
Humor

Ady és Petőfi 
pszichiátriai elemzése

> > > Ú j  s o roz at,  V I .  ( X . )  é v f o l ya m  > > > 1 4 .  s z á m  > > > 2 0 1 5 .  á p r i l i s  9 – 1 5 . > > > M e g j e l e n i k  c s ü tö r tö kö n > > > > > > > > > > > 8  o l d a l  > > > á r a :  1 , 5  l  e  j  > > >

C M
Y B

C M
Y B

Sport

,,Nagyon örülök, hogy újra 
Marosvásárhelyen játszhatok”

Most kezdődik igazán a teremlabdarúgó-bajnokság, hiszen
az alapszakasz huszonkét fordulója során csupán azt dön-
tötték el az együttesek, hogy melyik nyolc csapat kerül
be a negyeddöntőbe.  A City’us egyik húzóembere a ta-
lálkozókon nem más, mint az együttes egykori és jelenlegi
hálóőre, a brazíliai származású Carlos Alberto Ferreira.

Társadalom

„Teljes életet élek!”
– Beszélgetés Kelemen Attila 

mozgáskorlátozott fiatalemberrel – 

Interjúalanyunk Marosszentkirályon született 1973-
ban. Itt járta ki a tíz osztályt, majd a Marosvásárhelyi
Népi Egyetem néprajz tanfolyamát végezte el. Két ke-
rekesszékes barátjával együtt 2006-2011 között a ta-
tabányai Mikes Kelemen Gimnázium és Felnőttképző
Iskola távoktatásos diákja volt.

>>> 4. oldal >>> 7. oldal

Vélemény

A történelmi egyházak 
hűtlen vagyonkezeléséről  

Még inkább elítélendő az a megmagyarázhatat-
lan kapzsiság és haszonlesés, amellyel a központi
temetők működtetését intézik. Ezek a földterü-
letek az öntörvényű egyházak kedvenc vadász-
mezői. Minden egyes sírkő gyakorlatilag egy kis
aranybánya a felekezeti elöljárók és a temető-
gondnokok számára. Nincs más dolguk, mint az
ellenszolgáltatás nélkül megszerzett, biztos be-
vételforrást adminisztrálniuk.  A hozzátartozóknak
a sírokat „ki kell váltaniuk” és karbantartási díjat
kell utánuk fizetniük, de nem szabad azokat meg-
vásárolniuk vagy örökölniük. A halottat ilyen ala-
pon még jó pár évig nyúzzák, kínozzák, amíg tel-
jesen elporlad vagy a nyüvek megemésztik. Szép
kis gondoskodás az anyagi javakban dúskáló egy-
házaink részéről. Egy kis iróniával akár azt is
mondhatnánk, hogy jogos a hozzáállásuk, hiszen
a lélek a fontos, nem a test.

>>> 4. oldal

Mondom a magunkét

Ideje a rombolásnak 

Az utóbbi években Románia rohamléptekkel
közelít a kétpólusú politikai rendszer megvaló-
sítása felé. Az elmúlt év végén bekövetkezett
pártfúzió, a liberál-demokraták (PDL) beolva-
dása a liberális pártba (PNL) is ebbe az irányba
mutat. Hogy mindez összefügg-e, s ha igen,
mennyiben Románia jelenlegi külpolitikai irá-
nyultságával, azzal, hogy az ország feltétel nél-
küli kiszolgálójává vált az USA által meghatá-
rozott euroatlanti érdekeknek, azt ki-ki maga
eldöntheti. 

>3. oldal

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

Kihívás, ám lehetséges
minimális összegből
kialakítani a programot

Kihívás, ám lehetséges
minimális összegből
kialakítani a programot

Tavaszi vakáció előtti csonkahéten zajlik idén az Iskola
másként elnevezésű program, melynek célja bevonni a
diákokat, tanárokat olyan tevékenységekbe, amelyek
megfelelnek érdeklődési és tevékenységi körüknek.
Ugyanakkor a diákok mozgósítása, valamint a nonfor-
mális tanulást előtérbe helyező tevékenységeken való
részvétel támogatása is kitűzött cél. Marosvásárhelyi

tanintézményekben, óvodákban ok-
tató pedagógusokat kérdez-
tünk, mivel készültek ők idén

erre a hétre, illetve önkormány-
zati és kulturális intézmények támogatása hiányában
hogyan lehet ezt a hetet úgy kialakítani, hogy a szülő-
ket minimális anyagi teherrel sújtsák.

>>> 3. oldal



A Pál utcai fiúk és a Shoes
Április 9-én, csütörtökön 19

órától, 10-én, pénteken délelőtt
11 órától és 17 órától látható A
Pál utcai fiúk című előadás a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház
nagytermében. Rendező: Vi-
dovszky György. Ugyanezeken a
napokon délelőtt 11 órától az Is-
kola másként program kereté-
ben a  Shoes  című produkció
tekinthető meg a színház Un-
derground termében.

Etka jóga
Az Etka jóga erőgyűjtő mód-

szer ismertetése folytatódik Ma-
rosvásárhelyen. Bemutató lesz
április 11-én és 12-én délelőtt
10 és 12 óra között. Helyszín:
Kulcslyuk könyvesbolt (Calarasi-
lor utca 5. szám). A szervezők
mindenkit várnak, aki testtartá-
sán szeretne javítani.

A beregszászi 
színház vendégjátéka

Marosvásárhelyen, a Nem-
zeti Színház nagytermében ven-
dégszerepel a beregszászi Illyés
Gyula Magyar Nemzeti Színház
Örkény Ist ván Tóték című vígjá-
tékával. Rendező: Vidnyánszky

Attila, dramaturg: Kozma And-
rás. Az előadást április 14-én 19
órától (Bernády György-mecé-
násbérlet, Kemény János-be-
mutatóbérlet, Kovács
György-felnőttbérlet, Köteles
Sámuel- pedagógusbérlet), 15-
én, szerdán 17 (Kántorné-bérlet,
Aranka György- diákbérlet, Mol-
ter Károly-diákbérlet) és 21 órá-
tól  (Harag György-
egyetemistabérlet), vala-
mint 16-án, csütörtökön 19 órá-
tól (Delly Ferenc-bérlet, Bolyai
János-diákbérlet) láthatják az
érdeklődők. A szabadon maradó
helyekre jegyek válthatók online
a www.biletmaster.ro oldalon,
a Kultúrpalota jegyirodájában
hétköznap 12-17.30 óra között
és a színházi jegypénztárban 9-
15 óra között, illetve előadások
előtt egy órával.

Húsvéti szimfonikus hang-
verseny a Kultúrpalotában

Húsvéti szimfonikus hang-
versenyre  kerül sor  április 9-
én, csütörtökön este 7 órától a
marosvásárhelyi Kultúrpalota
nagytermében. Vezényel az
angliai Andrei Gocan, fagotton
játszik Ana Docolin. Műsoron:
Rimszkij-Korszakov – Húsvéti
ünnepi nyitány, Rossini – Fa-
gottverseny, Dvoøák – D-dúr
szimfónia. A koncertre a 25-ös
számú bérletek érvényesek.

Fényképkiállítás a száz
évvel ezelőtti örmény 
genocídium emlékére

Örmény múlt és jelen cím-
mel dr. Ábrám Zoltán fénykép-
tárlatot állított össze. Az
Örményországban készült felvé-
telek a száz évvel ezelőtti népir-
tásnak állítanak emléket,
miközben bemutatják a nemrég
függetlenedett ország múltját
és jelenét, értékeit és ellent-
mondásait. A kiállítás megnyi-
tójára az EMKE és a MÖMKE
szervezésében április 12-én 12
órakor lesz Marosvásárhelyen a
Bolyai téri unitárius egyházköz-
ség Dersi János-termében.

Bordi András-emlékkiállítás
A Dr. Bernády György Köz-

művelődési Alapítvány szerve-
zésében Bordi András
festményeiből nyíló kiállítás te-
kinthető meg Marosvásárhe-
lyen, a Bernády Ház (Horea u. 6.
szám) földszinti kiállítótermei-
ben A megnyitóra április 9-én,
csütörtökön 18 órakor kerül sor.

Az Erdélyi Helikon 
és az Erdélyi Szépmíves
Céh kiállítása

Április 11-én, szombaton
délelőtt 11 órakor nyílik az Erdé-
lyi Helikon és az Erdélyi Szépmí-
ves Céh kiállítása a marosvécsi
várkastélyban. Szervezők: a Ke-

mény család és a kiállítás létre-
hozója, az Erdélyi Helikon – Ma-
rosvécsi Kemény Alapítvány.

A Barabás Miklós Céh
Maros megyei 
csoportjának tárlata

A Barabás Miklós Céh Maros
megyei csoportjának festő, gra-
fikus, szobrász, iparművész, fo-
tóművész tagjai mutatkoznak
meg alkotásaikkal a marosvá-
sárhelyi közönség előtt. A közös
tárlat a Bernády Ház földszinti
termében tekinthető meg.

3 utazás – festészeti kiállítás
Megnyílt Csatlós Levente 3

utazás című kiállítása a Kultúr-
palota kiállítótermében. A tár-
lat április 14-ig látogatható.

18. századi örmény 
hétköznapok a Maros 
Megyei Múzeumban

Szemétbe írt történelem.
Csiki Márton háza és a régi ör-
mény hétköznapok címmel idő-
szakos kiállítás tekinthető meg
a marosvásárhelyi várban, a
megyei múzeum épületének
földszinti kiállítótermeiben.

Marosvásárhely 
és a háború írásban 
és képben, 1914–1918

A Teleki-Bolyai Könyvtár és a
Teleki Téka Alapítvány Marosvásár-
hely és a háború írásban és kép-
ben,  1914–1918: könyvek,
dokumentumok, képek és tárgyak
városunk életéről és a Nagy Hábo-
rúról című időszakos kiállítása a
marosvásárhelyi Teleki Tékában te-
kinthető meg keddtől péntekig
10-18 óra között, szombaton és
vasárnap 10 órától 13 óráig.
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Rózsák tere 16. szám 
alatti székhelyén .

Telefon:  0265-250.994
E-mail: kozpont@kozpont.ro
Honlap: www. kozpont.ro

Április 9. Erhard, Malvin, Vince
Április 10. Zsolt
Április 11. Leó, Szaniszló, Leona
Április 12. Gyula, Zénó, Szilárd
Április 13. Ida, Márton, Hermina
Április 14. Tibor, Gusztáv, Benedek
Április 15. Anasztázia, Tas, Julianna

NévnapokNévnapokKár kihagyni

Horoszkóp
KOS: Amennyiben a vállalkozó szférában dolgozik, el-
érkezettnek látszik az idő a cselekvésre. Több ötlete is
vár a megvalósulásra, de csak mostanig. A héten kisebb
mértékű feszültség veszi önt körül a múlt hétről maradt
elintézni valók miatt.
BIKA: Ne akarjon mindent azonnal megoldani, ami a
múltból még rendezni való. Élnie is kell. Ajándékozza
meg magát valami széppel, amire rég óta vágyik. Egy
lényeges életminőségjavító időszak indul el ezzel a hét-
tel.
IKREK: A mindennapi tevékenységei során egy új isme-
retség történik, amelynek a későbbiekben nagy hasznát
veheti. Egy nagyon intenzív hét elé néz ezen a héten.
Emiatt az otthoni teendőire, szeretteire nem igazán jut
elegendő ideje.
RÁK: Most fokozottan vigyázzon az egészségére, a vál-
tozatos és rendszeres táplálkozásra. Önmagával is tö-
rődni kell. A munkahelyén adódhatnak némi átmeneti
feszültségek, de ezek nem akadályozzák abban, hogy
véghezvigye azt, amit szeretne.
OROSZLÁN: A jó dolgok azokkal történnek meg, akik
nyitottak is tudnak lenni rá. Egyik pillanatról a másikra
vonzódni kezd az élet misztikumai iránt. Ha eddig nem
érdekelte igazán az ezoterika, vagy egyéb hasonló tu-
domány, ne ijedjen meg, ha egy ezoterikus vagy okkult
boltban találja magát a hét során. 
SZŰZ: Ezen a héten az átvonuló bolygók igen kedvezően
hatnak önre. Egyedül a Vénusz terhelt helyzete hozhat
némi önbizalomhiányt bizonyos esetekben, melyeknek
hatására olyan késztetést is érezhet, hogy a fontos és
jónak tűnő dolgokat is megkérdőjelezze.
MÉRLEG: A hét első két napja nem kedvez a vitás kér-
dések megbeszélésére. Sőt amennyiben csak lehet, ke-
rülnie kell ezeken a napokon a nehéz kérdések
boncolgatását. Ez érthető az üzleti partnerére, házas-
társával való beszélgetésekre is.
SKORPIÓ: A hét első két napján egy kicsit borúsabb a
hangulata. Sötétebbnek ítél meg minden helyzetet,
mint amennyire indokolt lenne. Ez a Hold nehéz pozíci-
ójának az oka és csupán az érzésekre van ilyen hatással.
NYILAS: Ezen a héten egy nagyon fontos dolgot meg
tud oldani. Nagyon kedvező hatást gyakorolnak önre az
átvonuló bolygók tranzitjai, melyek új dolgok megte-
remtésére adnak nagymértékű támogatást önnek.
BAK: A munkahelyén a légkör feszültséggel lehet ter-
hes. Könnyedén elveszítheti a türelmét, provokációnak
lehet kitéve. De mivel ezt látja előre, egy kis angol hu-
morral visszaverheti a provokációkat. 
VÍZÖNTŐ: Ezen a héten nagy népszerűségnek örvend-
het a környezetében lévők részéről. Fontos megbeszé-
léseknek, tárgyalásoknak és hosszú távú szerződéseknek
igen kedvező ez a hét. 
HALAK: Amennyiben állást szeretne változtatni és erre
a hétre tervezte azt, hogy be adja a felmondást, csak
úgy tegye, ha már meg van az új helye. Egyéb esetben
nagyon visszavetné az elhibázott lépés egy időre.

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
továbbra is ingyenes jogi taná-
csadást biztosít minden érdeklő-
dők számára, ám a helyszín
változott. Az EMNT székház -
Marosvásárhely, Klastrom (Mihai
Viteazu) utca 10. Jogász: Novák
Venczel. Időpont egyeztetésért a
0754-061240-es telefonszá-
mot hívhatják.
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Mondom a magunkét

Ideje 
a rombolásnak  

Az utóbbi években Románia rohamléptekkel közelít a
kétpólusú politikai rendszer megvalósítása felé. Az elmúlt
év végén bekövetkezett pártfúzió, a liberál-demokraták
(PDL) beolvadása a liberális pártba (PNL) is ebbe az
irányba mutat. Hogy mindez összefügg-e, s ha igen,
mennyiben Románia jelenlegi külpolitikai irányultságával,
azzal, hogy az ország feltétel nélküli kiszolgálójává vált az
USA által meghatározott euroatlanti érdekeknek, azt ki-
ki maga eldöntheti. 

Az utóbbi másfél-két évtized történéseit felidézve ki-
mondható, hogy az USA rendszerint a demokráciadeficitre,
illetve a korrupció elleni fellépés szükségességére való hi-
vatkozással folyamodott a többé-kevésbé nyílt diplomá-
ciai és katonai beavatkozáshoz, jó, fogalmazzak
enyhébben: politikai nyomásgyakorláshoz az európai és a
közel-keleti térségekben. Hogy milyen eredménnyel, az
leginkább az Iszlám Állam nevű szörnyszülött, de a szét-
esés szélére sodródott/sodort Ukrajna esetében jól látható.  

Talán nem tévedek, ha azt állítom: a jelenleg Románi-
ában folyó, elszántnak tűnő, de főleg látványos korrupció-
ellenes harc sem idegen az amerikai befolyástól, az
euroatlanti elvárásoktól. Hogy mire megy ki az egész, mi-
lyen lehetséges kifutása lehet az egésznek, azt egyelőre
nem tudni. Emlékeztetnék azonban: az USA-nak elsősor-
ban érdekei vannak, nem barátai. Erről a jelek szerint
éppen azok feledkeznek meg, akik a NATO védőbástyáinak
hamis biztonságából szamárfület intenek a külvilágnak. 

Hogy a jelenlegi román politikai osztály – beleértve az
erdélyi magyart is – alkalmatlan a feladatára, hogy több-
nyire bűnszövetkezetként működik, ebből következően le-
cserélésre szorul, az mindenki, még maguk a politikusok
előtt is nyilvánvaló. Jelenleg, úgy tűnik, a korrupcióellenes
ügynökség (DNA) végzi a piszkos munkát, amolyan szö-
kőárként zúg keresztül a román politikai prérin, s ragad
magával mindenkit, aki útjába kerül. 

Olyanokat is, akik végül, legalábbis a jogerős ítélet sze-
rint esetleg ártatlannak bizonyulhatnak. Ez azonban a lé-
nyeget tekintve nem sokat számít. Merthogy erkölcsi
értelemben „cinkosok közt bűnös, aki néma”. 

Mielőtt bárki is azt követelné, foglaljuk aranyba a DNA
nevét, ne feledjük, az említett ügynökség ugyan képes
lehet szétverni egy bűnszövetkezetet, esetünkben a román
politikai osztályt, de többre nem. Természetéből eredően
képtelen erre, merthogy nem erre találták ki. A DNA
ügyködésének következményeként ma úgy fest, hogy a
román törvényhozás tagjait semmi sem érdekli, csupán a
saját túlélése. Mit túlélése, szerintem már azzal is kiegyez-
nének sokan, ha elkerülhetnék az előzetest. 

Ahhoz viszont, hogy némi esély mutatkozzék egy új po-
litikai osztály kiépítésére, ahhoz arra lenne a legnagyobb
szükség, amit elsősorban a DNA vert szét: a politikai pártok
tagjainak, a politikusoknak legkevesebb egymás iránti szo-
lidaritására. Amit – ebben egyezzünk meg – könnyebb
szétverni, mint kiépíteni… 

Mindennek elrendelt ideje van. Ez idő szerint a rombo-
lásnak van itt az ideje, de az építkezésé is eljön bizonyára.
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Szentgyörgyi László

Tavaszi vakáció előtti csonkahéten zajlik idén az Is-
kola másként elnevezésű program, melynek célja
bevonni a diákokat, tanárokat olyan tevékenysé-
gekbe, amelyek megfelelnek érdeklődési és tevé-
kenységi körüknek. Ugyanakkor a diákok
mozgósítása, valamint a nonformális tanulást elő-
térbe helyező tevékenységeken való részvétel tá-
mogatása is kitűzött cél. Marosvásárhelyi
tanintézményekben, óvodákban oktató pedagógu-
sokat kérdeztünk, mivel készültek ők idén erre a
hétre, illetve önkormányzati és kulturális intézmé-
nyek támogatása hiányában hogyan lehet ezt a
hetet úgy kialakítani, hogy a szülőket minimális
anyagi teherrel sújtsák.

www.kozpont.ro
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Iskola másként

Kihívás, ám lehetséges minimális összegből
kialakítani a programot

Magyar diákok 
szalagavatója először
az Unireában

Brandner Judit-Emőke, az
Unirea Gimnázium igazgatóhe-
lyettese elmondta, hogy a tan-
intézményükben már nagyon
várták a diákok ezt a hetet, hisz
nincs napló, nincs kötelező házi
feladat és minden évben érdek-
feszítő programokon vehetnek
részt. Ebben a tanévben az
elemi iskolások például színházi
előadásra, moziba mennek,
pékséget, gyógyszergyárat lá-
togatnak meg. A felsőbb tago-
zatosak Borszékre kirándulnak
– Ismerjük meg ásványvizeink
hatását program részeként –,
de sportversenyek, angol nyelvű
vetélkedő, filmtörténeti ismer-
tető is a hét részét képezi. A kör-
nyezettudatos nevelés fontos-
ságára tematikus beszélgetés és
a Cinege-tetőre tervezett faül-
tetés hívja fel a gyerekek figyel-
mét. A kulturális nevelés sem
marad ki, hisz a Pál utcai fiúkat
nézik meg a színházban a kis-
diákok „Meghívottunk is van
Bartha Éva pszichológus szemé-
lyében, aki a pályaválasztásról
fog beszélni a gyerekeknek, és
másnap Lőrincz Márton, a Sa-
pientia EMTE tanára a robotiká-
ról fog előadást tartani a diá-
koknak” – mondta el az
igazgatóhelyettes.

Azt is megtudtuk, hogy a
programok kialakítása a tanu-
lókkal közösen történt, például
a kirándulás ötletével a nebulók
hozakodtak elő, de a rajztanárral
közösen kiállítást is szerveztek.
A hét fénypontja a csütörtökön
megszervezésre kerülő szalaga-
vató. „Az Unirea Kollégium ma-
gyar tagozatának diákéletében
nagy ünnepnek számít az első
alkalommal megrendezendő
szalagavató ünnepség, amely-
ben diákjaink lelkesen, gonddal
és szorgalommal dolgoztak. Kö-
szönet ezért nekik és tanárkol-

légáimnak. Műsorunknak a Ma-
ros Művészegyüttes terme ad
helyet, támogatóink a XI. osz-
tályos diákok szülei voltak. A
műsort Karinthy Frigyes Vissza-
kérem az iskolapénzt című szín-
darabjával, majd bécsi keringő-
vel zárják a XI. osztályos ta nulók.
Jó érzés tudni, hogy olyan kör-
nyezet vesz körül minket, ahol
mindenki tartozik valakihez.
Összeköt a közös múlt, s a közös
cél: mi nem a meghátrálás em-
berei vagyunk, hanem a hité, az
életé!” – mesélte a rendhagyó
eseményről Brandner.

Az ovisok mesterségeket
ismernek meg és 
vonatoznak

Bors Enikő, a Manpel Nap-
köziotthon nagycsoportosainak
óvónője mesterségekbe nyújt
betekintést a kicsiknek: pék-
ségbe, fogászati rendelőbe lá-
togatnak el, de rádióstúdióban
is fogadják őket, ahol kipróbál-
hatják a hangjukat. Mivel sok
olyan ovis van a csoportban, aki
még sosem vonatozott, így Sá-
romberkére tervezett kirándu-
lással is meglepi őket.  „Idén –
s húsvétra kapott minivakáció
miatt – három napra redukáló-
dott ez a hét, így kevés idő áll
rendelkezésünkre, de a progra-
mok kiválasztása nagyban függ
attól, hogy mely cégek, intéz-
mények vezetői nyitottak és haj-
landóak együttműködni a prog-
ramban” – mondta el az óvónő. 

A waldorfos előkészítősök
kemencében sütnek ke-
nyeret

Palotás Csilla Marosvásár-
hely egyetlen Waldorf-iskolájá-
ban előkészítős diákokat tanít,
és elmondta, hogy az amúgy is
alternatív módszerekkel dolgozó
intézmény erre a hétre azt a
tűzte ki célul, hogy a gyerekek
szabadban töltsenek el időt, így

egyik nap kenyeret dagasztanak
és sütnek hagyományos falusi
kemencében, amíg pedig a ke-
nyér sül, a közeli palahegyet
másszák meg. „Másnap a báb-
színház kulisszái mögé tekin-
tünk be, valamint a Talentum
Alapítvánnyal lesz közös prog-
ramunk” – ecsetelte.

Molnár Erika, a 7-es számú
Általános Iskola tanítónője az
elsőosztályosait üvegfúvó mű-
helybe viszi, másnap a sportte-
vékenységeké a főszerep, pén-
teken pedig gyöngyfűzést tanít
a kicsiknek egy meghívott szak-
ember.

Meg lehet-e oldani mini-
mális költségvetésből a hetet?

Bár külföldi iskolákban rég -
óta működik ez a program, ott
költségtérítést kapnak az isko-
lák. Arra voltunk kíváncsiak,
hogy itt, önkormányzati, illetve
intézményi támogatás hiányá-
ban hogyan lehet úgy tartal-
massá tenni ezt a hetet, hogy a
diákok szüleit felmentsék a
plusz költségek alól.

Az Unirea Gimnáziumnak si-
került ezt megoldani, hisz a sza-
lagavató költségeit marosvásár-
helyi cégek finanszírozzák. „A
meghívottakat mi, a tanárok
vendégeljük meg, viszont a szín-
házi és mozielőadásokat a diá-
kok szülei finanszírozzák, hisz a
múzeumok, mozik, színházak,
intézmények nem biztosítanak
ingyenes belépést a gyerekek
számára. Szerencsére a belépti
díjak nem nagy összegek, és úgy
látom, nem okoz a szülőknek
nehézséget ennek kifizetése.
Sőt, ezáltal a gyerekeket úgy ne-
veljük, hogy a kultúráért jelké-

pes összeget illik és kell fizetni”
– fejtette ki.

Szerencséjük van az önkén-
tes, kedves emberekkel

A többi pedagógus is igye-
kezett minimális költségből
megoldani a programokat, de a
szállítást, a városi tömegközle-
kedés árát a szülők fizetik. „A
szülők nyitottak, nem érzik meg-
terhelőnek ezt a plusz tíz lejt,
hisz ennél többe nem kerül a
hét” – mondta el az óvónéni. De
a Waldorf-iskola tanítónője is
hatékonyan oldotta meg a kia-
dások fedezését, ahol például a
szállításban, de a szervezésben
is segítettek a gyerekek szülei. 

„Szerencsénk van azokkal a
személyekkel, szakemberekkel,
akik ingyen látogatnak el hoz-
zánk és tanítják meg a diákokat
valamire: idén ilyen nálunk a
gyöngyfűzés, ahol az oktató tá-
mogatásként ajánlja fel a mun-
káját” – mondta el a 7-es iskola
tanítónője.

A gyerekek alig 
várják ezt a hetet

Az összes megkérdezett pe-
dagógus úgy nyilatkozott, hogy
a diákok – kortól függetlenül –
nagyon várják ezt az iskolahetet,
és csak pozitív visszajelzések ér-
keztek. Ám a tanítók szerint
lenne még mit javítani a prog-
ramon, először is annak idő-
pontját kellene kitolni júniusra,
amikor kellemesebb az időjárás,
kedvez a kinti tevékenységek-
nek és kevesebb a tanulnivaló
meg a vizsga.

Pál Piroska



– Milyen volt a gyermekko-
rod? Akadályozott-e a mozgás-
korlátozottságod valamiben?

– Nem. Gyerekkorom nagy
részét a szabadban töltöttem.
Szerencsésnek mondhatjuk ma-
gunkat, az a nemzedék va-
gyunk, akiknek még nem volt
tévéjük, internetük, vagyis a va-
lós világban tapasztaltuk meg,
hogy milyen egy kutyával ját-
szani, azt nevelni, kint hancú-
rozni a réten, igazi tóban ha-
lászni, csavarogni erdőn-mezőn,
sárkányt eregetni, tutajt készí-
teni. Most is nagyon szeretek a
szabadban sétálgatni, szívesen
beszélgetek a gyerekekkel, já-
tékokat javítunk, gitározni ta-
nulunk, ha van rá alkalom.

„Lelki támaszt nyújtunk
egymásnak”

– Önkéntesként részt veszel
a HIFA Egyesület és az Ügyes Ke-
zek Alapítvány tevékenységein.
Miből is áll az ott kifejtett mun-
kád?

– A HIFA Egyesülethez egy
barátom hívott meg, aztán más-
kor is mentem és a gitárom is
vittem. Ez hátrányos helyzetű,
mozgássérült fiatalok közös-
sége, ahol hónaponként 1-2 al-
kalommal találkozunk. Ilyenkor
rendszerint jelen van egy lelkész
is és elbeszélgetünk egy-egy té-
máról, énekelgetünk, lelki tá-
maszt nyújtunk egymásnak.
Kisközösségünknek neve is van:
Fraternitas. Az Ügyes Kezek Ala-
pítványnál munkanapokon, az
iskolai tanévben van tevékeny-
ség, hetente 2-3 alkalommal
agyagozás, kerámiázás. Itt is

szoktam önkénteskedni. Első-
sorban az agyagozás, kézimun-
kázás a fő foglalkozás, amin
részt veszek, de gyakran gitáro-
zok, főleg egyházi ünnepek al-
kalmával, amikor kis műsorral
készülünk.  

– Mi a kedvenc időtöltésed? 
– Elsősorban a zenélés áll

legközelebb a szívemhez, de so-
kat rajzolok, néha festek, kerá-
miázok, szeretem az elektroni-
kát, élvezek barkácsolni. A
néprajz tanfolyamot is azért vé-
geztem el, hogy megismerjem
a régi magyar motívumokat, a
hajdani, hagyományos falu vi-
lágát. Ezek ihletnek meg a rajz
és a kerámia megmunkálás fo-
lyamán. Agyagból készítek dísz-
eket, szobrokat, emlékplakette-
ket, festményeim, rajzaim pedig
elsősorban a tájról, a házakról
szólnak, ritkábban portrék. Eze-
ken kívül szeretem a régi autó-
kat, utazgatni – lehetőségeim-
hez mérten – szeretek a
természetben kirándulni. Több
éve már van egy Trabantom,
tagja vagyok az Oldschool Dri-
vers közösségnek, akikkel gyak-
ran találkozunk Marosvásárhe-
lyen, ahol régi autókról
beszélgetünk és megcsodáljuk
az új szerzeményeket, vagy te-
szünk egy tiszteletkört a város-
ban szépen, lassan, egymás
után. De ami mostanság egyik
legkedvesebb időtöltésem lett,
hogy van egy kétéves unokahú-
gom, akivel sokat játszom. Ma-
napság körülötte forog az
életem, ő napsugarat, derűt ho-
zott az életembe. 

– A szentkirályi református
egyháznak is aktív tagja vagy. 

– 1990-ben konfirmáltam,
azóta tagja vagyok a helyi ifjú-
sági közösségnek. Ma már mint
„veterán”, mint legidősebb ifjú

veszek részt a tevékenységeken.
Tagja vagyok az egyházközség
keretén belül működő kórusnak,
és van egy helyi kis könnyűzene
együttesünk, ahol basszusgitá-
rozom. Az együttesünk neve
H.I.T., ami annyit jelent: „Hív Is-
ten Téged”. Főleg helyi ifjúsági
alkalmakon zenélünk, de 2012-
ben például részt vettünk a Vár-
juk a Krisztust adventi koncer-
ten, Marosvásárhelyen. 

– Ezek szerint nem unatkozol.
Hogyan tudod beosztani az
életed, ennyi mindenre hogyan
kerítesz időt? 

– Szeretném, ha 48 órából
állna a nap, gyorsan kell dolgo-
kat elvégeznem. Így a fontos-
sági sorrendet igyekszem szem
előtt tartani, néha saját érde-
kem ellenére történik ez, de sze-
rencsére a barátaim segítségére
is számíthatok.

„Nekem csak a lépcsők 
jelentenek akadályt”

– Mennyire hátráltat a min-
dennapokban a mozgáskorláto-
zottságod? 

– A Jóisten nagyon sok tü-
relemmel és jókedvvel áldott
meg, így mindenre van erőm.
Úgy érzem, ami az én felada-
tom, dolgom arra van erőm és
meg tudom tenni. Nekem csak
a lépcsők jelentenek akadályt,
más akadályaim nincsenek. Ez
pedig sokat határoz abban,
hogy hová járok el és hová nem.
Marosvásárhelyre is például
olyan eseményekre, előadá-
sokra látogatok el, ahol tudom,
hogy nincsenek ilyen jellegű
akadályok. De ami megközelít-
hető kocsival vagy tolószékkel,
azt el is érem. 

– Tapasztalataid szerint a
mai társadalom mennyire befo-

gadó? Hogyan viszonyulnak hoz-
zád az emberek, akikkel például
az utcán találkozol? 

– Ha egy mozgáskorlátozott
embernek szerencséje van, és
olyan közösségben élhet, mint
például én, akkor nem tevődik
fel semmi ilyen jellegű prob-
léma. Itt elsősorban azokkal van
a gondunk, akik tehetnék, de
nem teszik azt, amivel sokat se-
gíthetnének rajtunk. Például
törvény van arra vonatkozóan,
hogy akadálymentesíteni kel-
lene a közintézmények, közé-
pületek bejáratát, hogy a moz-
gáskorlátozottak is közlekedni
tudjanak, de nem alkalmazzák.
Vagy sok helyen azért tesznek
nagyobb szegélyköveket a jár-
dákra is, mert „dizájnosabbak”,
arra nem gondolnak, hogy ez
akadályt jelent néhány ember
számára. Az átlagemberek
azonban, akikkel találkozom, fi-
gyelmesek, segítőkészek. Véle-
ményem szerint egy kis odafi-
gyeléssel, jóakarattal sok
minden megoldható lenne! 

– Érzésed szerint teljesnek
mondható az életed? 

– Úgy gondolom, teljes
életet élek. Úgy élem meg min-
dennapjaimat, mint bárki más.
Örvendek, ha van okom rá, és
ez nagyon gyakran megtörté-
nik. Megéri a fáradságot, hogy
tegyél valamit magadért és tár-
saidért. Úgy érzem, így is teljes
életet lehet élni. Mindig vannak
új dolgok, új lehetőségek, fel-
adatok. Ameddig van energiám
és egészségem, ezeket igyek-
szem elvégezni Isten segítségé-
vel. Kívánom, hogy az Ő áldását
és gondviselését megtapasz-
talja más is, és akkor a nehéz-
ségek ellenére is van értelme
azoknak a dolgoknak, amiket
nem mindig értünk. 

Nemes Gyula
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Interjúalanyunk Ma-
rosszentkirályon szü-
letett 1973-ban. Itt
járta ki a tíz osztályt,
majd a Marosvásár-
helyi Népi Egyetem
néprajz tanfolyamát
végezte el. Két kere-
kesszékes barátjával
együtt 2006-2011
között a tatabányai
Mikes Kelemen Gim-
názium és Felnőtt-
képző Iskola távok-
tatásos diákja volt. A
leckék felvétele in-
ternetes formában,
illetve postai úton
történt, a vizsgákon
részt vettek, majd
2011-ben érettségiz-
tek. Kelemen Attilá-
val a HIFA Egyesület-
nél és az Ügyes
Kezek Alapítványnál
kifejtett önkéntes
munkájáról, illetve
kedvenc időtöltésé-
ről, mindennapjairól
beszélgettünk. 

A történelmi egyházak 
hűtlen vagyonkezeléséről        

Az erdélyi magyarok az átlagnál is jobban ragaszkodnak a ha-
gyományokhoz. Ezt a konzervatív eszmék felvállalása, valamint a
kisebbségi lét mindennapos veszteségei elől való menekülés is alá-
támasztja. A konzervativizmus pedig nem más, mint a jövőnk zá-
logát képező, korábban megteremtett értékek megőrzése, óvása.
A történelmi egyházak viszont, a ránk jellemző aggályok felismerése
ellenére sem fordítanak kellő figyelmet a magyarok zömét ma-
gukba foglaló református, katolikus és unitárius közösségek gon-
dozására. A történelem folyamán megszerzett anyagi javakat nem
használják fel olyan „konzerváló” intézkedésekre, amelyek által mi,
Isten „bárányai” egy szebb és jobb jövőre számíthatnánk. Gyakor-
latilag nem találjuk meg azokat a beavatkozásokat, amelyek az
adóként behajtott összegeket, főleg a tisztán nyereségalapú ingat-
lan-bérbeadási tevékenységből származó horribilis bevételeket az
egyháztagok rendelkezésére bocsátanák. Amelyek a megszerzett
javak visszatérülését és végső soron a „nyáj” boldogulását eredmé-
nyeznék. Erdély legnagyobb magyar lélekszámú településén, Ma-
rosvásárhelyen a fenti kijelentéseket – sajnos – számos elokvens
példa bizonyítja. 

Az unitárius egyház látványos megvalósítása, a „Borsos Tamás
sarkán” álló impozáns épületegyüttes évek óta üresen áll. Olyan,
mint a parlagon hagyott termőföld, amelyet nem használnak ki a
gazdák. Erre még az állam sem ad támogatást, hát akkor hogyan
adjanak a hívek?

A katolikusok „vállalkozásai” bármennyire is virágzóak, az egyház
tagjai nem részesülnek belőlük. A kötelező vallásórák megtartásán
kívül, Isten szolgái nem folytatnak olyan közösségépítő tevékeny-
séget, amellyel a templom közelébe csalogatnák a fiatalokat, és
akár világi foglalkozások megszervezése által is, hatékony alterna-
tívát nyújtanának az énjüket kereső tinédzsereknek. A legnagyobb
iskolaépületeinket hosszú-hosszú évtizedekre a román állam, illetve
a többnyire ortodox vallású diákok rendelkezésére bocsátották, és
nem tudhatjuk, hogy mi történt és mi történik az onnan, valamint
a többi ingatlan-üzérkedésből származó nyereséggel. Talán Gyula-
fehérvárról kellene számadást kérnünk a vásárhelyi papok „közös-
ségépítő” intézkedéseiről. 

A református egyház egyetlen említésre méltó gesztusának a
Bolyai Farkas Elméleti Líceum befogadása és megtűrése számíthat,
bár a kolozsvári példából kiindulva, az is előfordulhat, hogy ered-
ményesebb lett volna a kiköltöztetési hercehurca. A többi, korábban
állami intézményeknek otthont adó épületben ma már többek kö-
zött irodaszert és péksüteményt vásárolhatunk. Felekezeti hova-
tartozástól függetlenül. És szintén vallási diszkriminációtól mentes
az a nemrégiben kibővített főtéri öregek otthona, amelyben a rá-
szorulókat nem a saját közösségük soraiból származó, megörege-
dett és rászoruló egyháztagok közül választják ki, hanem a
megfelelő anyagiakkal rendelkező, fizetőképes állampolgárokból.
Éppen úgy, mint a kegyetlen, embertelen és Istentelen piacgazda-
ságban. Nyitva áll a kapujuk mindenki számára, aki meg tudja fi-
zetni a szolgáltatást. A többiek pedig majd a túlvilágon valahogy
elboldogulnak. Ez lenne az egyház önzetlen gondoskodása, csak
ennyire futotta a kolozsvári püspökség közösségépítő intézkedése-
iből? Ehhez kellett a nagy felhajtás, az öntömjénezés, az ünnepi
megnyitó?

A fenti példákon túlmenően még inkább elítélendő az a meg-
magyarázhatatlan kapzsiság és haszonlesés, amellyel a központi
temetők működtetését intézik. Ezek a földterületek az öntörvényű
egyházak kedvenc vadászmezői. Minden egyes sírkő gyakorlatilag
egy kis aranybánya a felekezeti elöljárók és a temetőgondnokok
számára. Nincs más dolguk, mint az ellenszolgáltatás nélkül meg-
szerzett, biztos bevételforrást adminisztrálniuk.  A hozzátartozóknak
a sírokat „ki kell váltaniuk” és karbantartási díjat kell utánuk fizet-
niük, de nem szabad azokat megvásárolniuk vagy örökölniük. A ha-
lottat ilyen alapon még jó pár évig nyúzzák, kínozzák, amíg teljesen
elporlad vagy a nyüvek megemésztik. Szép kis gondoskodás az
anyagi javakban dúskáló egyházaink részéről. Egy kis iróniával akár
azt is mondhatnánk, hogy jogos a hozzáállásuk, hiszen a lélek a
fontos, nem a test.

A felsorolt jelenségek szinte minden erdélyi magyarlakta tele-
pülésen megfigyelhetőek. Az egyetlen különbség talán az, hogy a
székelyföldi egyházközösségek jobban felkarolják a híveiket, míg a
nyugati határ felé haladva egyre inkább fogy a gondoskodás, és
előtérbe kerül „az arany, a tömjén meg a mirha”.

Ferencz Zsombor

„Teljes életet élek!”

Beszélgetés 

Kelemen Attila 

mozgáskorlátozott 

fiatalemberrel
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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 Köteles Sámuel utca a századforduló után az utcarendezés révén alakult ki.
A Minoriták temploma és ennek rendháza előtt halad el. Ahogyan azt Keresztes
Gyula, a Marosvásárhely szecessziós épületei című könyvében is említi, itt va-
lamennyi ház a rendezés után épült. Utolsó régi házát, a Bolyai Farkas lakóházát
1905-ben bontották le. A mai ház homlokzata szecessziós elemeket hordoz.

A vásárhelyi matematikusok
otthona: a Bolyai-ház (2.)

Akik ebben a házban laktak
1902-ben nevezetes lakó ke-

rül a Bolyai-házba. Ő nem más,
mint dr. Dékáni Kálmán törté-
nelem és földrajz szakos tanár,
a Református Kollégium nagy
könyvtárának őre, és a Teleki
Téka vezető könyvtárosa. Aho-
gyan azt Sipos Lajos tudja, Dé-
káni 1912-ben lesz egyetemi ta-
nár. Több intézetben tart órákat.
Kolozsváron is. Róla még tudni
kell, hogy elnöke volt az egykori
marosvásárhelyi Közművelődési
Egyesületnek, az EMKÉ-nek, to-
vábbá alelnöke a Kemény Zsig-
mond Társaságnak. A felsorol-
takon kívül termékeny író és
tudós volt. Dékáni könyvismer-
tetései nagy számban jelentek
meg hírlapokban és könyvek-
ben. Erre példa a Bél Mátyás
földrajza (Marosvásárhely,
1903); Ocskai László (Marosvá-
sárhely, 1903); Nagy Lajos ki-
rályviselt dolgai (Brassó, 1906);
A Bécsi Krónika (Kolozsvár,
1915) – és mások.

A termékeny író szerkesz-
tette továbbá 1904-ben a Szé-
kelység című politikai napilapot
és a kilencszázhúszas évek leg -
elején a Zord Idő című félhavi
szemlét. 

Sajnos gyenge testalkata és
nehéz családi körülményei aka-
dályozták tudományos munkás-
ságát, és 1825-ben (ötven éves
korában) visszatért teremtőjé-
hez.

A ház újabb lakója: 
Trózner Lajos

Sipos Lajos, a Marosvásárhe-
lyi mesélő házak című munká-

jában tesz említést arról, hogy
Dékáni Kálmán után újabb köz-
ismert kollégiumi tanár, név
szerint Trózner Lajos költözött a
Bolyai-házba. Ő a Református
Kollégiumban magyart és latint
tanított, ugyanakkor az elemi
iskola felügyelője volt. Tudjuk
róla, hogy irodalmi tanulmá-
nyokat is írt, és ezeket a Kemény
Zsigmond Társaság ülésein, a
fent már említett intézet dísz-
termében olvasta fel. Felesége
Sós Pál (összeállításainkban ne-
vét már több ízben is említet-
tük), Marosvásárhely egyik leg-
híresebb kőműves mesterének
a lánya. 

Amit a Trózner családról
még tudni kell

A Keresztes Géza műépítész,
műemlékvédelmi szakmérnök
által a rendelkezésünkre bocsá-
tott dokumentumokból derül ki,
hogy Soós Pálról a felső vasút-
állomás mellett utcát neveztek
el. Azt is tudjuk róla, hogy egyik
földje közepébe utcát vágott, és
annak két oldalára nem keve-
sebb mint huszonegy házat épí-
tett. 

Visszatérve a Trózner csa-
ládra: Trózner Lajos nagyobbik
fia – szintén Lajos – az első vi-
lágháborúban halt meg. Kiseb-
bik fia, József Bécsben tanult
zenét. Miután onnan hazajött,
Vásárhelyen zeneszerzéssel fog-
lalkozott, és a város szellemi
életének egyik tevékeny rész-
vevője volt. 

A Szentgyörgy utcai házuk
kertjében épített szép lakásá -
ban fogadta vendégeit – többek

között a francia kör tagjait –, és
ugyanitt mutatta be legújabb
szerzeményeit is. 

Sipos Lajos előtt az is isme-
retes, hogy a második világhá-
ború után Trózner József a mű-
vészeti iskolában zenetanári
állást fogad el. A későbbiekben
feleségül veszi a művészeti is-
kola zenei részlegének igazga-
tónőjét, özvegy Szőnyiné Hen-
szelmann Saroltát. A két Szőnyi
gyermeket édesapaként neveli.

A két Szőnyi gyermek közül
az egyik, Zoltán Vásárhely egyik
legkiválóbb zenetanára. A két
gyermekről azonban még min-
denképpen tudni kell, hogy Vá-
sárhely zenei életének legna-
gyobb ígéretei voltak. 

Trózner Lajosnak egy lánya
is volt: Anna. Ő volt az, akinek
később a Bolyaiak tere 34. szám
alatti házban kellett megvívnia
mindennapi harcát az államo-
sított nagy házban (hetekkel ez-
előtt erről már írtunk a Központ
olvasóinak).

Trózner Lajosnak volt egy
(kőműves) fiútestvére. Azért ki-
emelten fontos őt megemlíteni,
mert fia nem más, mint dr. Tróz-
ner Ferenc orvos, aki Maros me-
gye és Marosvásárhely egész-
ségügyi igazgatóságának volt
az egyik vezetője. 

A Molter família 
és az 1782-es év

1931-ben, Trózner Lajos el-
költözése után, Molter Károly
kollégiumi tanárt, írót, műfor-
dítót, műbírálót, irodalmi szer-
vezőt találjuk a Bolyai-házban.
Az egyetemi tanárról – aki ezt

a státuszt 1945-ben kapja meg
– röviden tudni kell, hogy 1890.
december 2-án született Óver-
bászon, a hajdani Bács-Bodrog
megyében, a Meleg-Bácskában.
Részben francia, részben német
eredetű családját születési he-
lyen először 1782-ben említik
meg. Marosi Barna elmondása
szerint, Molter Károly apja ha-
ladó gondolkodású, szabadsá-
gért lelkesedő kovácsmester
volt. Tiszteletreméltó az a tény,
hogy mindegyik gyermekét
egyformán taníttatta. Anyai
nagyapja Kossuth katonája volt.
A második világháború után, az
ott tomboló gyűlölethullám a
közeli rokonságukból egyet, míg
a többi Molterek közül számta-
lant pusztított el…

Az irodalmár pályafutásá-
nak helyszínei. A kezdet…

Az eleven és gyors felfogású
Molter Károly az elemi- és a kö-
zépiskola négy alsó osztályát a
szülővárosában járta ki. 

A gimnázium felső tagozatát
már Kecskeméten végzi, ahol
megtanulja az akkor divatba jött
gyorsírást, melynek nagy hasz-
nát veszi, amikor rövid ideig ha-
ditudósítóként dolgozik a bal-
káni háborúban. Ezt az
írásformát nem csak a fent em-
lített háborúban használja; en-
nek ismeretét a budapesti Par-
lamentben is kamatoztatja. Az
ezt követő időszakban, ugyan-
csak Budapesten német-magyar
szakra iratkozik be, és ezt kima-
gasló minősítésekkel végzi el. 

Sipos Lajos arról is tud, hogy
egy gazdag bácskai német asz-
szony magántanuló fiának ne-
velőt kért a pesti egyetemtől. A
szóban forgó intézet Molter Ká-

rolyt javasolta jó tanulása, né-
met anyanyelve és arról a vidék-
ről való származása miatt. A di-
ákot Molter több mint másfél
évig tanította, ugyanakkor neki
köszönheti azt is, hogy ez idő
alatt körbeutazta Németorszá-
got, Angliát és nem utolsó sor-
ban Franciaországot. Később a
fiú kitűnően érettségizett, és
amint azt már írtuk, Molter Ká-
roly pedig letette a vizsgáit az
egyetemen.

Molter ismeretlen városa
Molter Károlyt 1913-ban

már Marosvásárhelyen találjuk.
Mi tagadás, számára ez a vidék
teljesen ismeretlen. Értelemsze-
rűen mint német szakos tanár
a Református Kollégiumban te-
vékenykedik. Marosi Barna állí-
tása szerint a lázasan építkező
kisváros szellemi élete egyhan-
gúnak tetszett Budapest iro-
dalmi életének pezsgése után.
A minden új iránt érdeklődő fi-
atal tanár szombatonként reg-
gel gyakran frakkba öltözött és
vonattal utazott Pestre meg-

nézni az Operában a bemuta-
tókat. Némelykor már pénteken
elindult és Bécsben nézett meg
színházi előadásokat. 

Azonban Molterről még azt
is tudjuk, hogy a letanított órák
után szívesen járt a Kaszinóba
is. Ezekben a lokálokban olvas-
gatott, vitatkozott, hallgatta az
előadásokat és némelykor még
kártyázgatott is. 

1918-ban házasodott meg.
Feleségéül egy volt tanítványát
választotta, név szerint Marosi
Zsófiát, aki egy jómódú vásár-
helyi kereskedő lánya volt. Zsó-
fia volt az az asszony, aki a ké-
sőbbiekben mindent megtett
azért, hogy Molter Károly min-
den szabadidejét csakis az iro-
dalomnak tudja szentelni. 

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Mai képek:
Nagy-Bodó Szilárd

A régi képekért köszönet
Madaras Józsefnek
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Tavaszi nagytakarítás 2015. április 14–18.
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a 2015. március 16–

április 25. közötti időszakban megszervezi a tavaszi nagytakarí-
tást, ami a lerakott hulladékok elszállítását jelenti.

Az április 14–18. időszakra tervezett utcák:

Április 14. – I.L. Caragiale, Békás, B.P. Hasdeu, Szamos, Ma-
dách Imre, Tatros, Dorobantilor, Delavrancea, Olt, Fogarasi, Zsiláva, Nagyenyedi, Cukorgyár,
Temes, Torda;

Április 15. – Harcsa, Bőség, Tamás Ernő, Sebes, Hóvirág, Traian Mosoiu, Sincai, Szabadság,
Govora, Radnai, Fecske, E. Dandea, Crisan, Varga Katalin, Plevna, T.Vladimirescu a Szabadság és
Dózsa György közötti szakaszon;

Április 16. – Pajkó Károly, Egység, Kalász, Váltóőr, Közlegelő, Cséplés, Rövid, Rozmaring,
Rakodó, Termés, Dózsa György a vasútállomástól az Auchan felé, Bodoni, Kalapács, Radnóti, Lu-
dasi, Törcsvár, Munteanu Ilie;

Április 17. – Caraiman, Bogáti, Gyulafehérvár, Nyíres, Malomfalvi, Bodoni parkoló, Béga,
Nagydisznód, Vajdahunyadi, Resica, Kudzsír;

Április 18. – Bernády György tér, I. Creanga, Vásár, Bolyai, Stefan cel Mare, Kogalniceanu,
Borsos Tamás, Hős Petre Popescu hadnagy (Sipotului), Fürdő, Krizantém, Líceum, Pádes, Zefír,
Hargita (dr. Kozma Béla), Gh. Avramescu tábornok.

Kérjük a lakókat és a tulajdonosi társulásokat, hogy tisztítsák meg ingatlanjaikat, valamint
az ezekhez tartozó területeket és zöldövezeteket, és a meghirdetett dátum előtti napon tegyék
a hulladékot a járda szélére (halmokba, kivétel az építkezési/bontási munkálatból származó
hulladék), a szállítási járművek számára könnyen megközelíthető helyre. A koronaalakításból
származó ágakat külön kell tárolni. A hulladékokat a közölt napon fogják elszállítani.

Florin Moldovan, ADP igazgató

Ady

l Bipoláris skizofréniában
szenved: hol Dózsa György uno-
kájának, hol Góg és Magóg fiá-
nak mondja magát, ami már
önmagában is biológiai non-
szensz (zárójelben megjegy-
zendő, hogy fent említett Dózsa
György nem Góg és Magóg
apja, még csak nem is vér sze-
rinti rokonok). A tudathasadá-
sosokra jellemző érzelmi
ambivalencia mellett jelentke-
zik még a gondolattolongás, a
vad, paranoid, inkoherens képi
asszociációk, valamint az allite-
ráló, rímelő képzettársítások.

l Az egoszisztolés szoron-
gás talaján kialakult önkicsinyí-
tési, ún. mikromániás
doxasmája (téveszméje) több
költeményében is tetten érhető,

például: „Sem utódja, sem bol-
dog őse, sem rokona, sem isme-
rőse nem vagyok senkinek”.
Éjszakánként horrorisztikus 
rémálmok gyötrik: van, hogy
bizonyos „disznófejű nagyúrral”
dulakodik, máskor meg vijjogó,
síró, kergetőző héjának álmodja
magát, ráadásul – skizofréniá-
jából adódóan – egyszerre ket-
tőnek.

l A Rorschach tintafolt-
teszt minden képén önmagát
látja, ahogy egy Léda nevű
nővel szeretkezik, olyan pozitú-
rákban, amelyek még a Káma-
szútra bővített kiadásában
sincsenek benne. Elmesélése
szerint a gyakori autoakusztikus
hallucinózisai során vádló, szit-
kozódó hangokat, a személyé-
vel foglalkozó, gyalázkodó
párbeszédeket hall, de az is elő-

fordul, hogy fülében, idézem:
„ősmagyar dal rivall”.

l Pszichoszenzoros disz-
funkciója különös testséma-za-
varban nyilvánul meg: holott
még csak 39 éves, úgy érzi,
hogy vénül a keze és a szeme.
Mazochista is: a vizsgálat során
egyszer csak felpattant, és arra
kért, kiguvadt szemekkel, hogy
öntsek forró ólmot a fülébe.

Petőfi 

l Egyetlen korábbi pszichi-
átriai anamnézis során sem ta-
pasztalt súlyosságú és
vehemenciájú Ödipusz-komp-
lexusban szenved: a verbál-asz-
szociációs teszt elvégzésekor az
„anya” hívószóra azt felelte,
hogy „bár maradtam volna
benne végig”.

l Idült alkoholista, közepe-
sen retardált mészáros apjától
örökölte a mértéktelen alkohol-
fogyasztásra predesztináló haj-
lamot – sűrűn lerészegedik,
olyankor indokolatlan indulat-
kitörések, kontrollálhatatlan
dühaffektusok és más súlyos
pszichotikus tünetek lépnek fel
nála. Erről ő maga számolt be
hipnózisban, például, a háziál-
latait zaklatja: felelősségre
vonja és befenyíti a tyúkot (me-
lyet az ödipális fixációja miatt
állandóan anyámtyúkjaként
aposztrofál), hogy miért tartóz-
kodik a szobában, és a kutyájá-
val diskurál. Utóbbit nem
véletlenül nevezte el Morzsá-
nak: gyerekkorában rengeteget
nélkülözött, éhezett, ennek a
tudatalatti, szublimált tarta-
lomnak a hiposztazátuma a
„Morzsa”.

l Az alkoholtól való szel-
lemi és szomatikus dependen-
ciája okán intellektusa
rohamosan hanyatlik; az egyre
súlyosbodó dementia praecox
(fiatalkori elbutulás) tünetei ér-
telmetlen és motiválatlan cse-
lekvések elkövetésében
manifesztálódnak (meggyújtja
a már égő pipáját), kórosan be-
szűkült érdeklődése az Alföldre,
a Tiszára, a pusztára, a pusztára
télen, a borra, a csókra, a ha-
zára, a szerelemre, a juhászra és
a szamárra korlátozódik. Versei
alapján további mentális zava-
rok is diagnosztizálhatók: 

- pedofília és destruktivitás:
Laci te, hallod-e, jer ide, jer, ha
mondom, rontom-bontom, ülj
meg itten az ölemben

- hipochondria: Egy gondo-
lat bánt engemet, ágyban, pár-

nák közt halni meg
- látens homoszexualitás:

Toldi írójához elküldöm lelke-
met, meleg kézfogásra, forró
ölelésre

- tépelődési kényszer (ami-
kor jelentéktelen, ostoba prob-
lémák felett vívódik a beteg):
Egész úton hazafelé azon gon-
dolkodám, miként fogom szólí-
tani rég nem látott anyám?

- apokaliptikus víziók:
Zúgva-bőgve törte át a gátot, el
akarta nyelni a világot!

- geneológiai téveszme
(amikor valaki a nem létező elő-
kelő származásával dicsekszik):
Őseimnek véres kardja fogason
függ, rozsda marja, rozsda
marja, nem ragyog, én magyar
nemes vagyok!

- szadizmus: Akasszátok föl
a királyokat!

Molnár Tibor

Április 11. – a magyar költészet napja

Ady és Petőfi 
pszichiátriai 

elemzése
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Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

Mint ismeretes, most kezdődik igazán a teremlabdarúgó-bajnokság, hiszen az alapszakasz huszonkét fordulója során csupán azt döntötték el az együttesek,
hogy melyik nyolc csapat kerül be a negyeddöntőbe, és kik fogják élvezni a hazai pálya előnyét a két győztes találkozóig tartó összecsapások során. A pokolinak
ígérkező ágon, az egyik elődöntőbe a Resicabányai Muncitorul–Dévai Autobergamo és a Sepsiszentgyörgyi Sepsi Futsal–Marosvásárhelyi City'us párosítások to-
vábbjutói fognak bejutni. A City’us egyik húzóembere a találkozókon nem más, mint az együttes egykori és jelenlegi hálóőre, a brazíliai származású Carlos
Alberto Ferreira (ismertebb nevén Carlao) lehet, aki nemrég épült fel egy sérülésből.

,,Nagyon örülök, hogy újra Marosvásárhelyen játszhatok” 

Kikapott a Románia-kupa döntőjében a Maros KK
Nyert helyzetből veszített a

Maros Kosárlabdaklub a Romá-
nia-kupa döntőjében múlt
héten. Miután az elődöntőben
nagyon magabiztosan nyertek
a Nagyszeben ellen, a döntőben
a Temesvárral mérkőzhettek a
marosvásárhelyiek. Három ne-
gyed után még jókora előnyük
volt a riválissal szemben, azon-

ban az utolsó negyedórában ezt
elpuskázták, a temesváriak ki-
egyenlítettek, így a kupagyőz-
tes kiléte a hosszabbításban
dőlt el. A rivális jobban bírta a
ráadást, így a végén ők emel-
hették a magasba a Románia-
kupát. 

Románia-kupa, döntő:
Maros KK – Temesvári KK 73-78

(18-16, 21-11, 14-14, 9-21, 11-
16) 

Maros KK: Dykes 17 pont,
Adamovic 13 (1), Ivanovic 12
(1), Peciukas 10, Barro 8, Lázár
7, Gajovic 3, Tudor, Polyák. 

Temesvári KK: B. Popescu 19
pont, Pilcevic 13 (2), Pesic 13
(1), Tica 12, Jovanovic 9 (1), Per-
sic 7 (1), Lewis 3 (1), Tóth 2, Mi-

lencovic. 
A kisdöntőben a házigazda

BCM U Pitești 81:66 arányban
legyőzte a Nagyszebeni Atlassi-
bot, így megszerezte a bronzér-
met.       

Románia-kupa, végered-
mény: 1. Temesvári KK, 2. Maros
KK, 3. BCM U Pitești, 4. Nagy-
szebeni CSU Atlassib.

– Sérülésből épültél fel. Mi
volt veled?

– Egy ciszta volt a térdem-
ben, ezért nem játszottam egy
ideig az alapszakaszban. Most
helyrejöttem, így remélem,
hogy a rájátszásban az együttes
hasznos tagjává válhatok. 

– Visszatértél Marosvásár-
helyre, ahol teremlabdarúgói
pályafutásod legszebb időszakát
töltötted. Hogy kerültél újra vá-
rosunkba?

– Nagyon örülök, hogy újra
itt játszhatok. 2014 decembe-
rében szerződést ajánlott a
City’us vezetősége, én nyomban
el is fogadtam, így januártól
már a csapat tagja lehettem.
Őszintén szólva nem is volt
döntő fontosságú a szerződés
anyagi oldala, hiszen a szívem-
mel választottam, mivel itt
mindig jól éreztem magam. 

– Marosvásárhelyen majd-
nem öt éven keresztül játszottál,
két bajnoki címet és négy Romá-
nia-kupát, egy Szuper-kupát
nyertél. Milyennek látod a hazai
bajnokságot?

– Erősebb, mint évekkel ko-
rábban, amikor innen Kínába
szerződtem a Zu Hai Minh Shi
együtteshez, a Kanton tarto-
mány bajnokságába. Most Ro-
mániában van öt erős együttes,
amely harcol a bajnoki címért,
gondolom, hogy jövőre még
magasabb lesz a színvonal. Úgy
érzem, az idén van a legerősebb
csapatunk, amellyel a bajnoki
címet megnyerhetjük, csak vi-
gyáznunk kell a rájátszásban,
hogy ne hibázzunk.

– Apropó Kína, milyen volt az
ott eltöltött időszakod?

– Négy hónapot játszottam
ott, nagyon erős, külföldi játé-
kosokkal teli bajnokságban,
ami főleg élettapasztalat volt

számomra. Amikor elmentem
innen, elég gyenge színvonala
volt a román bajnokságnak,
könnyűek voltak a mérkőzések.
Időközben kaptam egy jó aján-
latott, majd elszerződtem
innen. 

– Kínából Brazíliába tértél
vissza?

– Igen, a szerződésem le-
járta után hazamentem szülő-
városomba, Sao Paoloba.
Otthon játszottam az 1. ligás In-
daiatubana csapatnál, aztán
Mombaca és Cachoeira együt-
teseinél, Brazília déli részén.
Mindezek mellett beiratkoztam
a sportegyetemre is, de egy
időre abbahagytam, hiszen idő-
közben visszakerültem Maros-
vásárhelyre.

– Mint hallottam, nagyon
sokat jelent számodra a csalá-
dod… 

– Valóban! A húgom meg a
fiútestvérem és a szüleim jelen-
tik számomra a családot. Tulaj-
donképpen azért mentem haza
Kínából, mert a nagymamám
megbetegedett, majd meghalt.
Nekem a családom nagyon
sokat segített hajdanán, így
most én segítem őket.

– Mind a szurkolók, mind a
csapattársaid nagyon szeretnek
téged Marosvásárhelyen. Te ezt
hogy érzed?

– Annál nagyobb öröm nem
létezik számomra a teremlab-
darúgó-pályán, amikor a szur-
kolók bíztatnak, skandálják a
nevem. Még sok ilyen pillanatot
szeretnék átélni itt. Ami a csa-
pattársakat, az együttes veze-
tőit illeti, örvendek, hogy újra
befogadtak a City’us család-
jába, csak közösen érhetünk el
továbbra is jó eredményeket.

– Hajdanán szó volt arról,

hogy megkaphatod a román ál-
lampolgárságot, de erre nem ke-
rült sor. Miért?

– Egy időben nagyon lelas-
sult az állampolgárságommal
kapcsolatos ügyek intézése,
aztán én is elszerződtem innen,
így végleg megszakadt a folya-
mat, amit nagyon sajnálok.
Nekem ez egy álom volt, de saj-
nos itt véget is ért.

– Amikor nem játszol, mivel
foglalkozol, mi a hobbid?

– Szeretek főzni, zenét hall-
gatni, labdarúgó-mérkőzéseket
nézni, viszont otthon, Brazíliá-
ban főleg a családom meg a ba-
rátaim társaságában töltöttem
el a szabadidőt. 

– Mik a jövőbeli terveid?
– Eldöntöttem, hogy többet

nem megyek el innen. Romá-
niát, Marosvásárhelyt szeretem,
itt nagyon sok barátom van,
úgy gondolom, ez a legjobb vá-
lasztásom.

A Jászvásári CSMS elleni 1-0-ás győzelem után, az
ASA tegnap (lapzárta után) Bukarestben, a Rapid ott-
honában lépett pályára a 25. fordulóban, majd szom-
baton, április 11-én 16.30 órai kezdettel a Craiovai
CSU együttesét fogadja a Sziget utcában.

ASA-Craiovai CSU
szombaton 

16.30 órától
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Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Segítünk a dolgon, Fülöp! Addig verem, amíg piros tojást tojik!


