogy ahhoz sem,
hogy a fundamentalizmus nem
kizárólag az iszlám sajátja: a
nagy vallások mindegyikében
megtalálható, bár modern for-
mája a kereszténységben gyö-

kerezik. A személyekre ható ér-
zelmi köteléke mindenféle val-
lási kontextusban azonos, annak
ellenére, hogy a fundamenta-
lizmus különböző ágainak meg-
nyilvánulási formái végtelenül
sokfélék. Vonzása abban rejlik,
hogy az elidegenedéstől szen-
vedők (esetünkben a másod-
harmadgenerációs bevándor-

lók) egyfajta lelki támaszt vél-
nek fölfedezni benne. A mai hu-
szonévesek szülei nem értek rá
elidegenedni, mert a belüket ki-
dolgozták, hogy otthont és eg-
zisztenciát teremtsenek maguk-
nak és családjuknak; csemetéik
már nem küszködnek ilyetén
gondokkal, ugyanakkor a kire-
kesztéstől való félelem megma-

radt. (A kiszolgáltatott emberek
sokkal érzékenyebbek lehetnek
még a nem szándékos, jelen-
téktelen, de sértőnek tűnő gesz-
tusokra is, még akkor is, ha azok
tényleg nem akarnak bántani
senkit!) Az őket körülvevő világ
képlékennyé válik, és erre egy-
fajta válasz a kézzelfogható dol-
gokhoz, a szilárd struktúrákhoz,
az alapokhoz, azaz a „funda-
mentumokhoz” való visszatérés,
különösen a vallásban. És innen
már nincs visszaút: a fundamen-
talista beállítódás előbb-utóbb
egy olyan mentalitáshoz vezet,
mely először úgy érzékeli, ő
maga szemben áll a világgal,
majd pedig úgy, hogy a világ áll
vele szemben.  

Aki a terrortámadás napjai-
ban le nem akadt a hírtévékről,
az bizonyára tudja: műsorveze-

tők, politikusok, „szakértők”,
ügyeletes megmondóemberek
és egyéb emberfajták még soha
nem hordtak össze annyi eme-
letes baromságot, mint most
(hogy csak az egyik gyöngysze-
met idézzük: „nem kell mindjárt
az iszlamisták nyakába varrni a
dolgot, hiszen még az se biztos,
hogy az al-Kaida mögött is ők
állnak”). A „megérdemelték,
amit kaptak”-szerű ökörségeket
jobbára csak internetes fórumo-
kon tolták a degenerált szájber-
hősök – névtelenül, szólássza-
badság ide vagy oda –, de
abban nagyjából mindenki
egyetértett, hogy „várható volt,
hogy előbb-utóbb kihúzzák a
gyufát”. Ami tulajdonképpen
igaz, függetlenül attól, ki mit
ért(ett) gyufakihúzás alatt. Mert
nemcsak az iszlám vallást és
Mohamedet „gúnyolták”, a le-
hető legváltozatosabb, legalan-
tasabb és legocsmányabb mó-
don és formában, de nem ám!
Mindenki megkapta a magáét;
amikor felröppent a hír, hogy a
katolikus egyház nem támo-
gatja a melegházasságot, más-
nap a mennyei atyát hátulról
magáévá tevő Jézus került a

címlapra, utóbbi hátsójából ki-
lógó, a Szentháromságot jelké-
pező háromszöggel. „A Szent-
szék nem támogatja a
gumióvszer használatát” nyúzt
egy pápás karikatúrával reagál-
ták le, amelyen az egyházfő egy
kotont emel magasba a krisztusi
szentostya helyett. De a zsidók-
nak is több ízben odapusziltak,
például náci tiszttel csókolózó
rabbival, és a holokauszttal is
nem egyszer poénkodtak, ami-
ért – legalábbis elvileg – Fran-
ciaországban börtön jár. 

A szólásszabadság jó dolog,
talán a legjobb dolog a demok-
ráciában. De amikor összeté-
vesztik a vallásgyalázással, ami-
kor (potenciálisan) százmilliók
lelkébe taposnak bele öncélúan,
valamiféle perverz szadista
késztetés által hajtva, amikor
ordenáré módon és szándéko-
san provokálnak, amikor „nem
ismernek se Istent, se embert”,
annak bizony meglesz a böjtje
valahol, valamikor, valamilyen
formában. Most már Charlie
„angyalai” is tudják.

Molnár Tibor
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Charlie „angyalai” 

A 2014-es POAD élelmiszer – segélyekre jogosultak figyelmébe
A 2015 január 12 – 16 kö-

zötti időszakban kerül sor azon
élelmiszer – segélyek kiosztá-
sára, amely a Hátrányos Hely-
zetű Személyek Megsegítésé-
nek Operációs Programja
(POAD 2014) révén kerül az
erre jogosultakhoz (Románia
Kormánya által összeállított
listák)

Az élelmiszercsomagok ki-
osztására a Bodoni utca 68.
szám alatti raktárban kerül sor,
a személyeknek postán kikül-
dött program szerint.

A jogosultakat kérik, hogy
tartsák tiszteletben a beosz-
tást, és mutassák fel az ebben
feltüntetett (kért) szükséges
iratokat.

Azon személyek, akik nem
kaptak kupont, ellenben ira-
tokkal igazolni tudják, hogy az
alább felsorolt kategóriákba
tartoznak, jelentkezhetnek a
fent említett cím alatti raktár-
nál, január 19. után, hogy fel-

vegyék őket a kiegészítő lis-
tákra.

A segélyre jogosult kate-
góriákat, valamint a segély-
csomagok felvételekor felmu-
tatni szükséges iratokat a
799/2014-es K.R., valamint a
223/2014-es EU – szabályzat
írja elő, a következőképpen:

- nyugdíjasok (400 lej alatti
nyugdíjjal): személyazonos-
sági irat másolata (személya-
zonossági igazolvány/szemé-
lyazonossági kártya, 14 éven
aluli kiskorúaknak a születési
bizonyítvány), a nyugdíjazási
határozat fénymásolata, illetve
a jogok kifizetésének postai
utalványa;-  

- munkanélküliek (400 lej
alatti juttatás) • : személyazo-
nossági irat másolata (szemé-
lyazonossági igazolvány/sze-
mélyazonossági kártya), a
segélyben részesülők esetében
a nyilvántartó könyvecske
fénymásolata, illetve a jogok

kifizetésének postai utalványa,
valamint igazolás azon mun-
kanélküliek esetében, akik sze-
repelnek ugyan a Maros Me-
gyei Munkaerő-foglalkoztatási
Ügynökség nyilvántartásában,
de már nem részesülnek mun-
kanélküli segélyben;

- súlyosan és halmozottan
fogyatékos személyek: szemé-
lyazonossági irat másolata
(személyazonossági igazol-
vány/személyazonossági kár-
tya, 14 éven aluli kiskorúaknak
a születési bizonyítvány), a sú-
lyos illetve halmozott fogya-
tékosság fokát megállapító bi-
zonyítvány fénymásolata;

- családtámogatási segély
kedvezményezettjei • : szemé-
lyazonossági irat másolata
(személyazonossági igazol-
vány/személyazonossági kár-
tya, 14 éven aluli kiskorúaknak
a születési bizonyítvány), a
polgármesteri írásos rendelet
másolata, illetve a jogok kifi-

zetésének postai utalványa.
- szociális segély kedvez-

ményezettjei: személyazonos-
sági irat másolata (személya-
z o n o s s á g i
igazolvány/személyazonossági
kártya, 14 éven aluli kiskorú-
aknak a születési bizonyít-
vány), a polgármesteri írásos
rendelet másolata, illetve a jo-
gok kifizetésének postai utal-
ványa.

Emlékeztetjük Önöket,
hogy a törvények (szabályok)
értelmében, a segélyként ka-
pott élelmiszeripari termékek
forgalmazása tilos!

A Polgármesteri 
Hivatal Sajtóirodája

Január 12-től, hétfőtől újra 
fizethetők a helyi adók és illetékek

Marosvásárhely municípium Polgár-
mesteri Hivatala az adófizető jogi és fizikai
személyek tudomására hozza, hogy 2015.
január 12-vel kezdődően újra fizethetők a
helyi adók és illetékek. Ezeket a Marosvá-
sárhelyi Polgármesteri Hivatal, Győzelem
tér 3. szám alatti székhelyén, a földszinten
levő ablakocskáknál, valamint a város negyedeiben levő
gyűjtőpontoknál fizethetik be, a fizikai személyek esetében
pedig „ghiseul.ro” elektronikai befizetési módszerrel is meg-
tehetik.

Emlékeztetjük, hogy azon fizikai és jogi személyek, akik
2015. március 31-ig adójukat teljes mértékben befizetik,
10%-os kedvezményben részesülnek.



Január 12–21-e között az
ASA 1. ligás labdarúgó-
együttese a helyi Sportaka-
démia pályáin készül fel a
2014-2015-ös bajnoki idény
tavaszi évadjára, majd ja-
nuár 23-a és február 9-e kö-
zött a törökországi
Antalyába utazik, ahol öt ba-
rátságos mérkőzést játszik.
Ellenfelei a lengyel 1.ligás, jelen-
leg 12. helyezett Polonia Krakkó
(január 26-án), az azerbajdzsáni
első ligás éllovas Quarabag
Agdam (január 31-én), az orosz
1. osztályban szereplő  9. helye-
zett Terek Grozny (február 5-én)
és a szlovák 1. ligás éllovas Dom-
zale (február 8-án) lesznek. Az
ötödik barátságos mérkőzésről
még egyeztetnek.

Mi Ciobotariu célkitűzése?
A leköszönt Cristian Pustai

vezetőedző helyébe beiktatott
volt 32-szeres román válogatott,
Liviu Ciobotariu, az ASA vezető-
edzője optimista a jövőjét ille-

tően, és bízik a játékosokban, sőt
a bemutatkozó sajtótájékoztatón
megjegyezte, hogy köteles foly-
tatni az elődje által elkezdett
eredményes munkát, és tisztá-
ban van vele, hogy nagyon
nehéz tavaszi szezon vár rájuk.
Célkitűzése, hogy minél több
pontot szerezzen az ASA, és
megőrizze az együttes helyét az
élmezőnyben. Akárcsak korábbi
csapatainál, Marosvásárhelyen is
fontosnak tartja a fiatal labdarú-
gók szerepeltetését, így elképzel-
hető, hogy a jövőben öt-hat
játékos is felkerülhet a felnőtt
együtteshez. 

Tiszteletbeli elnök 
az ASA-nál?

Az ASA új klubigazgatója,
Cristian Cherteș szerint – koráb-
ban az ASA Kiválósági Akadémi-
áján látta el az igazgatói
feladatokat, majd a leköszönő,
azóta a Bukaresti Dinamónál te-
vékenykedő Daniel Stanciut vál-
totta – a klub a korábbi legendás

futballistái közül a jövőben tisz-
teletbeli elnököt szeretne válasz-
tani és várja a javaslatokat. 

Liviu Ciobotariu munkáját
Adrian Iordache másodedző és
Cătălin Bușuricu erőnléti felelős
segíti majd. A csapat szakmai ve-
zetésében egy később megneve-
zett újabb másodedző, valamint
Fekete Károly kapusedző segíti. 

Kik jönnek, kik mennek?
Ami a távozásokat illeti, a vá-

sárhelyi együttes egyik legtehet-
ségesebb labdarúgójaként
számon tartott 21 éves Claudiu
Bumba három és fél évre kötött
szerződést az Európai-kupákban
is érdekelt ASTRA-val, míg a 27
éves brazil Henrique de Jesus a
Dinamóhoz szerződött, ahová
Daniel Stanciu, az ASA volt klub-
igazgatója csábította. 

Bumba egyébként tizenhá-
rom mérkőzésen szerepelt kez-
dőként az ASA együttesében a
bajnokság őszi szezonjában, két
gólt szerzett, illetve kiosztott

három gólpasszt is. Kétszázezer
eurót fizet az ASA-nak az ASTRA,
a teljes összeget február 2-ig kell
átutalnia, ellenkező esetben a
labdarúgó visszatér Marosvásár-
helyre.

A biztos távozó közé tartozik
a 31 éves Adrian Sălăgeanu is, ő
két mérkőzésen kapott lehetősé-
get az ősszel, valamint a 28 éves
Helder Castro, aki mindössze
egyetlen alkalommal lépett pá-
lyára, az USK Craiova ellen el-
vesztett találkozón, akkor is
csupán hatpercnyi játéklehető-
séget kapott.

Elképzelhető, hogy további
meghatározó játékosok is el-
hagyják az ASA-t (N’Doye, Hora,

Feussi, Gorobsov, akiket Daniel
Stanciu csábít a Dinamóhoz), de
egyelőre a csapat jelenlegi tagjai
közül senki sem jelezte szándé-
kát, hogy távozni szeretne.

Fejér Béla Csongor, az ASA fi-
atal hálóőre visszatért Râmnicu
Vâlcearól, ahol kölcsönben sze-
repelt, Băcilă az ASA II. együtte-
sétől jött vissza a felnőtt
együtteshez, míg a marosvásár-
helyi illetőségű 19 éves Tudor
Sbârcea Olaszországból tért
haza. A középpályás a Maros-
szentgyörgyi Kindernél kezdett
futballozni, majd a Hagi Akadé-
miánál játszott, onnan pedig az
olasz Empoli Primavera csapatá-
hoz került. 

Kik maradtak a csapatban?
Liviu Ciobotariu vezetőedző a

következő játékosokra alapozhat
a két edzőtáborban:

Stăncioiu, Viciu, Botoșer,
Fejér-kapusok; Ionuț Balaur, Pat-
rice Feussi, Javier Velayos, Florin
Bejan, Ionuț Gugu, Marius Cons-
tantin, Cosmin Băcilă, Sepsi
László (hátvédek), Tudor Sbâr-
cea, Claudiu Voiculeț, Gabriel
Mureșan, Nicolas Gorobsov, Szé-
kely János, Sergiu Hanca, Ioan
Hora, Ousmane N’Doye, Robert
Candrea (középpályások) Ianis
Zicu, Amauri Morias, Mircea
Axente, Dorin Goga (csatárok)
mezőnyjátékosok.
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A Marosvásárhelyi AS Armata egykori kapusa, Eugen Vodă 2001-ben a Feröer-szigetekre költözött ki csa-
ládostól (Ileana feleségével és Ioana lányukkal), ahol jelenleg is kapusedzősködik egy 1. ligás együttesnél,
mellette dolgozik egy belső és külső munkálatokra szakosodott cégnél, mindamellett, hogy Romániában
két egyetemet végzett: Marosvásárhelyen a mérnökit, Craiován a testnevelési főiskolát. 

Álomvilágban él és dolgozik az
ASA hajdani kapusa, Eugen Vodă

Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

Jobb életkörülményért 
telepedtek ki 

Mint Vodă egyik hazalátoga-
tása alkalmával e sorok írójának
elmesélte, döntésüket az is mo-
tiválta, hogy éppen akkor az
ASA labdarúgó-szakosztálya ke-
retében egy gyerekcsoportot
ajánlottak fel neki, két és fél-
millió lejes fizetésért, amit nem
fogadott el, de elhatározta,
hogy inkább kitelepednek a Fe-
röer-szigetekre, mintsem itthon
gürcöljenek. 

2001. február 7-én elindul-
tak Koppenhága felé, onnan pe-
dig a Feröer-szigetekre, ahol
Eysturoy régió Skála helységé-
ben telepedtek le, ahová Ileana
Manolescu, volt röplabda-edző-
nek, egykori egyetemi társuk-
nak köszönhetően jutottak ki,
de sokat köszönhettek a volt
labdarúgókapus egykori craiovai
csapattársának, Gheorghița Ge-
olgăunak, aki évekig ott edzős-
ködött, s beszélt az érdekükben. 

Messiásként tisztelik 
őt az FC Skála szurkolói

Vodă legelőször a Sand-szi-
geti másodosztályos FC Skála Ít-

róttarfelag labdarúgócsapatá-
nak volt a játékosa, majd edzője,
utána több első és másodosz-
tályú együttes kapus-edzője-
ként is tevékenykedett. 

Mint edző, az FC Skála csa-
patát 2002-ben feljutotta az
első ligába, majd 2005-ben a
csapat második lett az élvonal-
ban, így az Európa-ligában (ak-
kor még UEFA-kupa) is szere-
pelt. Egyébként az FC Skálánál
több Romániából származó, is-
mertebb játékos is megfordul-
tak, mint a marosvásárhelyi
Kalló Géza, a Dicsőszentmártoni
Chimicától Gábor Sándor, aztán
Iulian Florescu, aki Craiován volt
a hajdani hálóőr csapattársa,
majd a slatinai származású Eu-
gen Stanciu is, aki az AS Arma-
tanál is megfordult. Viszont a
Feröer-szigeteken eddig szere-
pelt legjobb román játékos Sorin
Anghel (EB/Streymur) volt, aki
hazánkban a CSM Râmnicu Vâl-
cea együttesénél futballozott.

Vodă azt is megjegyezte,
hogy a szigeteken a mindennapi
munka után járnak edzésre a
sportolók, természetesen létezik
mérkőzésprémium is. A mini-

málbér a Feröer-szigeteken
2000 euró körül van, a jobb lab-
darúgók havi bére 3000 eurót is
eléri, amiből jócskán sikerül fél-
retenniük, mindamellett, hogy
az ottani élet is elég költséges.

A Vodă családban 
mindenki sportolt

Vodă felesége hajdanán a
Mureșul színeiben kézilabdázott
(lánykori neve Egri - szerk.
megj.). Ő jelenleg sporttorna-
edzőként, testnevelő tanárként
tevékenykedik, de amúgy a Fe-
röer-szigeteken mindenki spor-
tol, aki csak teheti, s persze ki-
válóak erre a feltételek is. Erre
csak egy példa: minden ezer la-
kosra jut egy műgyepes sport-
pálya. 

Lányuk, Ioana is kitűnően
érzi magát a szigeteken, koráb-
ban ő is kézilabdázott és foci-
zott, 2001-ben például a női
labdarúgó-válogatott kapitánya
és az ország legjobb kézilabdá-
zója volt egyben. Vodă szerint
nagyon sok tehetséges sportoló
van a Feröer-szigeteken, a leg-
többen azonban teljesen ama-
tőrök, a mesterségükből élnek.

Sok labdarúgónak még szerző-
dése sincs, néhányat viszont
magánszemélyek, cégek támo-
gatnak. 

Számunkra szokatlan 
az ottani életstílus

,,A szigeteket rendkívül ked-
ves, segítőkész, tisztelettudó
emberek lakják, nem ismerik a
betörés, lopás fogalmát, még a
gépkocsikat sem zárják. A Fe-
röer-szigeteken ismeretlen fo-
galom a stressz, az emberek
tisztelik egymást. Mi ebbe a
nyugodt életbe csöppentünk,
amit soha nem bánunk meg. Hi-
hetetlen, de nekem szerződé-
sem soha sem volt, hiszen ott a
szerződés egyenlő egy kézfo-
gással. Sokszor fülemben csen-
genek egykori edzőm, a hajdani
ASA legendás hátvédjének,
Czakó Jánosnak a szavai, aki va-
lamikor azt mondta nekem:
,,dolgozz és eddz, mert idővel
olyan helyre is elkerülhetsz, ahol
megbecsülnek majd a munká-
dért, így gondolhatsz  a jövődre
is... Milyen igaza volt!”– jegy-
ezte meg Vodă.

Befejezésül megkértem az

egykori futballkapust, mondjon
néhány szót, a számunkra több-
nyire ismeretlen kis országról:

– A Feröer-szigetek az At-
lanti-óceán északi részén, Izland
és Skócia között kb. félúton terül
el. Az átlagos téli hőmérséklet
mínusz 5 - mínusz 10 C fok, nyá-
ron a legmagasabb 15 C fok kö-
rüli. 

Feröer összesen 18 szigetből
áll, de a szigetek mellett 11
holm ( apró, növényzettel borí-
tott, sziklás sziget), valamint
750 sziklaszirt és sziklazátony
tartozik a szigetekhez. 

Közigazgatásilag a dán ki-
rálysághoz tartozik, de széles
körű politikai autonómiát élvez,
saját zászlaja és parlamentje
van. A mintegy 48.000 lakosá-
nak zöme halászattal, halfeldol-
gozással foglalkozik, de saját
nyelvet beszél. 

Vodă Eugen 1984. április 4-
én mutatkozott be az 1. ligában

az ASA-FC Nagybánya 2-0 (0-0)
találkozón.

Marosvásárhelyen az ASA
színeiben 10 évet (1983-1988
és 1989-1994 között), az Elekt-
romaros csapatánál egy évet
(1988-1989) tevékenykedett,
majd a Craiovai Universitatea
mezében 6 évet játszott, amely
csapattal UEFA-kupában (az
1992-1993-as bajnoki évadban)
és UEFA Intertotó-kupában is
szerepelt (1996-ban),  sőt az
1992-1993-as bajnoki idényben
Románia-kupagyőztesek voltak.

Vodă 108 A-osztályos mér-
kőzésen lépett pályára Romá-
niában, aztán edzősködött az
ASA-nál, majd  a Feröer-szige-
teken, ahol  előbb játékosként
(Skála Ítróttarfelag 2001-2008),
végül kapusedzőként több csa-
patnál is tevékenykedett.

Az egykori kiváló kapus teg-
nap ünnepelte 51. születésnap-
ját.

Az ASA a tavaszi idény kezdetén 

Marosvásárhelyi felkészülésen az ASA 
Claudiu Bumba Tudor Sbârcea
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Előző rejtvényünk helyes megfejtése: – Lépjen odébb, uram! Mit gondol? Én fogom magát kikerülni? 

A Központ hetilap a következő 
előfizetési csomagokat ajánlja
kedves olvasóinak:

Előfizetési

akció!

Hívjon telefonon és ügynökünk 
házhoz megy. tel.: 0741.240.892

Előfizetés:

3   hónapra 13 RON

6   hónapra 25 RON

12  hónapra 50 RON


