
Kezdetnek az is megtenné...  Elég, ha olykor végiggondoljuk, milyen elkese-rítő példákat produkál a korunk tudatosan szét-vert iskolarendszeréből útrakelt emberiidiotizmus, hogy feladjuk minden reményünket.Jól tudom, a reménykedésre vagy reménytelen-ségre való diszponáltság, hajlam az ember vele-született tulajdonságainak függvénye.Több nyire úgy vagyunk vele, mint valamely testifogyatékosságunkkal: ha megtanultunk együt-télni vele, akár még erényünknek is tűnhet. 

Új évfolyam indul 
a katolikus gimnáziumbanTársadalomtudományi osztályt indít szeptem-bertől a marosvásárhelyi Római Katolikus Te-ológiai Gimnázium. Az új évfolyam az Unire-ából kerül át, ahol többé nem indítják el ezt amagyar nyelvű osztályt. 

A szerdai nap folyamán két őssejt-átültés történt a Marosvásárhelyi Hematológiai
és Csontvelő-átültetési Klinikán. A szakorvosok két erdélyi, fiatal páciens életét
mentették meg, méghozzá olyan orvostani módszerrel, amelyet az országban csak
három egészségügyi intézményben végeznek.

Fiatalok életét mentették 
meg a hematológián

3. old. // VÉLEMÉNY3. old. // TÁRSADALOM

Bernády, a városépítő 
polgármester  A múlt héten a marosvásárhe-lyi BernádyHázban ke-rült bemu-tatásra, népes kö-zönségelőtt, aBernády, avárosépítőtanulmánykö-tet. Mi is bemutatjuk a hírnevespolgármester politikaimunkásságát, ismertet-jük a kötetet, illetve Fodor János fiatal törté-nészt, a kiadvány szerzőjét, szerkesztőjét kér-dezzük a könyv kiadási körülményeiről. 

4. old. // KULTÚRA

5. old. // TÁRSADALOM

Kettős spanyol siker szüle-
tett a terepduatlon EB-nMarosvásárhelyen a Somostetőn és környékénkerült sor az elmúlt hétvégén a terepduatlonEurópa-bajnokságra, amelyet első alkalommalszervezett meg hazánkban a marosvásárhelyiMaster Ski&Bike klub a szakszövetség, a Ma-rosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és helyiszponzorok által finanszírozva. 

10-11. old. // SPORT

A súgó, aki tátog vagy kiabálA színház egyik legritkábban látható munkatársaa súgó. Mégis ők azok, akik adott esetben meg-mentik az előadást, kihúzzák a feledékeny szí-nészt a slamasztikából. A Tompa Miklós Társulatsúgója, Ferenczi-Tóth Katalin ikres édesanya, akinéha gyermekként tekint a színészekre, és olykora hangja is elmegy, annyit kiabál. 

12. old. // INTERJÚ

Maros megyei hetilap
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Előadások a Levél utcábanÁprilis 28-án, csütörtököneste 7 órakor Máthé Rozália Kéz-zel-lábbal című előadása tekint-hető meg a marosvásárhelyiLevél utcai Stúdió 2-ben. A pro-dukciót a Művészeti Egyetemmásodéves (magiszteri képzés)bábszínész hallgatói adják elő.29-én, pénteken délelőtt 10 óra-kor az Anya, mesélj Mazsolát!,déli 12 órakor az Apa, meséljMazsolát! című mesejátékok lát-hatók a Levél utcában. Mindkétprodukció Bálint Ágnes nép-szerű regénye, a Mazsola mese-figuráit eleveníti meg.
Évszakok – csecsemőelőadásÁprilis 28-án, csütörtököndélután 6 órakor újra látható azÉvszakok című, 4 éven aluliak-nak ajánlott előadás amarosvásár helyi Ariel Ifjúsági és Gyer -mekszínházban. Az előadásra kötelező ahelyfoglalás a 0740-566-454- es telefon-számon.
400 éve lett szabad 
királyi város MarosvásárhelyA Borsos Tamás Egyesület Marosvásár-hely szabad királyi városi rangra emelésé-nek 400. évfordulóját három történészelőadásával ünnepli április 29-én, pénte-ken 17 órától a Kultúrpalota kistermében.

Pál-Antal Sándor történész, akadémikus,Simon Zsolt tudományos főmunkatárs(Román Akadémia marosvásárhelyi kuta-tóintézete) és Soós Zoltán régész, a MarosMegyei Múzeum igazgatója Marosvásár-hely szabad királyi várossá válásáról, va-lamint 1616. évi kiváltságlevelénekelőzményeiről, illetve a Bethlen Gábor ko-rabeli marosvásárhelyi várról beszél. Arendezvény szervezésében a Maros Me-gyei Múzeum vállalt partnerséget.
A Magyar Fotóművészek 
Világszövetségének kiállításaA Magyar Fotóművészek Világszövet-sége, a Marx József Fotóklub és a Dr. Ber-nády György Közművelődési Alapítványközös szervezésében a világszövetség 15.kiállításának anyagából – kiegészítve amarosvásárhelyi fotóművészek munkáival– nyílt kiállítás a Bernády Házban. A tárlatmájus 5-ig látogatható.
Kiállítás a Néprajzi MúzeumbanAz Umlingok öröksége: a bodonkútirégi templom mennyezetkazettái címmelnyílt kiállítás a marosvásárhelyi Toldalagi-palotában lévő Néprajzi Múzeumban.
Falvédő-kiállításDr. Madaras Sándor magángyűjtemé-nyéből nyílt vallásos témájú falvédő- kiál-lítás a Bolyai téri unitárius egyházközségDersi János-termében.

KOS: Ne engedjen a külső hatásoknak! Fékezzeindulatait és titkos vágyait. Tevékenykedjen in-kább otthona körül. Úgyis egy ideje tervezgetia csinosítást. Néhány növény és pár kép a falonegész más környezetet teremt.
BIKA: Úgy érezheti, hogy most nagy szükségelenne egy kis pezsgésre, testi, lelki felfrissü-lésre, valami újdonságra. Szervezzen valami-lyen különleges programot! Ötletei is realizá-lódni látszanak hosszútávon.
IKREK: Ezen a héten jövője szempontjábólnagyon fontos emberekkel találkozhat. Nemszabad most elutasítania egyetlen meghívástsem! Főképp, ha egy önnél idősebb hölgy invi-tálja, ugyanis ő lesz az ön segítő angyala.
RÁK: A boldogság, a gondtalanság hete érke-zett el önnek! Kissé infantilis? Semmi baj! In-kább élvezze ennek az időszaknak az örömeit.A későbbiekben ez majd egy csodás emlék lesz,amire mindig szívesen gondol majd vissza.
OROSZLÁN: A hét egy kellemetlen helyzettelindul. Rá kell jöjjön, hogy ha a közelmúltbankölcsön adott egy személynek, akkor azt apénzt nem biztos, hogy viszont fogja látni. Te-gyen hát róla, hogy visszakapja, ami az öné!
SZŰZ: Anyagi javaival kapcsolatban legyen ahéten nagyon körültekintő! Koncentráljon csa-kis pénzügyeire, minden mást helyezzen mostháttérbe! Azok a döntések, amiket most meg-hoz ugyanis, meghatározóak lesznek jövőbenijólétére nézve.
MÉRLEG: Csak óvatosan a héten újdonsült is-merőseivel! Érthető, ha gyanakszik, amiért va-laki túlságosan kedves önnel. Itt valami ugyanisnem stimmel! Csak most az egyszer hallgassona megérzéseire és ne fogadja a bizalmába.
SKORPIÓ: Rég várt változások kapui nyílnakmeg most ön előtt. Érdemes hosszú távra isgondolkodnia. Az idő pénz, érték. Csakis ez jár-jon most a fejében! Gazdálkodjon ügyesen azidejével, hogy mindent el tudjon végezni időre.
NYILAS: Pénzügyi döntéseit időzítse a hét vé-gére. A lényeg, hogy semmiképp se csütörtökre,hiszen könnyen csütörtököt mondhat. Későbbnem bánja meg, ha figyelembe veszi ezt a fi-gyelmeztetést.
BAK: Egy barátja most támogatásra szorul!Adja hát meg neki, és töltsön vele egy kis időt!Ebben a periódusban új erők ébredeznek ön-ben. Ez kedvezően érinti a magánéletét, a pénz-ügyeit és az erőnlétét is.
VÍZÖNTŐ: A családja kicsit nehezményezhetitávolmaradását a vacsorákról. Szerencsérecsak egy két nap lesz ilyen. Önnek és partne-rének is jót tesz, ha egy kicsit hiányoznak egy-másnak. Így újra és újra egymásba szerethet-nek.
HALAK: Ne kockáztasson, csak a biztosramenjen a héten! A közúti forgalomban is legyennagyon körültekintő! Az élet örömteli perceiértérdemes fáradozni. Hívja meg valamelyik estevacsorára közeli rokonait!
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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
Honlap: www. kozpont.ro

Felhívás pályázatra!
A Központ hetilap diák újságírókat ke-

res! Ha szeretsz írni, és szeretnéd kipróbálnimagad a szakmában, most megteheted! A pályázaton részt vehet bárki, aki Marosmegyében középfokú vagy felsőoktatásban ré-szesül.Hozzávetőlegesen háromezer leütés hosszú-ságú írásokat várunk „Drog” témakörben, ri-port műfajban. Az írásoknak meg kell felelniea riport tartalmi és formai szabályainak és aterjedelmi előírásoknak, attól legfeljebb tízszázalékban térhet el a beadott pályamű.A legjobb írásokat publikáljuk és honorál-juk!
Leadási határidő: április 30.

A riportokat a
bodnarerika1@gmail.come-mail címre várjuk.
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Elég, ha olykor végig gon doljuk, milyen elke -se rítő példákat pro-dukál a korunk tu da -tosan szétvert iskola -rend szeréből útrakeltemberi idiotizmus, hogyfeladjuk minden re -ményünket. Jól tudom,a reménykedésre vagyreménytelenségre való diszponáltság, hajlam az emberveleszületett tulajdonságainak függvénye. Többnyireúgy vagyunk vele, mint valamely testi fogyatékossá-gunkkal: ha megtanultunk együttélni vele, akár mégerényünknek is tűnhet. Mindez hogy jön ide? Úgy, hogy lassan két hete,hogy megtörtént a csúfság, a város legerősebb politikaialakulata, az RMDSZ városi képviselőjelölt-listájánakössze-, pontosabban: össze-visszaállítása. Nem tudom,ki hogy van vele, de magára valamit is adó, mondjuk,önmagáról jó véleménnyel levő társaság ennyire azértnem járathatja le magát. Azon gondolkozom, miért isnem került senki közülük, aki megőrizte volna maradékjózan eszét, aki figyelmeztette volna a lapok keverőit:nem lesz jó így. Bárhogyan is nézem, nem látom értelmét a fejetlen-ségnek – mert ismerjük be, az volt ez a javából. Hogymi motiválhatta a folyamatos változást, a lapok, illetvea jelöltek helyének naponta történő újraosztását,képtelen vagyok belátni. Az egész történettel csak azelképzelések kidolgozatlanságát, az összevisszaságot,a kapkodást sugallták a választók felé. Ott van példáulaz új képviselő beiktatása. Egyáltalán mi motiválhattaa ciklus lejárta előtt alig két hónappal a cserét? Az újképviselő pedig miért nem látta be, hogy csak nevet-ségessé teszi magát – s vejét is, aki szintén mandátumotszerzett négy évvel korábban... Elképzelni sem tudom,mi lehetett az a categoricus imperativus, ami szük-ségessé tette a váltást... Ami nem használt senkinek,sem az RMDSZ-nek, sem az érintetteknek – legfennebbaz ellenfeleknek... Pedig hát volna, amire büszkék lennünk, mindjártott van a hétvégi évforduló: négyszáz éve, hogy BethlenGábor szabad királyi városi rangra emelte az egykoriSzékelyvásárhelyt. Egy ilyen múlt, azt hiszem, méltóviselkedésre kötelez mindenkit, akinek felelőssége,feladata van a város irányításában. Magyart, romántegyaránt. A mindenséghez mérd magad! – fi-gyelmeztetett a költő valaha. Talán első lépéskéntelég lenne, ha a saját múltunkhoz próbálnánk mérnimagunkat, ahhoz próbálnánk méltók lenni –  kezdetnekaz is megtenné... 

MONDOM A MAGUNKÉT

Szentgyörgyi László

Kezdetnek az is megtenné...  Fiatalok életét mentették 
meg a hematológián
A szerdai nap folyamán két őssejt-átültés történt a Marosvásárhelyi Hematológiai
és Csontvelő-átültetési Klinikán. A szakorvosok két erdélyi, fiatal páciens életét
mentették meg, méghozzá olyan orvostani módszerrel, amelyet az országban
csak három egészségügyi intézményben végeznek.

Dr. Benedek István és dr.Benedek Lázár Erzsébet he-matológus főorvosok sajtó-tájékoztatón mondták el,hogy két allogén (nem saját)csontvelő-átültetést végeztekegy 23, illetve egy 34 éveserdélyi páciensen. „A 23 évesfiatal férfi számára az Euró-pai Nemzeti Regisztertől,Németországból szereztünkdonort, amelyet azelőtt valónap – kedden – szeparáltak,szerda reggel 7-kor érkezettmeg a marosvásárhelyi kli-nikára, és 8-kor már sikere-sen átültettük a beteg szer-vezetébe. A másik pácien-sünk rokontól, a lánytestvé-rétől kapott kompatibilis ős-sejtet. Mindkét betegünk ál-lapota stabil” – tudósítottBenedek Lázár Erzsébet. 

Megtudtuk azt is, hogy azallogén transzplantációsmódszer ugyan költsége-sebb, mint az autológ, deegyes akut leukémiás ese-tekben csak ez vezet gyó-gyuláshoz.
Kiemelkedő mozzanat a
vásárhelyi klinikánDr. Benedek István kiemel-te, hogy az országban – Vá-sárhely mellett – csak Buka-restben és Temesváron vé-geznek őssejt-átültetéseket,és ez mindenképp kiemelke-dő mozzanat a marosvásár-helyi klinikán, ahol az európainormáknak megfelelő felsze-reléssel dolgoznak, és az in-tézmény része a Nemzetközi Őssejtdonor 

Regiszternek, ekképp hozzá-férnek külföldi donorokhoz is. „A klinika megalakulásaóta közel félezer transzplan-tációt hajtottunk végre, csakaz idén már 23 csontvelő-át-ültetést végeztünk. Az orvo-sok, rezidensek, asszisztensekés az egészségügyi személyzettagjai elhivatottak, tehetsé-gesek, kitartóak, fáradhatat-lanok, akikre büszke vagyok,és megfelelő utánpótlásai amarosvásárhelyi hematológiagyógyászatának” – fejtette ki. 
Mi az allogén 
csontvelő-átültetés?Benedek Lázár Erzsébetlapunknak elmagyarázta: azallogén szó azt jelenti, hogynem saját. Magyarra fordítva:nem saját csontvelői őssejtekátültetése. 

Az allogén csontvelő-átültetéssorán a betegek saját elég-telen működésű csontvelőisejtjeit véglegesen elpusztítva,más embertől kapott csont-velői őssejtekkel helyettesítik.Bizonyos betegségekben azorvostudomány mai állásaszerint a betegnél más gyó-gyítási lehetőség nincs, csaka másik embertől kapottcsontvelői sejtektől várhatnakgyógyulást.
Hogyan történik az allo-
gén csontvelői őssejt-át-
ültetés?Benedek István körülírta,hogyan történik az átültetés:

az allogén átültetés előtt elkell végezni a donor csont-velői őssejtjeinek gyűjtését,ez az úgynevezett szeparálás.Egy későbbi időpontban egynagyon részletes szakkivizs-gálást követően a transzp-lantációs osztályon a betegeksaját csontvelejét sugár, vagygyógyszeres kezeléssel el-pusztítják, hogy helyet ké-szítsenek a beültetendő újcsontvelőnek. A sugár, illetvegyógyszeres kezelés 1 hétigtart, ezután 1 nap szünet,majd a csontvelői őssejtektranszplantációja következik.Az őssejtek a 10-25. naponmegtapadnak. 
Pál Piroska
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Bernády, a városépítő polgármester

Bernády György 1864. áp-rilis 10-én született Bethlenközségben, Bernády Dánielgyógyszerész és Mike Juli-anna gyermekeként. Szüle-tése után édesanyja meghalt,édesapja 1865-ben újranő-sült. A második házasságbólmég három gyermek szüle-tett. A család 1878-ban köl-tözött Marosvásárhelyre.Bernády György a marosvá-sárhelyi Református Kollé-giumban érettségizett, majdgyógyszerészetet tanult akolozsvári Ferenc József Tu-dományegyetemen, illetve aBudapesti Királyi MagyarTudományegyetem OrvosiKarán. Gyógyszerészmesterioklevelét 1885. november18-án vette át, majd 1888-ban orvoskari rendkívülihallgatóként megszerezte adoktori fokozatot. 1889-benbeválasztották a marosvá-sárhelyi törvényhatósági bi-zottság tagjai közé. Innentőlkezdve politikai pályán ha-ladt tovább. 1896-ban aNagyváradi Királyi KatolikusJogakadémia Államtudomá-nyi Karán kitüntetéssel ál-lam- és jogtudományi állam-vizsgálatot tett. Ebben azévben magyar országgyűlésiképviselővé választották, de1901-ben lemondott. 1902-ben közfelkiáltással Maros-vásárhely polgármesterévéválasztották, mely tisztségét1913. január 1-jéig viselte.1912. december 20-án a vá-ros főispánjává nevezték ki,tisztségéről 1917 őszénmondott le. Erdély románmegszállása után 1922-benromániai országgyűlési kép-viselővé választották, ugyan-akkor a megalakult Országos

Magyar Párt egyik alelnökitisztségét töltötte be. 1926-tól ismét Marosvásárhelypolgármestere volt 1929 ja-nuárjáig. 1930-ban megala-kította Marosvásárhelyen aMagyar Polgári DemokrataBlokkot, amit azonban 1933-ban feloszlatott és visszatértaz Országos Magyar Pártba,amelynek haláláig vezetőségitagja volt. 1938. október 22-én hunyt el. 
14 fejezet, hét
szerző tollábólA Dr. Bernády György Köz-művelődési Alapítvány kez-deményezésére és támoga-tásával megjelent Bernádymonográfia 14 fejezetet tar-talmazó kötet, hét szerzőmunkája. Pál Judit: Maros-vásárhely felzárkózása azerdélyi városok élbolyáhozcímű írásával indul a kötet,majd a közelmúltban elhunytJózsa András Bernády csa-ládi életét mutatja be. FodorJános fiatal történész a haj-dani polgármester közéletitevékenységének kezdeteit,a városi törvényhatósági bi-zottságban kifejtett mun-kásságát, majd országgyűlésiképviselőségét ismerteti. Eztköveti a Bernády rendőrka-pitányságára vonatkozó részLászló Lóránt tollából. Pál-Antal Sándor két fejezetbenfoglalkozik Bernády első pol-gármesterségének idejével,amikor az ő vezetése alattMarosvásárhely levetkőztefalusias jellegét és a moder-nizáció útjára lépő várossávált. Az első világháború ésa hatalomváltás megrázkód-tatásaihoz kapcsolódó főis-

páni tevékenységét, majd azezt követő útkeresés idejétSebestyén Mihály tárja azolvasó elé. A következő há-rom fejezet szerzője szinténFodor János, aki Bernády1920 utáni politikai pályá-jának alakulását ismerteti,majd a polgármester írói ha-gyatékát Nagy Miklós Kundelemzi. Három rövidebb fe-jezet tárja fel a kortársak ésaz utókor Bernádyhoz valóviszonyulását napjainkig. „A70. születésnapi rendezvényismertetésével Fodor Jánoskiemeli a kortársak hálájátés köszönetét mindazért,amit több évtizedes megfe-szített munkával a városértés annak magyarságáért tett.A következő két részbenGyörgy V. Imola végigvezetazon az úton, amelyet Ber-nády az utókor számára je-lentett, a szórványos meg-emlékezésektől kultusza ki-alakulásáig” – olvashatjuk akönyv bevezetőjében.
„Jegyzetelt munka, amely
új kutatásokra ösztönöz”A kötet egyik szerkesztő-jét-szerzőjét, Fodor János fi-atal történészt arról faggat-tuk, hogy mikor kezdte el aBernády munkásságára vo-natkozó kutatásokat, hogyansikerült „tető alá hozni” akötetet, lesz-e folytatása ésmit jelentett számára akönyv megjelenése.„Szorosabban, azaz tudo-mányosan első éves egye-temista koromban kezdtemel Bernádyval foglalkozni,2008-ban. Akkor abból ameggyőződésből fogtamneki, hogy a közismert pol-

gármesterről már számosmunka megjelent, így azokatösszeszedve nekem könnyűdolgom lesz egy TDK-s dol-gozatot összeállítani. A dol-gozat megírásakor kiderültazonban, hogy ez nem ígyvan, és viszonylag kevesettudunk róla. Ekkortól kezd-tem el az adatokat tudatosangyűjtögetni. Elsősorban akét világháború közötti idő-szakban kifejtett tevékeny-sége érdekelt, mivel errőltudtunk a legkevesebbet. Vé-gül odáig jutottam, hogy azelőzmény nélkül nem ért-hető meg a Bernády-életmű,így lett a doktori disszertá-cióm témája a Bernády po-litikai életrajz. A kötet ezzelpárhuzamosan keletkezett.Többször is szóba jött a Ber-nády Alapítványnál, hogykellene egy monográfiaszerűkiadvány a polgármesterről.Végül Pál-Antal Sándor ké-résére többen kéziratot ad-tunk le, és ekkor vált végle-gessé, hogy ebből könyv lesz.A kutatómunka nagyjábólkét évig folyt, a szerzők ameglévő kutatásaikat kiegé-szítve írták meg, így számosúj adat került elő a már meg-lévők mellé” – mondta el afiatal szerző.
Forrásértékű, gazdag
képanyagokFodor hozzátette, hogy akönyv nem meríti ki Bernády

teljes életművét, de fontosmérföldkő olyan szempont-ból, hogy végre van egy jegy-zetelt munka, amire lehetmár hivatkozni és új kuta-tásokra ösztönöz.„Számos téma kimaradt,amely a következőkben kerülmegírásra, mint például Ber-nády kapcsolata a reformá-tus egyházzal, vagy a sza-badkőműves tevékenysége.Ezzel most én foglalkozoma doktori kapcsán, amelybebe lesznek építve ezek a ré-szek is, de külön írásokbanis terveztem őket publikálni.A szabadkőművességérőlszóló tanulmány már elké-szült, ez az EME évkönyvé-ben fog megjelenni. A könyv-vel kapcsolatban még kie-melném, hogy gazdag kép-anyaggal rendelkezik, ame-lyeket szintén az évek sorángyűjtöttünk össze a múze-umból és Budapestről. Kö-zöttük láthatóak eddig mégnem publikált képek, ame-lyeknek forrásértékük van”– tudtuk meg.A történész számára egy-részt meghatározó tapasz-talat volt, hiszen a kötetmunkálataiban társszerkesz-tőként vehetett részt, ugyan-akkor összegzi az eddigi ku-tatásait Bernádyval kapcso-latban. De fontos lendületetés immár hivatkozási alapotis jelent a készülő doktoridolgozatához.
Nemes Gyula

A múlt héten a marosvásárhelyi Bernády Házban került bemutatásra, népes
közönség előtt, Bernády, a városépítő tanulmánykötet, amelynek koordinátora
Pál-Antal Sándor akadémikus, szerkesztője Fodor János és Nagy Miklós Kund,
szerzői az említettek mellett: György V. Imola, László Lóránd, Pál Judit, Sebestyén
Mihály és a nemrég elhunyt Józsa András voltak. Mi is bemutatjuk a hírneves pol-
gármester politikai munkásságát, ismertetjük a kötetet, illetve Fodor János fiatal
történészt kérdezzük a könyv kiadási körülményeiről. 
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Barátom, Nagy LajosAmint leírta aznapi jegy-zetének címét, máris halkanhozzátette: ha egyáltalán el-fogadna engem, kései utód-ját barátjának, akármijének.Aztán hátradőlt, sőt, hanyattfeküdt kanapéján, hasán pi-hentetve laptopját. S miköz-ben, mint gyermekkorábana csikarást oldó meleg fedőt,hasán érezte a kellemes me-legséget, mély álomba me-rült. Nagy Lajost látta magaelőtt, a tagbaszakadt, erősférfit, akiről a Lázadó em-berben olvasott. Csodáltaakaraterejéért, ahogyansziklaszilárdan állta ifjúiéveinek megpróbáltatásait,szenvedéseit. Az igazságta-lanságok gyors, ösztönösfelismeréséért, indulatosszóvátételéért. De nem eze-kért szerette, hanem a Kép-telen természetrajz játékos,ötletdús szellemi sziporká-iért. Hej, ha én ilyenekettudnék írni – gondolta nemegyszer, aztán lemondóanlegyintett. Álmában a Barátom, a

publicista című írás jutotteszébe, azt próbálta fel-idézni, nem sok sikerrel.Sokszor járt így, legtöbbszörKarácsony Benő Napos ol-dalának kezdő sorait pró-bálta előcsalogatni emléke-zete bugyraiból, egyrekevesebb sikerrel. Valahahosszú mondatokat is képesvolt idézni kedvenc írójától.Máskor meg Tamásival pró-bálkozott: „Énlaka felett, aFirtos lova hátán lehajtottfejjel elaludt a Gondviselés…” Itt aztán elakadt. Nagy La-jossal eddig sem jutott…   

Ezért, amint felébredt,nyomban előkerítette azemlített írást. Amelyben ar-ról értekezik a szerző, hogyaz ember mást gondol, mintamit érez. És mást mond,mint amit gondol. Ebbőlazonban nem támad nagygaliba, mert mindez általá-ban csak arra tartozik, aki

mondja, meg akinek mond-ják. Igen ám, de az írás ese-tében már másként állnak adolgok. Merthogy az, a szó-val ellentétben, mely elszáll,bizony megmarad.„Kikerülhetetlen kény-szerhelyzet: számot vetni alappal, ahová szánja az em-ber az írását, annak szer-kesztőjével, irányával, szo-kásaival; olvasóival, azokbefogadó és elviselő képes-ségével, a közviszonyokkal,politikával, tilalmakkal,rendőrrel, ügyésszel, bíró-val; de meg egyes emberek-kel, már hogy mit szólnakmost már ehhez vagy ahhoza magyarok, a németek, azsidók, a protestánsok, anők, a gazdagok, a koldusok,a fasiszták, a humanisták, aháziurak, az illedelmesek, anyelvtisztogatók, a vadá-szok, a kövérek és az állat-védők” – írja Nagy Lajos.   Ember legyen a talpán,aki minderre tekintettel tudlenni, s közben nem tévesztiel a helyes utat. 
Szentgyörgyi László

KRÓNIKA

Társadalomtudományi
osztályt indít szeptem-
bertől a marosvásárhelyi
Római Katolikus Teoló-
giai Gimnázium. Az új év-
folyam az Unireából
kerül át, ahol többé nem
indítják el ezt a magyar
nyelvű osztályt. Az infra -
struktúra és a tanári ka-
pacitás adott, az igazgató
szerint egyértelmű volt,
hogy megmentik a városi
szinten egyedülálló sza-
kot. Az iskolában idén
esti tagozatot is indíta-
nak azoknak, akik va -
lami ért nem tudták
be fejezni középiskolai
tanulmányaikat.Szeptembertől egy újosztállyal bővül a marosvá-sárhelyi Római KatolikusTeológiai Gimnázium. Amagyar nyelvű, elméletitársadalomtudományi osz-tály huszonnyolc plusz he-lyet jelent majd a vásárhe-lyi diákságnak. Akörülményekről és a bőví-tés hátteréről dr. TamásiZsoltot, a katolikus gimná-zium igazgatóját kérdeztük.– Az Unirea Nemzeti Kollé-gium tantervében szerepelta magyar nyelvű társada-lomtudományi osztály, ésamikor az új tanévre a ter-

vet készítették, kiderült,hogy ezt az osztályt nemfogják indítani – magya-rázta Tamási. – Az iskola-szék határozatot hozott,amely kimondta, hogy ahe-lyett, hogy eltűnne ez azosztály, inkább beemeljüka mi kínálatunkba. Többekközt abból a célból, hogy avárosi szinten egyetlen,magyar nyelvű elméleti tár-sadalomtudományi osztályne szűnjön meg. Mivel tény-leg nem indították be, mibeemeltük, a tanfelügyelő-ség részéről pedig jóvá-hagyták a bővítést. Onnanfelkerült az ügy a miniszté-riumba, ahonnan most, áp-rilis folyamán kellene meg-érkezzen a határozat,amelyből kiderül, hogytényleg hozzánk kerül, ésvárjuk a továbbtanulásibrosúrákat is, amikben márszerepelnek az új szakok.Mivel új évfolyamról vanszó, kedden a Minőségelle-nőrzési Bizottság járt az in-tézményben, valamint atársadalomtudomány osz-tály profiljának megfelelőkerettanterv is adott – szá-molt be dr. Tamási Zsoltigazgató. A líceumnak nemvolt szüksége extra beruhá-zásra, sem fejlesztésre,mert hagyományos típusú

osztályról van szó, ami a ta-nári kar kapacitásával le-fedhető, a termek és azegyéb felszerelés pedigeleve adott. A huszonnyolcúj társadalomtudományihely mellett, tizenegyedik-ben pedig szintén huszon-nyolc diák tanulhat majdesti tagozaton, ami egyedü-lálló Maros megyében. Ezaz osztály felnőttek ésolyan fiatalok számára el-érhető, akik valami miattkénytelenek voltak abba-hagyni középiskolai tanul-mányaikat, de most mégisszeretnének érettségizni,és érdekli őket a közigaz-gatási szakirány.
Bodnár Erika

Új évfolyam indul a katolikus gimnáziumban

Hatan Marosvásárhelyért

Szerdán, éjfél 12 órakor volt a leadási határideje a pol-gármesteri, városi és megyei önkormányzat képviselője-löltjei dossziéjának.  A városvezetői tisztségre valómegméretkezésre hat személy nyújtotta be iratcsomóját.Dorin Florea függetlenként, de a Nemzeti LiberálisPárt (PNL) támogatását élvezve, Soós Zoltán független-ként, de a magyar politikai alakulatok támogatásával,Dan Masca, a Szabad Emberek Pártja (POL) színeiben,Ionela Ciotlaus a Liberálisok és Demokraták Szövet-sége (ALDE) jelöltjeként, Sergiu Papuc Szociáldemok-rata Párt (PSD), valamint Nicolae Nicodim Matei NépiMozgalom Párt színeiben (PMP).A választási kampány május 6-án kezdődik, az ön-kormányzati választásokra pedig június 5-én kerül sor.
Központ
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Egy templom
romjaiból 
épített kastély 
Magyarózd ékessége az a kastély, mely a dombtetőn
magasodva elsőként kerül a faluba látogató figyel-
mébe. A négy sarokbástyás, francia gótikus stílusú
kastélyt Pekry Lőrinc, II. Rákóczi Ferenc brigadérosa
építette francia gótikus stílusban. 1682-ben épített
kastélyát, melyet 1732-ben újjáépítettek. A Radák-
Pekry kastély szent eredetű, olyan vonatkozásban,
hogy Pekry a forrói régi templom romjainak felhasz-
nálásával építette.

A Honfoglalás kora és
Ambrus lelkész említéseA település a Kis-Küküllőmentén, az Ózd patak völ-gyében, a Malozsa-völgynekis említett térségben talál-ható. A kanyargós völgy abogáti Maros-kanyarnál nyí-lik a Marosra. A völgyben hét falu ta-lálható: Bükkös, Cintos, Cse-kelaka – a mellékvölgyben–, Gambuc, Istvánháza, Lán-dor és Ózd. A két legnagyobb falu Ózdés Csekelaka, azonban egyi-kük sem éri el az ezres lé-lekszámot.Orbán Balázs így ír a fa-luról:

„…Ózd egyike hazánk és
faluinak, melynek létét a ha-
gyomány a honfoglalás
messze korára viszi fel,
amennyiben az idetelepült
s e falut alapított Ózd nevű
csapatvezérrel hozzák kap-
csolatba… de emellett Ózdot
érdeklőleg okmányi tudá -
sunk is messze korra felhat,
mert 1227-ben Ambrus ózdi
lelkész említtetik…”.

A völgyben ősidők óta
mindenki az anyanyelvét
beszéliNépességét tekintve Ma-gyarózd környéke vegyesvidék, ennek ellenére nemjellemzők rá az etnikai jel-legű konfliktusok.Horváth István ezt azalábbi sorokkal támasztjaalá:

„…ebben a világtól elzárt
völgyben annyira természe-
tes volt ősidők óta, hogy min-
denki az anyanyelvét beszéli,
a maga szokásait éli, mint
a lélegzetvétel…”.

A nehéz sorsú 
fejedelem szülőhelyeDr. Fekete Albert Az er-délyi kertművészet – Marosmenti kastélykertek című

| Központ hetilap | 2016 / 17 | április 28 – május 4.  | |



| ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK | / 7. /

| Központ hetilap |2016 / 17 | április 28 – május 4.  |

könyvében írja le, hogy atelepülés 1702-ben már azózdi kastély urának PekryLőrincnek és feleségének,Petrőczy Kata Szidóniánaka tulajdona. Az elzárt völgyben nemcsak Ózdnak, de Bükkösnek,Lándornak és Csekelakánakis híres udvarházaik, kas-télyaik voltak, de vásártar-tási joggal egyik településsem rendelkezett. Még fejedelem – a nehézsorsú Kemény János – isszületett Bükkösön, hol egy1647-es összeírás filegóriaés lugas összekapcsolt ki-alakítását mutatja, míg egynéhány évvel későbbi, 1655-ös inventárium, már többudvaros rendszerű, diffe-renciált reneszánsz kertetemlít.
A barokk idők parkjai-
nak elmaradhatatlan
kellékeA kastély Dicsőszentmár-tont Ludassal összekötő útmentén, dimbes-dombos,szőlőkkel telepített és erdőkoszorúzta domboldalonfekszik, mintegy tizenöt mé-terrel magasabban az útszintjénél. A kastélyt tizenkét métermagas védfeltöltés övezte,alatta a műúttal párhuza-mosan csordogáló patakvize táplálta a patkó alakúmesterséges tavat, a barokkidő parkjainak elmaradha-tatlan kellékét.
Sokáig nem lehetett tud-
ni, hogy a kastély építé-
sét ki és mikor kezdte elA felvezetőnkben rövidenmár említettük, hogy a fa-lura vonatkozó első okirataz 1332. évi pápai tized-jegyzék, mely szerint Már-ton nevű római katolikuspapja harminckét dinárt fi-zetett.Ózd birtokosai rövid idő-

közökben váltják egymást,míg végre, 1625-ben, há-zasság révén a bényei báróRadák család – Radák István– tulajdonába került elsőízben, aki Pekry Lőrincz ku-rucvezérnek zálogosítja el. Sokáig nem lehetett tudniazt, hogy a kastély építésétmikor és ki kezdte. Keresz-tes Gyulának azonban mégarról is tudomása van, hogyPekry ifjú feleségét, Pet-rőczy Kata Szidóniát 1682-ben az új kastélyba hozta. Egyik lányuk, Pekry Er-zsébet Therézia 1732-benbáró Radák Ádámhoz mentfeleségül, és így Ózd má-sodszor került a Radák csa-lád birtokába. 
Az első magyar 
versköltőnőA fent említett RadákÁdám építtette újjá a kas-télyt, melyet a század elején,II. Rákóczi Ferenc idejében– 1709-ben – a labancokfelgyújtottak és belseje ki-égett. Az újjáépítés alkal-mával kapta a kastély a ba-rokkos vonásait. Pekryné Petrőczy Szidó-nia (1658-1708) az első ma-gyar versköltőnő, az ellen-reformáció lírikusa. Árván nőtt fel és asszonyiélete viszontagságos volt. A mélyen erkölcsös, val-lásos érzületű írónő pana-szait költeményeibe foglalta,azokban kesergő lélekkelpanaszkodik élete körülmé-nyeiről, szenvedéseiről éscsalatkozásairól. 1708-ban,fiatalon, negyvenkilenc éveskorában halt meg. Költemé-nyeit Thaly Kálmán adta ki.
Teleki Ilona bárónő ide-
jében még nagy boros-
pincék voltak a kastély-
banAmi még az egykori Ma-gyarózdot illeti: e településesetében is igazi jobbágy-

faluról beszélhetünk, hiszenaz okmányokból kitűnik,hogy a Baládfiak férfiágaután a Radákokig, s főleg aPekry utáni Radákokig, nemvolt állandóan Ózdon lakóföldesúr. Fekete Albert arról is tud,hogy a falu lakosai is meg-maradtak jobbágyoknak;egyesek időközben kis föl-deket szereztek, de nagy-birtokosok soha nem ke-rültek ki a soraikból. Fő foglalatosságuk a sző-lőtermesztés volt. Híres voltaz ózdi bor, olyannyira, hogyegy XIX. század végi, párizsiborfesztiválon harmadik he-lyezést ért el. Teleki Ilona bárónő ide-jében még nagy borospin-cék voltak a kastélyban, ésinnen szállították a bortnyugatra. Amikor a fent említettcsalád 1945 után elmene-kült, az oroszok kifosztottáka borospincéket, a szőlőtő-kéket pedig az évek sorána parasztok hordták szét.Ma már nyoma sincs az egy-kori nagy szőlőknek, helyü-kön kopárak a domboldalak,a falu lakói csak saját fo-gyasztásra készítenek bort. 
A tetőszerkezet 
impozáns képet 
ad a kastélynakA tömör épületmag sar-kain egy-egy kerek torony-nyal épített kastély áll. Épí-tészeti formája a román-gótikus korból öröklődöttfrancia építészeti szellemtérhódításának főúri kas-télytípusa. Keresztes Gyula szakvé-leményezése szerint – amia Maros megyei kastélyokés udvarházak című mun-kájában olvasható –, a két-szintes épületmag homlok-zatai szimmetrikusak, a ke-rek tornyok ablakainak ki-osztása azonos. Magas te-tőszerkezetei impozáns ké-

pet adnak a domboldalonálló kastélynak. Főbejárata a homlokzatelé rizalitszerűen kiugróhall tengelyében van. Ugyan-olyan rizalit a hátsó hom-lokzat hosszában is készült,mindkettő főpárkány felettitimpanonos megoldással. 
A kastély belső 
díszítőelemeiHomlokzatait vízszinte-sen erőteljes övpárkányosztja ketté, az ereszek alattfőpárkány zárja le a hom-lokzatokat. Mindkét pár-kány profilozása a gótikusbehatásra vall. Méreteiben a nagy hallfoglalja magába az emeletrefelvezető, díszesen meg-munkált falépcsőt, melynekkarfája és mellvédje eszter-gályozott elemekkel készült. Ablakainak asztalosmun-kája gazdagon profilozott,a belső ajtók táblabetétesekés rátétszerűen díszítettek.A vastag falban lévő ajtókbélés és peremborításainakprofilozása barokk hatásalatt készült. Szintén Keresztes közléseszerint a hall és az emeletinagytermek falait különbö-ző, sokszorosan domború,kolbásztag-párkányok dí-szítik, íves hajlatokkal, amennyezeteket stukkó ro-zetták teszik díszessé. 
A félköríves fülkékben
egykor egy-egy szobor
álltA kastély homlokzataitaz ablak kőkeretei, könyök-lő- és szemöldökpárkányai

teszik értékessé. Az íves le-zárású kétszárnyú bejáratiajtó kerete szalagszerű le-kerekített élekkel és címer-rel ékesítve készült. A felette lévő emeleti ab-lak rézsútos kőkerete dísz-esen faragott, szemöldök-párkánya háromtagú. Az ablaktól jobbra és bal-ra, valamint a rizalit oldal-hosszain egy-egy félkörívesfülke díszítő elemként ké-szült. Feltételezhető hogyazokban egy-egy szobor állt. 
A toronyszobák kémé-
nyei archaikus formát
mutatnakA boltozatos pincék ab-lakai is kőkeretezettek. Aföldszint és a pince ablakaitkovácsoltvas rácsokkal lát-ták el, a szögvasból készítettrácsok keresztezéseit buj-tatással oldották meg, és ezis a barokk hatására vall. A kastély homlokzatai, ésazokat a barokkra jellemzővilágos – vaj – színre me-szelték. Magas tetőszerke-zeteit lapos cseréppel fedtékle, a tornyok szélvitorlái vál-tozatosak. A két nagy gyűj-tőkémény és a toronyszobákkéményei archaikus formátmutatnak. 

(befejező rész a 
következő lapszámunkban)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

A rendelkezésünkre bocsá-
tott dokumentációkértkülön
köszönet dr. Fekete Albertnek
és Keresztes Pálnak.
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Kampánystart

„Okosan, jogosan”
„Kitakarítom a városból a
szemetet!”
„Marosvásárhelyért dobban
a szívünk”
„Marosvásárhely többet ér-
demel”Nos, eme gyöngyszemek,mint tudjuk, sajna nem vál-tak be. A magyar nyugdíja-sok egy része nem okosanvoksolt négy éve…, valaholjogosan. A főszemetész rig-musa se jött be, habár de-riváltuk az utalást, de so-kunkból inkább utálástváltott ki a bizonyára poé-nosnak gondolt, de valójá-ban gagyi és visszatetszőjelszó. A „Marosvásárhe -lyért dobban a szívünk”-etelső blikkre kajáltuk, csakaztán fájt a tökünk tömege-sen eldzsanázni szavazni. A„Marosvásárhely többet ér-demel”-t már magyaráznisem kell, hogy miért mentmellé.Most azonban inkább azelőttünk álló kampányrafókuszáljunk, ha már kerültnagy nehezen egy olyan je-lölt, Soós Zoltán személyé-ben, akivel tényleg sanszos-nak tűnik Marosvásárhely„visszahódítása”. A vásár-helyi viszonyokat nem is-merők szerint akár mármost hátradőlhetnénk, hi-

szen az etnikai megoszláskvázi egyenlő (56-44 szá-zalék „oda”), és mivelegyetlen magyar jelölt szállharcba hét román ellen, aromán szavazatok majdszépen megoszlanak hetükközött, a magyarok pedigegységesen Soósra szavaz-nak, si cu asta basta, ahogya celebjuhász mondaná.Csakhogy mi tudjuk, hogya valóság sajnos más; ez al-kalommal is lesznek ma-gyar átszavazók, ahogymindig, és a románok vok-sai se fognak szóródni: a je-lenlegi polgármesterre sza-vaz majd a nagy többség, aPOL-os szabadember DanMasca és az ALDE-s (Libe-rálisok és Demokraták Szö-vetsége) magyarbarátnőIonela Ciotlaus kénytelenlesz beérni pár száz szava-zattal, a többi négy „futot-tak még” kategória. Utób-biak totál esélytelenek,vélhetően csak és kizárólagazért indították őket, hogynehezebben találjuk megSoós Zolit a szavazólapon. Na de, ha már másmilyena jelölt, másmilyen kam-pány is dukálna néki. Mertaz, hogy gruppen-bogrács-gulyásozunk párat a Maros-parton, aztán a kampányfi-nisben az ufók általtöbbszörösen elrabolt (de

sajnos mindig visszaho-zott) Pataky Attis elcsá-rogja a Hűtlent nekünk grá-tisz a Ligetben, eddig sevált be. Íme hát néhány öt-let, amivel fel lehetne tur-bózni a kampányt:
☻Ne az Eddát hívja mega Soós-stáb, hanem első-sorban mélymagyar nem-zetirock-bandákat: Kárpá-tia, Romantikus Erőszak,Ismerős Arcok, Megkocso-nyásodott Májdarabka sa-többi. Utóbbi egy death me-tal együttes, ergo anyugdíjas szavazótáborörömére alternatívakéntegy közeli teasátorban Ta-más Gábor kornyikálna, be-számolva a Donát úti orgo-nafák állapotáról, ésmeginvitálva őket a Hargi-tára
☻ Hatalmas tábortüzekesténként a Maros-parton,vidám gitározgatással, da-lolászással; a tábortűz ata-visztikus összetartozás-fí-linggel bír, és még melegítis. Csegzi ezekre nem

kapna meghívót, mert mégképes lenne megint rosszfát tenni a tűzre
☻ Krumpligulyás-főzé-sek helyett egy nagy Petry-stand felállítása a Sörpati-kánál, ahonnét mindenkikedvére és ingyen válogat-hat a különféle disznóalkat-részekből, és ott helyben elis készítheti – a potyát min-denki szereti!És végül lássuk, milyenparafrazált magyar sláge-rekkel kampányolhatna azÖSSZEFOGÁS jelöltje:
♪ (Illés: Az utcán) Néhakampányhangulatba’ az ut-cát járom egymagamba’,alig van kétnyelvű tábla,szavazzál hát Soós Zol-tánra, héjj!
♪ (Záray Márta: Homo-kóra) Szeretném a polgár-mestert végleg elűzni, sze-retnék már a székibebelecsücsülni; ugye, hogyjobb volna egy stramm ma-gyar gyerek? Szavazzatokrejám, emberek!

♪ (Fonográf: Élsz vala-hol) Élsz valahol, azaz itt,hol alig van már ág, ha aka-rod, én előidézem Virág úrbánatát (…) Sohasem látta -lak, sohasem hívtalak, demost kérlek, hogy szavazzrám, most az egyszer, mostaz egyszer…
♪ (Neoton: Egy kis nyu-galmat) A főtéren szoptataz anyafarkas, sok a kis je-lölt, de a Soós hatalmas…
♪ (Neoton: Nyár van)Nyár van, szoros fürdőga-tyában égetem magam anapon; nyár van, Peti And-rással párban fekszünk egycementlapon; de ha megje-lenik Máska, Csatlósjoliravárva, én inkább rögtön aMarosba ugrok!Csak aztán végül nehogyama dal kerüljön a toplistaélére, ami 2004 óta mindignégyévente: A választómindent megbocsát, min-dig megbocsát nekem,most is megbocsát nekem…

Molnár Tibor

Ne szépítsük, ne kozmetikázzuk: az elmúlt három
polgármester-választást, 2004-től errefele bizony
csúnyán buktuk! (A tizenhat évvel ezelőttit éppen
hogy.) Ama boncolgatásnak, hogy az utóbbi hármat
elsősorban a sokak által kevésbé lájkolt jelöltek
miatt (Kelemen Atilla, Borbély László, Frunda
György) veszítettük el, vagy egyéb okokból kifolyólag,
sok értelme nem lenne, ám néhány zseniális szlogent
az elmúlt kampányokból tán nem árt felidézni:

A Marosvásárhelyi
Személyeket Nyilván-
tartó Iroda a polgárok
tudomására hozza, hogy
az érvényben levő törvé-
nyek értelmében, a sze-
mélyazonossági iratok
lejárta utáni 15 napon
belül kötelesek a szemé-
lyeket nyilvántartó iro-
dához fordulni (abban a
körzetben, ahol lakhe-
lyük található) egy új,
érvényes személyazo-
nossági okirat kiállítása
érdekében. Ugyanezen

előírások vonatkoznak
arra a 14. életévüket be-
töltött kiskorúakra is.A Marosvásárhelyi Sze-mélyeket NyilvántartóIroda nyilvántartásában1017 személy szerepel,akiknek személyazonos-sági irata folyó év első ne-gyedévében érvényétvesztette, illetve eddigmég nem rendelkeztekszemélyazonossági irattal.Egy új személyazonos-

sági kibocsátásához szük-séges iratok (ha a szemé-lyazonossági érvényétvesztette):- típuskérvény (elér-hető az internetes oldalonis)- születési bizonyítvány– eredeti és másolat- házasságlevél – ere-deti és másolat- válási végzés - eredetiés másolat (esetenként)- férj / feleség halotti bi-zonyítványa (esetenként)

- eredeti és másolat(esetenként)- lakcímet igazoló okirat- 12 lejes nyugta, amelytartalmazza a személyazo-nossági kártya, valamintaz okmánybélyeg ellenér-tékét (5-ös ablak)- a régi személyazonos-sági okirat- szavazókártya (ese-tenként)További információk el-érhetők a 0265-250.391-es telefonszámon,

közvetlenül az iroda szék-házában (Marosvásárhely,Călăraşilor utca 26-28.szám), hétfőtől péntekig8.30 – 16.30 óra között,vagy az intézmény inter-netes honlapján: www.tir-gumures.ro
Claudia Trif 

ügyvezető igazgató

AZON POLGÁROK FIGYELMÉBE, AKIKNEK SZEMÉLYAZONOSSÁGI 
IRATAI 2016 ELSŐ NEGYEDÉVÉBEN ÉRVÉNYÜKET VESZTETTÉK
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Nyelvakasztók
Nem kell túlműveltnek
lenni ahhoz, hogy jól hasz-
náljuk anyanyelvünket. Az úgynevezett egyszerűemberek többsége színe-sen és szépen formálja megmondatait. A nyelvhaszná-latban is egyre nagyobb

teret nyer azonban a lusta-ságból, butaságból, de leg -inkább a nagyképűségbőladódó nyelvi helytelenke-dés. Szó sincs most arról,hogy rám tört volna anyelvvédő düh, egyszerűenfelbőszít egy-egy közsze-

replő taplósága. A suksükö-lésnek talán vége, itt aszukszükölés. Azt mondjaegy államtitkár, hogy a Par-lamentből hazatérvén, hakabátját a fogasra akassza(sic), azonnal magánem-berré válik. Nem. Közem-ber. Rangos közéleti figura,aki a nyelvhelyességi isme-reteit akasztotta - akasztja,ki tudja, mikor, és ki tudja,hova. Akárcsak az az ellen-zéki nagyarcú, aki olyanerősen artikulál, akárha jel-tolmács volna, ám osztjahelyett osszát mond.És mi szégyelljük ma-gunkat helyettük.
Dippold Pál 

Vona Gábor rejtett támogatói 
Két évvel a parlamenti cik-
lus lejárta előtt megkezdte
a választási kampányt a
Jobbik. Pontosabban az
elnöke, Vona Gábor, az
egyre ambiciózusabb
pártvezető, aki a közvé-
lemény-kutatási eredmé-
nyeken felbuzdulva meg-
célozta a kormányfői szé-
ket.A cél elérése érdekébena radikális Jobbikból nép-pártot, középpártot akar fa-ragni, hogy adott esetbenszalonképes koalíciós part-nere lehessen a Fidesznek,mert abban azért nem re-ménykedhet, hogy megnyer-hetik a következő ország-gyűlési voksolást. A Jobbika közvélemény-kutatási ked-vező eredményeit éppen an-nak köszönheti, hogy olyan,amilyen.

Ha ezen változtatni akar-nak, szolidabb, szalonképe-sebb irányba, akkor azokatveszítik el, akik ma még rá-juk szavaznának, hiszennéppárt, középpárt már vana pályán. Úgy hívják, hogyFidesz.Hiába szabadul meg VonaGábor az alvezéreitől, a ra-dikális, esetenként politikaibotrányoktól sem visszari-adó alelnökétől vagy a meg-vesztegethetetlen HegedűsLorántnétól, akik nem értik„az idők szavát”, a párt előttnyíló új távlatokat, az elen-gedhetetlen arculatváltást,a kívánt célt így sem fogjatudni elérni, mert az a poli-tikai erőtér, ahova igyekszik,már foglalt.Mégis lehet azért valamiesélye Vona Gábornak a ha-talomba kerüléshez. Ehhez

azonban árulóvá kellene vál-nia. Miért? Vannak olyan ha-talmi erők a világban, akiknagyon szeretnék OrbánViktort a miniszterelnökiszékből kilökni. Ha lehet,akkor demokratikusan, hanem, akkor másként –mondta Charles Gati, a Clin-ton-klán nagy barátja, ta-nácsadója. Ez a politikai erőmindent megtesz annak ér-dekében, hogy a kelet-kö-zép-európai térség legve-szedelmesebb politikai ve-zetőjét, legelismertebb po-litikai ellenfelét a minisz-terelnöki pozícióból kibil-lentse. Itt találkozik VonaGábor hatalmi ambíciója anemzetközi pénztőke hatal-mi terveivel.A globáltőke szinte kor-látlan anyagi ereje, az egészvilágra kiterjedő médiabi-rodalma nyújtotta manipu-lációs ereje, a mindenütt je-len lévő meghatározó poli-tikai befolyása olyan támo-gatást tud adni Vona Gábor„új” Jobbikjának, amivel méga közvélemény-kutatásieredmények szerinti meg-győző fölénnyel vezető Fi-desznek is vetélytársa le-het.Ma már minden tisztánlátó politikai helyzetelemzőszámára egyértelmű, Kele-ten és Nyugaton egyaránt,hogy a magyar „baloldal” –amely csak nevében baloldal– nem képes valós politikaialternatívát nyújtani a ma-gyar választóknak, vezetőikállamférfiúi képességekbenOrbán Viktor bokájáig semérnek, ezért más lehetőségután kell néznie az Orbán-és magyarfóbiás, gyarma-tosító szándékú erőnek.

Így jöhet a képbe az „újarcú”, a középpárttá, a nép-párttá avanzsáló Jobbik. Eh-hez a stratégiához még hoz-zátartozik, hogy a magyartársadalomban, egészen akövetkező választásokig,még két évig, fenn kell tar-tani az állandó feszültséget.Örökös követelésekkel (nyu-gati béreket a keleti körül-mények között; a munka-vállalók, a közalkalmazottakmondhassák meg, hogy mi-lyen feltételekkel hajlandókelvégezni a munkájukat;hogy a választók akaratábólalakult kormány programjamilyen legyen az oktatásban,az egészségügyben stb.),sztrájkokkal, tüntetésekkel.Egyáltalán, minden lehet-séges módon akadályoznikell a politikai hatalom bir-tokosait munkájuk végzé-sében, hangoztatva, hogysoha semmilyen intézkedésenem tisztességes.Európa nagyon nagy baj-ban van. A megmentésébenpedig egyre nagyobb szerephárul a kelet-közép-európaitérségre és annak spiritusrectorára (a magyar minisz-terelnökre).Európa a nyugati feléremár nemigen számíthat.Nyugat-Európa lélekbenmár elesett. Mostanság anémeteknél Angela Merkel-nek már jó irányba változika véleménye migráns-ügyben, de cselekedeteibentovábbra is minden válto-

zatlan. Merkel népszerűségeegyre csökken ugyan, de azelzavarásáról, a leváltásárólszó sem esik, mert nincs al-ternatívája. Kontinensünkegyik vezető államára, Né-metországra tehát nem szá-míthat Európa, de a többieurópai nagyhatalom is te-hetetlenül, bénán, bambánvárja sorsa beteljesülését.Csak egyetlen példa: azidegenek beözönlésére máremlegetik az európai hatá-rok lezárásának szükséges-ségét, de ennek érdekében,több mint egy év után iscsak odáig jutottak, hogy arepülőgépre való felszálláskörülményeit tovább szigo-rították, miközben a tenge-ren és a szárazföldön árad-nak az emberek.Pedig a már itt lévő milliósidegen tömeggel sem tudnakmit kezdeni, illetve egészEurópára (Kelet-Közép-Eu-rópára is) szét akarják osz-tani (kenni) őket, megfer-tőzve ezzel ezt a térségetis. Így ér össze a Jobbik ar-culatváltási szándéka, VonaGábor hatalmi ambíciója ahazai ellenzék és a nemzet-közi globáltőke szándékávala jelenlegi magyar kormány(kormányfő) leváltására ésEurópa megszállására.
Somogyi János

A szerző 
nyugalmazott ügyvéd
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Kettős spanyol siker született a 
terepduatlon Európa-bajnokságon
Marosvásárhelyen a Somostetőn és környékén került
sor az elmúlt hétvégén a terepduatlon Európa-baj-
nokságra, amelyet első alkalommal szervezett meg
hazánkban a marosvásárhelyi Master Ski&Bike klub
a szakszövetség, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hi-
vatal és helyi szponzorok által finanszírozva. A rendezvényen 24 or-szág mintegy 500 sportolójavett részt. A 2,75 km-es fu-tópályán, illetve 6 km-eskerékpárpályán az elit, azU23 és az amatőr kategóri-ában versenyzők 11 km-tszaladtak, illetve 28-at ke-rékpároztak, míg az ifjúságiés a paraatléta kategóriaszámára 8,25, illetve 14 kmvolt a teljesítendő távolság.A hazai triatlonszövetségvezetőjének, Klósz Péternek– aki egyben a helyi MastersSki&Bike klub elnöke is –,a nevéhez köthető sikeresmarosvásárhelyi rendezéstnagy sportdiplomáciai si-kernek nevezte a Nemzet-közi Triatlon Szövetség kép-viselője, Paul Groves, de ahelyi polgármesteri hivatalis.Az Európa-bajnokság ke-retében vasárnap megtar-tották az amatőr futók szá-mára kiírt, tizenkettedik al-kalommal megrendezettSzász Albert-emlékversenytis.Szombaton a terepduat-lon-Európa-bajnokság nőiversenyében spanyol győ-zelem született, hiszen Mar-garita Fullana Riera meg-védte címét az elit-kategó-riában, míg a szlovák Kris-tina Lapinova második lett,az orosz Julija Surikova pe-dig a harmadik. A juniorokkorosztályában a szlovákMatus Kozlovski, illetve azukrán Szofia Prima szerezte

meg az aranyérmet. A fiúknál a hazai közön-ség Kovács Szabolcs bronz -érmének örülhetett, ugyan-akkor a romániai színekbenversenyzők közül DarócziBalázs hatodik, Zöldi Bo-tond kilencedik, Tudor Ci-olacu tizenegyedik lett. Alányok mezőnyében BíróJúlia negyediknek teljesí-tette a 8,25 km szaladás,valamint 13 km kerékpá-rozás jelentette versenytá-vot. A fogyatékkal élők 4-es versenykategóriájábanhazai diadal született: Ro-bert Tălmăjan lett az első,a spanyol Rafael Solis Tor-res, valamint a holland RobNoordzij előtt. A terepduatlon Európa-bajnokság kísérő versenye-ként tartották meg szombateste az állatkert körüli er-dőben az úgynevezett Dra-cula Midnight Runt, azaz a6 és fél km-es távú éjszakaifutóversenyt, amelyen a Ma-rosvásárhelyi Rádió mun-katársa, Szép Zoltán sífutóért elsőként célba, aki a kö-vetkezőket mondta a távteljesítése után: „Mintegy100 versenyző vett részt azéjszakai futóversenyen, aholfejlámpával vagy kézilám-pával kellett szaladni a ki-jelölt terepen, ami nem voltkönnyű, hiszen egyes he-lyeken lefele, majd felfelekellett szaladni a meredek,bokros, sáros oldalakon. Él-veztem a terepet, egész napi

munka után jó energiale-vezetés volt számomra.”Vasárnap délután is spa-nyol duatlonos diadalmas-kodott, ugyanis Xavier JoveRiart teljesítette elsőként aversenytávot honfitársa,Joan Freixa Marcelo előtt,így mindkét versenycso-portban megszerezte azaranyérmet. Az Elite kate-gória 25 fős mezőnyéből 22duatlonos érkezett célba, aromán Ciprian Bălănescu aharmadik lett. Az U23-asok-nál, a fiúk mezőnyében aromániai Dániel Attila sze-rezte meg az ezüstérmet, ahorvát Silvije Tomac pediga bronzot, míg a lányoknála litván Anastasia Kruminadiadalmaskodott. A marosvásárhelyi SzászAttila, a néhai Szász Albertfia, aki a helyi MasterSki&Bike Klub sportolója,s egyben a rendezvény egyikszervezője a következőketjegyezte meg a megméret-tetésről: ,,Történelmi pilla-nat ez, hiszen Marosvásár-helyen először rendeztek

felnőtt Európa-bajnokságot,azaz európai színvonalú te-repduatlon EB-t. Mivel ma-gas volt a színvonal, az el-várások is azok voltak, rend-kívül szigorú követelmé-nyeknek kellett eleget tenni,amit sikerült teljesíteni. Anemzetközi bírók, a részt-vevők úgy a szervezéssel,mint a tereppel, a fogadta-tással, ugyanakkor a városnevezetességeivel is elége-dettek voltak. Mindez meg-erősít minket abban, hogytovább dolgozzunk, s idővel

hasonló, vagy még színvo-nalas rendezvényeket szer-vezzünk meg Marosvásár-helyen. A XII. Szász AlbertEmlékversenyen négy kü-lönböző starttal indult, majdsikeresen zajlott le mindenkorosztályban. Mindezenesemények célja, hogy azembereket rávegyük azegészséges életmódra, meg-szerettessük velük a moz-gást. Mindez nem csak azélsportról, a versenysport-ról, hanem a tömegsportrólis szól.”
A XII. Szász Albert Emlékverseny női ver-
senyszámában részt vett a 40 éves szlová-
kiai többszörös bajnok Katarina Drahovská
is, aki a második helyen végzett, ugyanak-
kor a Dracula Midnight Run éjszakai futó-
verseny női számában diadalmaskodott. Katarina gyerekkora óta hódol az atlétiká-nak, gyakran vesz részt rangos európai triatlonés duatlon versenyeken, ahol az évek soránmár számtalan oklevéllel és éremmel volt dí-jazva. A hétvégi rangos marosvásárhelyi sportese-ményen Katarinát férje és hét (!) gyermeke iselkísérte, akik közül kettő, a legnagyobb lányés fiú is részt vett a terepduatlon U23-as kate-góriájában, ahol előkelő második helyet sze-reztek. A rendezvény során készségesen álltak aKözpont felkérésére egy közös fotóra.
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A XII. Szász Albert Em-
lékverseny 40 – 49 éve-
sek női kategóriájában a
marosvásárhelyi Sidó
Katalin előkelő 5. helye-
zést érte el a hazai Sza-
kács Mária mögött, míg
a szintén 40 – 49 évesek
korcsoportját az erdő-
szentgyörgyi Csizmadi
Mihály Zsolt nyerte, vi-
szont a marosvásárhelyi
Torr Béla a 10. lett. A 42 éves Sidó Kata vé-letlenszerűen ismerkedettmeg az atlétikával, majd atriatlonnal, azon belül aduatlonnal is, jelenleg is-mert és elismert hazai ver-senyző. Férje, de gyerekeiis hódolnak ezeknek asportágaknak, mi több, ed-dig már számos versenyenvettek részt közösen a csa-láddal, ahol jó eredménye-ket értek el. Kata készsé-gesen válaszolt a Központnéhány kérdésére:

– Mióta sportolsz?– Gyerekkoromban ké-zilabdáztam és kosárlab-dáztam, aztán viszonylagkésőn, 28 évesen kezdtemel szaladni. Vonzott a tár-saság, akkor a baráti kö-rünk is ebből a közegbőlkerült ki, így mi is követ-tük őket. A nagyfiam fer-tőzött meg minket a triat-

lonnal, bár én a férjemmelkorábban is szaladtam.Náthánt 9 éves korábannagyon dicsérték a MasterSki&Bike klubnál, hogy te-hetséges kerékpározó, ígyeljutott az első verse-nyekre, ahova elkísértük.Aztán mi, szülők is elkezd-tünk biciklizni. Idővel ke-rékpározni, majd úsznikezdtünk, ő pedig triatlo-nozni kezdett, mi pedigújra követtük őt. A férjem,Rusz Sándor és a nagy-fiam, Náthán (15) triatlo-nozik, a középső fiam, Gás-pár (12) atlétikázik,lányunk, Hanna (5) mártanul úszni...
– Milyen versenyeken

szoktál részt venni?– Elsősorban a helyifutó- és kerékpárverse-nyeken, meg a triatlon te-rep-körversenyeken szok-tunk indulni, ez vonzminket, hiszen természet-barátok is vagyunk. Énminden évben részt ve-szek a Szász Albert Emlék-versenyen is, de számoshasonló rendezvényekenis rajthoz állok. 
– Hogyan sikerül felké-

szülnöd a versenyekre?– Ezekre a versenyekreegész évben kell készülni,

télen az alapozásra fekte-tünk hangsúlyt, terembenszoktunk erősíteni, emel-lett úszni és szaladni szok-tunk, viszont tavasszal aterem kimarad, ezt a ke-rékpározás követi, mi hetihat napot szoktunk ed-zeni, függetlenül az időtől,a lelkiállapottól. Mindezidővel része lett az élet-ünknek úgy, hogy két napkihagyás után már nemérezzük jól magunkat. Mierre a hobbinkra mindigtalálunk időt, ez már füg-gőséget jelent számunkra. 
– Hogyan sikerül a ma-

ximumot teljesítened több
téren, hiszen családanya-
ként is példamutató vagy?– Elég nehéz jelenleg a

férjem vállalkozásába isbesegítek, de mindig úgyoldom meg az edzéseket,hogy akkor edzem, amikora gyerekek óvodában, is-kolában vannak. Amikorők otthon vannak, akkorvelük vagyok, folytatom acsaládanya szerepét. Gás-pár és Hanna is többszöremlíti, hogy futó szeretnelenni, mint én, vagy kerék-pározó, mint apa, ezért na-gyon fontos, hogy mit látotthon a gyerek, mit tanula szülőktől, mert az szá-mára egy életre kihat.
– Milyen eredményeidre

vagy a legbüszkébb?– A legbüszkébb a triat-lon versenyeimre vagyok,ott általában dobogós

szoktam lenni a korcso-portomban, de a mostani,terepduatlon Európa-baj-noki 5. helyezésemre isbüszke vagyok, ami nagykihívás volt számomra. Azidén készülök életem leg-nehezebb versenyére, az,,X-MAN Romania” triatlonversenyre, amelyre június24-25-én kerül sor Nagy-váradon. Én az egyéni rö-vidtávon fogok résztvenni, ami 1900 méterúszásból, 90 kilométer ke-rékpározásból és 21,1 ki-lométer szaladásból áll.Remélem, jól fogok ott isteljesíteni. Örvendek, hogymind a versenyeken, minda magánéletben érzem acsaládom támogatását. Azminden mást kárpótol…
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A súgó, aki tátog
vagy kiabál
Két éve dolgozik súgóként Ferenczi-Tóth Katalin a
Tompa Miklós Társulatnál. A közönség számára lát-
hatatlan munkatársról kiderült, hogy jó esetben nem
is hallható, viszont a próbafolyamat során annyit ki-
abál, hogy elmegy a hangja. Elismerést ő a színészek-
től kap, akikhez néha annyi türelem kell, mint a
gyermekekhez. 

– Hogyan lesz valakiből
súgó?– Én nem a színház felőlérkeztem, hanem úgymondkintről. Meghirdették az ál-lást, benyújtottam az öné-letrajzom, behívtak egy in-terjúra és megkaptam.Ennek a szakmának nincsegyeteme, hogy valamilyenvégzettséget kérjenekhozzá, korábban egy virág-boltban dolgoztam, majd azikreimmel voltam otthon.Őszintén szólva nem tudom,hogy miért is tartottam eztérdekes szakmának, de mi-vel nagyon nehezen talál-tam munkahelyet, megpró-báltam.

– Hogyan kezdődött a
munkája?– Évad végén csatlakoz-tam, amikor már benne vol-tak egy előadás próbafolya-matában. Olvasópróbárahívtak be, vagyis bedobtaka mélyvízbe. Egy súgónaknem kell szöveget magolni,a végére úgyis megtanulja.A kollégák elmondták, hogymiről van szó és hagyták,csináljam. Az igazság az,hogy nagyon izgultam, hiszsenkit sem ismertem, egyteljesen ismeretlen közegbekerültem, ami akkor igen tá-vol állt tőlem.

– Ön nem látható része az
előadásnak. Nem hiányzik az

elismerés?– Én is megkapom az el-ismerést a színészektől, ésmegköszönik a munkám arendezők is. Most volt egyprodukciónk, a Rendezés,amiben én játszom a súgót,vagyis ülök, és nem csináloksemmit. Ez jó volt arra, hogyrájöjjek, egyáltalán nemvonz ez a fajta szereplés. Azén területemet nagyon sze-retem a színházban, és min-den színdarab a szívemheznő, amiben dolgozom, demásképp látom az egészet,mint egy néző. A teljes kép-ben ott van a próbafolya-mat: a sírás, a kacagás, a jó-és rosszkedv, a hibák, ez azemberhez nő, mint egy ked-venc tárgy, függetlenül attól,hogy a nézőknek tetszik adarab vagy sem. Két egy-forma előadás nincs, és mégnem jutottam el odáig, hogyunjam vagy a végét várjam.
– Lehet rangsorolni a

könnyebb és nehezebb dara-
bok között?– Az, hogy mi könnyebbvagy nehezebb, alkalom-függő. Ha a színésznek soka szövege, akkor többszörkell súgni, az egész próba-folyamat sokkal nagyobbmunka. Mire az előadáskész, a súgónak már nemsok dolga van, inkább a pró-bák alatt segítjük a színé-szeket. Az előadásokon már

csak afféle biztosítékkéntvagyunk jelen, hogy ha gondvan, akkor ott legyünk ésmegmentsük az előadást. 
– Honnan tudja, hogy a

színész elfelejtette a szöve-
get, nem csak hatásszünetet
tart?

– Az látszik az arcukon.Egy-egy enyhe ijedtség lát-szik a szemükön, és általá-ban olyankor már keresnekminket a tekintetükkel. Ezegy kiszolgáltatott helyzet,emiatt ki is alakul egy bi-zalmi viszony, kötődés. Eb-ben az atmoszférában akonfliktusokat is könnyebbkezelni, egyszerűbb, ha rá-juk hagyjuk, ha ránk kiabál-nak, vagy dühösek. Ilyenkoráltalában a próba után jön-nek és ártatlan szemekkelbocsánatot kérnek, amiértelkapta őket a hév. Nem sza-bad felvenni. Mindezzelegyütt a próbafolyamat amunkám legkedveltebb ré-sze, hisz akkor van rám alegnagyobb szükség. 
– Mi kell ahhoz, hogy va-

laki jó súgó legyen?– Talán a kollégák ponto-sabban tudnának erre vála-szolni. Rettenetesen nagytürelem kell, mert a színé-szek néha olyanok, mint agyerekek, ha szabad ilyetmondani. Mindenért képe-

sek a súgót hibáztatni, ki-sebb bújukért-bajaikért,még azért is, ha ők nem ta-nulták meg a szöveget. De fontos, hogy a sugó jólartikuláltan, szépen és tisz-tán beszéljen. Azt idővelmegtanuljuk, hogy milyenhangerősséggel beszéljünk,bár az előadásokon inkábbmár csak tátogunk. Ahhozugyanis, hogy a színész aszínpad közepén meghallja,olyan hangosan kellene be-szélnem, hogy azt már meg-hallaná az első sor is. Ezértaz előadáson a színész in-kább leolvassa a számról aszöveget, a próbákon megelőfordul, hogy annyira kellkiabálnom, hogy elmegy ahangom.
– Sokkal több a női súgó,

mint a férfi. Mit gondol, mi-
ért?– Nem tudtam, hogy ezegy nőies szakma, de azt hi-szem, érthető ez, hiszen anőknek sokkal nagyobb atürelme, mint a férfiaknak. 

Bodnár Erika

„...a próbafolyamat a
munkám legkedvel-
tebb része, hisz akkor
van rám a leg -
nagyobb szükség”

„...a színészek 
néha olyanok, 
mint a gyerekek”

Ferenczi - Tóth Katalin a Sirály próbáján
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