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Lojzi: Erdélyben 
nyitva vannak a szívek! Sóhajok lépcsőháza címmel albumot írt Er-délyről Németh Alajos, a Bikini basszusgitá-rosa. Harminchat éve járt itt először, azótaszámos koncertet adtak a térségben, végülszékely leányt vett el. Tengelytörésről, meg-hatottságról és az Erdélyhez fűződő érzelme-iről is beszélt a zenész, aki újabb lemezre ésegy nagykoncertre is készül. 

A jó lélekkel, alázatos 
szeretettel végzett munkaA Romániai Falu-gondnokságokSzövetségét2007 augusz-t u s á b a njegyezték be.Napjainkban30 falugond-nokság tarto-zik a szövetség-hez, amelynek elnöke Balázs Sándor unitárius lelkész. A tiszteletest arról kérdez-tük, hogy mit is jelent a falugondnoki szolgálat,kik lehetnek falugondnokok, és milyen kép-zettséggel, adottságokkal kell rendelkezniükazoknak, akik ilyen tevékenységet vállalnak.

PárhuzamokAki figyelemmel kísérte az utóbbi fél évtizederdélyi és vásárhelyi politikai életének törté-néseit, annak nem kerülhették el a figyelméta két fiatal politikus, Biró Zsolt, a Magyar Pol-gári Párt elnöke és Portik Vilmos, az ErdélyiMagyar Néppárt Maros megyei szervezeténekelnöke, majd városi vezetője pályájának ala-kulásában kimutatható hasonlóságok, mond-hatni: párhuzamok. Igaz, az eltérő jegyek sem.
3. old. // TÁRSADALOM
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A Toldalagi-kripták
A Toldalagi-kriptákToldalagi I. Mihály, az Erdélyi Fejedelemségdiplomatája az 1630-as években építtette azta nagyméretű kastélyt, melyről az 1680-asleltár leírást ad. A Toldalagiak egykori krip-tája, melyet a hegyoldalba építettek, földcsu-szamlás következtében tönkrement, és he-lyette 1806-ban építettek újat. A Toldalagiakelső kriptájára a véletlen szerencse folytánbukkannak rá…

Közel három hete zajlott a szenátusi elnökválasztás a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetemen. A magyar oktatás ügyét már korábban is hátráltató
dr. Constantin Copotoiu professzor nyert, a másik, európai szellemű és gondol-
kodású, fiatal jelölttel szemben. Az eredmény 28-24 lett. A szenátus magyar tagjait
szólaltattuk meg az ügyben. 

5. old. // TÁRSADALOM

Copotoiu újra szenátuselnök
Megszólalnak a MOGYE 
szenátusának magyar tagjai

A helyi tehetséges 
fiatalokra épít a Sirius KKA Marosvásárhelyi Sirius KK másodosztályúnői kosárlabda együttese biztos éllovaskéntnyerte meg az alapszakaszbeli csoportot, mér-lege nyolc győzelem és egy vereség. Az alap-szakasz végéig egy mérkőzése maradt hátra acsapatnak: a 10-ik, utolsó fordulóban, március20-án a Nagyváradi MSK ellen játszik idegen-ben. Az alakulat sikeres évadjáról az klub el-nökét, Kiss Istvánt kérdeztem.
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KOS: Ezen a héten azt tapasztalhatja, hogy a dol-gok megmakacsolják magukat, mikor az irányí-tása alá akarja vonni őket. Éppen ezért tanácsoselszántabban, céltudatosabban neki vágnia az el-tervezett teendőinek, hogy időben és az ön elvá-rásai szerint alakuljanak.
BIKA: Ezen a héten rendkívül fontos a kívánt jóeredményeihez az, hogy ne engedje magát pro-vokálni, bosszantani senki által sem kivált olyanhelyzetekben, melyeket irányítani, illetve meg-valósítani szeretne. 
IKREK: Erre a hétre a legjobb stratégia, ha nemgörcsöl semmin. Tudja, hogy az csak lassítaná,és újabb akadályokat szülne elképzelései és azokmegvalósításai közé. A hét során egy kellemesmeghívás van önnek kilátásban.
RÁK: Ezekben a napokban fokozottan vigyáznia kell a költségvetésére. Könnyen azon kaphatjamagát, hogy újító kedvének kiadásai fedezéséremég az egész éves bevétele sem lenne elég.
OROSZLÁN: Ezen a héten fellélegezhet. Vége akritikus, megpróbáltatásokkal tele időszaknak.Legalábbis egy időre megpihenhet, új erővel töl-tekezhet. Azokban az emberekben, akik most öntkörülveszik, megbízhat. Üzleti életében is kedvezőváltozásokra számíthat.
SZŰZ: Amennyiben valamit tanulni szeretnevagy egyéb gyakorlati új technikákkal próbálmegismerkedni, ezekben a napokban az eddigi-eknél kimagasló eredményeket, felemelő sike-rélményeket érhet el.
MÉRLEG: Ezekben a napokban tapasztalhat akörnyezetében élők körében némi hullámzó fe-szültségeket. Akár szélsőséges kedélyingadozástis észlelhet másokon, melyek némileg önre is át-ragadhatnak.
SKORPIÓ: A jelenlegi bolygóállások egy lényegiváltozást indítanak el az ön életének több terü-letén is. Valami vibrál a levegőben, amiről ön érzi,hogy abból valami jó származik önnek. 
NYILAS: Ezen a héten tegyen eleget minden fel-kérésnek. Most mutassa ki elszántságát a mun-kájában és az elképzelései mellet. A folyamatbanlevő ügyeit illetően ebben az időszakban legyenfokozottan megfontolt és figyelmes.
BAK: A héten tapasztalhat az ön környezetébennémi feszültség, ami valójában csak átmenetinekbizonyul, de amíg hat, okozhat fejtörést az érin-tetteknek. A közúti forgalomban is érezheti időn-ként ennek hatását.
VÍZÖNTŐ: Ezen a héten bizalmi témákban le-gyen fokozott körültekintéssel, hogy kit milyenmértékig avat be a dolgaiba, vagy akár a féltetttitkaiba, ha meg akarja kímélni magát a későbbikellemetlen meglepetésektől.
HALAK: A személyes kapcsolataiban némi át-meneti fezültség érzékelhető, ami utólag márnem bizonyul túl veszélyesnek. Lehetséges, hogyegy ártatlan téma egy kis félreértéssel okozhatjaaz ügy elmérgesedését.

Rendkívüli vokálszimfonikus 
hangversenyKét elragadó tenor a Hölgyek örömérecímmel kerül sor rendkívüli vokálszimfoni-kus hangversenyre március 3-án, csütörtö-kön este 7 órakor a marosvásárhelyi Kul-túrpalota nagytermében. Vezényel HorváthJózsef karmester, fellép Cosmin Ifrim és Pa-taki Adorján tenor. Műsoron: B. Smetana, G.Bizet, E. Elgar, G. Puccini, N. Rimszkij-Kor-szakov, Lehár Ferenc, G. Verdi, C. Saint-Sa-ens, E. de Curtis, L. Denza, Csajkovszkij mű-vei. A koncertre a 20-as számú bérletekérvényesek.
Fegyverkiállítás MarosvásárhelyenA Brukenthal Nemzeti Múzeum és a Ma-ros Megyei Múzeum együttműködésénekeredményeként Marosvásárhelyen is láthatóa Nagyszeben város középkori és újkorifegyvertára című kiállítás, amely a városfegyvergyűjteményének legjel legzetesebbfegyvereit és katonai felszereléseit tárja aközönség elé. A nagyszebeni Brukenthal

Nemzeti Múzeum fegyvertára több, a Sze-ben-parti város különböző korszakaibólszármazó gyűjteményt egyesít. A kiállítás amarosvásárhelyi várban lévő Történeti ésRégészeti Múzeumban látogatható.
Kelemen Tibor egyéni tárlataA Képzőművészek Maros Megyei Egye-sületének Forradalom utca 11. szám alattigalériájában megnyílt Kelemen Tibor egyénitárlata. A kiállítás március 11-ig látogathatónaponta 12 és 17 óra között.
Kiállítás zsinagógákrólMárcius 4-én, pénteken 16 órakor a ma-rosvásárhelyi Kultúrpalota előcsarnokábanKelet-Közép-Európa zsinagógái 1782–1944címmel nyílik kiállítás Magyarország Csík-szeredai Főkonzulátusa, a Maros MegyeiMúzeum és a Marosvásárhelyi Zsidó Hit-község szervezésében. A megnyitót a MazelTov klezmer zenekar előadása zárja. A kiál-lításmegnyitó előtt 15 órától rövid megem-lékezésre és koszorúzásra kerül sor a ma-rosvásárhelyi holokausztemlékműnél.
Égszínkék – kísérleti kortárs előadásMárcius közepén a veszprémi MAG szín-házi műhely az Artecotur Egyesület vendé-geként műhelyfoglalkozást tart az egyesületdiákszínjátszóinak, ugyanakkor nyilvánosanbemutatják a tavaly színre vitt kísérleti kor-társ darabot. Az Égszínkék című egyrészespárkapcsolati dráma március 12-én, szom-baton és 13-án, vasárnap 19 órától az ArielIfjúsági és Gyermekszínház kistermében lát-ható. A darabot írta Pálffy Zsófi, rendezteDrubina Orsolya, játsszák: Nagy Krisztinaés Várszegi Martin. Jegyek foglalhatók a
gyvajda67@gmail.com címen.
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NÉVNAPOK |
Március 3. Kornélia, Frigyes, Kamilla
Március 4. Kázmér, Adrienn, Adrián
Március 5. Adrián, Adorján, Adrienn
Március 6. Inez, Leonóra, Ágnes
Március 7. Tamás, Tomaj
Március 8. Zoltán, Beáta, János
Március 9. Franciska, Fanni, Elvira
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A megjelent írások nem fel tét lenül
a szer kesz tő ség véle ményét tük -
rözik!  // Szer kesztőségünk fen-
ntartja a jo got, hogy a be érkezett
le velek és más féle írások köz -
léséről döntsön. // Kéziratokat
nem őrzünk meg és nem küldünk
vissza!

Lapunk előfizethető 
Maros megye összes  

postahivatalában 
(katalógusszám: 15429),

vagy a szerkesztőség 
Rózsák tere 16. szám 

alatti székhelyén .

Telefon: 0265-250.994
E-mail: kozpont@kozpont.ro
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KÁR KIHAGYNI |

Felhívás pályázatra!
A Központ hetilap diák újságírókat keres! Haszeretsz írni, és szeretnéd kipróbálni magad aszakmában, most megteheted! A pályázaton részt vehet bárki, aki Maros me-gyében középfokú vagy felsőoktatásban részesül.Hozzávetőlegesen háromezer leütés hosszú-ságú írásokat várunk „óraközi szünetek” téma-körben, riport műfajban. Az írásoknak meg kellfelelnie a riport tartalmi és formai szabályainakés a terjedelmi előírásoknak, attól legfeljebb tízszázalékban térhet el a beadott pályamű.A legjobb írásokat publikáljuk és honoráljuk!
Leadási határidő: március 15.A riportokat a

bodnarerika1@gmail.come-mail címre várjuk.



Balázs Sándor már az1990-es években több szo-ciális programot indított elSzentgericén, holland ésamerikai segítséggel. Mivela helyi gyermekek télen-nyáron, esőben-fagybangyalog jártak iskolába aszomszédos faluba, a kül-földi támogatókat meg győz -te egy iskolabusz megvásár-lásának szük séges ségéről.Végül a szükséges pénz ösz-szegyűlt, megvásárolták ajárművet, amely 2001 janu-árjában szolgálatba is állha-tott. A kisbusz azonban akésőbbiek során más gon-dok enyhítését is elősegí-tette. Például, ha valakinekszakorvoshoz kellett men-nie Marosvásárhelyre, ak-kor is igényelték, de halako dalomban vagy temeté-sen kellett részt venni mástelepüléseken, akkor is jóljött a kisbusz. Pénzt csak azüzemanyagköltségre szá-moltak fel. Ez a tevékeny-ség, ha nem is volt akkormég így meghatározva, defalugondnoki szerepnekminősült. Balázs Sándor az-tán a következő szolgálatihelyén, Magyarzsákodon isfalugondnoki szolgálatotszervezett.
Öntudatos és következe-
tes szeretetszolgálat

– Kérem, határozzuk meg:
mi is a falugondnokság? – A falugondnokság a kistelepülések, falvak intéz-mény- és szolgáltatáshiá-nyából fakadó hátrányos

helyzetek enyhítése és meg-oldása érdekében létreho-zott szociális, közösségszer-vező, -fejlesztő program ésszolgálat. Alapelve az azo-kon való segítés, akik márnem, illetve még nem képe-sek, önerőből boldogulni.Célszemélyei és csoportjaielsősorban a gyermekek, abetegek és családjaik, a ma-gukra maradt idősek. Lé-nyege a mindennapok ter-heinek hordozásában valósegítségnyújtás, az ezzeljáró gondok enyhítése vagyéppen megoldása, a külön-leges élethelyzetbe kerülőkgondozása, a sérült vagy ép-pen sárba taposott emberiméltóság helyreállítása. Haegyetlen mondatba szeret-nénk foglalni a falugond-nokság lényegét, akkor ezlenne: öntudatos és követ-kezetes szeretetszolgálatotjelent, önkéntes jellege pe-dig kizár minden hivatali éshierarchikus alá- és föléren-delést. A falugondnok ésmunkatársai nem a helyihatóság, a polgármester fel-adatát vállalják át, azoknaknem „szolgái”, bár együtt-működnek, de nem az ő irá-nyításuk alatt állnak. 
– Melyek a falugondnoki

szolgálat vállalásának felté-
telei?– Szinte anekdotikus ki-mondani, de a falugond-nokság alapvető feltétele afalugondnok személyénekléte. Alapvető kívánalom,hogy e tisztség létrejöjjön,s azt köztiszteletben álló,megbecsülésnek örvendő,jó szándékú és elkötelezett,lehetőleg fiatal személytöltse be, aki sohasem élvissza a rászorulók és rábí-zottak kiszolgáltatott hely-zetével és megelőlegezettbizalmával. A falugondno-kot a település közgyűléseválasztja pályázat és titkosszavazás útján, és ő enneka fórumnak tartozik elszá-molással tevékenységéről,végzett munkájáról. Ugyan-akkor, ha erre lehetőségvan, kívánatos, hogy a falu-gondnok a helyi önkor-mányzat munkakönyves al-kalmazottja legyen,fi ze tését vagy annak egy ré-szét szociális pályázat alap-ján akár a megyei tanács isbiztosíthatja. Természete-sen ilyen esetben munkaa-dója felé is elszámolássaltartozik. 

– Milyen feltételeknek kell
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Aki figyelemmel kí -sérte az utóbbi fél év-tized erdélyi és vásárhe-lyi politikai életénektörténéseit, annak nemkerülhették el a figyel -mét a két fiatal politikus,Biró Zsolt, a Magyar Pol-gári Párt elnöke és Por-tik Vilmos, az ErdélyiMagyar Néppárt Maros megyei szervezetének elnöke,majd városi vezetője pályájának alakulásában kimu-tatható hasonlóságok, mondhatni: párhuzamok. Igaz, azeltérő jegyek sem. Kezdjük talán azzal, hogy mindkettőjük esetébenmeghatározó jelentőségű az RMDSZ-hez való viszo -nyulás. Napi megnyilatkozásaikban olyan fontosságú a„szövetség”, mint a táncolni tanulónak az a bizonyos ká-lyha: csak ahhoz viszonyítva képesek meghatározni pil-lanatnyi helyzetüket. Azonos volt az RMDSZ velük kapc-solatos elképzelése is: mindkettőjüket megpróbáltákbedarálni a szövetségbe, ehhez pedig a politikaimegvesztegetést tartották a legalkalmasabb eszköznek.Mert bárhonnan nézzük, az, hogy egy másik párt poli-tikusának a saját alakulatuk jelöltlistáján biztosítanakbejutó helyet, nem más, mint megvesztegetés, önfel -adásra való bujtogatás. Politikai szempontból min-denképpen. Nos, úgy fest, ez Biró Zsolt esetében teljes mértékbensikerült: a választás szabadságának biztosítása céljából,az RMDSZ ellenében alternatívát nyújtani próbáló, haj-dan szépreményű MPP-t mára végérvényesen a „szövet-ség”-hez láncolták, egy jelentéktelen platform szintjéresüllyesztették. Arra, hogy a jövőben önálló politikaiakaratként számolni lehessen vele, aligha van esély. Hasonló sorsot szántak az EMNP-nek is. Portik, már-már úgy tűnt, hallgat a szirénhangokra, azaz elfogadja acsak számára felajánlott befutó helyet az RMDSZ önkor-mányzati képviselői jelöltlistáján, végül azonban sikerültvisszarángatni a szakadék széléről. Ahova, ha beesik,magával rántja a pártot is. Igencsak kétséges, hogy egyhasonló kudarc kiheverésére képes lenne-e a Néppárt. A helyzet jelenlegi állása szerint az RMDSZ-nek azoszd meg és uralkodj elve szerinti, az ellenzékmegosztására és bekebelezésére irányuló igyekezetecsak félig valósult meg: az MPP bedarálásával sikerültmegakadályoznia a polgári gyökerekkel bíró két ellenzékipárt egyesítését, de a Néppártnak a jelek szerint sikerültellenállnia a bekebelezési kísérletnek. A helyzet helyes értékelése, a politikai erőviszonyokpontos megállapítása csak a közelgő választások ered-ményeinek ismeretében válhat lehetségessé. 

MONDOM A MAGUNKÉT |

Szentgyörgyi László

Párhuzamok A jó lélekkel, alázatos 
szeretettel végzett munka 

Magyarországon 1989-től kezdve alakultak meg az első falugondnokságok. Erdélyben
ezek mintájára az első falugondnokság 1993-ban a nyárádmenti Szentgericén alakult
meg, Balázs Sándor helyi unitárius lelkész kezdeményezésére. A Romániai Falugond-
nokságok Szövetségét 2007 augusztusában jegyezték be a székelyudvarhelyi törvény-
széken. Napjainkban 30 falugondnokság tartozik a szövetséghez, amelynek elnöke
Balázs Sándor unitárius lelkész. A tiszteletest arról kérdeztük, hogy mit is jelent a fa-
lugondnoki szolgálat, kik lehetnek falugondnokok, és milyen képzettséggel, adottsá-
gokkal kell rendelkezniük azoknak, akik ilyen tevékenységet vállalnak.

eleget tennie az ilyen mun-
kát vállaló személynek?– A szolgálat készségemindig belső indíttatásbólfakad. Ez a falugondnok ese-tében is érvényes, mert ezta munkát csak jó lélekkel,alázatos szeretettel és teljesodaadással lehet végezni. Afalugondnokra sok esetbenmint a végső remény hor-dozójára tekintenek, ezértsoha nem szabad csalódástokoznia annak, aki rászorulés hozzá fordul. Korától füg-getlenül alkalmas a falu-gondnokságra az a lelkilegérett személy, aki éppen avállalt feladat tüzében ed-ződik meg, a szolgálatban

nemesedik emberségében.A munkára való elhivatott-ság és alkalmasság melléazonban szükséges a kép-zettség is. Jelen pillanatbanaz intenzív képzés lehető-sége csak Magyarországonbiztosított. Erdélyben a Fa-lugondnokságok Szövetsé-gének szervezésében azévenkénti találkozás, képzésaz egyetlen nevelő fórumaa falugondnokoknak. Emel-lett az alapképzés melletttermészetesen a szüntelenönképzés teszi igazán hiva-tással megélt foglalkozássáa gondnokot. 
Nemes Gyula

A munkára való elhivatottság és alkalmasság
mellé azonban szükséges a képzettség is. Jelen 
pillanatban az intenzív képzés lehetősége csak
Magyar országon biztosított. Erdélyben a Falu-
gondnokságok Szövetségének szervezésében az
évenkénti találkozás, képzés az egyetlen nevelő
fóruma a falugondnokoknak. 
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A helyi tehetséges fiatalokra épít a Sirius KK 
A Marosvásárhelyi Sirius KK másodosztályú női ko-
sárlabda együttese biztos éllovasként nyerte meg
az alapszakaszbeli csoportot, mérlege nyolc győze-
lem és egy vereség. Az alapszakasz végéig egy mér-
kőzése maradt hátra a csapatnak: a 10-ik, utolsó
fordulóban, március 20-án a Nagyváradi MSK ellen
játszik idegenben. Az alakulat sikeres évadjáról az
klub elnökét, Kiss Istvánt kérdeztem.

– Az alapszakaszbeli cso-
portot simán megnyerte a
Sirius KK, és egyre népsze-
rűbb Maros megyében. Mi-
kor alakult az együttes és
milyen eredményeket ért el
eddig?– Olyan szülők javasla-tára alakult a Sirius KK2007-ben, akik a helyi nőikosárlabda népszerűsítésétszorgalmazták. A lányaim iskosárlabdáztak akkor, ígyörömmel lettem alapító-tagja a klubnak. Az U15-ösegyüttes 2011-ben orszá-gos 3. lett, ezt az eredménytugyanaz a csapat megismé-telte 2013-ban, ilyenre1964 óta nem volt példa.Nyolc évvel a klub megala-kulása után úgy gondolom:eljött az idő, hogy mostmegcélozzuk az élvonalbavaló feljutást, hiszen egyrendkívül tehetséges, ambi-ciózus generáció nőtt fel,melynek, úgy éreztem, alegfelsőbb osztályban van ahelye.

– Dicséretes dolog, hogy a
jelenlegi együttes zömét he-
lyi illetőségű, tehetséges lá-
nyok alkotják. Kik az együt-
tes tagjai?– A keretben van néhány,az élvonalt is megjárt játé-kos, mint például a vásár-helyi Mészáros Kata és GálEmese – ők a Nova Vitát ésa Kolozsvári Universitateátis erősítették –, továbbá Pa-rajdi Tekla és Bartha Bor-bála Gizella is játszott aNova Vitánál, de a szászré-geni illetőségű, 31 éves Ja-nina Simionca az együtteslegtapasztaltabb játékosa. Ő10 éven keresztül az ICIMArad, a Magic Nagyszeben,a CET Govora és a SCM-CSSCraiova csapatában szere-

pelt. Mellettük több fiataltehetség van a keretben,akikben van bizonyításivágy: a szintén helyi illető-ségű Balogh Andrea, Faza-kas Ingrid Andrea, AndreaCristina Gherendi, GombosAndrea Bernadett, ŞtefanaLarisa Marin, Imreh Do-rottya, Nagy Eszter, Gál No-émi, továbbá a szászrégeniilletőségű Andreea Feiseş,Ivácson Balog Zsuzsánna,Alina Mariana Pop, ugyan-akkor a székelyudvarhelyiszületésű Pálfi Tünde és anagyszebeni illetőségű An-tonia Radu (utóbbi egye-temi tanulmányait végzi vá-rosunkban) is erősségeilehetnek az együttesnek.Remélem sikerül velükerős, ütőképes csapatot ösz-szekovácsolni. Radu és PopU18-as válogatott játéko-sok. 
– A klub korosztályos csa-

patairól mi a véleménye?– Hátulról jön az utánpót-lás, hiszen korosztályosegyüttesben is sok a tehet-séges gyerek. Van egy 2004-2005-ös csoportunk, amelymár számos eredményt értel, ők túllépnek a jelenleginagycsapat korábbi ered-ményein, de a fejlődés min-den szinten jelentős. 
– Milyen anyagi háttérrel

rendelkezik az együttes?– Fő támogatónk a helyi

és a megyei önkormányzat,azon kívül van még 11 ki-sebb szponzorunk, akiknekköszönjük a támogatást.Persze várjuk a szponzoro-kat a klub mellé, de így isigyekszünk beosztani apénzünket, hogy mindenrejusson, de az idei és az ez-utáni költségvetés maga-sabb az eddiginél. Az ifjú-sági csoportokat nagyrészta szülők finanszírozzák, ateremdíjak, az edzők, játé-kosok fizetését pályázatok-ból és a támogatók segítsé-géből tudjuk megoldani.
– Kik dolgoznak edzőként

a Sirius KK-nál?– Bárczi Andrea – aki ta-pasztalt élvonalbeli játékosvolt – a kicsiket edzi, Palo-tás Csaba vezeti a követ-kező korosztályt, a nagyob-bakkal Viorel Sălceanufoglalkozik, ő egyben a fel-nőttek másodedzője is. Azedzések román és magyar

nyelven folynak. A felnőttcsapatot dr. Steff Zakariáskiválóan edzi, habár RăzvanMoldovannal kezdtük azidényt.
– Kérem, röviden fogal-

mazza meg a Sirius KK cél-
kitűzését.– Türelmesen és hosszú-távon tervezünk. Szeret-nénk egy erős női klubotlétrehozni, hiszen folyama-tosan jönnek az eredmé-nyek ifjúsági és felnőtt szin-ten, ahol idővel a fiatalok afelnőttcsapat erősségei le-hetnek. Eddig a klubnáltöbb mint 300-an léptek pá-lyára az évek során. Szeret-ném, ha a történetet idővelegy könyvben is összefog-lalhatnánk. Korábban vol-tak megkeresések a NovaVita részéről, hogy fuzionál-junk, de a Sirius brand nemeladó! Dr. Steff Zakariás, a fel-nőtt csapat 49 éves edzője,

korábban a Herlitz Mobexélvonalbeli férfi együttesétis edzte, emellett Európa-bajnoki címre vezette a férfiU18-as válogatott együttest2006-ban, az U20-as alaku-latot európai 4. helyre jut-tatta. Jelenleg Steff a MarosKK U16-os együttesét isedzi. Ő a következőketmondta el a Sirius KK-ról:  
,,Mindamellett, hogy első

alkalommal vezetek női csa-
patot, örvendek és ugyanak-
kor büszke vagyok arra, hogy
főleg helyi illetőségű játéko-
sok alkotják az együttest,
amely éllovas a bajnokság-
ban. Mindent elkövetünk an-
nak érdekében, hogy feljus-
sunk az élvonalba. A helyi női
kosárlabda hagyománya ezt
megköveteli, én ugyanakkor
bízom a klub vezetőségében,
remélem, hogy ezután is min-
denben támogatni fog min-
ket a közös cél elérésében.”

Czimbalmos Ferenc-Attila

Az ASA feljutott a felsőházi rájátszásbaAz ASA-val lett teljes az 1. liga felsőházi rá-játszásának mezőnye, miután az együttes azalapszakasz hétvégi, utolsó fordulójábanȚucudean a 14. percben szerzett góljánakköszönhetően 1–0 arányban legyőzte az FCBotoșanit, míg a Jászvásári CSMS „mindösz-sze” 1–1-es döntetlent ért el a Steauávalszemben, így egy ponttal az ASA mögé került. 

A vásárhelyiek kispadján Petre Grigorașkorai menesztése miatt Fekete Károly kapus -edző foglalt helyet vezetőedzőként, őt a csa-pat legtapasztaltabb játékosai, Mutu,Mu reșan és Stăncioiu segítették.A felsőházi rájátszás első fordulójában azASA hétfőn este 20.30-kor a ZsilvásárhelyiPanduriit fogadja a Sziget utcában. (C.F.A.)

Olyan szülők
javaslatára alakult a
Sirius KK 2007-ben,
akik a helyi női kosár-
labda népszerűsítését
szorgalmazták. A
lányaim is kosárlab-
dáztak akkor, így
örömmel lettem
alapítótagja a klubnak. 

Sirius-taktikai utasítás Stef Zakariás módra 

Kiss István



EmlékeztetőToldalagi I. Mihály, az Er-délyi Fejedelemség diplo-matája az 1630-as évekbenépíttette azt a nagyméretűkastélyt, melyről az 1680-as leltár leírást ad. Dr. Fekete Albert, Az er-délyi kertművészet – Marosmenti kastélykertek címűkönyvében leírja, hogy aXIX. század elején ToldalagiLászló (1748-1806) egy ba-rokk kastély építését kez-deményezte, de a megvaló-sítás elmaradt. Nagyszabású, reprezen-tatív épületegyüttes létre-hozását tervezte későbbgróf Toldalagi Ferenc is, deaz ő tervei meghiúsultak,miután az erdélyi vasútépí-tés szerencsétlen vállalko-zásában tönkrement és el-vesztette a 20 ezer holdját.Így csak a Joseph Weixl-braun által készített tervelőépülete valósult meg1830 körül. 
A kéziratos könyvekbe
vezetett feljegyzésekA marosvásárhelyi Ál-lami Levéltár jelentős for-rásértékkel bíró könyvetőriz. A levéltári jegyzékbenToldalagi Viktornak írtszámadáskönyvként sze-replő könyv oldalain seholsem történik utalás a Tol-dalagiakra. Az 1874 és1877 között vezetettAgenda helynevei azonbanKoronkához kapcsolódnak. Fekete Albert alaposabbvizsgálódása azt mutatja,hogy a koronkai számadóegy már korábban használtkéziratos könyvbe vezettea napi feljegyzéseit.A korábbi, egy kéztőlszármazó rész 1831 és

1833 közötti időt ölel fel.
Az épület a klasszicista
kastélyaink szép példája
közé sorolhatóKeresztes Gyula szakvé-leményezése szerint az új -klasszicista homlokzatú, Ualaprajzú kastély középsőrizalitja félköríves és kazet-tás kiképzésű dongabolto-zatú áthajtóval és magasí-tott attika falazatávaldiadalívszerűen magaslikki a főhomlokzat tengelyé-ben. Az ötven méter hosszúfő- és huszonhat métermellékhomlokzatok ará-nyos méretei, ablakainakkiosztása és mértékletesenkezelt díszítése révénklasszicista kastélyainkszép példája közé sorol-ható. A közel szimmetrikusalaprajzi elrendezésű föld-szintes épületben a grófiházaspár lakosztályán kívülsorakozott fel a gyermekekszobája, a vendégszobák, anagyebédlő, a nagy szalon,a pipázó és a hatvanháromnégyzetméteres könyvtár,valamint a szobalányokszobája és a konyha. Abelső kapcsolatot a gangok– folyosók – biztosították.A jobboldali szárnyépületalatt dongaboltozatos pincekészült. A termeket korhűbútorok, tükrök, csillárokés szőnyegek díszítették. Fehér porcelánkályháiközül az utolsó darabot Ke-resztes Gyula hozta be ésállíttatta fel a marosvásár-helyi házasságkötő háznagytermében. Amint azt már rövidenemlítettük, a könyvtára Er-dély egyik legszebb és leg-nagyobb kastélykönyvtára-

ként ismeretes, ahol ős-nyomtatványok és könyv -ritkaságok sorakoztak akönyves polcokon. A könyv-anyag egy része a marosvá-sárhelyi Teleki Tékába ke-rült. 
A Toldalagiak egykori
kriptájára véletlenül
bukkannak rá…Biró József művészettör-ténész Erdélyi kastélyokcímű munkájában írja,hogy a Toldalagiak egykorikriptája, melyet a hegyol-dalba építettek, földcsu-szamlás következtébentönkrement, és helyette1806-ban építettek újat.Kiemelten fontos tudniazt, hogy a Toldalagiak egy-kori kriptájára a véletlenszerencse folytán bukkan-tak rá. A föld színe alattikripta falán lévő emlék-tábla szövege szerint ottnyugszik többek között Tol-dalagi IV. Mihály, akit 1748-ban helyeztek örök nyuga-lomra – Nagy István könyveszerint T. Mihály 1746 előtthalt meg –, mellette fele-sége, tancsi Földvári Erzsé-bet (1697-1748), valamintToldalagi I. László (1746-1779) és felesége gróf WasKata szarkofágja 1779-ből. 
Nem tudható, hogy a
földalatti kripta mikor
semmisült megKeresztes Gyula, a Marosmegyei kastélyok és udvar-házak című munkájábanmég azt is megemlíti, hogya megbontott földalattikripta sírköveit, a már-ványtáblákat és a szarkofáglatin és magyar felirataitSpielmann Mihály törté-nész jegyezte le és közölte

teljes terjedelmükben. Asíremlékek díszítéseit, aszínes márványtáblákat akésői reneszánszművészetemlékeinek véli. Az előbbiek szerint felté-telezhető, hogy az 1806-ban készített kriptába má-sodlagos elhelyezésként azösszeomlott régi kripta sír-köveit helyezték el. Hogy aföldalatti kripta mikor sem-misült meg, az nem tud-ható. Keresztes szerint aToldalagi család még élté-ben lévő tagja sem tudott eföldalatti kriptáról. A véletlen folytán megta-lált kripta a család nemze-déki adatait egészíti ki, ésnem utolsó sorban a koron-kai kastély műemlékérté-két növeli. Tekintettel arra, hogyXVIII. századi építményrőlvan szó, melyben XVIII. szá-zadi díszes síremlék, szar-kofágok és emléktáblákvannak, tanácsos lenne alejáratot ásatás révén ki-szabadítani és a legszüksé-gesebb javítási munkát – aboltozat beszakadt részé-nél – elvégeztetni, hogy asírbolt bejárható legyen.
A Toldalagi-számadásFekete Albert a fent máremlített munkájában mégazt is megjegyzi, hogy a XIX.század hetvenes éveiben akastély gróf Toldalagi Vik-tor otthona volt. Az ő megbízásából veze-tett számadáskönyvből ki-derül, hogy fenntartotta ésgondozta a virágházat. Nemhanyagolhatta el a kertetsem, hiszen Orbán Balázs ahatvanas évek második fe-lében úgy vélte, hogy aparknak „…szépség és cél-szerű berendezésre nézve

alig van párja a Királyhágóninneni részben…”.
A Toldalagi-kastély
2016-banMa a kastély épülete erő-sen elhanyagolt, mond-hatni romos állapotban vanés semmilyen funkciót nemtölt be. Az épületen szomorúnyomot hagyott a háborúutáni átalakítás is, tetőszer-kezete teljesen leomlott ésbelseje is romos. Az egykorikályhák nyomai még fellel-hetők a falszerkezetben. A kastély körüli park tel-jesen elpusztult, az épületkörül a területet részbenfelszántották. A telekhatártsemmi sem jelzi. Északnyu-gati irányba, a hajdani táj-képi park adottságaként ki-emelt szimmetrikus,hármas dombhát – a Zsu-zsa-hegy, a Piskóta-hegy ésa Makkos-hegy – ma ismegvan, de a régi gloriett-nek, a gazdag növényállo-mánynak nyoma sincs már. A romos kastélytól távo-labb a domboldalban jóné-hány korosabb, a spontánflórában idegenül hatóörökzöld csoport hírmon-dóként utal még a hajdanipark hatalmas méreteire.A Toldalagiak több jelen-tős birtokkal, kastéllyal ren-delkeztek. Koronkán kívülMarosgombáson, Marosvá-sárhelyen, Sajóudvarhelyenés Nyárádszentbenedekenis számottevő ingatlanjukvolt.(következő lapszámunk-
ban: A Toldalagiak nyárád-szentbenedeki kastélya)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor 

Képek: Nagy-Bodó Szilárd, Orbán Pál

|  TÁRSADALOM  | / 5. /

| Központ hetilap |2016/9 | március 3–9. |

A Toldalagi-kripták
(folytatás a 7. lapszámunkból. Befejező rész.)

Koronka Marosvásárhely keleti határában, a Pok-
los-patak völgyében fekszik. Körülötte „a Nyárád
és a Maros vízválasztó dombjai ölelkeznek lomb-
hullató erdeikkel”. Ahogyan azt már a múlt heti
lapszámunkban jeleztük, a település neve először
az 1332-es pápai tizedjegyzékben szerepel. A bir-
tok ura János Zsigmond erdélyi fejedelemsége ide-
jén Mihályfy Tamás volt. A család bukását követően
a terület Kovacsóczi Farkas kancellár birtokába
került, majd a Toldalagi családra szállt…
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Közel három hete zajlott a szenátusi elnökválasztás
a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egye -
temen. A magyar oktatás ügyét már korábban is
hátráltató dr. Constantin Copotoiu professzor nyert,
a másik, európai szellemű és gondolkodású, fiatal
jelölttel szemben. Az eredmény 28-24 lett. A szená-
tus magyar tagjait szólaltattuk meg az ügyben. 

Copotoiu újra szenátuselnök
Megszólalnak a MOGYE szenátusának

– Bár két jelölt méretkezett
meg a választáson, mégis a
nyertes dr. Constantin Copo-
toiu lett – igaz csak 4 szava-
zattal –, aki a magyar depar-
tamentumok meg alakulását
akadályozta eddig is. Elkép-
zelhető, hogy a magyar okta-
tók átszavaztak Copotoiura?

Benedek Imre: Báregyezség született a szená-tustagok között, hogy nemszavazunk Copotoiura, úgyvélem: bármi lehetséges.
Kovács István: Mivel eztitkos szavazás volt, nem tud-ható semmi biztosan. Azeredményből az derült ki,hogy az egyetem szenátusá-nak tagjai nem akarnak vál-tozást. Bár a magyar oktatókkörében született egy egyez-ség, hogy kire is kell szavazni,és mindannyian tapasztaltuka Copotoiu-féle ellenállást amagyar departamentumokmegalakításának kapcsán,mégis valószínűnet tartom,hogy volt olyan magyar ok-tató, aki átszavazott. 
Lázár Erzsébet: Titkosszavazás volt, így nem tudni,ki miként voksolt. Tény, hogyesély volt megnyerni ezt ajátszmát. Ha teljes lett volnaa részvétel, akkor még többesélyünk lett volna. 
Orbán-Kiss Károly: Ne-héz erre válaszolni, mertnem tudhatom, hogy ki, ho-gyan szavazott. A magyarszenátustagok a közgyűlé-sünkön egyértelműen a Co-potoiu ellenjelöltjének támo-gatásáról döntöttek. Én úgyérzem, hogy ehhez mindenkitartotta magát.
Pávai Zoltán: Az elmúltnégy évben történtek utánkötve hiszem, hogy a magyartagozat képviselői közül va-laki a régi elnököt támogattavolna. Elképzelhetőnek tar-tom viszont, hogy valaki el-híresztelte a másik elnökje-löltről, hogy a magyarok ráfognak szavazni, ami ellenér-zést válthatott ki a románkollégákból a szóban forgójelölttel szemben. Egyébkénta magyar szenátusi tagokszáma jóval kevesebb annál,

mint amennyi voksot a vesz-tes jelölt kapott.
Szabó Béla: A tagozat ed-digi döntései mellett mindigkiálltak a kollégák. Kizárniugyan nem tudom az átsza-vazást, de ismervén az em-bereket, nagyon kevéssé tar-tom valószínűnek. Hogymégis Copotoiu nyert, aznem meglepetés. Mi, magya-rok kevesen vagyunk az ab-szolút többség eléréséhez, éssajnos nem vagyunk any-nyian, hogy döntően befolyá-soljuk a választásokat. És azta tényt sem hanyagolhatjukel, hogy nem biztos, hogy aromán kollégák úgy szavaz-tak, ahogy azt nekünk a vokselőtt ígérték.
Szatmári Szabolcs: Tit-kos szavazás volt, így erre akérdésre egyértelmű választsenki nem tud adni. Én is úgyvélem, hogy a megkötöttegyezséget mindenki betar-totta. De ez kevés volt ahhoz,hogy elégséges szavazatothozzon. A sikerhez sok ro-mánnak is Copotoiu ellenkellett volna szavaznia, de eznem történt meg.
Szilágyi Tibor: A számokegyáltalán nem tükrözik azt,hogy bárki is átszavazottvolna. 15 magyar szenátusitag vett részt a választáson,és Copotoiu ellenjelöltje 24szavazatot kapott. Tudjuk,hogy Copotoiu akadályozta amagyar tagozatot a törvé-nyes jogainak érvényesítésé-ben, ehhez nem fér kétség.Nem hinném, hogy a magyaroktatók rászavaztak volna,hiszen a tagozati tanácsszintjén eldöntöttük, hogy kittámogatunk. Eddigi tapasz-talataim alapján a magyar ta-gozat vezetőinek döntő több-sége tiszteletben tartja aközösség határozatait. Azon-ban titkos szavazásról lévénszó, teljes bizonyossággalcsak magamért tudok kezes-séget vállalni.
– Több mint másfél éve a

magyar oktatók tiltakozásul
kivonultak az egyetem válasz-
tott vezetői tisztségeiből. Most
újra tagjai a szenátusnak és

a kari tanácsoknak. 
Remélnek-e ezáltal pozitív

elmozdulást, ami a magyar
tanszékek megalakítását il-
leti?

Benedek Imre: Én a tör-vényesség betartása mellettkardoskodok, és remélem,hogy megalakulnak a magyardepartamentumok. Végsősoron ez a feladata mindenszenátustagnak, minden ma-gyar oktatónak, hogy ezértszálljon síkra. Emellett azértis fontos jelen lenni a szená-tusban és a kari tanácsokban,mert így hozzáférünk az in-formációkhoz, és aktív sze-repet vállalunk a döntésho-zásban, érvelni, vitáznitudunk a román többségűszervvel. Együtt kell dol-gozni, be kell épülni a rend-szerbe és át kell adni az is-mereteket, amelyre szükségevan minden egyetemi okta-tásban résztvevő személy-nek. 
Kovács István: Az idő aztbizonyította be, hogy a tilta-kozó akciónak nem volt ér-telme, és eredménye semlett. Sőt, kimaradva ezekbőla tisztségekből, számos lehe-tőségtől és információtólelestünk. Ha egy kicsit is töb-bet lehet elérni ennél a jelen-léttel, a rendszeren belüliség-gel, akkor van remény arra,hogy lesz elmozdulás. Való-színűleg nagyon látványoseredmények nem születnekmajd, de apró lépésekkel,szakmai és tudományosmegerősödéssel megkerül-hetetlenek leszünk.
Lázár Erzsébet: Jó lépés-nek tartom, hogy a magyaroktatók újra tagjai a döntés-

hozó testületeknek, és ha azegyetem betartja a ma mégérvényben lévő oktatási tör-vényt, akkor remélhetünkpozitív elmozdulást is. Egye-lőre a közeljövő fontos célja,hogy a magyar testület jelöl-jön ki egy minden szempont-ból alkalmas professzort aszenátus alelnökének, akitudja és szándékszik is vál-lalni a szembenállást a jelen-legi szenátuselnökkel a sar-kalatos kérdésekben.
Orbán-Kiss Károly: Énoptimista vagyok. Ez egy újmandátum, új szenátus, ésilyenkor az a helyes hozzáál-lás, hogy jóhiszeműen várjuka román szenátustagok állás-pontjának változását. Hanem működik a párbeszéd,akkor újra kell értékelni a mijelenlétünk fontosságát a tes-tületben. Egyébként, amikoraz ezirányú döntés megszü-letett, akkor még nem volt is-mert a szenátus elnökének aszemélye, és azt sem tudtuk,hogy ki a rektorjelölt.
Pávai Zoltán: A rektorugyanaz marad, most már aszenátus elnöke is, ezek utánkétlem, hogy számottevő vál-tozást eredményezhet az atény, hogy újra tagjai va-gyunk a vezető testületeknek
Szabó Béla: Bár a tantes-tület közös döntése volt,hogy újra belépjünk a szená-tusba, ha teljesen őszinteakarok lenni: nem remélekpozitív elmozdulást. Lehet,hogy ezzel apró sikereket –egy-egy tisztségbe való kine-vezést – elérünk, ugyanakkorleszögezem: nem mondunkle a magyar tanszékek meg-alakításáról. Egyébként, ami-kor közel két éve kivonul-

tunk, feladtuk a labdát a tár-sadalomnak és a politikum-nak, de sajnos ez a labda alevegőben maradt.
Szatmári Szabolcs: A ma-gyar tanszékek megalakítá-sát illetően nem számítok po-zitív elmozdulásra. Nemakarjuk a tagozatot elkeserí-teni, de ez a valóság. Személyszerint ellene voltam az új-bóli szerepvállalásnak, dealárendeltem magam a tago-zat döntésének. A nyereségabban nyilvánulhat meg,hogy a mindennapos ügyin-tézésekben jelen vannakazok az emberek, akik segít-hetnek, mert az elmúlt más-fél évben ez megnehezült atiltakozó kilépés miatt. 
Szilágyi Tibor: Pontosíta-nék a kérdésen. Amikor ki-vonultunk a vezetőségből,akkor a kinevezett tisztség-viselők (rektorhelyettes ésdékánhelyettesek) mondtakle, a választott képviselőkmaradtak, de meghatározottidőre bojkottálták a gyűlése-ket. Ám ez végül sem a poli-tikumból, sem a közvéle-ményből nem váltott ki olyanvisszhangot, amilyen szüksé-ges lett volna ahhoz, hogy eza lépés elősegítse a tagozattényleges megalakítását.Most új szenátus alakult, ígyúj mandátummal továbbpróbáljuk a tagozat érdekeitérvényesíteni, de összessé-gében véve nem vagyok op-timista.
– Hantz Péter kutató több-

ször is felhívta a közvélemény
figyelmét arra, hogy a MOGYE
vezérkara plagizált, sőt, az or-
szágos etikai bizottság végső
jelentésében is ezt állapította
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magyar tagjai
meg. De magyar oktatókat is
elmarasztalt a bizottság plá-
gium miatt. Hogyan vélekedik
ön erről?

Benedek Imre: Én ma-gamról állíthatom, hogy távoláll tőlem a plágium, a többitaz érintettektől kell megkér-dezni. 
Kovács István: Azt bizto-san állíthatom, hogy a mimunkacsoportunkban a kez-detektől egy alapelv volt: aplagizálás kizárt. Ezt alátá-masztják a nemzetközileg el-ismert tudományos eredmé-nyeink is. Bár a plágiumkiszűrésére léteznek jól mű-ködő programok, az orvosiegyetemen belüli tudomá-nyos közlés annyira szegé-nyes, hogy monitorizálni isnehéz. Aki becsületes módonkutat, közöl és dolgozik, an-nak a dolgozata nyilvános ésellenőrizhető. Bár olvastamén is a sajtóban a plágium-váddal illetett személyekről,úgy gondolom, erről az érin-tetteket kell megkérdezni.
Lázár Erzsébet: Erről nin-csenek pontos információim,de azt tudom, hogy akiről be-bizonyosodik, hogy plagizált,nem tölthet be semmiféle hi-vatalos funkciót, de a tör-vényt úgy alkalmazzák, hogyegyesekre vonatkozik és má-sokra nem. 
Orbán-Kiss Károly: Úgyvélem: minden szakemberegyetért abban, hogy a plá-giumot elítéljük, a vétkesneknincs helye az akadémiai kö-rökben. Személyesen fellépniez ellen nehéz, ennek intéz-ményes és törvényes kereteivannak, az már más kérdés,hogy nem mindig tartják beazokat, és gyakran kettősmércét alkalmaznak. Azt vi-szont nem tudom elhinni,hogy valakinek a neve úgykerül rá egy tudományos dol-gozatra, hogy ő arról nemtud. Jelenleg minden tudo-mányos közlésben megje-lenő szerző automatikusanértesítést kap erről.
Pávai Zoltán: 2016 janu-árjától nagyon komoly plági-umellenes szabályzatot veze-tett be az egyetem, amelyannak honlapján megtalál-ható. Ennek hiányában elő-fordulhatott olyan eset, hogymegkért egy kolléga, hogy se-gítsen egy oktató előkészíteniés elemezni egy-két metsze-tet, aki ezért feltüntette az il-

lető nevét a szakdolgozatá-ban. Ez nem azt jelenti, hogya segítőkész tanár ismeri adolgozat teljes szövegét. Tu-dományos körökben jól is-mert tény, hogy az első és azutolsó szerző felel a dolgozattartalmáért. Ha valaki beke-rült a sorba a két szerző közé,akkor pórul járhatott. Jó ta-nulság volt ez, hogy „társ-szerzőként” is csak olyan dol-gokban szabad részt venni,amelyeket teljes mértékbenismersz, ismered a felhasz-nált  irodalmat is, és jelezhe-ted a szerzőnek, ha valamitnem találsz rendben
Szabó Béla: Nekem nincstudomásom ilyen esetről.Brassai Attila professzort vá-dolták meg ezzel, de ott csu-pán annyi történt, hogy a ma-gyar nyelvű dolgozatátangolra is lefordította, tehát„önplagizálás” volt, ami non-szensz, de emiatt elmarasz-talták.  Más elmarasztalt ma-gyar kollégát nem ismerek,és semmiféle bizonyítékotvagy végzést nem láttam er-ről. 
Szatmári Szabolcs: Nemkövettem az ügyet, mert nemvoltam érdekelt benne. Havan a plágiumra bizonyíték,és ezt kompetens szervek ál-lapították meg – és nem et-nikai alapú vádaskodásrólvan szó –, akkor ez elmarasz-talandó és szégyellnivaló do-log, amely szankciót érdemel.
Szilágyi Tibor: Nincs tu-domásom arról, hogy magyaroktató számottevő vétket kö-vetett volna el ezen a téren. Aplágium messzemenően el-ítélendő és káros jelenség. Ezellen egyértelműen küzdenikell minden eszközzel, és leg-jobb ennek elejét venni. Olyanrendszert kell kialakítani,hogy senkinek eszébe se jus-son ilyet csinálni.
Egyed Imre professzor la-punk megkeresésére el-mondta, hogy a magyar ta-gozat vezetői által adottválaszok az ő álláspontját istükrözik, ahhoz sem hozzá-tenni, sem elvenni belőlenem szeretne. Szász Józseffőorvost pedig lapzártánkignem sikerült elérnünk,egyébként ő volt, aki az ala-kuló ülésen sem vett részt.Mindketten megválasztotttagjai a szenátusnak.

Bodnár Erika
Pál Piroska

FIGYELEM A SZEMÉLYAZONOSSÁGI IRATOK ÉRVÉNYESSÉGÉRE
A Marosvásárhelyi Személyeket Nyilvántartó Iroda felhívjaazon marosvásárhelyi, valamint a személyazonosság vonalánide tartozó más települések polgárainak figyelmét, akikneklejárt vagy hamarosan lejáró érvényességű személy azo nosságiirattal rendel keznek, jelentkezzenek a Személy nyilvántartóOsztály Călăraşilor utca 26-28. szám alatti székhelyén, egy új,érvényes személyazonossági okirat kiállítása érdekében.Egy új személyazonossági kibocsátásához szükséges iratok (ha a személyazonos-sági érvényét vesztette):– típuskérvény (elérhető az internetes oldalon is)– születési bizonyítvány – eredeti és másolat– házasságlevél – eredeti és másolat– válási végzés – eredeti és másolat (esetenként)– férj / feleség halotti bizonyítványa (esetenként)– eredeti és másolat (esetenként)– lakcímet igazoló okirat– 12 lejes nyugta, amely tartalmazza a személyazonossági kártya, valamint az ok-mánybélyeg ellenértékét (5-ös ablak)– a régi személyazonossági okirat– szavazókártya (esetenként)További információk elérhetők a 0265-250.391-es telefonszámon, közvetlenül aziroda székházában (Marosvásárhely, Călăraşilor utca 26-28. szám), hétfőtől pén-tekig 8.30 – 16.30 óra között, vagy az intézmény internetes honlapján: 
www.tirgumures.ro

Claudia Trif 
ügyvezető igazgató



– Mi ihlette meg Erdélyben
annyira, hogy albumot írjon
róla?– Megtiszteltetés ez való-jában. Vissza kell kanyarod-nunk 1980-ig, amikor elő-ször jártam Erdélyben aDinamittal. A koncert utánszakadt a hó, és mi igyekez-tünk vissza a szállodába,amikor a motorháztetőre fe-küdtek emberek, és sírva ki-abáltak: Magyarok, ne men-jetek haza! Döbbenetes volt.Szíven ütött, és a forradalomután 89-ben elhatároztam,hogy csinálok egy nagy kon-certet. Kilencven februárjá-ban Temesváron volt két telt-házas előadásunk, míg éleknem felejtem el egy aradi új-ságírónő mondatát: Uram,mi itt már két hónapja kiki-áltottuk a szabadságot, dema éreztük először szabad-nak magunkat! Ezután el-mentünk egy országos tur-néra Erdélyben, és én széplassan eljutottam Székelyke-resztúrig, ahonnan a felesé-

gem származik. Ez lett akoncertek eredménye, hogyvégül egy székely leányt vet-tem el.
– Magánemberként ho-

gyan érez Erdély iránt?– A magyar ember azt gon-dolja, hogy visz ajándékot,megpróbál segíteni, de való-jában pont fordítva történik.Annyi szeretetet és jót kap,amikor oda megy, hogy fel-dolgozni is nehéz. Olyanéletet lát, ami szokatlan, mertez a régió megmaradt tisztá-nak, sértetlennek, még a mé-dia sem tudta lerombolni. Azitt élők csodálatosan gondol-koznak, összetartanak és ahelyek gyönyörűek. Szeretet-reméltó hely, szeretetreméltóemberekkel. Egy kis kultúr-házban a szüreti bál micsodarendezvény, vagy egy keresz-telő! Ablakok nyitva, ajtóknyitva, s a szívek is nyitva!
– Össze lehet hasonlítani

az erdélyi magyar és az anya-

országi közönséget?– A Ceausescu éra alatt tel-jes zárlat alatt állt Erdély: seki, se be. A fiatalok és az idő-sebbek is ki voltak éhezveszinte bármilyen magyar ze-nére. Ezért lehetett, hogyamikor megnyílt a határ ésbeözönlött a rengeteg szí-nész, zenész, óriási szeretet-tel fogadták őket. Ez nagy kü-lönbség azokhoz képest,akik már jóllakottak, mertkönnyen hozzáférnek a ze-néhez, színdarabokhoz. Azaz első pillanat, amikor eztmegtapasztaltam, felejthe-tetlen és megismételhetet-len. Mára sokat fejlődött a ré-gió is, hisz eleinte olyanutakon jártunk, hogy kitörtaz autónk tengelye. Most jóllehet közlekedni, a falvak isjóval fejlettebbek, és mindezta változást is beleénekeltema dalokba. 
– Miért volt szüksége több

évtizedre ahhoz, hogy ez a le-
mez megszülessen?

– Óriási nyomás volt raj-tam a Bikini és az egyéb ze-nei elfoglaltságok miatt.Szinte évente adtunk kiújabb lemezeket, rengete-get koncerteztünk, turnéz-tunk. Valójában KeresztesIldikó már húsz éve meg-kért arra, hogy írjak neki le-mezt, de nem volt rá időm.Magyarországon sorbanszűnnek meg a kiadók, las-sult a tempó, ezért lett időmmegírni a saját lemezemet.Amit folytatok is, hiszenlesz második album kilencúj dallal. Ezzel már el lehetindulni koncertezni, annális inkább, mert ez egy etnostílusú világzene, és biztosvagyok benne, hogy a tipi-kus Bikinis hangvétellel jól

fog szólni a színpadon.
– Ha jól tudom, az idén ün-

nepli a hatvanadik születés-
napját. Tervez valami na-
gyobb bulit?– Tavaly volt negyven éve,hogy zenélni kezdtem TörökÁdámmal és a Minivel, mégkicsit ennek a hangulatábantelnek a napjaim. De hogyőszinte legyek, egyszerű em-ber vagyok, másrészt nekemszinte minden nap kará-csony. Szilveszterkor is itt-hon maradok, hisz addig, azév 364 napján élvezem azélet minden finomságát akoncerteken keresztül, ezértezen az egy napon visszavo-nulok az emberektől. 

Bodnár Erika
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Sóhajok lépcsőháza címmel albumot írt Erdélyről Németh Alajos, a Bikini basz-
szusgitárosa. Harminchat éve járt itt először, azóta számos koncertet adtak a
térségben, végül székely leányt vett el. Tengelytörésről, meghatottságról és az
Erdélyhez fűződő érzelmeiről is beszélt a zenész, aki újabb lemezre és egy
nagykoncertre is készül. 

Lojzi: Erdélyben nyitva 
vannak a szívek!


