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Sport

Díjazták Maros megye 
legjobb sportolóit 

Az elmúlt héten, csütörtökön a Maros Megyei Sport-
és Ifjúsági Igazgatóság szervezésében, a ligeti Sport-
csarnokban került sor a nagyszabású és nagy népsze-
rűségnek örvendő Maros Megyei Sportgálára, amely
az elmúlt évekhez képest színvonalasabb volt, hiszen
a megszokott díjátadás mellett sportágbemutatókat
is tartottak a résztvevő klubok sportolói. 

Hagyomány

Virtuális karácsonyi utazás 
Maros megyében

Karácsony ünnepén egy utazásra hívjuk meg kedves
olvasóinkat – lélekben. Először a Székely-Mezőségre
megyünk el, a mezőbergenyei református templomba.
Innen Marosvásárhelyre vagyunk hivatalosak, ahol
Berkeszi Kinga háziasszony, a Székely Kalendárium
Receptkereső pályázatának nyertese által elkészített
ebéden veszünk részt. Ezt követően a Nyárád mentére,
Jobbágyfalvára, majd Vadadra utazunk.

>>> 8-9. oldal >>>14. oldal

Mondom a magunkét 

Sem okosabbak, 
sem szebbek...                  

Lassan eljött az év végi mérlegkészítések ideje.
Egyéni és közösségi szinten egyaránt. A sajátját
ki-ki elkészítheti maga, a közösségi mérleg-
készítés már bonyolultabb művelet, ahhoz szá-
mos objektív és szubjektív körülmény figye-
lembevétele szükséges. Zavaros korunkban
pedig ki az, aki könnyen különbséget tudna
tenni a kettő között? Könnyedén túltehetném
magam az egészen, ha kijelenteném: idén sem
lettünk szebbek, okosabbak, sőt, gazdagabbak
sem, mint voltunk tavaly...  

Társadalom 
Karácsony 
és szilveszter 
a nagy -
világban              

>>> 12-13. oldal

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

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

Homo ludens, avagy jatszma.ro

„Van még egy helyed? Beszállnék!” 
>>> 4-5. oldal

Társadalom

Kézzel, lélekkel

Barabás Dénes, a Marosvécsi Neuropszichiátriai
Rehabilitációs Központ orvosa bő évtizede mű-
vészetterápiát indított az intézet lakóinak. Egy
ilyen központban nemcsak ellátják, hanem fej-
lesztik is a lakókat. Ennek egyik célja, hogy re-
integrálják őket a társadalomba, a társadalom
viszont nagyon visszafogott velük szemben.
Ebben nyújt segítséget a művészetterápia, hisz
az alkotáson keresztül megnyílnak és megmu-
tatják a lelküket, ami által új értelmet is nyer-
nek mindennapjaik. Gyakran skizofrén, dep-
ressziós betegeket is bevonnak a programba,
ami nagyban hozzájárult az egykori dühöngő
részleg felszámolásához. Az intézet saját fej-
lesztési rendszert is kidolgozott, az állam
ugyanis kihagyta őket a tárgyalásokból.
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Áldott
Karácsonyt és

Boldog 
új évet 

kívánunk!

Általános tévhit, hogy a társasjátékok gyerekeknek szólnak – vallja Csucsák Ist-
ván, a Magyar Társasjátékosok Romániai Szövetségének elnöke, illetve a ma-
rosvásárhelyi székhelyű jatszma.ro társasjátékbolt tulajdonosa. Erre az a tény
is ellenérv, hogy a közel 700 különböző – főleg magyar nyelvű – játékot for-
galmazó boltjuk célközönsége az egyetemisták, illetve a 30-40 éves korosztály.

Istvánt a hobbiból indult vállalkozásról kérdeztük, de mesélt az erdélyi
társasjátékozószokásokról, elárulta

a legnépszerűbb táblásokat,
de azt is elmondta, hogy a
játszás az offline ismerkedés
lehetőségét rejti magában,
talán ezért is ennyire vonzó
szórakozási forma a fiatalok
körében. Interjú.



Karácsonyi koncert 
a Nemzeti Színházban

A Nemzeti Színház Tompa
Miklós Társulata december 25-
én, pénteken 19 órától karácsonyi
koncertre várja közönségét. A
december elején indított Osszuk
meg az ünnep örömét! elneve-
zésű adománygyűjtő akció záró-
momentumára ad alkalmat a
társulat művészeinek és Nyágai
István zenekarának ünnepi kon-
certje. A koncert alatt kerül sor a
színház előcsarnokában található
ajándékgyűjtő dobozokban elhe-
lyezett adományok szétosztására,
amelyeket a színház idén is a Pál
atya által vezetett gyermekottho-
nok lakóinak juttat. A klasszikus-
nak számító Csendes éj és Ave
Maria mellett olyan film- és
könnyűzenei feldolgozások is el-
hangzanak, mint a Volt egy régi
december, a Legyen hó vagy A
szívem vigyáz rád. Fellépnek: Kiss
Bora, Ördög Miklós Levente, Se-
bestyén Aba, Szabadi Nóra – a
Tompa Miklós Társulat művészei.
Közreműködnek: Nyágai István –
billentyű, Farkas Bandi – dob,
Sándor Gyula – gitár, György
Zsolt – gitár, Csizmadi Kinga –
fuvola, Nagy Attila – bőgő. A

koncertre jegyek 15 lejért (tel-
jes árú) és 10 lejért 
(kedvezményes gyerekek, egye-
temisták és nyugdíjasok szá-
mára) válthatók a
www.biletmaster.ro honlapon,
illetve a színházi jegyirodákban
az ünnepi nyitva tartás függvé-
nyében.

Szilveszteri Hahota-kabaré

A Hahota színtársulat decem-
ber 27-én, vasárnap este 7 órától
Marosvásárhelyen, a Maros Mű-
vészegyüttes előadótermében
bemutatja a Bonyolódik a bonyo-
dalom című vadonatúj zenés-
táncos szilveszteri kabaré-elő-
adását. További decemberi elő-
adások Marosvásárhelyen: 28-án,
29-én, 30-án este 7 órától és 31-
én este 6 órától, majd január 2-
án délután 5 és este 8 órától, ja-
nuár 3-án, 4-én és 5-én este 7
órától. Szereplők: Puskás Győző,
Székely M. Éva, Kelemen Barna,
Ritziu Ilka Krisztina, Cseke Péter,
Gönczy Katalin és Szőlősi Pénzes
Szilárd. Koreográfia: Selyem Il-
dikó, rendező: Kovács Levente.
Jegyek elővételben a Kultúrpa-
lota és a Maros Művészegyüttes
jegypénztáránál kaphatók.

Ma született Jézus – 
rendkívüli hangverseny

A vallásos zene napjai rendez-
vénysorozat december 26-án,
szombaton 19 órakor a Ma szüle-
tett Jézus című rendkívüli hangver-
sennyel zárul a Kultúrpalota
nagytermében. Vezényel Vasile
Cazan karmester, közreműködik a
Pro Musica Sacra fúvósegyüttes,
fellép Kiss Rodica szavaló és Kilyén
Ilka színművész.

Koszika and the Hotshots

Koszorús Krisztina és zene-
kara, a Koszika and the Hotshots
december 27-én, vasárnap 20
órától tartja évzáró koncertjét a
marosvásárhelyi Irish Pub étte-
remben.

Megnyílt Kerekes 
Péter Pál kiállítása

A marosvásárhelyi köves-
dombi unitárius templom Bözödi
György-termében megnyílt Kere-
kes Péter Pál AFIAP-fotóművész
Huszárlesen című fényképkiállí-
tása. A kiállítás hétköznapokon és
szombatonként délelőtt 9–13
óra között, vasárnap pedig a dél-

előtt 11 órakor kezdődő istentisz-
telet előtt és után látogatható.

A budapesti Szépművészeti
Múzeum legszebb rézmet-
szetei Marosvásárhelyen

Marosvásárhelyre érkeztek
Mantegna, Dürer, Hogarth, a réz-
metszés mestereinek legszebb
munkái a budapesti Szépművé-
szeti Múzeum gyűjteményéből. A
Maros Megyei Múzeum nagysza-
bású kiállítása a Kultúrpalota kis-
termében jövő év február 28-ig
tekinthető meg.

VárMűvek

Megnyílt a Téli szalon, a Maros
megyei képzőművészek hagyo-
mányos év végi kiállítása. A szer-
vező, a Romániai Képzőművészek
Szövetségének Marosvásárhelyi
Fiókja új helyszínen, a vár felújí-
tott galériájában, az egykori ka-
tonai pékség emeleti
nagytermében mutatja be a fes-
tők, szobrászok, grafikusok, kera-
mikusok, textilesek és más
vizuális művészek VárMűvek cím
alatt egybegyűjtött új alkotásait.
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December 24. Ádám, Éva, Noémi
December 25. Eugénia, Anasztázia
December 26. István, Dénes, Előd
December 27. János, Lázár, Teodor
December 28. Kamilla, Tódor, Ármin
December 29. Tamás, Tamara, Gáspár
December 30. Dávid, Zalán, Dénes
December 31. Szilveszter, Melánia
Január 1. Fruzsina, Álmos
Január 2. Ábel, Bertold, Ákos
Január 3. Genovéva, Benjámin
Január 4. Leona, Titusz, Angelika
Január 5. Simon, Emília, Ede
Január 6. Boldizsár, Menyhért, Gáspár

NévnapokNévnapok

Karácsonyi horoszkóp

Kos: Az előkarácsonyi időszakba is teljes elánnal veti bele
magát. Barkácsol, díszít, csomagol, vásárol, egyetlen pilla-
natra sem áll meg. Arra azonban vigyázzon, hogy ne forgá-
csolja szét magát teljesen, különben a karácsony élvezetére
egy csepp ereje sem marad.
Bika: Sütiillat száll a levegőben, a gyertyák fénye lággyá va-
rázsolja a szobát, nem csoda, hogy nincs kedve ki sem moz-
dulni a hidegbe és tömegbe. Ezért a feladatok nagyját
szívesen áthárítja azokra a családtagokra, akik örömüket lelik
az adventi intézkedésben. Ön pedig kényelembe helyezi
magát, és lélekben készül a karácsonyra.
Ikrek: A karácsony hangulata nem érinti meg jobban a szívét,
mint máskor, de az ünnepi készülődés mégis mindig feldobja.
Az ajándékvásárlásból barátos összejövetelt varázsol, telefo-
nál, szervezkedik. A lendülete karácsonyra sem hagy alább,
hiszen az ünnep fantasztikus társadalmi esemény és társal-
gási lehetőség. 
Rák: Mindig a család a legfontosabb ön számára. Nem adja
alább a tökéletesnél, mindent megtesz azért, hogy az ön ott-
hona legyen a legszebb, ön készítse a legfinomabb ünnepi
vacsorát, és hogy megtalálja mindenki számára a legemlé-
kezetesebb ajándékot a karácsonyfa alá.
Oroszlán: Nagyon fontos önnek, hogy karácsonyeste (is) min-
den rendben menjen. Kezébe veszi az irányítást, és családja se-
gítségével ragyogni fog minden a nagy napra. Sok feladatot ad
a szeretteinek is, de a legnagyobb és legdúsabb fenyőfa, a leg-
finomabb italok és ételek kiválasztását nem bízza senki másra.
Szűz: Pontosan megtervezi a tennivalóit, amit lehet előre,
még idejében elintéz, bevásárol, praktikus ajándékokat vesz.
Fontos a precizitás, a karácsonyi hangulat megteremtése
azonban nem az ön asztala, ha teheti, ezt bízza inkább egy
meghittségre fogékonyabb családtagra.
Mérleg: Nem kezd őrült szervezésbe, nem tölti minden idejét
vásárlással és díszítéssel, hanem megvárja a megfelelő pilla-
natot, amikor kedve támadt a teendők elintézésére. Ajándé-
kokat sem terv szerint vásárol, hanem ha meglát valami
szépet, megveszi. A karácsonyi menüt is csak az utolsó na-
pokban állítja össze.
Skorpió: Extravagáns karácsonyt szervez. Üde zöld fenyőfa
helyett lila vagy fekete műfenyőt vesz, a hagyományos ünnepi
ételek receptjét pedig nagy munkával rendhagyóvá alakítja.
Az extrém ajándékait pedig még évekkel később is emlegetni
fogják a meglepett meglepettek. 
Nyilas: Igyekszel összekötni a kellemeset a hasznossal. A ka-
rácsonyi előkészületek finisében is szívesen útra kel, amíg
mások ajándékokat hajkurásznak, ön utazgat a nagyvilágban.
Egzotikus recepteket vadászik az ünnepi vacsorához, külön-
leges ajándékokat a karácsonyfa alá.
Bak: Akkurátusan beosztja az idejét, mindent a megfelelő
időpontra akar időzíteni. Gondosan, akciókra vadászva bevá-
sárol. A fantázia nem erős oldala, ön néhány könyvvel, apró-
sággal és fenyőággal letudná a karácsonyt, ezért a
különlegességek és az ajándékok beszerzése általában nem
az ön feladata. 
Vízöntő: Önnél mindig különleges esemény a karácsony.
Imád újítani, ezért nincs önnél két egyforma karácsony. Hi-
hetetlen fantáziája az idén sem hagyja cserben, így ebben az
évben is különleges karácsonyt prezentál a családjának.
Halak: A karácsonyi készülődés valósággal szárnyakat ad
önnek. Szinte gyermeki boldogsággal lubickol az élvezetek-
ben, vásárokban, üzletekben kutakodik ajándékok, dekorációk
és különleges finomságok után. Egyetlen pillanatig sem ide-
geskedik a felhajtás és a feladatok miatt.

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 Tanács Maros megyei szerve-
zete továbbra is ingyenes jogi tanácsadást biztosít min-
den érdeklődők számára, ám a helyszín változott. Az
EMNT székház -  Marosvásárhely, Klastrom (Mihai Vite-
azu) utca 10. Jogász: Novák Venczel. Időpont egyezteté-
sért a 0754-061240-es telefonszámot hívhatják.

Kár kihagyni



Világviszonylatban a legnagyobb
horderejű idei eseménynek kétség-
kívül a november 13-i párizsi terror-
támadás-sorozat tekinthető, melynek
során mintegy másfélszáz embert öl-
tek meg hat különböző helyszínen,
AK-47-es gépkarabélyokkal, kézigrá-
nátokkal és robbanóövekkel pszicho-
pata, fundamentalista gyilkológépek.
Sajnos most, másfél hónappal a mé-
szárlások után még mindig több a
kérdőjel az üggyel kapcsolatban, mint
a felkiáltójel vagy a pont: egész pon-
tosan kik, hol és hogyan tervezték el
az akciót? Mert, úgymond, ráverték
a balhét arra az Abdelhamid Abaaoud
nevű fickóra, akit pár nappal a me-
rényletek után a francia kommandó-
sok szitává lőttek Párizs egyik, iszla-
misták által lakott gettónegyedében,
de vajon tényleg ő volt sátáni projekt
spiritusz rektora? Szeretnénk látni las-
san az erre vonatkozó bizonyítékokat
is (ahogy Elena Ceausescu mondta a
nyolcvankilenc-decemberi „tárgyalá-
son”: „Dovada! Dovada!”). Továbbá,
hol van a nyolcadik terrorista, Salah
Abdeslam? Mert megértjük a terror-
elhárító csávókat is: minden készülő
terrorcselekményt képtelenség meg-
akadályozni – habár a párizsit, már
csak a volumenét tekintve is, illett
volna, hiszen vélhetően alaposabban
előkészítették, mint a hatvannégy-
vármegyés kézdivásárhelyi petárdás
eksönt –, de az, hogy hetek elteltével
az egyik rosszaság még mindig nincs
meg, több mint gáz.

Az év fő témája a migránsválság
volt, aminek mi is kiemelt figyelmet

szenteltünk az elmúlt hónapok során,
humorosan próbálván megközelíteni
az egyébiránt és alapjában egyáltalán
nem vicces problémát. Propagáltuk
rendesen a migránsokkal kapcsolatos
konteós (összeesküvés-elméletes)
ideológiát, amely, amelyek szerint
nem véletlen, hogy pont most és pont
egyszerre indultak meg testületileg,
hanem egy jól szervezett, profin ösz-
szehangolt, a láthatatlan háttérha-
talom által orkesztrált bevándorolta-
tásról vagyon szó, melynek végső
célja Európa iszlamizálása, és ez által
az elveszejtése. Nos, eljött az ideje
most, az év végi számvetésnél annak,
hogy ezt a dolgot is tisztába tegyük:
szó nincs semmiféle ördögi tervről!
Ugyan! Valójában a következő történt:
lazultak a parasztok egy tavaszi dél-
utánon az árnyékban, ebéd után,
mint Toldi béresei boglyák hűvösében
– a szíriaiak, az irakiak, az afganisz-
tániak, a pakisztániak meg a többi
78 fapados ország-béliek (összesen
82 országból kegyeskedtek Európába
látogatni az idén a permanens turis-
ták), amikor egyszer csak felállt va-
laki. Egyszerre, mindenhol, és imí-
gyen szólott, szóltak: „Gyerekek, itt
nálunk, ha jobban belegondolok,
kurva nagy nyomorság van meg po-
litikai-üldözés meg szólásszabadság-
talanság meg minden, nem dzses-
szelünk el inkább Európába
villámgyorsan?”. A kérdést „De!”, a vá-
laszt pedig tett követte. Van ilyen.

Hazai szempontból a bukaresti Co-
lectiv klubban történt, eddig 62 ha-
lálos áldozatot követelő tűztragédia

volt az év „szenzációja”, illetve az azt
követő kormányváltás. Ez egy ilyen
ország; itt mindig emberek kell meg-
haljanak ahhoz, hogy valami változ-
zék, csak úgy simán nem megy. A
gond az, hogy rendszerint olyankor
se jó irányba változnak a dolgok, hogy
csak a kilencven-márciusi vásárhelyi
utcabált nézzük. 

Végül, az év „sporteseménye”: Ro-
mánia is, Magyarország is kijutott a
2016-os franciaországi foci Európa-
bajnokságra! Előbbi, mondhatni, si-
mán, utóbbi kicsinyég nyögve-rúgó-
san, de ez már mellékes. A „mieink”
Franciaországgal, Svájccal és Albáni-
ával sorsolódtak egy csoportba, a
még mieinkebbek Portugáliával, Iz-
landdal és Ausztriával küzdenek majd
meg a csoportból való továbbjutásért.
Úgy a román szövetségi kapitány,
Anghel Iordanescu, alias „Tata Puiu”
(vicces fészbuk-huszárok által ango-
losítva: Father Chicken), mint a ma-
gyar, Bernd Storck elégedett a sorso-
lás eredményével. Akárcsak Ferenc
József, aki így reagálta le a hírt:

Uram, osztrák-magyar meccsel
kezdődnek az F-csoport mérkőzései
a jövő évi Európa-bajnokságon.

Pompás! És kivel játszunk?

Molnár Tibor
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Visszanéző

Lassan eljött az év végi mérlegké-
szítések ideje. Egyéni és közösségi
szinten egyaránt. A sajátját ki-ki elké-
szítheti maga, a közösségi mérlegké-
szítés már bonyolultabb művelet,
ahhoz számos objektív és szubjektív
körülmény figyelembevétele szüksé-
ges. Zavaros korunkban pedig ki az,
aki könnyen különbséget tudna tenni
a kettő között? Könnyedén túltehet-
ném magam az egészen, ha kijelente-
ném: idén sem lettünk szebbek,
okosabbak, sőt, gazdagabbak sem,
mint voltunk tavaly...  

A 2015-ös esztendő világviszony-
latban legjelentősebb „eseménye” az
európai migránsválság, a még mindig
ki tudja honnan, kik által vezényelt
népvándoroltatás, Európa iszlamizáci-
ója. Maradjunk a tényeknél: az öreg
kontinensre bezúdult, bezúdított mig-
ránsok száma idén már meghaladta az
egymilliót. Az Európai Unió, az öreg
kontinens államainak vezetői pedig

képtelenek megoldást találni a hely-
zetre, sőt, a jelek szerint nem is igen
akarnak. Úgy tűnik, meghajoltak a
nemzetállamok felszámolását célzó, a
globális tőke zsoldjában álló, valami-
féle európai egyesült államok létreho-
zását erőltető felsőbb akarat előtt.

A párizsi terrorista merényletsoro-
zat a nyugati országok kiszolgáltatott-
ságát bizonyította, különösképpen
azt, hogy titkosszolgálataik egyaránt
felkészületlenek, alkalmatlanok az
ilyen támadások elhárítására. Hogy a
helyzet javítható-e, s ha igen, mikorra,
az igencsak bizonytalan. Egyvalami
biztos: a párizsihoz hasonló merény-
letekre a jövőben sajnos számítani
kell, s jobb, ha előre felkészülünk rá. 

Egyelőre azonban Európa még igen
távol áll attól, hogy a súlyos problé-
mára a megtalálja a megfelelő, az
adekvát választ. Ez idő szerint egyér-
telműen a migrációt támogatják poli-
tikai vezetőik, mert mi másnak

nevezhető az a legutóbbi németor-
szági intézkedés, amely betiltotta a
Facebook közösségi oldalon a migrán-

sokkal kapcsolatos negatív kommen-
teket. Igen, hatalmilag szélsőségesnek
nyilváníttatik az, akinek más a véle-
ménye, mint a kormánynak, és
„uszítja” a közvéleményt. Nem más ez,
mint véleménydiktatúra. És ennek je-
leit egyre többször, egyre több helyütt
tapasztalni.      

Tájainkon a múló esztendő két leg-
jelentősebb eseménye a korrupcióel-
lenes harc és a kézdivásárhelyi
feltételezett terrorista szándék elhárí-
tása volt. Sokak egybehangzó vélemé-
nye szerint a román politikai osztály –
beleértve a romániai magyart is –
mára igencsak megérett a lecseré-

lésre. S mivel ez demokratikus eszkö-
zökkel nem kényszeríthető ki, a kor-
rupcióellenes ügynökség, a sokak által
rettegett DNA végzi el a „piszkos mun-
kát”. 

A román nyelvű sajtóban sokszor
beszámoltak már arról, hogy miként
is működik a „rendszer”: a hírszerző
szolgálat, a SRI szállítja a bizonyítéko-
kat, amelyek alapján a DNA beindítja
– vagy nem – az eljárást. Hogy éppen
ki, kik ellen gyűjtögetik a terhelő bi-
zonyítékokat, azt a SRI, pontosabban
annak irányítói döntik el. Meg is vá-
dolták emiatt a szolgálatokat, hogy
politikai rendőrségként működik. Ré-
szünkről csak annyit: ezt sem cáfolni,
sem alátámasztani nem tudjuk. 

A kézdivásárhelyi terrorvádra visz-
szatérve, az feltételezhetően a SRI-t
ért korábbi vád – mármint, hogy a po-
litikai rendőrség szerepét látja el –
alóli kimosakodást szolgálta, no meg
azt, hogy nagyobb összegeket szakít-

hassanak a jövő évi költségvetésből. A
jelek szerint ez sikerült. Az erdélyi ma-
gyar autonómiatörekvések jövőbeni
titkosszolgálati kezelésére vonatkozó-
lag pedig nem sok jóra számíthatunk. 

A szándék jól kitapintható: minden
ilyen irányú lépést – nyilván a terror-
fenyegetettségre hivatkozva – elti-
porni. Az, hogy a SRI illetékesének a
rajtaütés másnapján elhangzott tájé-
koztatása szerint Románia nemzeti
ünnepén, Kézdivásárhelyen egy pilla-
natra sem voltak veszélyben a román
állampolgárok, látszólag senkit sem
érdekel. 

Azt kell hinnünk, az esetet elked-
vetlenítő, elrettentő példának szánták.
Továbbá arra is alkalmasnak mutatko-
zott, hogy általa jelezzék: kinek és mit
szabad. Legalábbis a szolgálatok sze-
rint. 

Szentgyörgyi László     

Sem okosabbak, sem szebbek...  

Mondom 
a magunkét
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Homo ludens, avagy jatszma.ro

„Van még egy helyed? Beszállnék!”
Általános tévhit, hogy a társasjátékok gyerekeknek szólnak – vallja Csucsák István, a Magyar Társasjátékosok
Romániai Szövetségének elnöke, illetve a marosvásárhelyi székhelyű jatszma.ro társasjátékbolt tulajdo-
nosa. Erre az a tény is ellenérv, hogy a közel 700 különböző – főleg magyar nyelvű – játékot forgalmazó
boltjuk célközönsége az egyetemisták, illetve a 30-40 éves korosztály. Istvánt a hobbiból indult vállalko-
zásról kérdeztük, de mesélt az erdélyi társasjátékozószokásokról, elárulta a legnépszerűbb táblásokat,
de azt is elmondta, hogy a játszás az offline ismerkedés lehetőségét rejti magában, talán ezért is ennyire
vonzó szórakozási forma a fiatalok körében. Interjú.

– Miként született az ötlet a
jatszma.ro játékbolt indítására?

– Hobbink volt a társasjáté-
kozás, és emiatt régóta foglal-
kozunk mindennel, ami ezzel
kapcsolatos, illetve szerettük
volna bővíteni is ezt a hálózatot.
Romániában még gyerekcipő-
ben jár a társasjáték-kultúra,
pedig külföldön megszokott do-
log, hogy a klubokban, sörözők-
ben bő játékkészlet várja a ven-
dégeket, hogy ne csak a kávé
vagy sör és a beszélgetés domi-
nálja ezeket az intézményeket.
Tájainkon ez egyelőre csak kis
közösségekben kezdődött el,
sőt, játékot is nehezen lehetett
szerezni hozzá. A játékokat ál-
talában Magyarországon vásá-
roltuk meg, és mivel egyre több
ismerősöm kért meg, hogy neki
is hozzak – létező igényre adott
válaszként –, a meglévő, szá-
mítógépekkel foglalkozó vállal-
kozásunkat társasjáték-forgal-
mazással bővítettük.

– És a Magyar Társasjátéko-
sok Romániai Szövetsége (MAT-
RISZ) hogyan alakult?

– A MATRISZ egyesületet
2013 októberében alapítottuk,
célunk az volt, hogy népszerű-
sítsük a társasjáték kultúráját.
Már akkor léteztek Erdély más
városaiban hasonló kezdemé-
nyezések, ezeket mind felkeres-
tük, hogy közösen és egyesület
bejegyzése révén nagyobb si-
kereket érjünk el, akár külföldi
cégekkel, vagy
hazai rendez-
v é n y e k k e l
együttmű-
ködésben.
A csoporto-

sulás lényege, hogy Erdély-
szerte tudjunk játékosokat to-
borozni, és játékestek szervezé-
sével kielégíteni az erre
vonatkozó igényeiket. Fontos,
hogy folyamatosan vannak ren-
dezvényeink, tehát a rajongók
tudják, hogy havonta kiélhetik
a társas-szenvedélyüket az ese-
ményeinken. Megemlíteném,
hogy egy-egy ilyen rendezvé-
nyen száz, de akár kétszáz részt-
vevő is jelen van.

– Milyenek a marosvásárhe-
lyi, erdélyi társasjátékozó-szo-

kások?
– Ezek a szokások

egyelőre alakulóban
vannak, még nem

forrtak ki. De sze-
rencsére Vásárhe-

lyen is rájönnek – egyelőre leg -
inkább az egyetemisták –, hogy
a péntek esti szórakozásnak
nem muszáj buliban és ivásban
kimerülnie, hanem inkább ösz-
szeülnek és társasjátékoznak,
ami szerintem nagyon intelli-
gens formája a szórakozásnak.
Vannak olyan személyek, akik
nem szívesen nyílnak meg kö-
zösségekben, de a társasjátéko-
zás azokat is rávezeti erre, emel-
lett léteznek logikát,
beszédkészséget, kreativitást, a
csapatban való működést fej-
lesztő játékok is. De nem csak a
fiatal egyetemisták, hanem csa-
ládokban is gyakori a társasjá-
ték-vásárlás, - ajándékozás, hisz
nem csak azért hasznos, mert
jó móka, hanem tanítja a gye-
reket, az általános műveltségét

szórakoztató módon bővíti.
Nem mellesleg összeköti a teljes
családot, hasznos, közösen el-
töltött időre ad lehetőséget. 

– Milyen korosztály képezi a
jatszma.ro célközönségét?

– Leginkább a 30-40 év kö-
zötti felnőttek, akik vagy maguk
akarnak szórakozni – kicsit más-
képp, mint tinédzserkorukban
–, vagy már gyerekeiknek vá-
sárolnak. Emellett pedig az
egyetemista és a frissen diplo-
mázott korosztály, akik társas
tevékenységhez keresnek szó-
rakoztató módokat.

– Mely játékok a legnépsze-
rűbbek, leginkább keresettek?

– A Gazdálkodj okosan! soha
nem fog kikopni a köztudatból.
Magyarországon végzett közvé-
lemény-kutatás szerint ez a já-
ték népszerűbb a focilabdánál
is, emellett pedig az Activity-t
és a Catant keresik számos eset-
ben. Ugyanakkor olyan játéko-
kat is gyakran vásárolnak tő-
lünk, amelyekből
világbajnokságot szerveznek, és
selejtezőket Erdélyben, Vásár-

helyen is tartanak.

– Hogyan állunk az Erdély-,
Székelyföld-specifikus játékok-
kal?

– Örülünk neki, hogy vi-
szonylag kielégítő módon kez-
denek terjedni az erdélyi, saját-
fejlesztésű játékok, és ezek igen
keresettek is. Két erdélyi fejlesz-
tőnk van: az egyik, aki ismert
játékokat székelyesít – Székely
Activity, Székely gazdálkodj
okosan! –, azaz a helyi közösség
igényei szerint alakítja át a já-
tékokat. Egy másik fejlesztő pe-
dig az udvarhelyi Dorsonczky
József, akinek olyan játékötletei
vannak, amelyeket világszinten
számon tartanak. Ő három éve
foglalkozik játéktervezéssel, va-
lamint sikereket is elért a Six-
Making és a Hack Trick nevű já-
tékkal, illetve mindkettőt
bemutatták a németországi vi-
lágkiállításon. Bár ezeknek a já-
tékoknak nincs akkora reklám-
juk, mint például egy világkiadó
termékének, mégis előkelő he-
lyet foglalnak el 
az általános játékgyűjtő 
portál listáján, a 

www.boardgamegig.com-on.
Egyébként mi segítünk a fejlesz-
tőnek a tesztelésben, átlátjuk a
folyamatot, hogy miként készül
el a társasjáték egy alapötletből,
logikai elvből a kivitelezésig,
ami egyébként sokkal komo-
lyabb és bonyolultabb folyamat,
mint azt elképzelnénk. Az is
örömre ad okot, hogy szép
számban vannak olyan vásárló-
ink, akik céltudatosan Erdély-
specifikus játékért térnek be
hozzánk.

– Ön szerint mi a jó társasjá-
ték titka?

– Talán az a legfontosabb,
hogy egy csapatot össze tudjon
kovácsolni, hisz ettől más a tár-
sas, mint bármilyen más számí-
tógépes játék. Egymás reakció-
inak figyelését semmi sem
pótolhatja egy közösségben,
akár „kitolunk” valakivel játéko-
san, akár egy kooperatív játék
által közösen küzdünk a cél el-
éréséért. És persze az is elen-
gedhetetlen, hogy felszabadult
szórakozást biztosítson, amely
közben akár beszélgetni is lehet,
viszont az igények függvényé-Csucsák István, a Magyar Társasjátékosok Romániai Szövetségének elnöke
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– A tehetségkutatók során
sok, önbizalommal teli emberrel
találkoztál. Te miből merítesz
erőt a döntésekhez, vagy amikor
megtorpansz?

– A családom és a bará-
taim, akik minden helyzetben
erőt adnak, belőlük töltődöm.
Mindig vannak olyan helyze-
tek, ahol jobbra vagy balra kell
menni, amiről megkérdezem a
szeretteim véleményét, még
ha tudom is, hogy mi a helyes
út. Szerintem mindenki meg-
torpan néha és megél mélysé-
geket, magasságokat, ez telje-
sen normális.

– Az ismertséggel együtt jár,
hogy sokan azt hiszik, valóban
ismernek is. Mennyire adhatod
önmagad, és mennyire az imidzs
határozza meg a képernyős vi-
selkedésed? 

– Teljesen önmagamat
adom, ez vagyok én, ha valaki
nem saját magát adja képer-
nyőn, akkor nem tud hiteles,
önazonos lenni. Annak ellenére,
hogy magam adom, amit a té-
vében látnak az emberek az csak
egy részem, ott a vidám énemet
mutatom, hiszen a nézők szó-
rakozni szeretnének. Őket nem
érdekli, hogy éppen keveset
aludtam, vagy esetleg milyen
apró-cseprő problémáim van-
nak a hétköznapokban. 

– Hogyan döntöd el, hogy
mit adsz ki magadról, mit osz-
tasz meg a magánéletedről? 

– Szerintem rizikós nagyon
őszintének lenni, vigyázni kell,
miről, mit mondasz, hiszen na-
gyon kicsi ez a szakma. Ugyan
mindig figyelek arra, hogy
őszinte legyek, de néha min-
denkinek el kell rejtenie az
igazi véleményét, azt gondo-
lom, hogy néha bölcsebb
csendben maradni.

– Hogyan tudsz lazulni a fo-

lyamatos pörgést, feszültséget
igénylő forgatások után? 

– Elég könnyen váltok, mert
szerencsére nagyon jó baráti kö-
röm van, akikkel ha találkozunk,
gyorsan el tudok lazulni. Ilyen-
kor általában vacsorázunk,
sportolunk, videójátékozunk. A
szerelmemmel, Adéllal és a csa-
ládommal is szeretek együtt
lenni, boldog pillanatokat élek
meg velük.

– Miben tartod magad te-
hetségesnek? Van olyan
szakma, foglalkozás, amit szí-
vesen űznél, ha nem lenne a
műsorvezetés elérhető többé?

– Ha választhatnék, akkor
híres focista vagy rocksztár len-
nék, mint Robbie Williams, aki
stadionokat tölt meg. Ha hét-
köznapi foglalkozásról van szó,
akkor nagyon érdekel a vendég-
látás, a sport és a pszichológia
is, akár jó lenne ezeket ötvözni,
például egy sportkávézóban.

– Fontos neked a családi
minta? Követed a példákat, to-
vábbviszed a hagyományaito-
kat?

– Fontos a családi minta,
mind a két szülőmre felnézek,
amiket tanultam tőlük, szeret-
ném tovább adni a gyerekeim-
nek. A karácsonyt úgy várom,
mint egy gyerek, ez nagyon
fontos ünnep mindannyiunk
számára, különösen most!

– Hogyan látod magad öt
év múlva? Milyennek látod az
ideális jövőt?

– Ugyanezen az úton sze-
retnék tovább haladni, jelen
pillanatban nagyon boldog va-
gyok azzal, amit csinálok. Ké-
sőbb szeretném más műfajban
is kipróbálni magam, akár egy
gameshowban is, esetleg újra
rádióznék.

BE

A szüleim mintáját adom 
tovább a gyermekeimnek!
Istenes Bence óvatos duhaj, rizikósnak tartja a túlzott őszinteséget. Annál is inkább,
mert a munkájának a szórakoztatást tartja, ő maga pedig videojátékkal és Adéllal, a
szerelmével kapcsolódik ki. Igazán fontos ünnep náluk a karácsony, és most, hogy ked-
vesével babát várnak, még inkább előtérbe kerültek a hagyományok, amit Bence sze-
retne továbbadni a gyermekeinek. 
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a szülő a boltba, hogy olyan já-
tékot vásárolna, amelyen nem
tudnak összeveszni a lurkók. Ne-
kik kooperatív játékokat aján-
lunk, azaz összevetett vállal, kö-
zösen a játék ellen küzdenek. 

– Milyen szempontok szerint
válasszunk társasjátékot? 

– A boltunkba betérő sze-
mélyhez intézett első kérdésem,
hogy mely korosztálynak vásá-
rol, hogy milyen környezetben
játszana – családban vagy ba-
rátokkal –, és hogy milyen ér-

deklődési köre van: stratégiai
gondolkodású vagy inkább hu-
mán beállítottságú, verbálisan
erős. Ezeket a létező társasjá-
ték-kategóriákra adott válaszo-
kat ismervén, könnyűszerrel le-
het megfelelő játékot ajánlani
és választani.

– Mit ajánlana azoknak, akik
idegenkednek a társasjátékok-
tól?

– Létezik az általános tévhit,
hogy a játékok gyerekeknek va-
lók. Nos, a mi játékaink több-

sége nem nekik szól. Én amúgy
sem szeretnék egy játékoktól
idegenkedő személyt meg-
győzni, úgy vélem, bírja rá őt
egy alkalom, amikor kipróbálja,
vagy a barátai, környezete, akik
nagyon jól szórakoznak játék
közben. Amúgy pedig temérdek
féle játék van, emiatt sem hi-
szem, hogy van olyan ember,
aki egyikkel sem élvezne ját-
szani. 

Pál Piroska

ben olyan játékot is lehet vá-
lasztani, amely által teljesen át-
adjuk magunkat annak.

– Mit gondol, mi az oka an-
nak, hogy a virtualitás által do-
minált világban az embereknek
van igényük az offline társasjá-
tékozásra?

– Tagadhatatlan, hogy az
offline szórakozási forma a
szemtől szembeni ismerkedés
lehetőségét rejti magában. De
persze az élő találkozások a gát-
lásokat is előhozhatják az em-
berekből. A kocsmában, kávé-
zóban nem mindig szólíthatunk
le egy számunkra szimpatikus,
ám idegen személyt, a szórako-
zóhelyeken pedig a zenétől nem
is halljuk egymást. Viszont ha
társasjáték-rendezvényre já-
runk, az olyan lehetőséget ad
az ismerkedésre, amit máshol
nem kaphatunk meg. Egy kö-
zösségben, ahol partnereket ke-
resünk a tábla mellé, ott termé-
szetesnek tűnik az a mondat,
hogy „Jössz játszani? Van egy
helyem!”, vagy „Van még egy
helyed? Beszállnék!”. Játék köz-
ben meg azt vesszük észre, hogy

már baráti szinten beszélgetünk
egymással.

– El tudná képzelni, hogy az
iskolai oktatásba bevezessék a
társasjátékozást? Például Gaz-
dálkodj okosannal közgazdaság-
tant, sakkal logikát tanítani stb.?

– A gondolat nem számít új-
donságnak, a MATRISZ-szal mi
is több éve járunk tanintézmé-
nyekbe fejlesztő játékokkal az
Iskola másként program kere-
tében. Azt tapasztaltuk, hogy
logikai gondolkodást, számo-
lást, általános ismereteket, be-
szédkészséget fejlesztő játékok-
kal nagyon hatékonyan lehet
tanítani. Fejlettebb országok-
ban már a tanügy által elfoga-
dott, sőt megkövetelt, hogy he-
tente meghatározott óraszám
alatt játékokkal fejlesszék a di-
ákokat. Romániában ez még
nem bevett szokás – Magyar-
országon voltak már erre pró-
bálkozások –, de remélem, nem
állunk annyira távol ettől, hisz
a játékosnál jobb tanítási mód-
szer nem létezik. 

– Valóban játszva ismerszik

meg az ember? 
– Abszolút. A játék folyamán

felszabadulunk, és az igazi
énünk kerül előtérbe. Egy egy-
szerű beszélgetés során, ha va-
lamely partner véleményt fo-
galmaz meg, az lehet alkotott,
vagy saját vélemény, de játék
közben általában mindenki ter-
mészetesen és őszintén nyilvá-
nul meg. 

– Mi fontosabb:a társasjáték
megtanít veszíteni, vagy megta-
nít nyerni?

– Mindkettő fontos, de azt
hiszem, veszíteni tudni lénye-
gesebb. A nyerés pozitív érzése
gyakran kevesebb időt tart,
mint egy-egy veszítés kudarcél-
ménye. És ez a mindennapi élet-
ben is így van, ahol számtalan
veszteség érheti az embert.
Nyilván nyerni is tudni kell, és
fontos megtanulni, hogy nyer-
tesként hogyan viszonyuljunk a
veszteshez. Egyébként létezik
az az általános probléma, hogy
a gyerekek könnyen összevesz-
nek a társasjáték eredményén,
és ezt a jelenséget a piac is fel-
ismerte. Így gyakran úgy jön be

A jatszma.ro társasjátékbolt a Posta utca 2. szám alatt található, de internetes bön-
gészésre is lehetőség van a www.jatszma.ro weboldalon, ahonnan házhozszállítás-
sal rendelni is lehet.
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A várkastély, amely királyok és fejedelmek kedvenc találkozóhelye volt
(folytatás az előző lapszámunkból)

A Maros folyó felső szakaszának völgyétől Kolozsvár irányában, a Görgényi-
havasok között egy ötszáz méter magas hegytetőn emelkedik Görgény várának
maradványa.  Az 1708-as lerombolása óta a természet visszahódította a há-
romhektáros középkori erősség területét. Bevezetésül még csak annyit, hogy
Görgényszentimre Szászrégentől alig néhány kilométerre, keleti irányban
terül el. A községben található egy nagyméretű kastélyegyüttes és a település
feletti hegyen Görgény várromja búslakodik…

Emlékeztető 

A görgényszentimrei várkas-
télyt tehát már 1364-ben említik
az okirataink, birtoklói között fe-
jedelmek, vajdák, alvajdák sorát
ismerjük. A XVI. században Iza-
bella királynő kapja jegyajándékul. 

Keresztes Gyula, a Maros
megyei kastélyok és udvarházak
című könyvében leírja, hogy a
fent megnevezett királynő cí-
mere a várépület falát díszítette
és ezt Rákóczi és felsővadászi I.
Rákóczi Ferenc görgényi várának
leltárkészítői 1652-ben még lát-
ták és feljegyezték.

A görgényi várról M. Visconti
1699-ben készített egy rajzot,
és a kép, valamint a múltheti
lapszámunkban ismertetett lel-
tár alapján fogalmunk lehet an-
nak nagyságáról, épületeinek
kialakításáról, felszereléséről,
anyagi gazdagságáról és beren-
dezéséről.

A várnak hat bástyája volt

A magaslaton álló várat
külső és belső kőfal övezte, és a
domb oldalán végighúzódó
emelkedő út vezet el a kőszik-
lába ásott mély árok – ez be-
töltődött – feletti deszkaház-
hoz, a Kapubástyához. 

A három öl magasságú köz-
falban lévő ókapunál láncos,
emelős hídon át lehetett a várba
jutni. A kapuközben álló
„ágasra” kötve csüngött a jelzést
adó rézharang. 

Ugyancsak a fent említett
szerzőnek van tudomása arról,
hogy a leltár hat bástyát sorol
fel, ezek a deszkahíd melletti
Kapubástya, Harcsafark-bástya,
Veresbástya, az új bástya és a

Patak (víz felöli) bástya. 
Azonban a leírás alapján

azok elhelyezése csak feltétele-
sen azonosítható a képen lát-
ható tornyokkal, vagyis a bás-
tyákkal. 

Ferdinánd 
császár réztarackja

A leltár felsorolja a filegóri-
ákat, boltházakat (boltozatos
helyiségek), tárházakat (anyag,
szőtt pokróc és lőszertároló),
tornácokat, kamrákat, palotákat
(ebédlő, lakószobák), pincéket,
le-feljáró grádicsokat, lépcsőket,
folyosókat. Ugyanakkor a leltár
számba veszi a kőfalakat, az
azokon lévő kilövőnyílásokat, az
ott elhelyezett harci eszközöket,
a Harcsafark-bástyában lévő
„kapuhelyet” (házat), az óraláb-
bal és a köteleken függő órát
mozgató súlyokkal. 

A leltárkészítő megjegyzi azt
is, hogy a kerekbástya melletti
réztarackot Ferdinánd császár
öntette 1545-ben, továbbá,
hogy a konyha melletti (harci)
folyosón négy ágyút számolt
össze, amelyek közül kettőt
Bethlen Gábor fejedelem egyet
pedig Báthori Zsigmond önte-
tett, de még felsorolja a lisztes-
házat, az élelmiszertartó ki-
sebb-nagyobb kamrákat
(szalonna, füstölt hús, zöldség,
hagyma, fokhagyma, túró), pin-
céket (zöldség- és borospince,
a hordók számát és űrmértékét)
és az ecetesházat is. 

A kősziklába vájt tömlöcház

A Harcsafark-bástya melletti
pincénél megemlíti az ott látott
Kovacsószy Farkas címerét is,

mely 1593-ból való. Részletesen
írja le a tömlöcházat, mely a vár
udvarán a hegyvonulat kőszik-
lájába mélyített (kivésett) ve-
remszerű boltozatos helyiség,
leeresztő nyílással, és egy léleg-
zőlyukkal ellátva – Keresztes
Gyula a vár felmérése alkalmá-
val oda leereszkedve érezte an-
nak hűvösségét. 

Fontos megemlíteni még azt
is, hogy a leltár tudósít még a
vár építményeinek építőanya-
gáról (kő, tégla, vesszőből font
és vályogozott fal), a vakolt és
meszelt falakról, a gyalult-
deszka-mennyezetekről, a
deszka-, tégla- és földpadlókról,
a helyiségek ablakainak számá-
ról és kialakítási formájáról is.
Nem mellőzte az összeíró meg-
jegyezni az ingóságok akkori ál-
lapotát és a tárgyi hiányait sem. 

A meggyilkolt fejedelem

Azonban még arról is írnunk
kell, hogy miután II. Rákóczi
György 1657. október 27-én a
fejedelemségről lemondott, no-
vember elsején a rendek kétezer
kétszáz tallér lefizetése mellett
Görgényt neki adományozták. 

Itt töltötte utolsó napjait
Barcsay Ákos fejedelem is, akit
ellenfele, Kemény János 1661-
ben innen vitetett Kővárra, de
kísérői útközben a Kolozs me-
gyei Répa falu határában meg-
gyilkolták, és holttestét Kozma-
telken temették el. 

Fejhajtás Apafi előtt

Kemény János 1662. január
22-én a nagyszőlősi csatában
az Apafi Mihály segítségére si-
ető Kucsuk Mehmed jenei bég

seregétől vereséget szenvedett,
sőt, életét is vesztette. 

Hívei két részre szakadtak: a
törökpártiak Görgényben gyü-
lekeztek, és a már megválasz-
tott Apafi mellé álltak; a német-
pártiak pedig a bethleni várban
gyűltek össze, hogy Kemény Pé-
ter részére megszerezzék a fe-
jedelemséget. Kísérletük nem
sikerült, és így kénytelenek vol-
tak fejet hajtani Apafi előtt. 

A várkastély 
urai mint építők

Ahogyan azt már röviden
említettük, a görgényi vár urai
tehát sorban követték egymást,
és valamennyien építkeztek ott. 

Báthori István 1572-1573 kö-
zött épít itt és kőfaragó mestere-

ket rendel a munkálatokhoz. I.
Rákóczi György, 1630-ban Erdély
fejedelme, idegenből hozott mes-
tereket építkezéseihez, köztük a
velencei Augustino Serenat, aki a
vár bástyáinak tervét készítette
és a kivitelezést irányította. A Ve-
resbástyát neki tulajdonítják.

Haller Gábor 1639. július 2-
je és 4-e között, amint azt a
naplójában is leírta, a fejedelem
rendelésére lerajzolta a várat és
ahhoz egy bástyát is tervezett. 

Rabutin 
leromboltatja a várat

Kiss Gábor, az Erdélyi várak,
várkastélyok című könyvében ír
arról, hogy 1705 novemberében
a zsibói csata után a kurucok
Görgényt elvesztették ugyan, de
1706 tavaszán már ismét a ke-
zükben tartották. 

A császáriak Rabutin tábor-
nok vezetésével 1707 októbe-
rében kezdték meg a vár ostro-
mát. Amikor kapitánya, Rátoni
István meghalt, az őrök 1708.
március 10-én az éj leple alatt
kirohantak a várból, átvágták
magukat a németeken és elme-
nekültek. A megmaradtak más-
nap feladták a várat, amit Ra-
butin leromboltatott.

A várat ezután nem állították
helyre. Ma egyes falrészletei,
alapfal-maradványai és pincéi-
nek romjai láthatók, fákkal,
cserjével benőve.

Ma már csak a domboldal
peremén látható a kőfal
maradványa

A görgényszentimrei várkas-
tély a vadászatok alkalmával ki-
rályok, fejedelmek kedvenc ta-
lálkozóhelye volt. 

A vár ugyanakkor túlélte a
XVII. század elején Básta dúlá-
sait. A rendelkezésünkre bocsá-
tott dokumentációkból még az
is kiderül, hogy 1703-ban –
amint azt már említettük – Ra-
butin generális foglalta el a vá-
rat, továbbá 1708-ban a kuru-
cok túlerőben lévő és jobban
felszerelt labancokkal vívott
harcban alulmaradtak, és a győ-
zők Rabutin parancsára a várat
földig lerombolták. 

Ma már csak a domboldal pe-
remén látható a kőfal maradvá-
nya: nővénnyel és fákkal benőve.
A keleti oldalon készített mene-
külő alagútnak csak a bejárati ré-
szébe lehet bejutni és néhány
métert haladni.  A vár udvarán
ma már csak egy szobanagyságú
kápolna áll, melyet a helyi római
katolikus egyház gondoz. 

Befejezésül: a magaslaton 1708
után az építkezés teljesen leállt. 

A vár építőanyagát leszállí-
tották a domb alatt elterülő fa-
luba, és ott egy nagy kastély-
együttest hoztak létre. Ennek
épületei ma is állnak.

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor
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Barabás Dénes, a Marosvécsi Neuropszichiátriai Rehabilitációs Központ orvosa
bő évtizede művészetterápiát indított az intézet lakóinak. Egy ilyen központ-
ban nemcsak ellátják, hanem fejlesztik is a lakókat. Ennek egyik célja, hogy
reintegrálják őket a társadalomba, a társadalom viszont nagyon visszafogott
velük szemben. Ebben nyújt segítséget a művészetterápia, hisz az alkotáson
keresztül megnyílnak és megmutatják a lelküket, ami által új értelmet is
nyernek mindennapjaik. Gyakran skizofrén, depressziós betegeket is bevonnak
a programba, ami nagyban hozzájárult az egykori dühöngő részleg felszá-
molásához. Az intézet saját fejlesztési rendszert is kidolgozott, az állam
ugyanis kihagyta őket a tárgyalásokból.

Kézzel, lélekkel

A kezdetek

A művészetterápia ötlete úgy
tizenöt éve pattant ki Barabás Dé-
nes fejéből. A központban minden
orvos a gyógyításon kívül bizonyos
más területért is felel, neki pedig
a foglalkoztatások irányítását osz-
totta ki az intézet vezetője, dr. Po-
korny László. 

– Elkezdtem bejárni a mű-
helyórákra, amik inkább kézmű-
ves foglalkozások voltak, de te-
rápiás céllal, tartós kreatív
tevékenységet akkor még nem
végeztek. Egyszer megláttam
egy nagyon aranyos kis gnóm
gyurmafigurát az egyik gondo-
zottunk kezében, amit elkoboz-
tam és megőriztem, és innen jött
az ötlet, hogy ezt tartósabb
anyagból is megcsinálhatnák.
Másnap vittem be agyagot. Ak-
koriban még nem volt égetőke-
mencénk, úgyhogy Fekete Pál
szobrászművésznek hoztam be
a városba, nála égettük ki az első
a szobrokat. A lakókat azonnal
felvillanyozta a lehetőség, hisz
láthatták, hogy mit csináltak, na-
pokon belül mérhető volt a po-
zitív változás. Hosszútávon ez te-
rápiás jelleggel bír, mert
foglalkoztatottságot ad, és az al-
kotás mindenkin segít. Évekkel
ezelőtt egy frissen bekerült la-
kónkat, pár hét megfigyelés
után, bevettük a kerámia cso-
portba. Első alkotása egy ember
volt, aki mindkét kezével elta-
karta a szemét. Három hónap
múlva már egy mosolygó, zsebre

dugott kezű figurát csinált, ezen
keresztül mérhető volt a fejlő-
dése, beilleszkedett, kijött az el-
zárkózottságból, megnyílt és ki-
élte magát az alkotásban. Az
elkészült tárgyaknak a dizájn
mellett igyekszünk valamilyen
funkciót is adni, így nagyobb vá-
sárlóréteget tudunk megcélozni,
hiszen csak kevesen vennének
kizárólag esztétikai célú tárgya-
kat a kiállításainkkor.

Olcsóbb, jobb

Barabás doktor szerint a
gyógyszerezés mértéke is csök-
kenthető a művészetterápiával. 

– A kezelés kiegészíthető ez-
zel, sőt, bizonyos mértékig he-
lyettesítheti is azt, a művészet-
terápiás kezelésen keresztül
tudom csökkenteni a gyógyszer-
adagokat. Ezt szinte millig-
rammra ki lehetne mérni, és ez
természetesen számszerűsíthető
anyagi értelemben is. Bevallom,
ez a legkevésbé fontos szá-
momra, de mégis fontos, hogy
ez olcsóbb, mint az orvosság. An-
nál is inkább, mivel a művészet-
terápiás rész mára önfenntartóvá
vált, a vásárokból, kiállításokból
van annyi bevételünk, hogy az
intézetnek már nem kell erre köl-
tenie. A pénz felét nagyjából visz-
szaforgatjuk olyan anyagokra,
mint vászon, agyag, festékek, a
másik felét pedig megkapják a
„művészeink”. Ezek szimbolikus
összegek, de az volna az ideális,
ha védett munkahelyeket tud-

nánk létrehozni folyamatos,
rendszeres bevétellel. Marosvé-
csen varroda is van, afféle dizájn -
műhely, így az agyagász csoport-
tal és az egyéb műhelyekkel
együtt, a lakók egyharmada van
bevonva művészi tevékenységbe,
természetesen mindenki a ké-
pességei szerint. Fontos megje-
gyezni, hogy a pszichológusaink
is nagyon sok információt kapnak
a betegek rajzain, alkotásain ke-
resztül, lévén ez egy alternatív
kommunikációs eszköz. 

Akárcsak mi 

Az elmúlt évek során a szociális
intézmények medikális vetülete
mindinkább háttérbe szorul, és a
rehabilitáció kerül előtérbe. Az in-
tézményekben végzett tevékeny-
ségek, a fogyatékkal élők élete a
társadalom számára nem eléggé
ismertek. Az orvos szerint a mű-
vészetterápiás alkotások kiállítá-
sokon való bemutatása jó lehető-
ség megértetni az emberekkel,
hogy az ilyen betegek is ugyan-
olyan személyek, mint mi, ugyan-
olyan érzésekkel, vágyakkal. 

– Tulajdonképpen én is egy
nagy fejlődésen mentem ke-
resztül, hisz magam is kezdet-
ben idegenkedtem tőlük. Csak
a beteget láttam, az egyént
nem, ha dühöngött, adtam neki
egy injekciót, vagyis nem volt
olyan kommunikáció köztünk,
ami túllépett volna az orvos-be-
teg viszonyon. 2001-ben a bu-
dapesti Kézenfogva Alapítvány

segítségével Gyulára utaztunk
huszonöt lakóval egy tíznapos
kirándulásra, amin nagyon iz-
gultunk, hisz ez volt az intézet
történetében az első többnapos
kiruccanás. Ekkor változott meg
a mentalitásom, mert így lehe-
tőségem nyílt együtt lenni velük
az intézet falain kívül. A reha-
bilitáció ellenére nagyon kevés
lakót tudtunk integrálni, mert
alacsony a társadalmi támoga-
tottság, és legtöbbször a családi
háttér is hiányzik. Ha van is, a
család nem tud mit kezdeni a
helyzettel, nem tudja elfogadni
és feldolgozni, hogy neki szel-
lemi vagy pszichés problémával
küzdő hozzátartozója van. Ér-
dekesség, hogy kevésbé elfoga-
dók a tanult, értelmiségi csalá-
dok, ők sokkal rosszabbul élik
meg ezt. Az egyszerű ember el-
fogadóbb, gyakrabban is láto-
gatják a betegeket, számukra
nem egyértelműen szégyenfolt
egy ilyen ember, azt hiszem, az
élettel szembeni alázat is szük-
séges ahhoz, hogy feldolgozzuk
a csalódást. 

A lakók között általában
nem jellemző az irigység, félté-
kenység, az intézmény falai kö-
zül kilépve lesz köztük egy elég
komoly szolidaritás. Összezár-
nak és tudnak örvendeni a má-
sik sikerének. Persze az intéz-
ményen belül van zsörtölődés,
civódás, ellenségeskedés is, de
nem ez a jellemző. Úgy műkö-
dünk, mint egy minitársadalom.
Köztük is vannak segítőkészek,
barátságtalanok, tekergők, su-

nyibbak, gondoskodó alkatok
csakúgy, mint kint az egészsé-
ges társadalomban.

Ég és föld, de inkább föld

Az intézetben 310 lakó él, köz-
tük szellemi fogyatékosok, neu-
ropszichiátriai betegek, többen
szenvednek depresszióban, skizo -
fréniában. A kezdetekkor a Ke-
mény kastélyban volt az intézet,
hatalmas szalonokban, ahol nem
volt saját terük, és ez rengeteg fe-
szültséget szült.

– Mára hét pavilonra tago-
lódott az intézet, amikben
egyenként ötven-hatvan férőhely
van, és mindössze három-négy
fő lakik egy szobában, amihez
nappali és fürdőszoba is tartozik.
Ahhoz képest, hogy honnan in-
dultunk, ég és föld a különbség,
ám az uniós standardokhoz ké-
pest van még hová fejlődni. Nem
lenne szabad, de összehasonlí-
tanak minket a nyugati államok-
kal, ahol a hatvanas években el-
kezdett reformoknak kellett
negyven-ötven év, hogy mostani
fejlettségi fokra jussanak. Mi
kezdő tagállam vagyunk, és tíz
év alatt szeretnénk behozni a le-
maradást, ami lehetetlen, te-
kintve hogy nem csak pénzkérdés
a rehabilitáció és az integrálódás.
Az infrastruktúrát meg tudom
teremteni ennyi idő alatt, de
mentalitásváltás is kell mind a
lakók, mind a gondozók és a tár-
sadalom egészséges tagjainak a
részéről is. 

Magad, Uram

Szerencsés azonban a rehabi-
litációs központ helyzete, mert a
munkatársak nagy része a kör-
nyékről származik, és mára a falu
közössége is jól ismeri a lakókat.

– Kialakultak baráti viszonyok,
a falubeliek akár lakodalomba,
keresztelőre is meghívják azt, akit
megkedveltek. Nem vagyunk zárt
intézmény, a lakók kilépővel el-
mehetnek vásárolni vagy kávézni
egyet, vagy az intézet autójával
moziba, könyvtárba, állatkertbe
is eljutnak, ha szeretnének. Ez a
mi miniintegrációs folyamatunk.
Van egy alapítványunk, a Vécsi
Alternatíva Szövetség, amit az in-
tézet dolgozói hívtak életre. Részt
veszünk egy Erasmus plus uniós
projektben, ami a kitagolásról
szól, és öt ország különféle szer-
vezetei vannak benne. Ennek a
célja a nyugati országok tapasz-
talatait összegyűjteni, kidolgozni
egy metodológiát, valamint egy
kitagolási menedzserképzést is
indítunk, amiben dániai szakem-
berek fognak oktatni. Később mi
is elindítunk egy harminctagú
képzést, mely az idéntől elindított
kitagolási folyamatot, vagyis a
kiscsoportos lakóotthonok létre-
hozását hivatott majd elősegíteni.
E folyamat rengeteg tanulást és
képzést igényel majd mind a la-
kók, mind a személyzet részéről,
és remélhetőleg jelentős lépé -
seket fogunk tenni a valódi rein-
tegráció felé.  

BE

A Norvég Pavilon
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Karácsony ünnepén egy utazásra hívjuk meg kedves olvasóinkat – lélekben. Először a Székely-Mezőségre
megyünk el, a mezőbergenyei református templomba, ahol Domahidi Béla lelkész tart ünnepi istentisz-
teletet. Innen Marosvásárhelyre vagyunk hivatalosak, ahol Berkeszi Kinga háziasszony, a Székely Kalen-
dárium Receptkereső pályázatának nyertese által elkészített ebéden veszünk részt. Ezt követően a 
Nyárád mentére, Jobbágyfalvára, majd Vadadra utazunk, ahol karácsony körüli népszokások, hagyományok
felől érdeklődünk.   

Virtuális karácsonyi utazás Maros megyében

A mezőbergenyei református
templom a „régi Árpád-kori ó-
templom” helyébe épült 1783–
1788 közt. Az impozáns hajlék
egy dombon talált helyet, grá-
dicsok hosszú sora vezet hozzá.
Domahidi Béla református lel-
kész már két évtizede szolgál a
székely-mezőségi gyülekezet-
ben.

Világra jött a világért

Karácsony estéjén Domahidi
Béla Lukács 2,1–7 igerész alap-
ján hirdeti Isten igéjét: „Azokban
a napokban” kezdi Lukács a ka-
rácsonyi történetet, és azt vár-
nánk – a Jézus születéséről lé-
vén szó –, hogy az ige az Isten
nevével folytatódjék. De itt az
Augusztus császár neve bukkan
fel, aki az „egész földet” össze
akarja írni, mintegy ellenőrzése

alá akarja vonni. Mindenki el-
megy az összeírásra, engedel-
meskedve a császári rendelke-
zésnek. Egy emberi parancs
érvényesül itt, amely mégis Is-
ten tervét viszi előbbre. Végső
soron – még egy kicsinyesen
nagyra törő hatalmi szándék ál-
tal is – Isten készíti az utat egy-
szülött fia világra érkezéséhez.
Akiben egy mennyei, egy lelki
összeírást kezd el. Nem tudjuk,
hogy Jézust regisztrálták-e, ér-
dekes lenne, ha megtalálnánk
a régi összeírás lapjait, s azon a
Jézus, a Mária és József fia, fel-
jegyzést, de sokkal fontosabb,
hogy általa felvétettünk a
mennyei regisztrációba, neveink
felírattak az élet könyvébe.
Hadd jegyezzük itt meg: a csá-
szári összeírás egyik célja az volt,
hogy az adóterhek alól senki ki
ne bújhasson, míg Krisztus épp

azért jött, hogy adósságainkat
magára vegye, eltörölje. 

Az ide-oda vonuló, tolongó
sokaságban feltűnik József és
jegyese, Mária, aki áldott álla-
potban van. Isten legnagyobb
áldását, ajándékát hordozza a
szíve alatt, akiben igenné és
ámenné lesznek az ígéretek.
Majd elérkezett a Mária szülé-
sének ideje. Egy természeti tör-
vény, amely halaszthatatlanul
érvényt követel magának. Az
evangélista olyan egyszerűen,
sallangmentesen írja le a párat-
lan eseményt: „megszülte első-
szülött fiát”. Isten fia emberré
lett: a fogantatástól, a születés-
től kezdve vállalta sorsunkat,
hogy új értelmet adjon szüle-
tésünknek, életünknek. Szép
karácsonyi énekünk bizonysága
szerint: Született, hogy meg ne
haljunk,/ született, hogy feltá-

madjunk,/ született, hogy szü-
lessünk,/ új életet nyerhessünk.

Egy ítéletes mondattal zárul
ez a rövid, szinte SMS-stílusban
megírt evangéliumi beszámoló:
nem volt számukra hely. Nem
csak az áll itt, hogy nem volt
hely, hanem hangsúlyosan az,
hogy számukra nem volt hely.
Ki és mi kap helyet a szívünk-
ben? Egy karácsonyi novella
(Szenteste története) arról szól,
hogy egy jómódú család ottho-
nába karácsony estéjén becsen-
getnek, miközben az apa éppen
a karácsonyi történetet meséli
két gyermekének, a szent család
szállást kereső kálváriáját. Egy
ágrólszakadt házaspár áll az ajtó
előtt, a nő várandós. Zavartan
magyarázzák, hogy egy roko-
nukhoz jöttek, akiről kiderült,
hogy elköltözött a városból és
most szálláshelyre lenne szük-

ségük. Az apa elutasítja őket, a
kislány könyörög, hogy enged-
jék be, mert biztosan „ők" azok,
az anyuka pedig azt magyarázza
neki, hogy ezek biztosan csavar-
gók, akár bűnözők is lehetnek.
A kislány végül megvigasztaló-
dik, de a karácsonyi történet fél-
beszakad. Testvéreim, szomorú
lenne, ha a karácsonyi történet
nem folytatódna az életünkben,
családunkban. Krisztus azért
jött, hogy nekünk életünk le-

gyen. Kérjük tiszta lélekkel, alá-
zattal, örömmel az Urat: „Ó, ked-
ves vendég, nálam szállj,/ Bű-
nömtől ne iszonyodjál!" Ámen.  

Aszaltszilva leves, 
párolt busa és diós poronyó

Istentisztelet után Mezőber-
genyéből Marosvásárhelyre me-
gyünk, ahol Berkeszi Kinga há-
ziasszony a következő
re cepteket osztja meg velünk:

Mezőbergenye: Ősz Zoltán festménye

Jobbágyfalvi Nagy Ferenc férfikórus karácsonyi dalokat énekel

Aszaltszilva leves
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Aszaltszilva leves 
füstölt hússal:

Hozzávalók: 50-60 dkg füs-
tölt, csontos disznóhús (orja
vagy oldalas), 2 nagyobb mu-
rok, 1 petrezselyemgyökér, 1
csokor petrezselyemzöld, 20-25
dkg aszalt szilva, só, bors, 1 tojás
sárgája, 2 evőkanál tejföl. 

Elkészítés: A húst lemos-
suk, és hideg vízben áztatjuk
néhány órát, ha nagyon füstös.
Majd annyi hideg vízbe tesszük,
amennyi jól ellepi, és lassú tű-
zön főzzük. Amikor a hús már
majdnem készre főtt, be-

letesszük a murkot, petrezse-
lyemgyökeret és zöldet. Ha a
zöldségek is megfőttek, bele-
tesszük a szilvát  (ha nagyon
száraz, akkor előzőleg áztassuk
be kis időre langyos vízbe) és
tovább főzzük még 5-10 percig.
Leoltjuk a tüzet és 15-20 perc
után elkészítjük a habarást: a
tojás sárgáját és tejfölt simára
kavarjuk, elkavarjuk egy-két
merőkanálnyi levessel majd be-
habarjuk vele a levest.

Sörben párolt busa 
citromos mártással:

Hozzávalók (személyen-
ként): 1 szelet busa (kb. 150
grammos), olívaolaj, só, fehér
bors, 1 dl. sör, 1/2 citrom leve,
1 dl natúr joghurt, 1 kicsi kanál
kukoricakeményítő. 

Elkészítés: A halszeleteket
bedörzsöljük olajjal, sóval, borssal
és 1-2 órát pihenni hagyjuk. Egy
felforrósított serpenyőben a hal-
szeleteket elősütjük addig, amíg
mindkét oldaluk kifehéredik,
majd felöntjük a sörrel és fedő

alatt megpároljuk. Amikor

kész, kivesszük és alufóliával letakarva melegen
tartjuk, amíg elkészítjük a mártást. A joghurtot si-
mára kavarjuk a keményítővel és a citromlével majd
a hal párolólevéhez öntjük és krémesre főzzük.
Krumplipürét vagy natúr krumplit adunk melléje,
amit medvehagymával ízesíthetünk.

Székely diós poronyó: 

Hozzávalók (23x33-as tepsihez): a tésztá-
hoz: 30 dkg liszt, 15 dkg zsír vagy 20 dkg vaj, 10
dkg cukor,1/2 tasak sütőpor, 1 tojás, 1/2 citrom
leve és reszelt héja, csipet só. A krémhez: savany-
kás lekvár (lehetőleg vastag legyen), 4 tojás, 15
dkg cukor, 20 dkg darált dió, 1/2 citrom reszelt
héja, 1 evőkanál rum. 

Elkészítés: A lisztet átszitáljuk, belekavarjuk
a sütőport, a sót majd elmorzsoljuk benne a zsi-
radékot. A többi hozzávalót beledolgozzuk, jól ösz-
szegyúrjuk, kinyújtjuk és sütőpapírral kibélelt tep-
sibe tesszük, majd vastagon megkenjük lekvárral.
A tojásokat habosra kavarjuk a cukorral, majd be-
lekavarjuk a diót, a citromhéjat, a rumot és ráöntjük
a lekvárra. Előmelegített sütőben, 180 fokon sütjük
kb. 30-40 percet. Tűpróbával ellenőrizzük, hogy a
diós réteg megkészült-e. Szeletelés előtt hagyjuk
teljesen kihűlni. Jó étvágyat mindenkinek!

„Szent Karácsony van, örömet hirdetek”

Jobbágyfalva 27 kilométerre fekszik a megye-
központtól a Nyárádmentén. Itt az emberek mai
napig ragaszkodnak régi, nagyapáiktól örökölt szo-
kásaikhoz, hagyományaikhoz. A karácsonyi ünnep-
kör Jobbágyfalván az adventi időszakkal kezdődik,
és a vízkereszttel ér véget. Az adventi időszakban
hajdan sem, manapság sem tartottak, tartanak za-
jos mulattságokat (pl. esküvőt), karácsony péntekén
böjtölnek az emberek. Az adventi koszorú készítése
szokásos tevékenység a térségben. A koszorúra he-
lyezett gyertyák közül minden vasárnap meggyúj-
tanak egyet, ami a negyedik vasárnap a kis Jézus
eljövetelét jelenti. A karácsonyra való készülődés
jegyében Jobbágyfalván szokásban van ma is a
Szentcsaládjárás. Karácsony előtt kilenc nappal a
római katolikus egyház hívei házaknál vagy a temp-
lomban közös imádsággal, énekekkel, emlékezéssel
készülnek a szent ünnepre. A szállást kereső Szent
Család képét elviszik minden nap más családhoz,
ahol a kép feldíszített helyen ott marad a következő
estig. A szentképet hozó a következőképpen kö-
szönti a családot: „Békesség e háznak és minden
benne lakónak! Fogadjátok hajlékotokba e képet s

vele fogadjátok szívetekbe a megtestesült Ige ál-
dását, szent anyjának, Máriának alázatosságát,
Szent Józsefnek tisztaságát és szolgáló lelkületét!”
A házigazda pedig így fogadja a képet: „Hogyan
lehet az, hogy az én Uram anyja jön hozzám? Ho-
gyan érdemlem meg én, hogy Teremtőm és Meg-
váltóm, akit az egész világ nem tud befogadni, az
én szerény otthonomban vegyen szállást? Szere-
tettel és tisztelettel fogadlak, ó Jézusom szent
anyáddal, Máriával és a szent szűz jegyesével, a te
tiszteletreméltó gyámoddal, Józseffel együtt. Hozzál
e ház lakóinak lelkin megvilágosodást, tisztulást,
szent örömet és békességet, hogy méltó szívvel
várjuk a Karácsony ünnepét!” Ezt követően elhe-
lyezik a képet és gyertyát gyújtanak előtte, majd a
Szentírás olvasásával, adventi énekekkel és imákkal
virrasztanak. A szentkép előtt egész nap ég a gyer-
tya, ezen a napon a család misére megy, elvégzi a
karácsonyi gyónást. Este aztán átviszik a képet egy
következő házhoz.

Jobbágyfalván és Vadadban is díszítenek kará-
csonyfát a lakók. A templomba egy nagyobbat, a
családi házba ki-ki lehetőségeihez, igényeihez mér-
tet. Régebb a karácsonyfát gyümölcsökkel (alma,
dió), felfűzött süteményekkel, boltból vásárolt 
keksszel, gyertyával, vattával, házilag sütött sza-
loncukorral díszítették. Mára már elterjedtek a mű-
anyag díszek, elektromos fényfüzérek. A templo-
mokban karácsony szombatján a lelkészek, tanítók
vezetésével a gyermekek szavalatokkal, karácsonyi
énekekkel köszöntik Jézus születését. Ilyenkor cso-
magosztásra is sor kerül. A kántálás is szokásban
volt ezen a tájon, sőt mai napig vannak, akik gya-
korolják. Vadadon a falu gyermekserege, ifjai jártak
házról-házra karácsonyi énekeket énekelve (Meny-
ből az angyal, Úristennek szentfia) és köszöntve a
ház lakóit. A házigazda almával, dióval, pénzzel ju-
talmazta őket. Vadadban a legények, fiatal házas-
emberek a következő kántáló-éneket énekelték:

Úristennek szentfia
Születék e világra
Eljött lelkünk boldogságára,
A Jóisten tanácsa,
Régtől fogva az vala,
Hogy minékünk Megváltót ada.
Küldi alázott sorsa,
Hogy minket megválthasson,
E világra születék,
Jászolba helyezteték,
Mert Ő neki hely ott adaték.

A jobbágyfalvi kántálok pedig a következő szö-
veggel köszöntötték az őket fogadó háziakat:

Dicsőség Istennek, békesség veletek
Szent Karácsony van örömet hirdetek.
Örömszózat zengjen minden ajkon,
Mert Jézus megszületett reánk békét hozott.
Amint egykor vígan zengett az ég dala,
Olyan vígság legyen ma ezen hajlékba.
A mi kis seregünk is lélekkel indult el
E vígan zengő énekkel elindultunk hirdetni,
Hogy Jézus megszületett
s az ördög hatalma ezennel megtörtetett.
Neked házigazda legyen búzád, sok borod, nagy
hordód
A nyomor, betegség házadat ne érje
Istennek áldása és béke lakjon benne.
Ez az én kis seregem forró kívánsága
Áldassék a mennyből dicső koronája.
A karácsony és újév közötti időszakot  a két

karácsony közének nevezik Jobbágyfalván. A ha-
gyomány szerint december 28-án a kis gyerme -
keket mustármagért küldik, hogy ne maradjanak
kicsik. A gyermekek a következő kis versikét mond-
ják a házaknál:

Aprószentek Dávid, Dávid
Kalácsot is, pálinkát is
Isten éltessen sokáig!

Nemes Gyula

Diós poronyó

Párolt busa
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Kosztolányi  D ezső: A gipszangyal
Varjú Péter, a tanyai tanító

már ősz óta töprengett azon,
hogy karácsonykor milyen aján-
dékkal lepje meg a húgát. 

Ezek Budapesten laktak.
Egyre több szívességet tettek
neki, s ő az ajándékkal ki akarta
fejezni, mennyire szereti őket,
milyen nagyra tartja rokoni ked-
vességüket. 

Két évvel ezelőtt vitt nekik
egy söröskészletet - kancsót és
poharakat -, tavaly meg egy kí-
naezüst cigarettatárcát, melynek
födelén egy ló ágaskodott. 

Mit vásároljon az idén? Nehéz
volt ezt eldönteni. 

Voltaképp kevés dologgal le-
het meglepni az embereket. Arra
gondolt, hogy majd vesz még
egy söröskészletet vagy még egy
cigarettatárcát, végre kettő is el-
fér a háznál, de erről a tervről le-
tett. 

Az ünnepek előtt pár nappal
fölutazott Budapestre. Sorra járta
az üzleteket, keresett valami
megfelelő ajándékot, de nem ta-
lált. A kereskedők telebeszélték
a fejét, ide-oda ráncigálták, kö-
rülhízelegték és lemosolyogták,
ő azonban csak állt a sok holmi
között, soványan, mint a piszkafa,
garádicsosan nyírt, fölfelé fésült
hajával, tűnődött, nem tudott
választani, bocsánatot kért, és
egy másik üzletbe nyitott. Így
csetlett-botlott, határozatlanul. 

A karácsony előtti napon dél-
után, amint a Rákóczi úton kó-
válygott, a kirakatokat bámulva,
egy izmos, tagbaszakadt „be-
húzó”, aki télikabátban leste künn
az utcán a vevőket, észrevette ezt
a cingár, tétova, vidéki emberkét,
s szelíd erőszakkal betuszkolta a
boltba. 

Ott egy gipszangyalt mutat-
tak neki. 

– Gyönyörű! - kiáltotta a ta-
nító, az önkéntelen elragadtatás
hangján. 

Aztán föltette csíptetőjét, és
úgy nézegette a gipszangyalt. 

A gipszangyal nagy volt, ak-
kora, mint egy tízéves leányka,
kezeit imára kulcsolta, szemét az
égre fordította, és mosolygott,
oly édesen mosolygott, mintha
nem is gipszből, hanem süveg-
cukorból faragták volna ki. 

A tanító a szűk homlokát rán-
colgatva visszamosolygott rá. A
kereskedő és a segédek is moso-
lyogtak, hogy a gipszangyal,
mely már régóta a nyakukon po-
rosodott, s a tanító ily szerencsé-
sen egymásra talált. Huszonöt
pengőre tartották. 

– Nem lesz drága? - kérdezte. 
A kereskedő és a segédek vi-

harosan tiltakoztak. 
Máris csomagolták, hogy ha-

zaküldjék. A tanító sietve fizetett
- szeretett hamarosan túlesni a
kellemetlen dolgokon -, de mint-

hogy nem bízott a pesti embe -
rekben, inkább maga vitte haza.
Kebléhez ölelte a gipszangyalt,
és úgy botladozott vele a népes
utcákon, közben pedig állandóan
reszketett, hátha összetörik a szo-
bor. De nem történt semmi baja.
Szállójában kicsomagolta, letette
a padlóra, és hosszan bámulta a
homályos villanyfényben. 

A gipszangyal most is mo-
solygott, szirupédesen és éme-
lyítően, de a mosolyával együtt
valami nagy-nagy szomorúságot
is árasztott, mint az ízléstelen
gyári holmik, melyek a művésze-
tet akarják utánozni. 

A tanító elszomorodott. Félt,
hogy túlfizette, és becsapták.
Félt, hogy sógorának meg a hú-
gának nem fog tetszeni. Félt,
hogy nem tudják majd hova
tenni, hiszen lakásuk telis-tele
van csecsebecsékkel, tavaly egy
szobrot is vettek, igaz, hogy az
csak egy öreg szakácsnét ábrázol,
és sokkal kisebb, mint ez. 

Egyelőre a gipszangyalt leta-
karta az ágyterítővel, hogy ne is
lássa. 

Ez volt az ő rendszere. Nem
szeretett arra gondolni, ami kel-
lemetlen. Magára se igen gon-
dolt, csak fölkelt és lefeküdt, dol-
gozott és pihent, élt. Nyáron
valami mérges bibircsók nőtt az
állán. Akkor hetekig nem nézett
a tükörbe, mindaddig, míg a bi-

bircsók le nem száradt, s szentül
meg volt győződve, hogy a bi-
bircsók azért múlt el, mert figye-
lemre se méltatta. 

A gipszangyal azonban nyug-
talanította. Hol levette róla az
ágyterítőt, hol megint ráborí-
totta. Egyszer tetszett neki, 
má sszor nem tetszett. Még éj-
szaka álmából is fölkelt, hogy
megtekintse. Akkor megint nem
tetszett neki. Reggel azonban ki-
sütött a nap. Akkor megint tet-
szett neki. 

„Ha nem mosolyogna - mon-
dogatta magában -, akkor nem
érne ennyit. De mosolyog. Olyan
édesen mosolyog.” 

Ebbe aztán meg is nyugodott. 
Karácsony estéjén maga vitte

rokonaihoz titokban, anélkül,
hogy látták volna előzőleg, a ka-
rácsonyfa alá állította. 

Amint sógora meg a húga
megpillantotta az ajándékot,
kissé elmosolyodott, de kissé
meg is döbbent. 

- Milyen kedves vagy - mon-
dogatták. - Köszönjük, nagyon
köszönjük. De miért vered magad
ilyen költségbe. 

– Tetszik? - kérdezte a tanító. 
– Nagyon szép - biztatgatták,

de nem néztek a gipszangyalra,
mely a maga gyári ízléstelensé-
gével, mintha elsötétítette volna
a karácsonyi gyertyák vidám lo-
bogását. 

– Az a szép rajta - szólt a ta-
nító zavartan -, hogy olyan éde-
sen mosolyog. Gyászos hangu-
latban vacsorázott. A villanyok
szikráztak körötte, a fánk párája
összeölelkezett a fenyőfa s a cse-
pegő viaszgyertyák szagával, a
poharakban topázszínű és rubin-
vörös borok csöpögtek, de ő csak
hallgatott, gondolkozott és ivott,
egyre többet ivott. Nézegette a
sógora nyakkendőjét, s az jutott
eszébe, hogy ő sohase tudna ilyet
kiválasztani. Amit magára vesz,
az nem áll jól neki. Bútoraik is
milyen furcsák, és mégis fino-
mak, fogalma sincsen, hogy mi-
ért. 

Éjfél felé, mikor asztalt bon-
tottak, és átmentek a másik szo-
bába, oda, ahol a karácsonyfa
alatt a gipszangyal állt, a bortól
egyszerre megoldódott a nyelve. 

- Nézd, sógor - mondotta kö-
tekedve. - Én szeretem az egye-
nes embereket. Miért nem vagy
hozzám őszinte. Érzem, hogy te
lenézel engem. Igenis megvetsz
engem, te is, a húgom is. 

Sógora tiltakozni próbált, de
ő nem engedte. 

– Hallgass! - folytatta emel-
tebb hangon. - Vacsoráztunk. Jól
van. A vacsora pompás volt. Meg-
öleltél, amikor idejöttem, szíve-
sek vagytok mind a ketten, te-
nyereteken hordoztok. A
vacsoránál sört ittunk. Hol a sö-

röskészletem? Lásd, már nem is
emlékszel rá. Két évvel ezelőtt
hoztam nektek egy söröskészle-
tet, poharakat meg egy kancsót,
arany betűkkel volt ráírva: Emlék.
Hova tettétek? Az üvegszekrény-
ben se látom. Kidobtátok a sze-
métre. Megkínáltál cigarettával
is. A cigarettatárcámat, azt a szép
cigarettatárcát se hordod. Szé-
gyelled. Valld be, hogy szégyel-
led. 

– Részeg vagy - mondta a só-
gor.

– Nem vagyok részeg - kia-
bált a tanító. - Én már napok óta
nem tudok aludni, mert érzem,
hogy ti gyűlöltök engem, igenis,
gyűlöltök engem, csak azt nem
tudom, hogy miért. Mit vétettem
én nektek? Miért nem jók az én
ajándékaim? Ezen is mosolyog-
tatok. Ne tagadd, mosolyogtatok
rajta. Legjobban szeretném ösz-
szetörni az öklömmel ezt az an-
gyalt, ezt a szegény, szép, fehér
angyalkát, mely azt mondja nek-
tek, hogy szeretlek benneteket... 

Föl is kelt, és karjait fölemelte,
a karácsonyfa felé tántorgott,
hogy összezúzza a gipszangyalt.
Csak a húga tartóztatta föl. 

– Részeg vagy - ismételgette
a sógora. - Részeg. 

– Nem vagyok részeg - riká-
csolt a tanító, és sírva fakadt. -
Csak fáj, nagyon fáj, itt - és a szí-
vére mutatott. - Rátapostatok. 

Vizet, feketét itattak vele, las-
san ki is józanodott és elcsitult.
Akkor egy kocsiba rakták, haza-
vitték szállójába, ott lefektették.
Megígérte nekik, hogy másnap
meglátogatja majd őket, de a
hajnali vonattal hazautazott, a
tanyára. 

Pár nap múlva levelet kaptak
tőle, abban bocsánatot kért,
mentegette magát a „karácsonyi
botrány” miatt, azt írta, hogy na-
gyon ideges. 

Otthon, a szünidő alatt, ko-
moran járkált föl-alá kis szobá-
jában. Abbahagyta a pipázást is.
Elővette hegedűjét, próbált va-
lamit játszani, kétségbeesetten
tette vissza tokjába. Nem tudott
jól hegedülni. Izgalmát mégis
legjobban csillapította a bor. Ré-
szegen feküdt le, és reggelenként
sápadtan, borostás állal ébredt. 

Januárban valami gazdához
volt híva disznótorra. Akkor is so-
kat ivott. Egyedül ballagott haza
a végtelen pusztán. Sűrű hó
esett. A hóra vékony jégkéreg fa-
gyott. Ment-mendegélt a fehér
éjszakában, lógatva sovány fejét.
Gémeskutakat látott, behavazott
boglyákat, kukoricagórékat, paj-
tákat és istállókat. Közben elfá-
radt. Leült egy fatörzsre. Akkor
egyszerre valami elérzékenyülés
fogta el, és sírni kezdett. Könnye
lecsorgott, és azonnal megfa-
gyott. De jólesett sírnia. Szür-
csölte az édes szomorúságot.
Eszébe jutott a söröskészlet, a
kancsó, melyre aranybetűkkel
van ráírva: Emlék, a kínaezüst ci-
garettatárca az ágaskodó lóval s
a gipszangyal is, mely oly édesen
mosolygott. Az is eszébe jutott,
hogy valaha a képzőben tanult
Michelangelóról, aki haragos és
gyönyörű, erős és bajnoki angya-
lokat faragott, és hogy vannak
dalok is, melyek teljesen el tudják
mondani, hogy mi fáj a szívünk
mélyén. Siratta életét és kicsisé-
gét. Megsiratta a szűk homlokát,
garádicsosan nyírt haját, kitérdelt
nadrágját, szemét, mely eddig
vak volt és nem látta a titkos
szépséget, s megsiratta a gipsz-
angyalt is, az olcsó és ízléstelen
gipszangyalt, mely oly szomorú
és igénytelen volt, mint ő. Édes
zsibbadtság bizsergette tagjait,
és lassan elálmosodott. Álmában
a gipszangyalt látta, aki fehéren
mint a hó, feléje mosolygott, és
egyre közeledett, egyre nőtt, ele-
inte csak akkora volt, mint egy
ember, később azonban akkora
lett, mint egy ház és egy hegy-
ség. A gipszangyal szelíden kar-
jaiba fogta, és ő boldogan ha-
nyatlott oda, engedte, hogy
magához szorítsa, fölemelje a fa-
törzsről, és vigye-vigye, fölfelé.

(1913)
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Bicikliút-hálózat. Jó hír a vásár-
helyi bringásoknak, de egyben a sofő-
röknek is, akik nem kell többé
kerülgessék őket: jövő tavasszal, amint
az időjárás engedi, elkezdik az egész
várost átszövő kerékpársáv-hálózat
megépítését (a lakónegyedeket is be-
leértve), és nyár végére, de legkésőbb
ősz elejére be is fejezik. A képen lát-
ható, néhány hónappal ezelőtt a Gecse
Dániel utcában létrehozott kísérleti
szakaszon szerzett tapasztalatok ve-
gyesek, de inkább jók: hátránya ugyan,
hogy a meglehetősen keskeny – 12
centiméteres – sávon elég nehéz pe-
dálozni a bordurák miatt, és előzni le-
hetetlen, viszont elesni se nagyon
lehet, az éppen bicajozni tanuló kis-
gyerekek és az éppen bicajozni elfe-
lejtő öregek nagy örömére. További
negatívum, hogy a huszonkétmillió
eurós beruházás megtérüléséig a can-
gások kötelesek kerékpárút-matricát
venni; akit matrica nélkül kapnak el, az
komoly pénzbírságra számíthat, és a
kerekeit is leeresztik.  

Cseles migránsok. Igen nagy ria-
dalmat keltett a nyáron, főleg a kör-
nyéken lakókban, amikor egyik éjjel
hálózsákos idegenek lepték el a Bolyai

parkot. Mint később kiderült, nem
migránsok érkeztek, csupán néhány
székelyföldi egyetemista, akik valami-
lyen fesztiválra igyekeztek, megpihent
egy cseppet a padokon, padok alatt.
Csakhogy időközben tényleg megjöt-
tek a migránsok! Az állatkert dolgozói
sokáig nem értették, miért viselkedik
furcsán az egyik, újonnan érkezett zsi-
ráf, míg egy hajnalon fény derült a ti-
tokra: a foltos nyakignyak hasa trójai
faló-szerűen szétnyílt, és tizenhét szí-
riai migráns mászott ki belőle. Sorsuk
további alakulásáról később döntenek,
egyelőre Smaranda Enache hazavitte
őket. Azóta nem tudni róla semmit.  

Az Azomaros jótékony hatása.
Beköltöztek az első hidegvölgyi cigá-
nyok abba a tömbházba, amelyet a vá-
rosháza vásárolt és újított fel nekik a
kombinát mögött. A Meggyesfalvi utca
50. szám alatti épület ipari területen
található, az Azomaros közvetlen köze-
lében, ahol még felhúzott ablakú au-
tóban is hallatszik a kémények
dobhártyarepesztő zúgása, állandó zaj,
füst és gőz van. Megkérdeztük az egyik
ott lakót, az áldott állapotban lévő La-
katos Hajnalkát, hogy nem zavarják-
e ezek az áldatlan állapotok, íme a
válasza: „Zavar há’, mereggyél meg,
hogy a rákba ne zavarna! De leg-
alább ászigurálva van a mink megél-

hetésünk is végre: olyan műszaro…,
izé, műtrágyás a főd, hogy este kidzsá-
lok a blokk mögé, béplántálok pár pá-
rádicsom- meg páprika-palántát,
saztán másnap reggel már árulom is a
zőccséget a piacon!”.  

Street-beer. A dohányosoknak
kedveskedik a Marosvásárhelyi Polgár-

mesteri Hivatal: mivel a dohányzásel-
lenes törvénnyel gyakorlatilag szám-
űzték őket a bárokból, kávézókból,
kocsmákból, a fenti képen látható sör-
csaphoz hasonlókat helyeznek ki a
város több pontján, ahol továbbra is
hódolhatnak füstös szenvedélyüknek,
sörözgetés közben is. Az utcai sörkutak
a piaci pléhtehenekhez (tejautomaták-
hoz) hasonlóan ötvenbanis pénzér-
mékkel fognak működni, a hideg
időszakban pedig sör helyett forralt
borral töltik fel őket.   

Új-ság. Januártól a Központ mel-
lett – amely jelenleg Maros megye
egyetlen és egyben legolvasottabb
magyar nyelvű hetilapja – egy új heti-
lap is megtalálható lesz az újságosbó-
déknál, a címe: Hőközpont. Amint a
főszerkesztőtől, Arisz Tónitól megtud-
tuk, a kiadvány elsősorban a vásárhelyi
kiskazánosokra fókuszál: lesznek
benne cirkogejzíres tanulmányok,
csentrála-összehasonlító elemzések,
nosztalgikus hangvételű, epés jegyze-
tek a régi átkos központi-fűtéses idők-
ről, mélyinterjúk kalorifer-szerelőkkel,
hasznos termosztát-kezelési tippek,

gázszivárgásos viccek satöbbi. A kiadó
hőközpont-szereléssel is foglalkozik,
így, aki velük szerelteti be, az egy víz-
és gázálló kar-gázórát, illetve egy fél
éves ingyenes Hőközpont-előfizetést
kap ajándékba.   

Kétnyelvű utcanévtáblák. Már
az újév első munkanapján elkezdik fel-
szerelni a kétnyelvű utcanévtáblákat –
olvasható Peti „Jeleztem” András Face-
book-oldalán. És nemcsak az utca, tér,
köz szavak szerepelnek majd rajtuk
magyarul, hanem valós kétnyelvű ut-
canévtáblák lesznek, például: Str.
Muncii – Munka utca, Str. Morii –
Malom utca, Str. Homosexualilor – Kö-
csög utca, illetve, a román személyisé-
gekről elnevezetteket is lefordították:
Str. Alexandru Vlahuta – Vadruca Sán-
dor utca, Str. Victor Babes – Babos
Győző utca, Str. Iuliu Maniu – Mániá-
kus Gyula utca satöbbi. Örömünk azon-
ban mégse lehet felhőtlen: mivel az
utcanévtáblák méretét törvény szabá-
lyozza, és nem férne rájuk a kétnyelvű
elnevezés, így a magyar megfelelőket
a táblák hátára fogják felírni.  

Palackozott vásárhelyikum. El-
sősorban a szülőföldjüktől messzire
tántorgott, nosztalgiázós lelkületű szé-
kelyeknek készült a mellékelt képen
szemmel tapintható palackozott har-
gitai levegő, melyet potom 19,99 lejért
bárki beszerezhet az interneten. A ter-
mék sikerén felbuzdulva egy neve el-
hallgatását kérő helyi vállalkozó is
elkezdte palackozni a vásárhelyi leve-
gőt, amit a kombinát környékén gyűjt

be teleszkópos lepkehálóval. Azért
nem szeretné felfedni kilétét, mert a
kliensei elsősorban iraki is szíriai ISIS-
terroristák, akik vegyi támadásokhoz
veszik a cuccot.

Rendőrdisznók. (Négylábú) álla -
tokkal bővült a marosvásárhelyi rend-
őrállomány, csak a rend éber őrei –
rendhagyó módon – nem rendőrku-
tyákat, hanem rendőrdisznókat kap-
tak. A rendőrdisznó előnye a
rendőrkutyával szemben, hogy a
bomba és a kábítószer mellett a szar-
vasgombát is kiszagolja, és a muszlim
terrorista rosszaságok ellen is tökéletes
védelmet nyújt, akik nemcsak hogy
nem esznek disznóhúst, de fosnak is a
disznótól, mint klubtulajdonos az ISU-
ellenőrtől. A lokál-milicisták nem kap-
tak disznókat, ők kénytelenek beérni
azzal az eggyel. 

Buszsofőr alpolgármester.
Nemrég mutatták be annak a busznak
a prototípusát, amelyből – állítólag –
több tízet készül venni a
város(meg)vezetés jövő év elején.
Egyik alpolginknak annyira megtet-
szett a modern tömegközlekedési
doboz, hogy elhatározta: hétvégen-
ként ő maga fogja vezetni az egyiket.
„Így jobban rajta tudom tartani a
kezem Marosvásárhely pulzusán, és
meggyőződésem, hogy a marosvásár-
helyi lakosok is szívesen látnak majd az
új szerepkörben. További előnye, hogy
nem kell majd minden háromméteres
aszfaltcsík vagy két négyzetméternyi
piskótakő inaugurálásához külön ko-
csival kimennem, fogyasztva a maros-
vásárhelyi lakosok pénzét és türelmét;
ahol útközben aszfaltozókat, piskótá-
zókat látok, ott megállok, leszállok,
gyorsan felavatom, kütájzicsépésté,
fényképezkedek egyet, és megyünk is
tovább” – lelkendezett a vicseprimár.

Molnár Tibor

Pletykalap – szilveszteri különkiadás
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A karácsony a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe,
amelyen Jézus születésére emlékeznek. Időpontja 
december 25-e. De az ünnep előtte is élt már, csak akkor
más vallási színezete volt. Ez pedig a pogányok téli nap-
fordulós ünnepe. Ekkor a fény diadalát ünnepelték a
halál és a sötétség felett. 

A Római Birodalom is ünnepelt, hiszen terjedőben volt a Nap-
isten kultusza, valamint számos más vallási ünnep. Ebbe az ün-
nepi légkörbe illesztették be a kereszténységet. 

A kereszténység térhódításával egyre inkább szükségessé
vált egy olyan ünnep, melyet liturgikus elemekkel lehet szebbé
tenni, ami kiválthatja a pogány ünnepi hangulatot, ami népszerű
lehet az emberek között. Ezért, miután a kereszténység állam-
vallás lett, a niceai zsinat határozata révén keresztény ünnepként
ünnepeljük. A niceai zsinat december 25-ét jelölte ki Jézus szü-
letésének időpontjául, így lett a győzedelmes nap ünnepéből az
üdvösség napjának ünnepe.

Ebben a liturgikus keretben maradt sokáig ez az ünnep, míg-
nem a XVI. században a reformáció új tartalommal töltötte meg
a kereszténységet. Az addigi templomi liturgiák kezdtek beköl-
tözni a házakba. Az emberek Bibliát kaptak, már otthon is imád-
hatták Istent és Krisztust, és az ünnepek is hazakerültek. Így jött
létre a karácsonyfa állításának szokása az evangélikusoknál Né-
metországban. 

A XVIII. században már egész Németországban szokás volt
karácsonyfát állítani. Innen jutott el a XIX. században Ausztriába,
majd egész Európába, a kivándorlókkal az Újvilágba, és így kez-
dett megtelepedni a keresztény világban. A fákat kezdetben
édességekkel és gyümölcsökkel díszítették fel, később kezdett
kibontakozni az üvegdíszek megjelenése. Erre egész iparág fej-
lődött ki.

Karácsony története

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

Karácsony és szilveszter a nagyvilágban 
Évente több mint 400 millió ember ünnepli a karácsonyt szerte a világon. Ez a legboldogabb ünnep egész
évben, amely mindenhol a szeretetről és a családról szól, ám a szokások különbözőek. Minden országban
másképpen ünneplik a karácsonyt, különbözőek az ünnepi ételek, karácsonyi hagyományok és szokások.
Más-más módon ajándékozzák meg egymást az emberek és a Mikulásnak is többféle neve van. 

Spanyolország

A spanyol gyerekek kirakják az ablakba cipőiket szalmával, ré-
pával és árpával megtöltve a három bölcs lovainak, mert úgy tartják,
hogy a bölcsek minden évben megteszik betlehemi útjukat. A böl-
csek közül Baltazár ajándékozza meg a gyerekeket.

Mexikó 
Mexikóban kilenc napig tart a karácsony. Az ünnep estéjén éne-

kesek vonulnak az utcára, kezükben hosszú rudakkal, amelyekre
csengettyűket és gyertyákat erősítenek. Így mennek át a városon,
egészen a templomig. 

Svédország
Karácsony reggelén a templomok égő gyertyákkal várják a hí-

veket. A gyerekeknek a Mikulás - Tomte, egy manó segítségével
osztja szét az ajándékokat, aki a ház padlója alól jön elő. Elterjedt
szokás a Julkapp. Az ajándékot sok rétegben borítják be csomago-
lóval, és minél tovább tart kibontani, annál jobb lesz a Julkapp.

Anglia
Angliában a Mikulás

hozza az ajándékot, aki
földig érő, piros köpö-
nyeget visel. 

A gyerekek levelet ír-
nak a Mikulásnak, amit
nem adnak postára, ha-
nem bedobnak a kandal-
lóba, hogy a Mikulás a
felszálló füstből olvassa
ki kívánságaikat. 

Angliából terjedt el
az a szokás, hogy zoknit
akasztanak a kandalló párkányára. Egyszer a Mikulás miközben a
kéményben ereszkedett le, véletlenül elejtett egy pár aranyérmét,
amik egy kandallón száradó zoknikba estek. Karácsonyi különle-
gesség a mazsolás puding, amelybe kis ajándékot is szoktak rejteni.
Megtalálójának állítólag szerencséje lesz.

Olaszország
Karácsony másnapjának es-

téjén a gyermekeket megláto-
gatja a Strega Buffana nevű jó
boszorkány. Söprűjén közlekedik
Olaszország-szerte, és a jóknak
mindenféle finomságot, a 
rosszaknak pedig szenet visz. Az
olaszok jó barátaiknak szárított
lencsét szoktak ajándékozni,
hogy levest készítsenek belőle.
Ez emlékezteti őket a szerény
időkre, és ez hoz szerencsét ne-
kik a következő újévben.

Amerikai Egyesült Államok
Az amerikaiak karácsonyfát

állítanak és zoknikat akasztanak
a kandalló párkányára, hogy a
Mikulás megtöltse azokat aján-
dékokkal. A barátok és a roko-
nok megajándékozzák egymást
és üdvözlőlapok cserélnek gaz-
dát. A gyerekek jelmezbe bújnak
és házról házra járva karácsonyi
dalokat énekelnek. Cserébe
édesség vagy gyümölcs a jutal-
muk.

Ausztria
A Mikulás (Heiliger Nikolaus)

december 6-án ajándékozza
meg a jó gyerekeket édességgel,
dióval és almával.

December 24-én pedig a
gyermek Jézus hoz nekik aján-
dékot és karácsonyfát. A gyere-
kek izgatottan várják, hogy
megszólaljon a csengettyű. Csak
ezután léphetnek a gyertyákkal,
díszekkel és édességgel feldí-
szített karácsonyfát rejtő szo-
bába.

Franciaország
A kisebb gyerekek kikészítik

cipőiket a tűzhely közelébe,
hogy karácsony estéjén a Miku-
lás beletegye az ajándékot. A

gyerekek karácsonykor kibont-
hatják az ajándékokat, ám a fel-
nőtteknek újévig kell ezzel vár-
niuk.

Németország
A németek karácsonykor na-

gyon feldíszítik a házat. Az ab-
lakokba fakeretre erősített szí-
nes gyertyaégőket vagy színes
képeket szerelnek és a lakások
többségében megtalálható a
Betlehem is. A gyerekek a ka-
rácsonyi ajándéklistát rajzokkal
díszítik és éjszakára az ablak-
párkányra helyezik. Tetejére cu-
kornehezéket tesznek, hogy a
Mikulás biztosan megtalálja.

Ausztrália
A Mikulás „szánját” nyolc fe-

hér kenguru húzza. A karácsonyi
vacsorát a szabadban fogyaszt-
ják, majd lemennek a tenger-
partra vagy krikettet játszanak.

Csehország
Sokfogásos, bőséges vacso-

rát szolgálnak fel karácsony
szentestéjén. Nem számít, hogy
milyen nagy a család, mindig
van egy teríték a gyermek Jézus
számára is a cseh családok ün-
nepi asztalánál. Az emberek úgy
tartják, hogy szenteste csodák
történnek, ezért az éjszaka
megsúghatja a jövőt.

Svájc
Itt a Mikulást Christkind-nek

(gyermek Jézus) hívják, akinek
öltözéke teljesen fehér és a fején
egy arany korona van. Zürichben
mesevillamos viszi körbe a gye-
rekeket a városon, akik karácso-
nyi dalokat énekelnek, és köz-
ben édességet osztanak nekik. 
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Szilveszteri 
hagyományok, szokások

A régi korok leányai, szám-
talan praktikát képesek voltak
kieszelni leendő férjük kilétének
leleplezésére. 

Lássunk néhányat ezek közül:
– házilag készített gombóc

tésztájába cetliket gyúrtak,
amire előzőleg a férjként szóba
jöhető férfiak nevét írták. Ame-
lyik gombóc főzésekor elsőként
jött fel a víz színére, az tartal-
mazta a jövendőbeli nevét.

– a lányok, férfinadrágot tet-
tek a párnájuk alá, és megál-
modták, ki lesz a férjük.

– a lányok ólmot olvasztot-
tak, majd hideg vízbe csepeg-
tetve azt lesték, milyen betűt
formáz a vízbe cseppenő fém,
így megtudhatták a leendő férj
nevének kezdőbetűjét.

– sok háznál mandulasze-
met, vagy más apróságot főztek
a lencsefőzelékbe, és az a le-
ányzó, aki ezt megtalálta, a ba-
bona szerint férjhez ment a kö-
vetkező esztendőben.

Újévi szokások

– Ha újév első napján az első
látogató asszony vagy lány, az
bizony szerencsétlenséget jelent,
viszont ha férfi csenget be első-
nek azon a napon, az éppen az
ellenkezőjét jelentheti, mégpe-
dig szerencsét.   

– Az újév napján végzett cse-
lekvések egész évben ismétlődni
fognak.Szokás volt kora reggel
friss vízben mosakodni, hogy
egészségesek maradjanak. Aki
reggel a kútról elsőnek mert vi-
zet, „elvitte az aranyvizet”, és
egész évben szerencsés volt.   

– Ezen a napon nem szabad
orvost hívni, orvoshoz menni,
mert akkor betegséggel töltjük
majd a következő évet.     

– Különösen fontos szerepet
kapnak az e naphoz kötődő zaj-
keltő szokások, melyek célja az
ártó, rontó erők távol tartása a
háztól. Eszközei igen változato-
sak, karikás ostor, duda, csengő,
kolomp. Ezeknek a zajos mula-
tozásoknak a városi megfelelői
a szilveszteri trombitálás, és saj-
nos a petárdadobálás is.   

– Ha drága, úri italt iszunk
az újév első perceiben, a folytatás
is gazdag, úri, fényűző lesz - így
alakult ki a pezsgőivás szokása,

ami a tömegpezsgők megjele-
nése előtt csakis a kiváltságosok
itala volt, hiszen méregdrágán
lehetett hozzájutni.

– Zajkeltés célja az ártó erők
távol tartása Újév napján semmit
ne vigyünk ki a házból, mert a
hagyomány szerint „elszáll a te-
hén haszna”, ám ha nincs tehet-
nünk, akkor is "elszáll a hasz-
nunk".

– Ezen a napon, nem jó sem
kölcsönadni, sem kölcsönvenni
semmit.   

– Újév első napján igyekez-
tek tartózkodni a veszekedéstől,
házi viszálykodástól, mert az
egész évet veszekedéssel töltöt-
ték volna.

– Ezen a napon tilos kivinni
a szemetet, mert kidobjuk vele
a szerencsénket.   

– Szerencsét hoz, ha meg-
töltjük az összes félig teli vagy
üres konyhai tartónkat (kávé-
tartó, cukortartó, sótartó, bors
tartó, lisztes edény, zsíros bödön,
stb.) Ha ezek teli vannak, egész
évben bőséget élünk, de ha üre-
sek, vagy alig van bennük, akkor
szükséget szenvedünk ezekben
a dolgokban.  

– A szerelmesek-házasulan-
dók külön figyeltek, hogy a mé-
zes bödön teli legyen, illetve,
hogy legyen méz a háznál,
ugyanis ha a szerelmesek meg-
kenik ajkukat mézzel, és éjfélkor
úgy váltanak csókot, akkor édes,
és hosszú lesz a szerelmük-há-
zasságuk. Ezt a babonát akár ma
is ki lehet próbálni.    

– Egyes vidékeken a gyer-
mekek száját is mézzel kenték
meg ezen a napon, hogy édes
beszédű, kedves emberré váljon,
és sok édességet ehessen az esz-
tendőben.

Étkezések

A szilveszteri és újévi menüt
nagyban meghatározták a va-
gyon gyarapodásához kapcso-
lódó hiedelmek, ezért nem ke-
rülhetett ám akármi az ünnepi
asztalra! Az étkezésekkel kap-
csolatos szokások többségét va-
lószínűleg nagyon sokan ismerik,

de lássuk őket azok kedvéért,
akik nincsenek felvilágosítva e
téren!

A régi magyar babona sze-
rint, ha nem falunk fel mindent
szilveszterkor, akkor az új esz-
tendőben sem fogunk hiányt
szenvedni. Tehát hagyj ételt a
hűtőben, meg a kamrában.

Mit ehetünk?

– Malacsültet, hiszen a röfi
befelé túr, így a szerencsét is be-
túrja a házba.

– Lencsét és egyéb szemes
termésekből és magvakból ké-
szült ételeket, mert ezek az apró
magvak a pénz bőségét jelen-
tik.Sok háznál mandulaszemet
vagy más apróságot főztek a len-
csefőzelékbe, és az a leányzó
vagy legény, aki ezt megtalálta,
a babona szerint férjhez ment,
vagy megnősült a következő esz-
tendőben.

– Rétest, mert akárcsak a ré-
testésztát, a gazdagságunkat is
hosszúra nyújthatjuk vele  régi
szokás az egész kenyér megsze-
gése is, hogy mindig legyen a
családnak kenyere. 

Babonák

– A régi magyar babona sze-
rint, ha nem falunk fel mindent
szilveszterkor, akkor az új esz-
tendőben sem fogunk hiányt
szenvedni. Tehát hagyj ételt a
hűtőben, meg a kamrában.
(Ahányan megrohamozták a
nagyáruházakat az idén is, eb-
ben remélhetőleg nem lesz
hiba!) 

– Ma nem szabad baromfi-
húst enni, mert a baromfi hát-
rakaparja a szerencsénket.

– A hallal is jobb óvatosnak
lenni, mivel folyó menti vidéke-
ken - ezek szerint Budapesten,
vagy Szegeden is - szerencsét
hoz (ahány pikkely, annyi pénz),
máshol viszont baljós állat, hi-
szen vele elúszik a háziak sze-
rencséje. 

– A boldogságot és az életet
többféle rétessel lehet hosszúra
nyújtani. Minél gazdagabb, bő-
vebben adagolt a töltelék a ré-
tesben, annál bővebben méri a
boldogságot az ég az új eszten-
dőben. 

– Régi szokás az egész ke-
nyér megszegése is, hogy mindig
legyen a családnak kenyere.

Szilveszteri szokások

Összeállította: Nagy-Bodó Tibor

Az a nap, amelyen a nyugati világ elbúcsúzik az óévtől, I. Szent Szilveszter pápáról
kapta a nevét, akit 314-ben választottak a keresztény egyház vezetőjének és 335-ben,
éppen december 31-én hunyt el Rómában. Az ünnep a nyugati kultúrkörben sokáig
ide-oda tolódott. Volt idő, mikor december 24-én ünnepelték, de előfordult, hogy elő-
recsúszott vízkereszt, illetve a Háromkirályok napjára, január 6-ára, és csak néhány év-
százada, 1691-ben XII. Ince pápai döntésével rögzült január elsejére. 

Szilveszter és a nagyvilág
December 31-e Szent Szilveszter pápa ün-
nepe, a Gergely-naptár szerinti év utolsó
napja. Bár eredendően keresztény ünnep,
a világ minden részén megtartják, de min-
denütt máshogy. Míg nálunk éjfélkor, a him-
nusz hangjaira mindenki megáll és elkomorul
néhány percre, magába fordulva visszatekint az
óévre, addig a világ legtöbb táján hangosan fo-
gadják az óraütést. Nevetés, üdvrivalgás, petár-
dák és tűzijáték jelzi az újév beköszöntét.

Japán - családi ünnep
Az év végére - december 31-től január 3-ig

- esik az Osogacu, egy négynapos családi ünnep.
Ekkor köszöntik a következő év istenségét. Ilyen-
kor találkoznak az egymástól messze élő csa-
ládtagok. A gyerekek ajándékba pénzt kapnak,
a felnőttek pedig olyan újévi kártyát, amelyen
a következő évre vonatkozó jövendölések van-
nak. 31-én éjjel mindenki elmegy egy buddhista
templomba, ahol pontban éjfélkor 108-szor kon-
dul meg az óriási harang, elűzve az óév ördögeit.
Az ünnepi eledel egy hosszú tésztatekercs. A hi-
edelem szerint ennek hosszától függ a család
következő évi szerencséje.

Oroszország - mikor van újév?
Az oroszok eddig is minden alkalmat meg-

ragadtak az ünneplésre, nincs ez másként az új
rendszerben sem. Manapság az európai szokások
keverednek az ortodox hagyományokkal, így
igen hosszúra nyúlik az ünneplések sora. A mo-
dern szokások szerint karácsony, december 24-
e itt leginkább evés-ivást jelent. December 31-
e és január elseje volt korábban a karácsony
meg a télapó ünnepe, és a legtöbben ezt a ha-
gyományt követik. Ilyenkor állítanak fenyőfát,
az ajándékokat január 1-én bontják ki. Az orto-
dox naptár szerint Krisztus születése január 6-
ára esik, ez is kétnapos ünnep, míg az újévet ja-
nuár 13-án ünneplik.

Hawaii - jachtparádé
Az Amerikai Egyesült Államokhoz tartozó szi-

geteken trópusi az éghajlat, örök a nyár. Nem
véletlen tehát, hogy december végén 12 milliós
turistaseregre kell felkészülnie az egymillió helyi
lakosnak. A kerti partikon és az utcákon csak
úgy hömpölyögnek az emberek. A kikötőkben
felcicomázott jachtok és kisebb hajók százai ké-
szülnek az év végi versenyre, amelynek ponto-
zásába a hajó díszítése is beleszámít. Egész éjjel
tart a durrogtatás a Nevadából behozott petár-
dákkal, egyébként Hawaii-on szigorúan tilos az
ilyesmi. Amikor beköszönt az éjfél, a tűzijátékok
hangját is túlharsogják az emberek, akik egy-
másnak jókívánságokat kiabálnak.

Svédország - engedélyezett mámor
A skandináv államban nem könnyű hozzá-

jutni az amúgy is hihetetlenül drága alkoholhoz.

Ezért a svédek már jó előre bespájzolnak az év
végére, mert az újévet „kötelező” alkoholmá-
morban fogadni. Amikor az óra szilveszter éj-
szakáján tizenkettőt üt, az ünneplő emberek 
tízezrével lövik fel az ég felé a petárdákat. So-
kezernyi pezsgősüveg pukkanása keveredik a
harangok zúgásával. Az emberek nagy része az
utcán vagy baráti körben mulat. A saját magával
vitt italt fogyasztja, és ha marad az üvegben,
haza is viszi.

Brazília - koktélok és szamba
Amilyen csöndes és bensőséges a karácsony,

olyan hangos a szilveszter a déli félteke legna-
gyobb országában. Brazíliában már ilyenkor a
februári karneválra készülnek. Az egész éjszakát
az utcán, a szabadban töltik, karneváli jelme-
zekben vagy alig ruhában, hiszen ott ilyenkor
tombol a nyár. Fiatalok és öregek szambázva
járják végig az utcákat, a tengerpartot. Folyik a
pezsgő, hektószám fogy a koktél. Éjfélkor óriási
durrogtatás kezdődik, petárda, tűzijáték és fegy-
verek ropogása hallatszik. Az emberek egymás
nyakába borulnak és biztosítják egymást határ-
talan szeretetükről.

Olaszország - pogány hagyományok
A különböző tartományokban más és más a

szokás. Míg Milánó szinte kiürül év végére, és
aki teheti, az Alpokban tölti szabadságát, addig
Bolognában reneszánsz hangulat uralkodik szil-
veszter éjszakáján. A vidámság Luca napjától
Vízkeresztig tart vásárral, dudaszóval, hagyo-
mányos rigmusokkal. Az év utolsó napján a város
főterén pogány szokás szerint hatalmas máglyát
raknak. Ilyenkor ég el az, ami véget ért, a múlt,
a feledni való. Amikor már csak parázslik a mág-
lya, örömtáncot lejtenek körülötte, hogy az óév-
nek vége. Ugyancsak a múlttól akarnak meg-
szabadulni a rómaiak. Ők az év utolsó napján
az ablakokból dobálják ki az utcára megunt hol-
mijaikat. Pórul járhat az az idegen, aki nem is-
mervén ezt a szokást, a járdán bámészkodik.

Thaiföld - sörrel koccintva
A buddhista Thaiföld számára szilveszter éj-

szakája ugyanolyan, mint az év többi napja. A
holdújévet ünneplik, amely változó napra esik
január vagy február folyamán. December 31-
én az itt nyaraló külföldiek mulatnak, szokásukat
a Nyugatot utánzó fiatalok is átvették. Ahol nin-
csenek turisták, az éjszaka csendben zajlik, öre-
gek sakkoznak vagy pletykálnak az utcán. Bez-
zeg a fiatalok! Már napokkal előbb elkezdődik
az ünneplés, az asztalokra méregdrága skót
whisky kerül és a hangulat is emelkedett. Szil-
veszter éjszakáján - pezsgő híján - sörrel koc-
cintanak helyiek és külföldiek, idegenek és ba-
rátok. Felrázott sörösüvegekből buggyan ki az
árpalé, hogy legalább a látvány emlékeztessen
az otthon megszokottra.



Helyi klubok versenyzői
tartottak bemutatókat

A sportgálát Kádár Zoltán, a
Marosvásárhelyi Rádió műsor-
vezetője és Iuliana Rus, a Maros
Megyei Sport- és Ifjúsági Igaz-
gatóság elnöke nyitotta meg,
majd felszólalt Ciprian Dobre, a
Maros Megyei Tanács elnöke is,
azután elkezdődtek a sportág-
bemutatók: először a Marosvá-
sárhelyi Mureșul Sportklub
versenyzői három sportágban,
kerékpározásban, evezésben és
birkózásban tartottak rövid ed-
zést, majd a mezőszabadi fiatal
cselgáncsózók léptek tatamira.
A minap 60. évfordulóját ün-
neplő Marosvásárhelyi Iskolás
Sportklub birkózásban, sport-
táncban, vívásban és asztalite-
niszben szórakoztatta a
sportcsarnok közönségét, majd
a karatebemutató után az
Olympikusz Sportklub mozgás-
sérült személyei asztalitenisz-
ben bizonyították, hogy ők is
képesek aktívan sportolni.

Kecses párok, 
mazsorettek a 
Szörnyek közt

Az est során a helyi Pegasus
kézilabdázói, a Kinder labdarú-
gói, az ASA gyerek futballistái,
a ritmikus sportgimnasztika
képviselői, a Dragon Do karaté-
sai, a Vásárhelyi Szörnyek ame-
r i k a i f u t b a l l - c s a p a t á n a k
játékosai, a Maros KK gyerekko-
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Díjazták Maros megye legjobb sportolóit

Az elmúlt héten, csütörtökön a Maros Megyei Sport- és Ifjúsági Igazgatóság
szervezésében, a ligeti Sportcsarnokban került sor a nagyszabású és nagy
népszerűségnek örvendő Maros Megyei Sportgálára, amely az elmúlt évekhez
képest színvonalasabb volt, hiszen a megszokott díjátadás mellett sportág-
bemutatókat is tartottak a résztvevő klubok sportolói. 

A Kultúrpalota helyett a 
Sportcsarnokban került sor a gálára

sár együttese, majd japán harcművészetekhez tartozó kendó kép-
viselői és helyi autó-és repülőmodellezők is bemutatót tartottak,
közben a Szász Albert Sportiskola mazsorettjei kiváló gyakorlatok-
kal kápráztatták el a közönséget, végül két világbajnok táncpáros,
a Marosvásárhelyi Dance Art versenyzői, Paul Moldovan–Cristina
Tătar (edző: Somodi Márton és Katalin) és a Szászrégeni Dansul Vi-
orilor sportolói, Mirona Gliga–Ciflichi Roman nagy sikernek ör-
vendő táncot mutattak be.

Csép Dezső veterán Európa-bajnok 
cselgán csozót is kitüntették

Az első díjátadásokra a gyerekek kategóriájában került sor, majd
51 veterán sportoló részesült elismerésben – az elhunyt sporto-
lókra néma tiszteletadással emlékeztek meg –, de különdíjat ka-
pott Csép Dezső cselgáncsozó, edző, aki az idén a 60 év fölötti
korcsoportban Európa-bajnoki cím birtokosa lett.

A sportgála vége felé az ifjúsági sportolókat, majd Maros megye
legsikeresebb ifjúsági és felnőtt alakulatait tüntették ki, végül a
felnőtt kategória képviselői vehették át az okleveleket és a trófeá-
kat. 

Apostolache Kiss Andrea lett (2014 után újra)
Maros megye legjobbja

Maros megye legjobb sportolójának járó kitüntetést idén, akár-
csak tavaly a Marosvásárhelyi   Mureșul Sportklub versenyzője,
Apostolache Kiss Andrea kapta, aki november elején a spanyolor-
szági Benidormban a harcművészetek világbajnokságán a wushu
– kungfu irányzatának a taijiquan és taijijian próbáin három arany-
érmet szerzett, így megnyerte a kötelező és a szabadon választott
gyakorlatokat is. A rendezvény záróakkordjaként Andrea látványos
produkcióval rukkolt elő. 

A legjobb sportolók, díjazottak névsora kategóriák szerint:

Felnőttek:
1.    Apostolache Kiss Andrea – wushu (Mureșul Sportklub)
2.    Székely Ildikó – karate (Sakura SK)
3.   Mirona Gliga–Ciflichi Roman – sporttánc (Szászrégeni 

Dansul Viorilor SK)
4.    Constantin Hârgău – evezés (Mureșul SK)
5.    Piringer Beáta – kerékpározás (Mureșul SK)
6.    Monica Florea – atlétika (Segesvári Iskolás Sportklub)
7.    Varó Norbert – lábtenisz (Gombos Martial Art SK)
8.    Poczó Zoltán – kick-box (Sport Black Diamond SK)
9.    Paul Moldovan–Cristina Tătar – sporttánc (Dance Art SK)
10.  Cojocaru Mónika– kerékpározás (Mureșul SK) 

Ifjúságiak: 
1.    Málnási József – kerékpározás (Mureșul SK)
2.   Varga Krisztina – asztalitenisz (Marosvásárhelyi 

Iskolás Sportklub)
3.    Schlier Zsuzsa – vívás (Iskolás SK)
4.    Simon Gergő – triatlon (Master Sky&Bike SK)
5.    Fángli Henrietta – úszás (Iskolás SK)
6.    Viorel Iclănzean – evezés (Mureșul SK)
7.    Mihnea Ognean – sakk (Iskolás SK)

8.    Kovács Noémi – atlétika (Torpi SK)
9.    Bianca Bărdiță – teke (Elektromaros Romgaz SK)
10.    Darius Stan – karate (Dragon Do SK)

Gyerekek:
1.    Dénes Bianka – atlétika (Szász Albert Sportlíceum)
2.    Tudor Bichiș – kosárlabda (Maros Kosárlabda Klub)
3.    Sólyom Botond – kosárlabda (Mureșul SK)
4.    Szász Andrea – evezés (Mureșul SK)
5.    Ádámosi Anita – torna (Szász Albert Sportiskola)
6.    Georgiana Lircă – cselgáncs (Mezőszabadi Flori de Cireș)
7.    Orosz Kriszta – cselgáncs (Dicsőszentmártoni Sparta SK)
8.    Gergely Andrea – cselgáncs (Dicsőszentmártoni Sparta SK)
9.    Laurențiu Gliga – cselgáncs (Mezőszabadi Flori de Cireș)
10.   Tamás Dávid – cselgáncs (Mezőszabadi Flori de Cireș)
11.    Aris Prița – karate (Dragon Do SK)
12.    Alexandru Mătea – birkózás (Iskolás SK)
13.    Biró Krisztián – birkózás (Iskolás SK)
14.    Kacsó Noémi – úszás (Iskolás SK)
15.    Andrea Ludușan – asztalitenisz (Iskolás SK)
16.    Ungvári Evelin – asztalitenisz (Iskolás SK)

Legjobb csapatok: 
Felnőttek:
1.    Marosvásárhelyi ASA – labdarúgás
2.    Maros Kosárlabda Klub – kosárlabda
3.    Marosvásárhelyi City`us – teremlabdarúgás

Ifjúságiak:
1.    Marosvásárhelyi Medicina – röplabda
2.    Marosvásárhelyi ISK – gyeplabda
3.    Marosvásárhelyi Elektromaros Romgaz – teke

Mozgássérült személyek:
1.    Claudia Boandă – teke (Iris SK)
2.    Tiberiu Oreian – teke (Iris SK)
3.    Ördög Pál – teke (Iris SK)
4.    Dávid Mária – teke (Iris SK)
5.   Szántó Attila – ju-jitsu, japán harcművészet (Sakura SK)
6.    Ciprian Strete – ju-jitsu (Sakura SK)
7.    Radu Răchită – ju-jitsu (Sakura SK)
8.    Ștefan Moise – ju-jitsu (Sakura SK)
9.    Tinu Pop – ju-jitsu (Sakura SK)
10.   Nagy András – asztalitenisz (Special Olimpics)

Apostolache Kiss Andrea: 
,,Boldog vagyok, hogy másod-

szorra is Maros megye legjobb spor-
tolójának választottak. Köszönöm
edzőmnek, Horváth Attilának, hogy
vele idáig eljutottam, ugyanakkor
hálás vagyok férjemnek, Zenónak és
családomnak, nem utolsó sorban
mindazoknak, akik végig mellettem
voltak és támogattak. Sokat dolgoz-
tam és dolgozok azért, hogy bebizo-
nyítsam mindenkinek, hogy a
wushu egy minőségi sportág mind-
amellett, hogy egyelőre nem olim-
piai sportág. Számít az önbizalom,
amit az edzőmtől kapok és mások bi-
zalma”.

Varó Norbert: 
„Egyéniben, párosban, a triók

versenyében, valamint az U21-es ve-
gyes együttesek kategóriájában is
Európa-bajnoki aranyérmet nyertem
a Târgoviştén november 18-a és 22-
e között megrendezett versenyen,
amelyen tizenhat európai ország
képviseltette magát. Jövőben a Hor-
vátországban sorra kerülő vb-n is
szeretnék diadalmaskodni. Amúgy,
megtisztelés számomra, hogy
engem is beválasztottak Maros
megye legjobb versenyzői közé...”

Poczó Zoltán: 
,,2016-ban kétszeres kick-box-

világbajnok szeretnék lenni, ugyanis
Buzauban lesz egy Világ-kupa, amit
meg szeretnék nyerni, majd az év
végén Marosvásárhelyen szeretném
megrendezni a visszavonuló-mérkő-
zésem, ugyanis már közeledek a 40
év felé... Addig is a karácsonyt édes-
anyámmal, a Szilveszter estéjét az
unokahúgommal szeretném tölteni,
akivel egy éve nem találkoztam...”

Cojocaru Mónika:
,,Csíkszeredában kosárlabdáz-

tam meg kézilabdáztam, ott kezd-
tem el amatőr kerékpár-versenyeken
részt venni, majd felfedezett Berek-
méri Csongor, a Muresul SK kerékpár
szakosztályának edzője, tehát 
csatlakoztam a klubhoz. Az idén az
országos mountain bike versenyen
első, míg az országos országúti
versenyeken második helyezést
értem el.”

Apostolache Kiss Andrea

Csép Dezső, cselgáncs

Gliga Mirona és Chiflicli Roman, sporttánc
Legjobb ifjúsági versenyzők 2015.
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Az oldalakat  szerkesztette Czimbalmos Ferenc-Attila

Két hetes vásárhelyi tartózkodása alkalmával Bölöni László a Laci csárdába hívta hajdani csapattársait,
az ASA egykori kiválóságait és néhány jó barátját, ahol közösen elevenítették fel a régmúlt idők emlékeit,
közben a vendéglő finomságaiból is fogyasztottak.

„A csapaton belüli hangulat kiváló” 
interjú Szilágyi Lóránddal, a Budapest Honvéd
marosvásárhelyi születésű labdarúgójával

Az ASA korábbi balhátvédje, a 28 éves Szilágyi Lóránd
a nyáron hároméves szerződést írt alá a magyar élvo-
nalbeli Honvéddal, a 13-szoros bajnok és 7-szeres Ma-
gyar Kupa-győztes csapattal. Szilágyi az ősz folyamán
kérvényezte és megkapta a magyar állampolgársá-
got, így hivatalosan is „magyarrá” vált. A Honvéd első
csapatában való bemutatkozása előtt 8 mérkőzésen
lépett pályára az NB III. Közép-csoportjában szereplő
Budapest Honvéd–MFA együttesében. A jelenleg szü-
lővárosában tartózkodó labdarúgó készségesen vála-
szolt a Központ kérdéseire.

– Hogy vagy, javul-e a sérülésed?
– Köszönöm, most jobban vagyok... A Debrecen elleni be-

mutatkozómérkőzésem után egy barátságos találkozó utolsó
percében sérültem meg, izomszakadást szenvedtem. Most,
hogy felépültem, kissé türelmetlen vagyok, várom, hogy újra
pályára léphessek.

– A Honvéd első csapatában, a Debrecenben, a 0–0-ra vég-
ződött találkozón mutatkoztál be október 31-én. Milyen volt a
teljesítményed?

– Már nagyon vártam, hogy végre magamra ölthessem a
piros-fehér mezt, ezért is vártam a Debrecen elleni összecsa-
pást, mivel tudtam, hogy kezdő leszek. Jól szerepeltem, meg
volt elégedve velem a Honvéd vezetősége. 

– Milyen a hangulat a csapatnál? Milyen az edző?
– Megszoktam, a csapaton belüli hangulat kiváló, mond-

hatom, hogy hasonlóban még nem volt részem. Az olasz
Marco Rossi edző (a Brescia, Sampdoria, Piacenza egykori já-
tékosa, a Spezia volt szakvezetője-szerk. megj.) szigorú, de
egyben családias karakter, aki jól végzi a dolgát. 

– Az ASA eredményeit figyelemmel követed?
– Igen, de a mérkőzéseit rég nem láttam, nem volt alkal-

mam rá. Amúgy szurkolok nekik!

– Hol fogod tölteni az ünnepeket?
– Itthon, Marosvásárhelyen fogom tölteni családom kö-

rében, így minden egyes percet kihasználunk, hiszen már ja-
nuár 4-én Budapesten kell lennem.  

– Labdarúgóként mit vársz a 2016-os esztendőtől?
– A 2016-os év újabb kihívást jelent majd számomra,

ezért remélem, hogy új erővel és sok energiával feltöltődve
térek vissza. Mindenképp a pályán szeretném látni magam
2016-ban is, így a csapatom meg a saját magam szemszögé-
ből is jobb évre és teljesítményre számítok. 

– Mit üzensz a marosvásárhelyi szurkolóknak, szurkolóidnak?
– Áldott karácsonyt, boldog új évet és minden elképzel-

hető jót kívánok nekik, valamint a Központ olvasóinak! 

Szilágyi Lóri és családja

Bergodi távozott az ASA-tól. Ki jön helyébe?
Cristiano Bergodi közös meg-
állapodással szerződést bon-
tott az ASA-val – jelentették
be a klub honlapján a minap.

A temesvári ACS Poli elleni
meccs volt Bergodi számára az
utolsó a vásárhelyi csapat szak-
vezetőjeként.

Döntése némiképpen váratlan,
hiszen bár sokat beszéltek az olasz
edző távozásának lehetőségéről
az utóbbi időben, azt a múlt va-
sárnapi, Petrolul elleni találkozó
utánra valószínűsítették.

Bergodi szeptember 22-e óta
14 mérkőzésen irányította az ezüs-
térmes bajnoki ASA-t a kispadról,
11-szer 1. ligás mérkőzésen, két-
szer kupameccsen és egyszer egy

Liga-kupás összecsapáson. Az ala-
kulat ötször nyert, hatszor dön-
tetlenre játszott, háromszor kika-
pott és 12 gólt kapott az ő
edzősége alatt. A marosvásárhelyi
együttes jelenleg a felsőházi rá-
játszásba jutást jelentő hatodik
helyen áll az 1. liga tabelláján, és
elődöntős a Románia-kupában.

„Bergodi pénteken levezette
az edzést, aztán bejelentette, hogy
távozni akar, és hogy közös meg-
állapodással bontsunk szerződést.
Nagyon határozott volt, kijelen-
tette, hogy most akar lemondani.
Egyelőre még nem tudni, ki kerül
a helyére, hiszen nem tudjuk ilyen
rövid idő alatt megoldani az ed-
zőkérdést” – nyilatkozta a Di-

giSport TV-ben az ASA klubigaz-
gatója, Bogdan Mara.Az igazgató
azt is elmondta, hogy több oka
volt Bergodinak, hogy ezt a dön-
tést meghozza, hiszen voltak belső
ügyek is, de mindazonáltal meg-
köszönte a munkát neki, amelyet
itt végzett, hiszen a csapat hely-
zete jó, esélyes a felsőházba ju-
tásra, és a Románia-kupa elődön-
tőjébe is bejutott.

Bergodi egyes források sze-
rint azért mondott le, mert az
Európai Labdarúgó-szövetség
(UEFA) pénzügyi ellenőrző tes-
tülete megbüntette a klubot, az
alkalmazottai felé felhalmozott
adósságai miatt.

A 2015–2016-os bajnoki

idényben Bergodi a harmadik
edző, aki a pálya széléről vezette
az ASA-t: a klub vezetősége június
elején bontott szerződést Liviu 
Ciobotariuval, akit Dan Petrescu
követett – ő idővel jobb anyagia-
kért Kínába szerződött –, majd he-
lyébe július 8-án Miriuță jött, aki
két hónapot ült az ASA kispadján. 

A vásárhelyi klub honlapján
megköszönte Bergodinak és szak-
mai stábjának az együttesnél vég-
zett munkáját, valamint sok sikert
kívánt a továbbiakban, viszont
semmilyen információt nem kö-
zölt azzal kapcsolatban, hogy mi-
korra várható az új vezetőedző ki-
nevezése.

Bölönivel találkoztak az ASA egykori játékosai

A múlt heti, szerda délelőtti
találkozásra boldogan jöttek el
az egykori labdarúgók, hiszen a
valamikori csapattársukból lett
kiváló labdarúgóedzővel nem
mindennap találkozhatnak, bár
figyelemmel kísérik munkáját. 

A marosvásárhelyi labdarú-
gás minden idők legkiválóbb
képviselője pohárköszöntőjében
az egykori ASA csapatszellemé-
ről beszélt, megjegyezve azt,
hogy úgy az eseményen jelen-
lévő fiatal korosztály, akár az
idősebb vagy a legidősebb ge-
neráció összetartozását to-
vábbra is fontos megőrizni.  

A közös falatozás majd
pezsgő koccintása után Bölöni
edzői tapasztalatairól is mesélt
egykori csapattársainak, majd
mindenikükkel elbeszélgetett,
nem csak róluk meg családjaik-
ról érdeklődött, de a sajátjáról
is mesélt: büszkén említette
meg, hogy Eszter lánya két évvel
korábban aranyos kisunokával
(Emma) ajándékozta meg őt,
meg feleségét, Klárát, de a 90.
életévét betöltő édesanyjáról,
Ilonáról is beszélt. 

Bölöni egyébként a Központ-
nak elmondta, hogy számára
mindig meghatóak ezek a ta-
lálkozások, hiszen Marosvásár-
helyen a régi barátokkal, közeli
ismerősökkel, egykori csapat-
társakkal bármikor jó találkozni,
elbeszélgetni, hiszen ilyenkor
felelevenednek benne a régi
emlékek, érzések. 

A jelenlegi ASA együtteséről
kérdezve azt említette, hogy
szeretné, ha minél fennebb vé-
geznének a bajnokságban, ha
újra teltházas mérkőzések len-
nének a Sziget utcában. 

A román válogatott egykori

szövetségi kaptánya azt is meg-
említette, hogy 2016-ban sze-
retné befejezni könyvét, amivel
kapcsolatosan két egykori csa-
pattársával, jó barátjával szokott
egyeztetni, információkat közö-
sen pontosítani.

A 2016-os franciaországi EB-
re kijutott román válogatott
esélyeiről nyilatkozva, Bölöni je-
lenleg jobb csapatnak tartja a
csoportbeli Franciaországot és
Svájcot, viszont megjegyezte,
hogy Románia jobb kell legyen
az Albánia elleni találkozón.

Arra a kérdésre, hogy mit
üzen egykori-jelenlegi szurko-
lóinak, a marosvásárhelyieknek,
a hajdani 108-szoros válogatott
labdarúgó ezt felelte: „Szeretet-
tel üdvözlök mindenkit, akiket
a legszívesebben átölelnék. Az
utóbbi időben több helyen, ren-
dezvényeken is megemlékeztek
rólam, de személyesen nem
tudtam jelen lenni, viszont kö-
szönöm mind a meghívásokat,

mind a díjakat, amikkel kitün-
tettek. Nem utolsó sorban kö-
szönöm a tiszteletet, amit ma-
gam körül érzek. Ugyanakkor a
közelgő ünnepekre való tekin-
tettel mindenkinek kellemes
ünnepeket és boldog újeszten-
dőt kívánok!”.

A rendezvényre Claudiu Ma-
ior, Marosvásárhely alpolgár-
mestere is Bölöni által meghí-
vottként érkezett, majd

mindenkit egy kis ajándékcso-
maggal lepett meg a Marosvá-
sárhelyi Polgármesteri Hivatal
részéről: mindenki tarsolyába
egy üveg minőségi bor, egy
bögre és 2016-os falinaptár és
kézinaptár került.

A találkozás végén a világ-
hírű labdarúgóedzővel közös fo-
tókat is készítettek az egybe-
gyűltek.

Az eseményen részt vett Cornel Cacovean, az ASA egykori elnöke
(1982 és 1998 között vezette a katonacsapatot),  Ördögh Attila, az
ASA egykori edzője, Iuliu Curtifan, a Continental vendéglő volt veze-
tője, Csifó Miklós, az ASA egykori vezetőségi tagja, a Gloria húsipari
vállalat volt igazgatója és Tiberiu Petriș üzletember, továbbá Sikó
Árpád, Czakó János, Sólyom Csaba, Kiss Madocsa, Ioan Șleam, Nico-
lae Tâmpănaru, Szöllősi László, Hajnal Gyuszi, Petru Varodi, Fazakas
Árpád, Kanyaró Attila, Florea Ispir, Ioan Vunvulea, Ștefan Gligore,
Fodor János, Varró Sándor, Mircea Muntean, Horațiu Cioloboc, Adrian
Botezan egykori labdarúgók is. 

Cornel Cacoveanu felhívta az eseményen résztvevő egykori lab-
darúgók figyelmét, hogy 2016-tól kezdődően, minden év első vasár-
napján déli 15 órai kezdettel találkozni fognak a marosvásárhelyi La
Cupola vendéglőben, ahol újra felelevenítik a régi, szép emlékeket. 

Alsó sor, balról jobbra: Fodor János, Hajnal Gyuszi, Varró Sándor, Claudiu Maior, Marosvásárhely alpolgármestere,
Mircea Muntean, Ioan Șleam, Bölöni László, Tică Varodi, Ördögh Attila és Szöllősi László. Második sor, balról jobbra:
Horațiu I. Cioloboc, Kanyaró Attila, Csifó Miklós, Iuliu Curtifan, Tiberiu Petriș, Ștefan Gligore (Paloma) és Nicolae Tâm-
pănaru. Harmadik sor, balról jobbra: Ioan Vunvulea, Florea Ispir, Sikó Árpád és Sólyom Csaba. Felső sor, balról
jobbra: Fazakas Árpád, Cornel Cacovean, Czakó János és Kiss Madocsa. A képről hiányzik Adrian Botezan.
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M ú l t  h e t i  re j t vé n y ü n k  h e l ye s  m e g f e j t é s e :  –  E z  m á r  g y a n ú s !  H e t i  h á r o m s z o r  ü l é s e z i k  e z  a  " P i r o s  H e t e s "  p á r t !


