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Aggódnak a románok    Pontosabban: a székelyföldi románok civil szer-vezete aggodalmaskodik az RMDSZ törvényter-vezetei miatt. Aggodalmának egy, a Parlamentalsó és felső háza elnökeinek címzett nyílt levélbenadott hangot a Kovászna, Hargita és MarosMegyei Románok Civil Fóruma, ugyanis szerintüka tervezett törvények „újabb kiváltságokat” biz-tosítanának a romániai magyar közösségnek.

8. old. // HUMOR

A sikeres pályázatírás alapjai:
hogyan, mikor, kinek, mire?
Nagy tervekhez pénz kell! A 2017-es év számos lehetőséget nyújt azonvállalkozók, vállalkozni akarók számára, akikpályázati pénzekből szeretnék finanszíroznimegvalósítás előtt álló terveiket. 
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Zörgessetek 
és megnyittatik néktek   

Rigmányi Arnold koronkai református lelki-pásztor lelkész családban nőtt fel, édesapja isegyházi vezető volt, aki ma már nyugdíjas.Egész gyermekkora az egyházban és a gyüle-kezetben zajlott. 2008 szeptemberétől szolgála koronkai református gyülekezetben, amelyhezhozzátartozik a székelyboósi leányegyházköz-ség is. 

6-7. old. // INTERJÚ

A Teleki Téka hűtlen tulajdonosa Kedd este a Kemény Zsigmond Társaság legú-jabb összejövetelére került sor a Bernády Ház-ban, amelynek meghívottja Bányai Réka könyv-táros, a Teleki Téka munkatársa volt. Az előadó,a KZST elnökének, id. Csíky Boldizsár zene-szerzőnek a kérdéseire felelve elevenítette fela Téka történetét, fűszerezve azt érdekes, anagyközönség által kevésbé ismert részletekkel. 

5. old. // KULTÚRA

Tisztújítás   Új elnököt választott a Maros megyei RMDSZ,a „szövetség” legnagyobb - és legerősebbnekhitt, tartott - területi szervezete. Igaz, a múltpénteki választás csak hivatalosította a mártavaly decemberben, az addigi elnök kényszerűlemondása után kialakult állapotot. 
„Ilyen elismerést még soha
nem kapott bolyais diák” 

Múlt héten adták át az Ifjúsági Bolyai Pályázat elismeréseit Budapesten, ahol a
középfokú nevelési-oktatási kategória díját egy tizenegyedikes bolyais diáklány,
Csorvási Tímea vehette át. A csupán 17 éves Tímea nem akármilyen témakörben
alkotott maradandót: pályaműve a nárciszfélék Alzheimer-kórra gyakorolt gyó-
gyító hatását vizsgálta, amely eredménye alapot szolgáltat egy újfajta gyógyszer
gyártására. Mint mondja, nem vonzza az orvosi hivatás, de pályaválasztása bizto-
san a biológiával lesz kapcsolatos. A dolgozat vezetőtanára, József Éva biológia
szakos tanárnő is nagyon büszke Tímeára. 
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KOS: A héten érezni fogja, hogy a sors nem kí-méli, újabb és újabb terheket rak a nyakába. Hétközben szinte semmi másra nem lesz ideje, minthogy folyamatosan zűrt oldjon és feladatokatvégezzen el.
BIKA: Végre elérkezett az ön ideje és olyan te-rületeken villanthatja meg tudását és képessé-geit, ahol mindig is szerette volna, de eddig nemvolt rá lehetősége. Ez az út, amely eddig akadá-lyoztatva volt ön előtt, most végre megnyílik.
IKREK: A héten azt tapasztalhatja, bármerreis lép, falakba ütközik. Hiába elszánt és határo-zott, egyik célját, tervét sem képes véghezvinni.Álljon meg egy pillanatra és gondolkodjon elazon, mi van, ha azért akadályozzák, mert egy-szerűen nem most időszerű ezeknek a céloknaka megvalósítása?
RÁK: Igen fellélegezhet és örülhet, mert a csil-lagok jóslata szerint a héten mindennapra jutmajd valami pozitívum, kellemes meglepetés azéletben. Ezek tulajdonképpen előjelek, amik egymég nagyobb dologhoz vezetik.
OROSZLÁN: Ez a hét változatos eseményeketés fordulatokat tartogat önnek. A legtöbbjükolyan lesz, amilyenekre még csak nem is szá-mított. Ezzel együtt új kapuk és új lehetőségeknyílnak meg ön előtt.
SZŰZ: Emberi kapcsolatai jelentős szerephezjutnak a héten. Erős késztetést érez arra, hogyrendbe tegye őket és a fontosabb kapcsolataitápolja is. Most még arra is hajlandó, hogy sokkalnyilvánvalóbban fejezze ki az érzelmeit
MÉRLEG: Azon kaphatja magát a napokban,hogy egyre ellenmondásosabbak a gondolataiés az érzései is. Ha az ellentétes csillagállásokatsejti e mögött, akkor kitalálta, hol van a kutyaelásva.
SKORPIÓ: A héten úgy érzi majd, nem vágyikmásra, mint békére és nyugalomra, emiatt pedignehezen is rázódik majd vissza a mindenna-pokba. A héten nem is lesz képes a mélyebbkommunikációra.
NYILAS: Elsőre azt hiheti, hogy nyugodt és bé-kés hete lesz, de hamar szembesülnie kell majdennek az ellenkezőjével. Ráadásul közben jóvalérzékenyebb is lesz a szokottnál, emiatt lesznekolyanok, amikre jóval erőteljesebben reagálmajd.
BAK: Kifejezetten kicsattanó formában lesz ahéten, nagyszerű lesz a hangulata, tele lesz po-zitív energiákkal. Szinte most bármit képes leszvéghezvinni, illetve bárkit meggyőzni egy ötle-téről, avagy lehetőségről.
VÍZÖNTŐ: Mostanában az a jézusi mondásuralkodik el az életén, miszerint ahogyan visel-kedik másokkal, úgy fognak majd önnel is. Emel-lett tele lesz tettvággyal, amit érdemes kihasz-nálnia és folyamatosan építgetnie a magánéletétés a karrierjét.
HALAK: Heti feladatai közé tartozik, hogy elő-vegye a mélyre ásott problémáit és megoldjaazokat. Erre van szükség ahhoz, hogy a közelgőváltozások elé már tiszta lappal nézhessen.
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le velek és más féle írások köz -
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nem őrzünk meg és nem küldünk
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Itt a tavasz! Ezzel a címmel tartanakrendkívüli szimfonikushangversenyt március 2-án,csütörtökön este 7 órakora Kultúrpalota nagytermé-ben. Vezényel Erdélyi Dánielmagyarországi karmester,hegedűn játszik Mălina Ci-obanu. Műsoron: Lalo – Spa-nyol szimfónia, Schumann– 4. d-moll-szimfónia. Ahangversenyre a 20-as szá-mú bérletek érvényesek. 
ByTheWayMárcius 2-án a Jazz and Blu-es Clubban lép fel a ByThe-Way formáció. A háromtagúcsapatot a nézők a 2013-as X-faktorban ismerhettékmeg, ahol a fiúk 2. helyezéstértek el, és hatalmas rajon-gótáborra is szert tettek.Fél év után az eredetilegnégytagú csapatból kiváltPatocska Olivér, de a többiekfolytatták a közös zenélést.Az év végére jött ki elsősaját nagylemezük … for lifecímmel, amivel azt üzenik,hogy hosszú időre tervez-nek. Vavra Bence, Feng YaOu es Szikszai Péter külön-külön is jó ideje zenél már,de együtt él igazán művé-szetük.
Múlt és jövő – 
könyvbemutatóEgy közel negyedszázadaelhunyt lelkész költő, KónyaLászló verseskötetét ismer-hetik meg a marosvásárhe-

lyi irodalombarátok március3-án, pénteken 18 órakor afelsővárosi reformátustemplomban. A napokbanmegjelent Múlt és jövő címűkönyv lírai gyűjtemény aXX. századi szerző hagya-tékából. Kónya László 1937-ben közreadott első köte-téhez Reményik Sándor írtelőszót. Az esten közremű-ködik Lozsádiné Kónya Klá-ra, a költő lánya. A könyvetNagy Miklós Kund újságíróméltatja. A költeményekbőlfelolvas Nagy-Dónáth Kata-lin. A Korál ifjúsági zenekarmegzenésített verseket adelő. Fellép Aszalos Enikőoperaénekes. A rendezvényházigazdája Kántor Attila lelkipásztor.
Száll a világ – verses-
zenés összeállítás Március 6-án 19 órától amarosvásárhelyi Ariel Ifjú-sági és Gyermekszínházbanlátható a Száll a világ című,Weöres Sándor műveibőlkészült verses-zenés össze-állítás Artsy M Diákszíntár-sulat előadásában. Az da-rabot dr. Gyéresi Júlia ren-dezte, szakmai tanácsadó:Illés Alexa. Támogatók: Ma-ros Megyei Tanács, Com-munitas Alapítvány. Hely-foglalás a 0749-016-679-es telefonszámon
Kirándulás 
nyugdíjasoknakA Romániai NyugdíjasokEgyesületének Maros me-

gyei fiókja március 14-énkirándulást szervez tagjaiszámára a parajdi sóbánya– Szováta – Vármező útvo-nalon. A kirándulás soránpisztrángevés is lesz Vár-mezőn. Iratkozni keddtőlpéntekig 10–13 óra közöttlehet az egyesület maros-vásárhelyi, Bolyai utca 36.szám alatti, emeleti szék-helyén. 
Anastasia Vdovkina és
Egri András kiállítása Marosvásárhelyen, a Ber-nády Házban mutatkozikbe a kolozsvári művészhá-zaspár. A március 2-án, csü-törtökön 17 órakor nyílótűzzománc- és festészeti ki-állítás a fiatalabb alkotó-nemzedék két markánsegyéniségét ismerteti mega helyi közönséggel. AMoszkvában született Anas-tasia Vdovkina a nagy ha-gyományú orosz tűzzo-máncművészet nemzetkö-zileg is ismert képviselője.Évek óta aktívan jelen vana romániai képzőművészetiéletben. Férje, Egri Andrásis sikeres tűzzománcmű-vész, de fest is, ólomüveg-ablakokat is tervez. Közöskiállításuk művészi szépsé-gekben, jelképekben gazdaglátványt kínál a nézőknek.Munkásságukat Nagy Mik-lós Kund művészeti író mél-tatja a megnyitón
Rocksuli-klubest: 
Hungarocell & Bronx
koncertA Rocksuli zenész csere-program keretében március4-én kettős koncerttel vár-ják az érdeklődőket. Fellépa Hungarocell (Magyaror-szág) és a Bronx (Marosvá-sárhely) együttes. A belépő10 lej, rocksuli-tagoknak in-gyenes. Helyszín a Jazz &Blues Club, Marosvásárhely,Sörház utca 3.

KÁR KIHAGYNI |



Új elnököt választott aMaros megyei RMDSZ, a„szövetség” legnagyobb -és legerősebbnek hitt, tar-tott - területi szervezete.Igaz, a múlt pénteki vá-lasztás csak hivatalosí-totta a már tavaly de -cemberben, az addigi el-nök kényszerű lemondá-sa után kialakult állapo-tot. Hogy milyen okok vezettek Brassai félreállításához,az egyértelműen meg nem állapítható, a magyarázattalmaga az RMDSZ sem sietett a nyilvánosság elé. Annyilátszott, hogy lassan elvesztette a régiek bizalmát,akiknek a támogatása nélkül nem kerülhetett volnavezető pozícióba. Tán emlékeznek még, hogy ez a „bi-zalom” repítette az egykor Kelemen Atilla udvari lelké-szének mondott Brassait, némi ügyvezető elnöki átmenetután, a megyei elnöki székbe. Aztán az öregek, tapasz-talván, hogy önállósította magát, s nem viszonyul az ál-taluk elvárt alázattal útmutatásaikhoz, elvárásaikhoz,hirtelen félreállították. Brassai bukásához gyaníthatóanaz is hozzájárult, hogy miközben elvesztette a „régimotorosok” - Markó, Borbély, Kelemen Atilla - bizalmát,nem sikerült az országos szinten egyre befolyásosabbszékelyföldi csoport - gyakorlatilag ide sorolandóKelemen Hunor is - támogatását megszereznie. Péter Ferenc szerencsés helyzetben tudhatja magát,egyaránt élvezi mind a két említett erőcsoport támoga-tását. Egyelőre. Mert előbb-utóbb neki is tapasztalniakell, hogy egy fenékkel két lovat megülni: esélytelenvállalkozás. Márpedig a régi vonalasok és a „fiatal far-kasok” közötti ellentétek sejtéseink szerint legalábbannyira feloldhatatlanok, mint a magyarországi liberálisbal- és jobboldal, az MSZP és a Fidesz közöttiek. PéterFerenc elnöki pozíciója is csak akkor szilárdulhat majdmeg, ha valamelyik csoport a másik fölé kerekedik.Addig azonban kényes és veszélyes egyensúlyozásrakényszerül a két oldal között.Magára a pénteki tisztújításra visszatérve: az a tény,hogy egyedül a későbbi győztes jelöltette magát, számoskérdést vet fel a megyei szervezeten belüli állapotokatilletően. Két változat lehetséges, egyik sem fest túlbiztató képet: vagy annyira lejáratódott az elnöki tisztségpresztízse, hogy senki sem tartja érdemesnek az értevaló vetélkedést, vagy valakik előbbre valónak tartják,hogy bizalmi emberüket hozzák pozícióba, semmintadnának a pártdemokrácia akár látszatára is.Péter Ferenc a megyei szervezet megerősítését és abelső feszültségek oldását tartja legfőbb feladatának.„Nem vagyunk könnyű helyzetben, mert egyre nagyobba bizalmatlanság a politikusokkal szemben, közösségépítőmunkát kell végeznünk, hogy visszanyerjük a magyarságbizalmát” - mondta az új elnök. Nos, ha egy új vezetőmegválasztása valamiféle mérföldkőnek tekinthető egyszervezet életében, akkor Péter eme kijelentése kifeje-zetten az: nem tudni, mennyire őszinte, de nyílt bevallásaannak, hogy az RMDSZ bizony elvesztette a magyarságbizalmát. Úgy fest, innen akár új fejezetet is lehetne kezdeni...  Véleményem szerint. 
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VÉLEMÉNYEM SZERINT

Szentgyörgyi László

Tisztújítás „Ilyen elismerést még soha nem kapott bolyais diák”
Múlt héten adták át az Ifjúsági Bolyai Pályázat elismeréseit Budapesten, ahol a
középfokú nevelési-oktatási kategória díját egy tizenegyedikes bolyais diáklány,
Csorvási Tímea vehette át. A csupán 17 éves Tímea nem akármilyen témakörben
alkotott maradandót: pályaműve a nárciszfélék Alzheimer-kórra gyakorolt gyó-
gyító hatását vizsgálta, amely eredménye alapot szolgáltat egy újfajta gyógyszer
gyártására. Mint mondja, nem vonzza az orvosi hivatás, de pályaválasztása biz-
tosan a biológiával lesz kapcsolatos. A dolgozat vezetőtanára, József Éva biológia
szakos tanárnő is nagyon büszke Tímeára. 
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Még nem sikerült 
feldolgoznia 
az elismerést„Óriási élmény volt szá-momra a díj átvétele, hiszenegyáltalán nem számítottamrá, sőt, a beküldése sem mentsimán” – meséli Tímea, ésmagyarázza is, hogy a Bolya-iból még készült erre a pá-lyázatra egy munka, és őketértesítették a továbbjutásukróla beküldés után pár nappal.„Biztos voltam benne, hogyaz enyém nem került be méga jók közé sem. Aztán kiderült,hogy késve ért oda a dolgo-zatom, és emiatt a pesti ver-seny előtt alig két héttel tájé-koztattak arról, hogy én is to-vábbjutottam. Nagy megle-petés volt számomra, hogy ahektikus történések ellenéreén vehettem át a díjat. Az el-ismerést még mindig nem si-került feldolgoznom, pedigazóta rengeted dicséretet kap-tam” – mondja a fiatal bioló-gus. 
Gyógyszeripari innovációArra a kérdésünkre vála-szolva, hogy miként döntöttezen téma mellett, Tímea el-mondta, hogy már tízedikosztály végén tudatosan ké-szült arra, hogy tudományosmunkát végezzen, és szólt iserről tanárnőjének, József Évá-nak.  „Szeptember elején végüla tanárnőm talált rá a pályá-zatra. Az evolúció elméleténekgyakorlati felhasználásai volta témakör, és azt találtuk ki,hogy a gyógyszeripari felhasz-nálásban tudnánk kutatni. Anárciszokra és azok felhasz-nálására már következő lé-pésként leltünk rá és ötlöttükki közösen a pályamunkámat”– idézi fel. Megtudtuk azt is, hogy akutatás két intenzív hónapot

vett igénybe, amelyben a nár-ciszokban fellelhető hatóanyagaminosavkódjával dolgozott,összehasonlította a különbözőnárciszfajok ezen szekvenciáit,hogy meg tudja határozni azevolúciós családfájukat. A csa-ládfában pedig megkapta azta fajt, amely a gyógyszergyár-tásban használatos legköze-lebbi rokona. „Ezzel megha-tároztam egy új fajt, amely azorvostudomány számára al-kalmas lehet a gyógyszer-gyártásban” – mesél a nemmindennapi eredményérőlTímea, és az sem véletlen,hogy a biológia a kedvenc tár-gya, de a földrajz és a magyarirodalom is közel áll a szívéhez. 
Meghívták a 
szegedi egyetemreBár még az egyetem kivá-lasztására ráér, orvos nemszeretne lenni, ám hivatásamindenképp a biológiáhozfog kapcsolódni. A versenysorán meghívást kapott a Sze-gedi Tudományegyetem meg-látogatására, ami majd meg-ítélése szerint segíteni fog atovábbi tervei körvonalazá-sában.  
„Nagyon komoly 
eredmény ez”József Éva, a Bolyai FarkasElméleti Líceum biológia sza-kos tanárnője is rettentőenbüszke Tímeára. „Nagyon ko-moly eredmény ez egy tizen-egyedikes diáktól. A nyáron,amikor a pályázat kiírása meg-jelent, már akkor gondoltam,hogy nehéz feladatnak állunkelébe, de úgy véltem: érdemesbelevágnunk. Reméltem, hogydiákjaim eleget tudnak tenniaz elvárásoknak. Két dolgo-zatot készítettünk, mindkettőtbehívták a Nemzeti Erőfor-rások Minisztériumába – a

hat legjobb közé – végső ér-tékelésre. Nagyon örvendek,hogy a nyertes is közülük ke-rült ki” – mondja a tanárnő.
Rangos külföldi 
egyetemek módszereit 
alkalmaztákA tudományos dolgozat ve-zető tanáraként József Éva el-mondta, hogy a dolgozatbana modern molekuláris bioló-giai kutatás módszereit hasz-nálták fel, azt a részét, amitiskolai körülmények közöttmeg lehet valósítani. Ilyenmódszernek bizonyult a bio-informatikai feldolgozás, ami-hez egy számítógép szükséges,illetve a molekuláris adatbá-zisok ismerete, és ezekben azadatbázisokban való keresésés feldolgozási módszerek al-kalmazása. „Az eljárásokatCambridge-ben és az EurópaiBioinformatikai Intézetbentanultam. Innen már egy lépésvolt, hogy ezeket a módsze-reket az evolúció témaköré-ben úgy használjuk fel, hogya gyakorlatban már gyógy-szerek előállítására használtnárciszfaj legközelebbi roko-nát megkeressük. Erről szóla dolgozat, vagyis arról, hogymilyen más nárciszfajt lehetnefelhasználni az Alzheimer-kórgyógyítására, agalantamin elő-állítására” – részletezi a pe-dagógus, aki azt is hozzáteszi,hogy nagyon büszke arra,hogy külföldön is értékelik amunkájukat, valamint örülannak, hogy nem csak jómaga,hanem diákjai is szeretik akihívásokat.„Az elismerés igazolásaannak, hogy munkánk nemhiábavaló és az elkövetkezőkihívásokba is érdemes be-levágni. Merem hinni, hogy alegtöbb diák számára ez mun-ka élvezetes és végső soronörömet, a későbbiekben pedig

sikereket jelent” – mondta abiológia szakos tanárnő.
Tudományos pálya 
már fiatal korbanAz Ifjúsági Bolyai-díjat2000-ben hozta létre az Em-beri Erőforrások Minisztéri-uma, azzal a céllal, hogy von-zóvá tegyék a tudományos,

kutatói pályát már egész fiatalkorban. Az idei évben a pá-lyázat témája Az evolúció el-mélete és gyakorlati alkalma-zásai vagy Mesterséges evo-lúció: Új baktériumok létre-hozása és felhasználása azemberi életminőség javításáravolt.
Pál Piroska

Csorvási Tímea (balról a harmadik) József Éva tanárnő,  Palkovics László 
államtitkár, illetve a többi nyertes és tanáruk társaságában a budapesti díjátadón.
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A sikeres pályázatírás alapjai: hogyan, mikor, kinek, mire?
Nagy tervekhez pénz kell!

A CEPU (Centru de ElaborareProiecte Unionale) 2006. október23-án egy virágzó magyarországieurópai uniós pályázati tanácsadóivállalkozás leányvállalataként jöttlétre. Célja, hogy megfelelő infor-mációkkal, ötletekkel, javaslatokkal,szakértelemmel és az általuk meg-írt, összeállított sikeres pályáza-tokkal ügyfeleiket a lehető legtöbbtámogatáshoz jutassa, úgy az uniós,mint a hazai forrásokból. Kijelent-hető, hogy Románia egyik legsike-resebben működő pályázati taná-csadó és pályázatíró irodája, többmint 400 kedvezően elbírált pá-lyázatot tudhat maga mögött 58millió euró értékben, országos le-fedettségének köszönhetően ügyfe-lei nemcsak a megyében, hanemaz egész országban megtalálhatóak.Jelenleg egy irodája van Marosvá-sárhelyen, de újabb munkapontokmegnyitását tervezi, többek közöttKolozsváron és Nagyszebenben.„A 2017-es év jónak ígérkezik,hiszen nagyon sok pályázat várható,már február 23-án megjelent egy1 millió euróig terjedő keretösszeg-gel a kis- és középvállalkozásokszámára. Igaz, ez nem teljesen 100százalékosan visszatérítendő tá-mogatás, hanem 40-70 százalékközött mozog, régiókra van fel-bontva, a kevésbé fejlettebb régiókesetében pedig nagyobb a visszanem térítendő rész” – meséli azigazgató.
Hogyan történik 
a folyamat?Minden pályázat esetében az el-sődleges cél, hogy az adott vállal-kozás fejlődőképes, ezáltal pedig

nyereséges legyen, illetve, hogy mi-nél több munkahelyet teremtsen,ami érthető módon egyre gyakoribbkritériummá válik. Bár van, hogyopcionális, viszont ezzel csökkena nyerés esélye is, mivel mindenalkalmazott után pontszám jár. „Te-gyük fel, hogy adott egy pályázatiprogram 10 millió eurós keretösz-szeggel. Ha a keret elfogy, hiábavan elbírálva pozitívan, kívül esikabból a pontszámból, ami a nyerésiesélyeket biztosítaná. Továbbá, hacsak 100 pályázatra van keret, debeadták közel 200-an, akkor nem-csak az van előnyben, aki biztosítalkalmazottat, hanem a beadásihatáridőt is figyelembe veszik töb-bet között.” 
Gyorsaság 
és precíz munkaSajnos kívülálló „laikusként” azember azt gondolja, hogy bővenvan rá idő, azonban a határidőknagyon szűkösek, a tavalyi évbenpéldául volt olyan vidéki pályázat50-70 ezer euró közötti összeggela fiatal vállalkozók számára, amikevesebb mint egy hét alatt be-zárt.A fiatal kezdők, akik most lépnekbe a vállalkozói piac világába mégnagyon „zöldfülűek” ebben a te-kintetben, hiszen csupán a médiá-ban látják azt, hogy miről van szó,egy jó reklám pedig hamar révbeér. Ott van például a nemrégibenközétett „Start-Up Nation Romania”200.000 lejes támogatás vissza nemtérítendő program, aminek elsőrenagyon jó és ígéretes a reklámja,azonban a dolgok mögé kell látni.Meg kell felelni a különböző krité-

riumoknak, mint például napi 8órás alkalmazás meghatározatlanidőre szóló munkaszerződéssel, avállalkozó szakképesítése és ígytovább. Ha valaki elmegy egy pá-lyázatíró céghez, az már előtte egyjól megfontolt, kivitelezhető ötlettelkell, hogy előálljon. Meg kell hatá-rozza, hogy hol van a célpiaca, kika vevői, milyen területen, hol alakulki az értékesítési piac és mennyiért,mivel ezeket a pályázatba mindbele kell foglalni, hogy kialakuljonegy reális és megvalósítható terv.Ha valaki elmegy egy pályázatírócéghez, az már előtte egy jól meg-fontolt tervvel kell, hogy előálljon.Össze kell állítsa az üzleti tervet,meg kell határozza, hogy ki a cél-közönség, milyen területen, hol ala-kul ki az értékesítési piac és meny-nyiért, mivel ezeket a pályázatbamind bele kell foglalni, hogy kiala-kuljon egy reális és megvalósíthatóterv.
Ha nyertes a pályázatA pályázat sikeressége többekközött azon is múlik, hogy mennyirejól tud együttműködni a szaktaná-csadó/pályázatíró a pályázni kívá-nóval. A neheze a pozitív elbírálásután következik, mert mindezeketgyakorlatba is kell ültetni. Be kelltartani lépésről-lépésre a leírtakat,meg kell tartani az alkalmazottakat,beruházásokat, eszközöket, amipályázattól függően minimum 3-5év közé tehető. Ha az ellenőrzőmechanizmus során kiderül, hogyezek hiányosak vagy nem pontosak,az adott vállalkozás könnyen „el-bukhat”, ami a pénz visszafizeté-sével jár.

A sok nehézség ellenére érdemesés kell pályázni, 2007 óta Románi-ában több ezer cég fejlődött pá-lyázati pénzek útján és ezek az uni-ós pénzek az állampolgárok, cégekadójából tevődnek össze, így osz-tottak le Romániában a 2014-2020-as időszakra 43 milliárd euró össze-get. „Bár nem annyira egyszerű pá-lyázni, de aki komolyan akarja, ésezáltal szeretne fejlődni, illetve be-tartja  a szabályokat, annak nagysegítség lehet ez a lehetőség. Meglehet azt is oldani, hogy elmegyeka bankba, felveszek egy hitelt ha-talmas kamattal, és azt visszafizet-tem 10-20 év alatt.” A CEPU Kft., akik pontosan 10éve vannak a piacon, úgy látják,hogy az utóbbi években javult arendszer, és bár még mindig utolsókvagyunk az uniós pénzek lehívá-sában, talán Bulgáriát előzzük meg. 
Timár Tímea

A 2017-es év egy olyan pályázati ciklus, amely számos lehetőséget nyújt azon vállalkozók, vállalkozni akarók számára, akik pályázati
pénzekből szeretnék finanszírozni megvalósítás előtt álló terveiket, fejlesztéseiket. Annak ellenére, hogy ez a pályázati rendszer – kü-
lönösen Romániában, ahol még mindig nagy a bürokrácia, még mindig rengeteg dokumentációt kérnek – nem teljesen gördülékeny, ér-
demes és kell is pályázni! - állítja Szentgyörgyi András, a CEPU értékesítési igazgatója. 
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A Teleki Téka hűtlen tulajdonosa 
Kedd este a Kemény Zsigmond Társaság legújabb
összejövetelére került sor a Bernády Házban, amely-
nek meghívottja Bányai Réka könyvtáros, a Teleki
Téka munkatársa volt. Az előadó, a KZST elnökének,
id. Csíky Boldizsár zeneszerzőnek a kérdéseire felelve
elevenítette fel a Téka történetét, fűszerezve azt ér-
dekes, a nagyközönség által kevésbé ismert részle-
tekkel. Az esemény után Bányai Réka megosztott
velünk néhány gondolatot az intézmény egyik „hűtlen”
tulajdonosáról, a könyvtárt támogató alapítványról,
valamint a könyvrestaurálás és a digitalizálás fontos-
ságáról. Az összejövetelen részt-vevőknek igazi kulturálisélményben lehetett részüka KZST estjén, hiszen azakusztikai és vizuális élmé-nyen kívül ismeretekkelgyarapodhattak a Téka tör-ténetéről, mindennapjairól.Az esemény első mozzana-taként a zenéé volt a fősze-rep. Hogy mit is hallottunkés kik voltak az előadómű-vészek, arról az est házigaz-dáját, Csíky Boldizsárt kér-deztük. „A ZenepedagógiaiFakultás három diákja, SárdiTamás zongorán, Boér Ká-roly gitáron és MoldovánZalán ütőhangszeren ját-szott. Amit előadtak, az egyBartók műnek a feldolgo-zása volt. Bartók négy kö-tetben írt népdalfeldolgo-zásokat Gyermekeknek címalatt. Mindenik különbözőtájegységekről származónépdalok sorozata. Bartókezeket saját nyelvén dol-gozta fel, de ez a kis együttesmegpróbálta más stílusban,más zenei nyelvezetben be-mutatni. Manapság eléggédivatos, hogy klasszikus da-rabokat vagy népdalokatfeldolgoznak, mai előadóinka dzsesszhez értenek. Elő-ször eljátszották a darabo-kat teljes szöveghűséggel,majd saját fantáziájukbólkiindulva kommentárokatfűztek a dallamhoz".

A könyvgyűjtemény 
kb. 1000 kiadvánnyal
gyarapodik éventeMiközben a kivetítőn aTeleki Téka „életének” rész-leteit bemutató képek kö-vették egymást, Bányai Rékaa könyvtár jogi helyzetét is-mertette, majd a Téka-ala-pítóról és leszármazottairólbeszélt, illetve a mindenkorifenntartókról, tulajdono-sokról. Az épületben akönyvtáron kívül más in-tézmények is helyet kaptak,sőt sokáig még lakói is vol-tak és gazdasági udvara is.2007-ben került teljes egé-szében a könyvtár haszná-latába. A rendszerváltáselőtt sok volt a korlátozás– (tiltott könyvek, zároltraktárak stb.) –, de a válto-zást követően több mindenjó irányba mozdult el. Si-került az épületet kívül-be-lül felújítani, a könyvtár évikét kiállítást, Beszélő Köny-vek-sorozatot szervez anagyközönség számára,részt vesz a Vásárhelyi For-gatagon, a Múzeumok Éj-szakáján, vagy a mikházirendezvényeken is. 1990-től kezdődően a könyvgyűj-temény kb. 1000 kiadvány-nyal gyarapodik évente. Bá-nyai Rékától kevésbé ismertrészleteket is megtudtunk,például azt, hogy egy „hűt-len” tulajdonosa is volt az

intézménynek. „Teleki Ká-roly volt az utolsó tulajdo-nosa a Tékának az 1949-esállamosítás előtt, aki egybena sáromberki kastély és bir-tok tulajdonosa is ebben azidőben. A Teleki Tékánál agondnoki, kurátori tisztsé-get töltötte be, és neki kel-lett volna gondoskodnia akönyvtár fenntartásáról,gyarapításáról. Ő azonbannemcsak ennek a feladatá-nak nem tett eleget, hanema könyvtár állományábólértékes könyveket adott el– többek közt az egyetlenCorvinát, 14 darab ősnyom-tatványt, kb. 50 régi magyarkönyvet és más igen értékesritkaságokat. Ezeket mainapig sem sikerült vissza-szerezni a könyvtár számá-ra, sőt részben fellelni sem”– mondta el lapunknak akönyvtár mai őre. 
A Teleki Téka Alapítvány
1993-ban jött létrePozitív dolgokról is vanazonban beszámolnivaló,hiszen az utóbbi két és fél

évtizedben sok mindent si-került megvalósítani egyalapítványnak köszönhető-en. „1993-ban Bázelben ala-kult meg a Teleki Téka Ala-pítvány, amelyet a Telekicsalád külföldön élő tagjaihoztak létre azért, hogy amarosvásárhelyi könyvtártevékenységét segítsék. En-nek az úgynevezett leány-vállalata 1999-ben jött létrevárosunkban ugyanezzel anévvel. A Téka munkatársai,a Teleki család néhány tagjaés közéleti személyiségekvesznek részt ennek a mű-ködtetésében, és a fő céljaaz, hogy pályázati pénzekbőlszerezzen támogatásokat”– tudtuk meg Bányai Réká-tól.A könyvrestaurátor mű-hely már az 1960-as évektőlműködik, de abban az idő-ben még nem volt ilyen irá-nyú felsőfokú szakképzés.A könyvtárnak csak 13 évevan képesített restaurátoraés sikerült az utóbbi évek-ben a műhelyt is felszerelniolyan eszközökkel és anya-gokkal, amelyek lehetővé is

teszik a munka szakszerűvégzését. 
Elkezdődött 
a digitalizálásA közelmúltban elkezdő-dött a könyvtár bizonyosdarabjainak a digitalizálásais, amelynek több előnyétis felsorolta a lapunknaknyilatkozó könyvtáros: „Adigitalizálásnak több értel-me is lehet, először is azállományvédelmi megőrzés– ha digitalizálunk egy ér-tékes régi dokumentumot,az akkor is megőrződik, haaz eredetivel valami történ-ne, eltűnne, megrongálódnavagy megsemmisülne. Amásik dolog, amiért érde-mes digitalizálni, és ami azolvasók hasznára válik: bár-honnan, bármikor az inter-netre feltett anyag kutatha-tó, nem kell az illetőnek fel-tétlenül elmennie a múze-umba vagy könyvtárba,hogy azt a könyvet vagy ok-levelet tanulmányozza.Ugyanakkor a digitalizáltkönyvek esetében kereső-programok, szavak segítsé-gével gyorsabban, operatí-vabban rákereshetünk egyadott fogalomra, mintha azegész dokumentumot el kel-lene olvasnunk. A Tékábanelsősorban azokat az anya-gokat igyekszünk digitali-zálni, amelyek valamilyenszempontból egyediek, rit-kaságok, vagy például az1945 előtti marosvásárhelyinapilapokat, amelyekbőlelőfordul, hogy még a bu-dapesti Országos SzéchenyiKönyvtárnak sincs példá-nya" – tudtuk mőg meg Bá-nyai Réka könyvtárostól.

Nemes Gyula
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Zörgessetek és megnyittatik néktek
Rigmányi Arnold koronkai református lelkipásztor
lelkész családban nőtt fel, édesapja is egyházi vezető
volt, aki ma már nyugdíjas. Egész gyermekkora az
egyházban és a gyülekezetben zajlott. Rigmányi Ar-
nold 2008 szeptemberétől szolgál a koronkai refor-
mátus gyülekezetben, amelyhez hozzátartozik a
székelyboósi leányegyházközség is. Amikor a gyerek-
koráról beszél, mindig a Nagy Szamos menti Várkudu
és az ottani egykori parókia jut eszébe, az ottani él-
mények, vallás- és  kátéórák, az emberek…

– Tiszteletes úr, miért vá-
lasztotta a lelkészi hivatást?– Könnyű erre a kérdésreválaszolni, hiszen lelkész-családban nőttem fel, édes-apám is lelkipásztor. Ma márnyugdíjas. Amikor a gyerek-koromról beszélek, akkormindig a várkudui parókiajut eszembe, az ottani élmé-nyek, vallásórák, kátéórák,az ottani emberek. Az, aho-gyan egy egész falu népeszinte bármilyen gondjávala papi lakra jött, a lelkipász-tort kereste, és tőle kért se-gítséget. Tetszett már gyer-mekként is az, amikor láttam,hogy a presbiterek, az idő-sebb bölcs emberek édes-apám köré összegyűlnek, ésolyan jó kedvvel, szolgálat-készen vannak jelen az egy-ház, a gyülekezet ügyeiben.Meg sem fordult a fejembenés a szívemben az, hogy ne-kem valami mást kellene csi-nálnom, mint amit édes-apámtól láttam. Ez az érzésmég inkább megerősödöttbennem akkor, amikor a ki-lencvenes évek elején, Ko-lozsváron újraindult a Re-formátus Kollégium. Tizen-egyedik osztályos diákkéntkerültem oda. A kolozsvárikollégiumi nevelés, az ottanihangulat, a Bibliának az egy-re jobban való megismerése,és az akkori lelkésztanára-imnak a példája, az üzenetemegerősítették bennem aztaz érzést, hogy ott fogommegtalálni a helyem a lelké-szi szolgálatban. Így irányul-tam aztán érettségi után ateológiai tanulmányok felé.1998-ban végeztem Kolozs-

váron a Protestáns TeológiaiFakultás református karán,és ugyanabban az évben amarosvásárhelyi kistemp-lomban kezdtem el a lelki-pásztori pályát segédlelkész-ként. 
– Mikor és hogyan került

a szóban forgó községbe?– 2008 szeptemberétőlszolgálok a koronkai refor-mátus gyülekezetben, amely-hez hozzátartozik a székely-boósi leányegyházközség is.A gyülekezet akkori gond-noka és presbitériuma hívottmeg Koronkába a maroscsa-pói gyülekezetből, ahol addigszolgáltam kilenc éven át,azóta családommal együttitt élünk, ennek a közösség-nek a tagjai vagyunk. 
– Koronka területe ősidők

óta lakott. Hol és mikor kez-
dődik a település története?– Orbán Balázs helytörté-neti kutatásai alapján el-mondhatjuk, hogy a helységnevével először 1332-bentalálkozunk, amely mint ön-álló egyházközség van meg-említve Korunka  néven. Já-nos Zsigmond idejében Ko-ronka a Mihályfi Tamás bir-toka volt, a Mihályfi családbukása után  KovácsoczyFarkas birtokába megy át,utána pedig a Toldalaghi csa-lád kezébe jut. A Toldalaghigrófi családnak a történelmEévszázadokon át összefonó-dott az egyházközség törté-netével, hiszen háromszázéven keresztül áldozatkész,buzgó patrónusai voltak areformátus gyülekezetnek. 

– Mit kell tudni a település
református templomáról? – A református temploma Toldalaghi kastély háta mö-gött fekszik egy magaslaton.A templom építése ugyan-csak a Toldalaghi család ne-véhez fűződik. Az egyház-község történetében olvas-hatjuk, hogy gróf ToldalaghiLászló és Pál már 1757 előttbeadták az  ún. „instantiat”,a kezdeményezést, hogy aromba dőlt templomuk he-lyett új templomot építhes-senek toronnyal együtt. Atemplomépítési engedélytazonban csak 1769-ben kap-ják meg, amikor a feljegyzé-sek szerint Mária Terézia ke-gyelmesen megengedte,hogy kőből templomot ésegy tornyocskát építsenek.Az 1769-ben megkapott épí-tési engedély ellenére még-sem kezdődik el a templom-építés, hiszen az egyházköz-ség történetének leírásában,a Historia Domusban arrólolvashatunk, hogy abban azidőben papi lakot kellett épí-teni, ami meg is történik. Atemplomépítési munkálatok1790-ben kezdődtek el a to-ronnyal, és 1802-re lett ké-szen a teljes templom. A le-írások szerint 1793-ra a to-rony már felépült, és mégugyanabban az esztendőbenórát is helyeztek a templom-

toronyba, amely 1928-ig megis volt, valószínűleg műkö-dött is, de aztán az 1928-ban történt renoválás soránez a toronyóra a feljegyzésekszerint teljesen megsemmi-sült. Az egyházközségi tör-ténetírás anyagaiból az is ki-derül, hogy a jelenlegi temp-lom helyén volt egy régitemplom, amelyről azt a le-írást kapjuk, hogy magas vé-dőfalakkal volt körülvéve. Adokumentumokban az ismegjelenik, hogy a temp-lomépítési munkálatok soránegy régi ún. altemplomra isrábukkantak, amit mindenkülönösebb vizsgálódás nél-kül földdel betömtek.Tehát a régi templomnaka helyére és annak anyagából1802-re épült fel az új, amia régihez képest, nagyobbralett építve. 
– Az istenháza értékei: az

úrasztala, a szószék és az or-
gona…– Igen, mindezek értékesműkincsei a templomunk-nak. Az 1802-ben elkészült,felépült új templomba grófToldalaghi Lászlóné, KordaAnna férje emlékére gyönyö-rű szép művészi kivitelezésűszószéket és úrasztalát ké-szíttetett szürkés-zöldes szí-nű márványból, amelyek mainapig is betöltik rendelteté-süket. A márványból faragott

szószéknek gróf ToldalaghiLászlóné, Korda Anna általvaló adományozásáról egy,a templom falába beépítettmárványtábla tanúskodik,amin a következő felírat ta-lálható: „Isten dicsőségéreezen prédikáló széket csi-náltatta árva Gr Korda Anna,Gr Toldalaghi László úr öz-vegye, a koronkai templomba1806-ban.” . Az templomunk-ban lévő és mai napig jólműködő mechanikus orgo-náról nincsenek pontos ada-taink. Az egyházközség His-toria Domusában viszont ar-ról szerezhetünk tudomást,hogy az orgona felállításánakaz évét 1790-re datálják,ugyanis egyházközségi szám-adásokban akkor kerül em-lítésre először. Az írásos ada-tok szerint az orgonát 1854-ben teljesen újjáépítették, ésmég abban az esztendőbenfel is szentelték. Említésreméltó ugyanakkor a műem-lékértékkel bíró 1710-benkészült templom kapu is,amit latin nyelvű feliratosszövege szerint ugyancsaka Toldalaghi család készít-tetett. A kapu latin nyelvűfeliratában pedig egy bibliaiIge is olvasható: „Pulsate etaperie tur vobis.” azaz „Zör-gessetek és megnyittatik nék-tek”. 
– Mit tudunk a templom
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harangjairól?– A templom tornyábankét harang található. Egyik1537-ből való, és a következőlatin nyelvű felírat találhatórajta: „Salve crux sancta mun-dis gloria” azaz: „Üdvözlégy Szent Keresztegész világ dicsősége”. Ha-sonlóan régi volt a másodikharang is, amely elhasadván,1857-ben újraöntetett. Ezenis latin nyelvű felirat volt,amit egy egyházközségi jegy-zőkönyvben olvashatunk: „ORex glorie veni cum pace.”,vagyis: „Dicsőség királya jöjjel békességgel.”. Ezt az újra-öntött harangot az első vi-lágháborúban hadi célokra„elrekvirálták”, azaz hatósá-gilag lefoglalták. A ma meglévő másodikharangot 1920-ban Pécsi Fe-renc és neje, Balázs Eszterakkori egyházgondnok és fe-lesége ajándékozták. Voltmég egy kisebb harang is,amit gróf Toldalaghi Józseföntetett 1800-ban, de ezt1848-ban odaadták GáborÁronnak, hogy ágyút öntsönbelőle a magyar szabadságmegvédésére. A templom harangjainakaz érdekessége, hogy a mé-retében nagyobbik harang-nak magasabb a hangja, minta kicsinek. Ennek oka az,hogy a kisharang fala vasta-gabb, ezért mélyebb a hangja. 
– A legrégebbi sírok is ér-

dekelnek, és az is, hogy a hí-
rességek közül kik vannak
ide eltemetve… – Bíró József művészet-történész Erdélyi kastélyokcímű munkájában írja, hogya Toldalaghiak egykori krip-tája, melyet a hegyoldalbaépítettek, földcsuszamlás kö-vetkeztében tönkrement, éshelyette 1806-ban építettekújat. Kiemelten fontos tudni,hogy a Toldalaghiak egykori

kriptájára véletlenül buk-kantak rá. A föld színe alattikripta falán lévő emléktáblaszövege szerint ott nyugsziktöbbek között Toldalaghi Mi-hály, akit 1748-ban helyeztekörök nyugalomra, mellettefelesége, tancsi Földvári Er-zsébet (1697-1748), vala-mint Toldalaghi László(1746-1779) és felesége grófWas Kata szarkofágja 1779-ből. A megbontott földalattikripta sírköveit, a márványt-áblákat és a szarkofág latinés magyar feliratait Spiel-mann Mihály történész jegy-ezte le és közölte teljes ter-jedelmükben, aki a síremlé-kek díszítéseit valamint aszínes márványtáblákat a ké-sői reneszánsz emlékeinekvéli. Koronka határában ta-lálható ugyanakkor, a Tolda-laghi kastélytól nem messzeNagy Ertsei, Gróf  ToldalaghiJózsef sírhelye, síremléke is,aki 1899-1943 között élt.
– Befejezésül egy záró gon-

dolat az itteni szolgálatáról…– A koronkai gyülekezetsokkal nagyobb, mint amely-ben Maroscsapón szolgáltam,így sokkal több az elfoglalt-ság, a feladat, a szolgálat is.De a mindennapok tapasz-talata azt mutatja, hogy ami-kor nehezebb a munka, ami-kor több a feladat, akkor azÚr Isten a hozzá való erőt is,meg a munkatársakat is an-nak arányában rendeli ki ésadj a mi számunkra. És hátaz emberek irányából áradószeretet, a gondnokcsalád ésa presbitérium támogató éspozitív hozzáállása, valaminta gyülekezeti munkában valóhűséges együttműködésemellett, nyilván, hogy ez alegcsodálatosabb megtapasz-talás, hogy az a Jézus Krisz-tus, aki bennünket méltatlanembereket elhív és elküld aszolgálatra, ad elégséges erőt,

kitartást is. Az esetleges csüg-gedésekben, a nehezebbhelyzetekben Igéje által meg-bátorít, megerősít, és rendelmellénk olyan munkatársa-kat, akikkel a szolgálatot ál-dással és örömmel végez-hetjük anyaszentegyházunk,nemzetünk javára és az Istendicsőségére. 
Nagy-Bodó Tibor

* A képekért köszönet Or-
bán Pálnak és 

Rigmányi Zsombornak



Ennek a Vatra Romane-asca lightnak elsősorban azRMDSZ ama kezdeménye-zése tossza a csőrét, amelya helyi közigazgatási tör-vény módosítására irányul,és azt proponálja, hogy20%-ról 10%-ra csökkent-sék az anyanyelv-használatiküszöböt, mivelhogy, a fó-rumosok szerint, eme in-

tézkedés csaknem mindenerdélyi települést érintene,és fölöslegesen leterhelnéaz intézmények működését,a fordítási meg egyéb járu-lékos költségekről már nemis beszélve. (Egy fészbukoskommentelő szerint érthe-tetlen, hogy miért berzen-kednek ellene, mivel Szé-kelyföldön ez pont a romá-

nokat favorizálná, hiszenott ők vannak kisebbség-ben.)Ám nemcsak a fentiekértparáznak fécsérécséhásem-ék, hanem az egészségügyi,valamint a szociális ellátásitörvényt módosító javaslatmiatt is, amelyet ha elfogada parlament – ez egy nagyonnyomatékos ha, mert alighafogják elfogadni, „támoga-tás” ide vagy oda –, akkorazokon a településeken,ahol a magyar lakosságszámaránya húsz százalék-nál nagyobb, vagy ahol amagyar nyelvet beszélők

száma meghaladja az ötezerfőt, biztosítani kell magyarulbeszélő személyzetet azegészségügyi és szociálisintézményekben. „Úgy ér-tékeljük, hogy az etnikaikritérium jelenléte az egész-ségügyi és szociális ellátásirendszerben oda fog vezet-ni, hogy az alkalmazás fel-tétele a szakmai kritériu-mok helyett a magyar nyelvismerete lesz” – írják az ag-gályumnak álcázott magyar-ellenes uszítmányban. Aminyilván orbitális csúsztatás,mivelhogy nem arról vanszó, hogy a kórházakban
Vásárhelyi vers Vásárhelyi vagy, ha tudod,mit jelent a gájner,Ha tüdődet bürligáljakombinátos áer.S szívtál régen Marosestit,meg Kárpácit, szimplát,És nem udvarolsz a csaj-nak – kormozod a pirkát.Nem szoktál te biciklizni, ki-zárólag cangázni,Főtérre nem sétálni mész, hanem egyet pangászni.Az Auschwitz sulit jelent, és nem haláltábort,S mikor anno bőcselkedtél, kaptál néhány szájport.Nem írsz sose golyóstollal, örökké csak pix-szel,És a baj az pöcánia, nem pediglen gikszer.Álltál sorba porcióért pungával az Extránál,És nyakaltál Fortuna sört nyáron kint a Hétfáknál.Aki hülye, az kánálós, a helyzet pedig fáza,Aki pedig szopóskodik, az elmehet a gázba.Az erőltet neked forcál, a banda pedig gáska,A sovány csaj simán picka, a csapolt sör meg hálba.A suliban szombatonként a döciken degedtél,Nyaranta meg a Víkenden s a Vojincán feredtél.Sose úgy köszönsz, hogy szervusz, csakis úgy, hogy szolgi,Tudod, mi a Pindzsétává, a Braszi meg a Konti.Kirándultál a hegyekbe csöveshátizsákkal,S a Vácmányon feszítettél a motorettáddal.Ragasztottál kisrepülőt a pionírházban,S okádtad már le az abroszt kint a Litorálban.Játszottál a Somostetőn gumis similabdával,S tornaórán kaptál surcát kopott ártexlabdával.Aki sovány, az csak cüngár, vagy esetleg gyógyegér,Ami totál értéktelen, az egy farzseb szart se ér.Héténekes kvarc(os)órát vettél volt a konsziban,Aztán este „javítottad” asztalon, a Kontiban.Ismerős a Mákurosu. Kráma, Pujulmámi,Bazmeg helyett alkalmasint azt mondod, hogy „tátti!”.Teniszezni, lábvolézni ki a ligetbe jártál,A pirkádra szombat este az Arta előtt vártál.Az áléján, a híd alatt fogtál jó sok hugyit,Később pedig ugyanottan lehúztál pár bugyit.Fostál párszor korkodustól, és paráztál Tárcától,S fosztottak már meg a maxin párszor a buksztárcádtól.Azt mondod, hogy „légy fiátént”, „ide figyelj” helyett,És a szüliparkban fogtál először meg mellet.Zsálé, slajmi , hándikápát – ezeket is használod,„Kár is”, mondod valamire, amikor lesajnálod.Kommenteld bé honlapunkra, ha valami kimaradt,S ha Jóckával találkoznál – „aggy egy kici civarat”!
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Aggódnak a románok  

mindenki, a főorvostól a ta-karítónőig anyanyelvi szin-ten kéne beszélje a magyart,hanem arról, hogy legyenegy-két magyarul tudó al-kalmazott is, meg kétnyelvűfeliratok.Természetesen a székelyzászlóval is bajuk van: „Ahelyi közösségek a törvénykeretei között helyi szim-bólumokat (címer, zászló)hagyhatnak jóvá, amelyekazonban nem csak egy bi-zonyos etnikai csoport, ha-nem a teljes közösség szá-mára kell reprezentatívaklegyenek. Márpedig azRMDSZ javaslata Székely-föld zászlaját szeretné el-fogadtatni, amelyet 2004-ben talált ki a Székely Nem-zeti Tanács, és utólag a nemlétező Székelyföld zászlajáványilvánítottak. A javasoltszékely heraldikai jelekegyáltalán nem tartalmaz-zák az itt élő románok szim-bólumait, hanem átveszikaz 1918 előtti időszak jel-képeit, amikor a románokatdiszkriminálták”. Na ne már,tényleg? És kendék azótamit csinálnak?Száz éve, azaz pontosankilencvennyolc és fél éve –négy év felszusszanásnyiszünettel – az erdélyi ma-gyarok úgy élnek, mint egyolyan ember, aki mellé egyroppant kényelmetlen, már-már elviselhetetlen szom-széd költözött. Aki állandó-an beleszól a dolgába, afűnyírástól a kerítésszege-lésen át egészen a famet-szésig. Aki, csak úgy passzi-óból, folyton hergeli a ku-tyáját, és a kocsijával rend-szeresen odaparkol a kapujaelé, hogy a másik a sajátjávalne tudjon kiállni, vagy netudjon bemenni a saját ud-varára. Aki egyfolytában fi-gyeli, fenyegeti, feljelentgeti,olyan piszlicsáré dolgok mi-att is, amiket a normálisemberek egymás közöttszoktak megbeszélni, leren-dezni. Aki szüntelenül azonspekulál, hogyan tudná mi-nél jobban megkeseríteniaz életét, aki egyvégtébenazon agyal, hogyan tudnakeresztbe tenni neki. Sokáig el lehet ezt viselni,de a végtelenségig nem…
Molnár Tibor

Pontosabban: a székelyföldi románok civil szervezete aggodalmaskodik az RMDSZ törvénytervezetei miatt (nocsak, újabban ejsze
olyanjaik is vannak nekik?). Aggodalmának egy, a Parlament alsó és felső háza elnökeinek címzett nyílt levélben adott hangot a
Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma (FCRCHM, azaz Forumul Civic al Românilor din judeţele Covasna, Harghita şi
Mureş), ugyanis szerintük a tervezett törvények „újabb kiváltságokat” biztosítanának a romániai magyar közösségnek, értsd: már így
is annyi privilégiummal rendelkezünk, hogy a szemünk lassan kisülhetne forró zsírban. (A FCRCHM-et, amely mintegy 30 román civil
szervezetet fog egybe, 2005-ben alapították azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a Kovászna, Hargita és Maros megyében élő románok
identitásának megőrzéséhez; elnöke természetesen marosvásárhelyi: Ioan Sabau Pop.)



Nem tölt be közhatalmifunkciót, nem törvénykezik,nem ítélkezik; legfeljebb el-lenőriz, és befolyásol, de aztis csupán korlátok közt te-heti – vélik jó néhányan.Pedig többről van szó. Sok-kal többről. Felemel, tönk-retesz; dicsér, szidalmaz;meghatározza az emberekvéleményét – ahogy a reto-rika az ókori Athénban, úgya médiajelenlét a jelenben.És arra is képes, hogy olyansemmirekellőket, mint aMomentum tagjait, akik egypercnyi hírnévért elárultakegy össznemzeti ügyet, tisz-ta tekintetű fiatalokkéntmutasson be. Ideig-óráig…Ha rápillantunk a balli-berális oldalon marakodótörpepártokra, akkor azt ta-pasztaljuk, hogy habár va-lódi társadalmi támogatott-ságuk nincs, a politikaielemzők számára voltaképpnem is kellene, hogy rele-vánsak legyenek, mégis szá-molnak velük a politikai ak-torok, a politológusok, apublicisták, a megmondó-emberek. Miért? A média-jelenlét miatt, amely nagy-ban meghatározza a súlyu-kat.Ilyen törpepárt az Együtt,a Párbeszéd, a Bokros-féle

Moma, a Liberálisok FodorGáborral, de valószínűsít-hetően ez a pálya van nyitvaa Momentum Mozgalomnakis. Jellemzően tömegbázisanincs, tagsága számáról kí-nosan hallgat, szavazni mega kutya sem szavazna azország legtöbb helyén rá.Mégis, a média folyamato-san a felszínen tartja. Mertvan egy-egy innovatív ötle-tük a momentumosoknak,csinálnak egy-egy balhétvagy olyan ocsmányságot,ami átüti a bulvárosodó kö-zélet ingerküszöbét.Meg persze ki tudja, hogymi ből lesz végül a csere -bogár…Az ilyen politikai közös-ségek nem igazi politikaiszereplők, hanem csupánmédiabuborékok. A médi-abuborékok pedig, ahogyaz lenni szokott, egyszer ki-pukkannak. Mert ki emlé-kezne például Juhász Pé-terre, az Együtt elnökére,ha nem lennének az előremegfontolt szándékból szer-vezett balhéi? Vagy ki fog-lalkozna a Moma nevű kép-ződménnyel, ha nem a köz-utálatnak örvendő, az el-múlt években magából po-litikai bohócot csináló Bok-ros vezetné? Ha holnap bár-

melyikük visszavonulna, akutyának sem hiányozna.De mégis, mi az oka an-nak, hogy az ellenzéki sajtófolyamatosan „futtatja” eze-ket a társadalmi támoga-tottság nélküli politikai sze-replőket? A válasz az, hogyaz ellenzéki média kínjábanmindenkit igyekszik kicsit„túltolni”. Hátha lesz belőlevalami. Mert ami eddig volt,az mind becsődölt. Így álltakbe évről évre egy-egy álcivilszerveződés mögé az újsá-gírók, és emelték fel őketolyan magaslatokba, aholnyomban el is szédültek.Azután, valódi mondaniva-lójuk nem lévén, keresnikezdték azokat az eszközö-ket, amelyek által bennemaradhatnak a médiabu-borékokban, annak ellenére,hogy nem találtak valóditársadalmi támogatottság-ra.Úgy vélem, ugyanerre azútra léptek rá a baloldalimédia által csillogó szemű,tiszta tekintetű, a jövő ge-nerációjának meghatározópolitikusainak titulált, nagyreményekkel induló Mo-mentum Mozgalom tagjaiis, akik, úgy tűnik, ténylegelhiszik magukról, hogy őklesznek a baloldal megújítói.

Mint a népmesékben a leg-kisebb fiú.Pedig nem, mert ők iscsupán egy médiabuborék-nak köszönhetően lettek is-mertek, ráadásul annyivalrosszabb helyzetben van-nak, hogy a nulladik lépés,azaz az ügy, amely menténa média kiemelte őket, csú-nyán rájuk fog égni. Ugyanisa defetizmusra, a nemzet-társaink lelkébe a történel-mi tudatunk által beleége-tett kishitűségre játszottakrá. És hazudtak a tízperceshírnévért. De ennek ára lesz,amit meg kell fizetniük, hiszmégiscsak megfúrtak egynemzeti ügyet, amely töb-beknek fáj, mint azt a csil-logó szemű ifjak gondoltákvolna.Szóval ne csodálkozzanakakkor a momentumos ifjak,

ha abból a kegyelmi álla-potból, amelyben eddig aballiberális sajtó tartottaőket, most morális mélysé-gekbe fognak zuhanni. Haelindulnak pártot építeni,úton-útfélen le fogják őketköpni. Megvetés és haza-árulózás fog rájuk várni. Őkpedig csillogó szemmel, tisz-ta tekintettel, őszintén cso-dálkoznak majd. Mert ezidáig, minden belbecs nélkülelvakította őket a média-buborék külcsíne, illetvetöbbé-kevésbé meg is védteőket a valóságtól. Most vi-szont szembe kell majd néz-niük az önző tettükből fa-kadó felelősséggel. Vagy in-kább felelőtlenséggel. Mintahogy bele kell majd néz-niük a magyar emberek sze-mébe is.
Nagy Ervin

Apró Antal és Petar Pa-
najatov Dobrev is halott,
ám Petar, a vő, üzlettársa
volt egy Dimitrovnak, akit
a bolgár titkosszolgálat
több évvel ezelőtt pénz-
mosás gyanújával vád alá
helyezett és egy francia
bíróság hűtlen kezelés mi-
att elítélt.  Piroska és Antal - ApróAntal lánya és fia -, bele-született a diktatúra hatalmicentrumába, Gyurcsány Fe-renc pedig feleségül vett egycsúnyácska Apró unokát ésegy szép nagy bankszámlát.A nagyhatalmú pater fami-lias veje, Petar, lánya Piroska,fia, az ifjabb Antal, az uno-kája Klára és a beházasodottFerenc, az első és másod-unokatestvérek, a nagybácsi,az unokaöcs, az unokahúgés a többi segítő szaján, azállam-, a nemzet-, illetve avagyonbiztonság környékérelettek pozícionálva. A di-nasztiaalapító Apró Antalta szovjet állambiztonsággal,ifjabb Apró Antalt a III-asfőcsoportfőnökséggel, ApróErzsébet Vajda József nevű

fiát a korábban létezett ka-tonai elhárítással,  a Horn-kormány idején pedig aNemzetbiztonsági Hivatallalhozták kapcsolatba. A legif-jabb Apró Antal és testvére,Apró Bernadett, már mintaz Aprók harmadik nemze-déke egy magánnyomozóirodában működnek, melymagát több évtizede meg-szerzett  speciális szakmaitapasztalatokkal  reklámoz-za. Ebben a körben a voltKGB fedőcégeitől az izraelititkosszolgálat fedőcégeikigtalálhatók hivatkozások, per-sze szigorúan szakmai ala-pon. Tény, hogy az Aprókközött nem ritka a titokzatosfoglalkozást űző rokon. Job-bikos informátoraink szerintnem kizárt, hogy ezek a szi-gorúan titkosszolgálati kap-csolatok az MSZP tudatospadlóra vitelében és velepárhuzamosan a most át-alakítás alatt lévő Jobbik, azúj proletárpárt felemelésé-ben szerepet játszhattak.Késő bánat, eb gondolat, delegalább ma már tudják, mi

történt velük.  Azt mondják, a kémtevé-kenységgel meggyanúsítottKovács Bélával kezdődött elszép óvatosan a régebbi ve-zetés helyett a jelenleg Gyur-csány-bábként működők ésa feltehetően több oldalrólzsarolható alakok helyzetbehozása, és az egyéb rezi-densekkel való feltöltése aJobbiknak. A Jobbikban egy-más között kezdetben tel-jesen nyíltan beszéltek,egyáltalán nem kellett kó-doltan szövegelni, sokszoréppen a vezető nyomta azantiszemita vagy cigányozó

szöveget, azzal kötötte ma-gához a kis hülye bakancso-sokat. Azon őszintén ledöb-bentek, hogy Vonát éppena nemzetközi zsidó sajtóbanis ennyire futtatják. De en-nek, azt sejtetik informáto-raink, nagy ára van. Sokanmenekülnének már a Job-bikból, ám néhányan attólfélnek, hogy a személyesadataikat, esetleges antisze-mita, ma már büntethetőszövegeiket közzéteszik, hanem paríroznak a cukiso-dáshoz. Inkább csendesenlemorzsolódnak, nem veriknagydobra a csalódásukat.

Suttognak egy rendezvény-ről, ahol a Fut a zsidó a bú-zában c. nótára táncoltak,énekeltek és azt videóra vet-ték. Azt is tudni vélik, hogya parlamentben miért éppena narcisztikus, mindenkielőtt alázatosan hajbókoló,puha p...ű  Vonának kell ke-ménykedni. Vele mondatjákfel a frakcióval nem rendel-kező Gyurcsány alpári szö-vegeit. Arra a következte-tésre jutottak, hogy a pártés támogatóinak környékéntöbb idegen állam titkosszol-gálata forgolódhat. És arrólpedig meg vannak győződve,hogy Vona a Jobbik teljesönfeladását hajtja végre, jóideje ez a megbízatása. Ahelyi szervezetekben min-denki ideges, feszültség ural-kodik. Már most csak aztszámolgatják, hogy lesz alista, attól félnek, a Szen-tendrén történtek ismétlőd-nek, ahol nem állíthattaksaját jelöltet,  Vonáék pedigparancsba adták: a hibridrekell szavazni. 
czyla
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Sokan becsülik le a média hatalmát
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Hibridek
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Február 26-án, vasárnap a Szász Albert Sportlíceum
sporttermében került megrendezésre az Active 7
helyi teremtornájára, amelyet a hargitai kézilabda-
bajnokságban addig második helyezet marosvásár-
helyi csapat szervezett. 
Az Active 7 délelőtt a Zetelakát 30-28-ra (12-12),
míg délután a Székelykeresztúr együttesét 28-23(19-
12) arányban győzte le.  
A többi eredmények: SZNKK Székelyudvarhely – Szé-
kelykeresztúr 42-33 (20-15), Felcsík – Bányai Szé-
kelyudvarhely 25-7 (14-3), Szentegyháza – Felcsík
28-22 (15-7) és Bányai – Zetelaka 10-35 (4-16). 
A rangsor első helyén a 18 pontot gyűjtő  SZNKK
mellé fellépett a marosvásárhelyi Active 7 és a Zetelaka
is, de az udvarhelyi együttes egy mérkőzéssel keve-
sebbet játszott. 

Zsók Gyöngyvér 
a bajnokság rangidőseA marosvásárhelyi Active7 csapat a Hargitai Kézilab-da-bajnokság legidősebb át-lagéletkorú együttese. A csa-pat és egyben a bajnokságrangidőse az 57 éves ger-nyeszegi illetőségű ZsókGyöngyvér, aki a 21 évesBabó Melindával együtt azegyüttes biztos kezű kapusa.Zsók szívesen mesélt sport-karrieréről: 

– Ön rangidőse a Hargita
Megyei Kézilabda Bajnokság-
nak, ahol a tavalyi szezonban
a marosvásárhelyi Active 7,
vagyis az egykori női kézi-
labdások alkotta amatőr csa-
patával bajnoki címet nyert.
Büszke erre?– Persze, hiszen örvendek,hogy a fiatalokkal még feltudom venni a versenyt ésamíg az egészségem engediés a lányok elfogadnak, jövökjátszani. 

– Mikor kezdett el kézilab-
dázni?– Sportszerető családbannőttem fel, egykoron együttjártam a szüleimmel az ASA-mérkőzésekre. Volt egy bá-tyám, aki focizott az ASA-nál, emellett kézilabdázott aBolyaiban. Én őt követtem,ugyanis ötödikes korombanén is bolyais lettem, ahol ha-todiktól kezdődően az atlé-tikát választottam, de sajnosegy térdsérülés miatt 1973-ban áttértem a kézilabdára.A Bolyaiban Kulcsár László(Kuli) és Hellwig Vilhelm vol-tak az edzőim, Kulcsár je-lenleg is edz minket az Active7-nél. Amikor végeztem a ti-zenkettediket, Olteanu igaz-

gató az Elektromarosnál ké-zilabdacsapatot alapított,ahová volt bolyais és sport-iskolás diákokat igazolt le,emellett munkát is biztosítottszámukra. Akkor a megyeibajnokságban játszottunk. 
– Mikor hagyta abba a ké-

zilabdát?– 1987-ben veseproblé-mák miatt hagytam abba.Aztán 2010-ben kezdtemújra az Active 7 elődjénél, aGedeon Richternél. Utóbbiegyüttesnél Dana Tulbure ésJámbor Margareta is kapus-társam volt, de sajnos mind-ketten megsérültek, műtétrekerültek, majd abbahagytákaz aktív sportolást. 
– A jelenlegi kapustársával

jól megértik egymást annak
ellenére, hogy 36 év korkü-
lönbség van köztük. Babó Me-
lindának ön az anyukája le-
hetne...– Ez így van, de ez nemzavar engem. Melinda BálintJulianna bolyais testnevelőtanítványa volt, az egykorigernyeszegi Multiprodnáljátszott. Én hívtam őt az Activ7-hez, örvendek, hogy ügyes,tehetséges, csendes lány, akiimádja a kézilabdát, emellettjó reflexei vannak, mindiglehet rá számítani. Büszkevagyok rá, hogy ő lesz azutódom, hiszen mindkettengernyeszegiek vagyunk. 

– Hogyan látja a jövőjét a
kézilabda terén, tekintettel
arra, hogy sajnos telnek az
évek?– Az NKSZ Csíkszeredaegyüttesénél – amely idő-közben kilépett a bajnok-ságból –  volt egy 60 éves já-

tékos. Miért ne tudnék én ismég 3-4 évet védeni? Perszefügg az egészségi állapotom-tól is, hiszen érzem, hogy ittfáj, ott fáj, de kenegetem ma-gam, akupunktúrára járok,nem adom fel. Ha arra gon-dolok, hogy már 20 éve be-tegnyugdíjas vagyok, mivelpajzsmirigy-, majd tumor-problémáim is voltak, aztánműtéten is átestem, de hálaa Fennvalónak, hogy idővelminden jóra fordult. Azt kellmondanom, hogy szerencsésvagyok és a sportnak is kö-szönhetően jól vagyok. Úgy érzem, hogy 57 éve-sen még nem vallottam szé-gyent a pályán, ami nagyelégtétel számomra! 
Mezőnyjátékos 
volt egykoron a kapus,
Babó MelindaA csapat második számúkapusa a 21 éves Babó Me-linda, mezőnyjátékoskéntkezdte sportpályafutását. Me-linda – aki a Székelykeresz-túriak elleni találkozón többalkalommal parádézott a ka-puban –, a teremtorna szü-netében elmesélte a Köz-pontnak, hogyan lett belőlehálóőr...– A gernyeszegi ÁltalánosIskolában kezdtem el atléti-zálni, aztán a Bálint Juliannatestnevelő tanárnő által ed-zett Multiprod együttesénélkézilabdáztam. Mivel ala-csony termetű vagyok, ele-inte mezőnyjátékos voltamegy évig.

– Hogyan kerültél a kapu-
ba?– Volt egy mérkőzésünk,ahol mindkét kapusunk meg-sérült, én pedig jelentkeztem,hogy szívesen kipróbálnám

magam a kapuban. Az edzőbeleegyezett, attól a pilla-nattól már hálóőrként tevé-kenykedtem a gernyeszegiegyüttesnél négy éven ke-resztül. 
– Időközben az ökölvívást

is kipróbáltad... – Igen, az egyik barátnőm-mel jutottam el egy maros-vásárhelyi konditerembe,ahol megismerkedtem azökölvívással mint sportággal.Valóban férfias, taktikaisportág, amely fejleszti minda lábmozgást, mind a gyor-saságot, aminek hasznát ve-szem a kézilabdázás során. 
– Amikor Zsók Gyöngyi hí-

vott az Active 7-hez, te öröm-
mel jöttél?– Igen, hiszen mindenkép-pen még kézilabdázni akar-tam. Ez a második évem acsapatnál, ahol nagyon meg-szerettem a társaságot, jólérzem magam. Gyöngyivelnagyon jó viszonyt ápolok,mondhatom, hogy barátnőm,egyáltalán nem zavar minketa korkülönbség.

– Alacsony a termeted, ez
nem zavar téged a kapuban?– A kapusnak nem muszájégimeszelőnek lennie, azt agyorsasággal meg a robba-nékonysággal ellensúlyozza,példa erre a spanyol női vá-logatott kapusa, Silvia Na-varro, aki mindössze 169centi magas, de robbané-kony. 

– A kézilabdával párhu-
zamosan egyetemista is vagy.
Hol tanulsz?– A marosvásárhelyi PetruMaior egyetem közgazdaság

szakán vagyok utolsó éves.Emellett két és fél éve ön-kéntesként is tevékenykedekaz AIESEC Önkéntes Szer-vezetnél. Eleinte csapattag-ként, aztán már alelnökkéntis tevékenykedtem a csere-programoknál. Három nagyprogramot vezettem sike-resen, mivel jól be tudomosztani az időm. Nincs ki-zárva, hogy idővel önkén-tesként külföldön szerezzektapasztalatot, ugyanis ez aszervezet már mintegy 127országban létezik, azaz a127 ország bármelyikébe iseljuthatok önkéntesként. 
– Ezek szerint szeretsz uta-

zni is...– Valóban szeretek kirán-dulni, a vágyam, hogy Thai-földre, Kolumbiába, Mexi-kóba akár Brazíliába is el-jussak. Bátor típus vagyok,nagy kihívás lenne számom-ra, de addig is az államvizsgaután mesterizni szeretnék.Majd elválik, hogy mit hoza jövő, de addig is az Active7 csapat tagja leszek...  
Az unokáira ügyel a
meccsek után Vasilescu
(Gergelyfi) ErzsébetAz Active 7 második rang-időse a kibédi illetőségű Va-silescu (Gergelyfi) Erzsébet,aki mindössze három hó-nappal fiatalabb, mint csa-pattársa, Zsók Gyöngyvér.Lizi – ahogy a barátai becé-zik – kétszer hagyta abba akézilabdát, és ő az egyetlena csapaton belül, aki nagy-mama. Ha nem edz és nemdolgozik, akkor a két ara-nyos unokájára vigyáz...

– Lizi, hallottam, nagy-

Az Active 7 kétszer is győzött a vásárhelyi teremtornán 

A bajnokság állása:1. Active 7 7 6 0 1 256 – 146 182. SZNKK 6 0 0 246 - 163 183. Zetelaka 7 6 0 1 251 – 163 184. Szentegyháza 7 4 0 3 191 – 217 125. Székelykeresztúr 7 1 0 6 188 – 217 36. Felcsík 7 2 0 5 152 – 196 37. Bányai 6 0 0 5 108 – 280 0
A két mérkőzésen a következő játékosok szerepeltek: Zsók Gyöngyvér és Babó Melinda-kapusok; Moldovan Anna
Mária (csk.), Biró Zita, Veronica Ormenișan, Loredana Conțiu, Kozma Emőke, Vasilescu Erzsébet, Farkas Krisz-
tina, Andreea Iuga, Marie Dreger, Marina Cerghizan, Orbán Mária, Raluca Rău és Teodora Bucur. Edző: Kulcsár
László (Kuli). Nézőként figyelemmel követte az összecsapásokat a csapat tagja, Dan Melinda (aki sérülés miatt
még harcképtelen), Jámbor Margareta, Dana Tulbure, Ana Sălăgean (a csapat volt tagjai), továbbá Borsa
Mária, Németh Enikő és Bukaresti László egykori kézilabdázók is, utóbbiak az együttes fő szurkolói is egyben. 
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Mónus József a Marosszéki Íjászklub  tagjaival a Közepkori Vár udvarán
Marosvásárhely járt az

52 éves hajdúnánási ille-
tőségű Mónus József, a vi-
lág talán legjobb hagyo-
mányőrző távlövő íjásza,
aki a Középkori Várban
lévő Régészeti Múzeum
konferenciatermében tar-
tott rangos előadást.

Mónus Európa-bajnok, 5alkalommal volt világbaj-nok, 20 íjász világrekordbüszke tulajdonosa, emel-lett többek közt Eurázsiabajnoka és az AmerikaiEgyesült Államok „távlövőíjásza” cím birtokosa is.A rendezvényt a Maros-

széki Íjászegyesület szer-vezte, amelyet a Maros Me-gyei Múzeum támogatott.Lapunk következő szá-mában exkluzív interjú ol-vasható a ,,Fehér farkas-ként” ismert világhírű íjász-szal, aki a legjelentősebbrekordjairól mesélt.

Marosvásárhelyen járt MónusJózsef világrekorder íjászmama lett, mindennek da-
cára még mindig kézilab-
dázik. Ez hogyan lehetsé-
ges?– Úgy, hogy szeretem akézilabdát, jól érzem ma-gam a pályán meg azon kí-vül is. Volt olyan időszak,amikor kétszer is abba-hagytam a sportolást: elő-ször 23 évesen, mivel férj-hez mentem és a családiéletet helyeztem előtérbe,aztán a nyolcvanas évekközepén kezdtem újra aTCMRIC csapatánál a me-gyei bajnokságban, de 27évesen újra abbahagytam.2010-ben kezdtem újraharmadszor, szintén Gyön-gyivel a Gedeon Richter-nél.

– Hol kezdett el kézilab-
dázni?– Én Kibédről kerültembe a Bolyaiba, kilencedikesdiákként kezdtem el kézi-labdázni, sőt, Zsók Gyöngy-vérrel osztálytárs voltam,együtt jártunk edzésekre,mérkőzésekre. 

– Hol folytatta a kézilab-
dát?– Fiatalon, 1980-ban ke-rültem a Mureșulhoz, aholHellwig Vilhelm és KulcsárLászló (Kuli) voltak a csa-pat edzői, én akkor ifikénttagja voltam a csapatnak,

amelyben sok, tehetségesjátékos kézilabdázott. Pél-dául az 1977-1978-asidényben többek közt SoósRozália, Peres (Nyulas)Magda, Dorgó Maria, Ad-riana Bărbat, Angela (Cio-boată) Bloj, Mozsi (Gáll)Éva, Biró (Fejér) Zita is vol-tak a csapattársaim. Mindignagyon szerettem a kézi-labdát, amikor abbahagy-tam, vagy nem játsztam,nem találtam fel magam,mindenem fájt, nem érez-tem jól magam. Amióta új-rakezdtem, semmi bajomnincs.
– Unokái vannak, mégis

eljár játszani. Hogy tudja
azt megoldani?– Mindkét lányom (30és 34 évesek) és a vejeimis támogatnak, gyakranvisznek el edzésekre is,tudják, hogy nekem a ké-zilabda a hobbim. Amúgyén vagyok a csapat nagy-mamája, mivel két unokámis van (egy 3 és 4 évesgyerkőc), ezért is a csapat-társak Buninak szólítanak,amit megszoktam már. 

– Mit jelen önnek az Active 7?– A családom után a min-denem!
Czimbalmos F. Attila
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PROGRAM 

Csütörtök | Camera K'ARTE (kiállítás)19:00 Opening Bartha Beatrix, Kipakolás
Péntek | Művész Mozi
16:30 Székely kálvária 1916 (dok., 2014, 51 perc) >> Q&A Cornel Sigmirean
18:00 Szegénylegények  (1965, 90 perc)
20:00 Tiszta szívvel (2016, 105 perc)
Szombat | Művész Mozi 
15:30 Berosált a rezesbanda (2013, 52 perc) >> ifjúsági vígjáték 
17:30 Kisjátékfilmek (92 perc)
19:30 Az üvegfestő – Róth Miksa művészete(dok., 2015, 69 perc) >> Bemutatja Oniga Erikaművészettörténész
21:30 Ernelláék Farkaséknál (2016, 81 perc)
Vasárnap | Művész Mozi
16:30 Human Places (dok., Marosvásárhely, 2016, 70 perc)
18:00 Hannibál tanár úr (1956, 90 perc) >> Q&A Albert Mária
20:30 Félvilág / (2015, 88 perc)A pénteken, szombaton, vasárnap vetített utolsó filmekre a belépő 5 lej; az összes többieseményre a belépés ingyenes az érkezés sorrendjében.
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200 éve születetta magyar irodalom géniusza, Arany JánosArany János a magyar köl-tészet zseniális művésze, akiegyfelől halhatatlan műveketalkotott az utókor számára,és mesteri fokon használta anyelvet, másfelől az egészmagyar költészet kötőanyagátis ő alkotta meg. Műfajokatés technikákat teremtett meg,mindezeket rendszerbe fog-lalta. Kötőfejedelemmé váltannak ellenére, hogy mindenporcikája tiltakozott a nyil-vánosság, a megmutatkozás,a közfigyelem ellen.Megkapta a létező legma-gasabb hivatalos elismerést,a Szent-István rendet, nevétmindenki ismerte, holttestétaz Akadémia épületében ra-vatalozták fel, és gyászlobogóttűztek a főváros falaira te-metése napján. Hatalmas tö-meg kísérte el utolsó útjára,sokan közülük felidézték azo-kat a búcsúzó sorokat, ame-lyeket ő írt Széchenyi halálaután: „Nem hal meg az, kimillióra költi / dús élte kin-csét, ámbár napja múl…”
Kiút a semmibőlArany György és MegyeriSára fia a legmélyebb sze-génységből emelkedett ilyenmagasságba, tehetségén kívülszorgalmával lett a magyarkultúra egyik óriása. A rólakészült fotókon egy bajuszosember nézz vissza ránk, akitgazdálkodónak nézne az em-ber, nem irodalmi géniusznak.Persze ez nem csoda, hiszenéletének több mint felét sze-retett szülőfalujában, Nagy-szalontán töltötte, és még azAkadémia titkáraként is azttervezte, hogy visszaköltözikoda, öreg napjaiban csendbengazdálkodik majd az Alföldszélén.
Családi körA csenevész kisfiú tízedikgyerekként született, de test-vérei közül csak a legidősebbSára maradt életben, a töb-biek torokgyíkban, tüdőbaj-ban, epilepsziában meghal-tak.Ezek után nem csoda, hogya sok veszteségbe és nélkü-lözésbe belefáradó szülők alegnagyobb gonddal neveltéka kisfiút, aki beteges voltugyan, de olyan okos és ko-moly, hogy apja és anyja úgydöntött „e fiúból pap lesz,akárki meglássa…”Háromévesen apjától mára betűket tanulgatta, hallgattaaz öreg meséit, és azt is túlélte,amikor hatéves korábban le-égett a házuk, és a családnakattól kezdve az istállóban kel-

lett meghúznia magát.Már gyerekként segédtanárlett, hogy pénzt keressen, ésegész életében megmaradtbeosztó, puritán életvitelűembernek, még akkor is, ami-kor már bőséges jövedelemretett szert. A helyi iskola utána debreceni kollégiumba ke-rült, de váratlan fordulattalhátat fordított az egésznek,felcsapott vándorszínésznek,ám gyorsan ott is hagyta.Világmegváltásról akkormég szó sem lehetett, így afiatalember, aki jórészt a magaerejéből megtanult franciául,németül, latinul, görögül ésvalósággal falta a könyveket,szülőfaluja iskolájának igaz-gatóhelyettese lett.
A titokzatos múzsaA hat nyelven olvasó Aranyhuszonhárom évesen vettefeleségül Ercsey Juliannát,egy ügyvéd törvénytelen lá-nyát, akivel élete végéig har-móniában élt. A magyar köl-tőfeleségek közül majdnemmindenkiről többet tudunk.Vannak köztük ihletett mú-zsák, a házi tűzhely őrei ésnehéz természetű hisztérikák.Ercsey Juliannáról a kortársaknem jegyeztek fel szinte sem-mit, abból a kevésből, amitleírtak, úgy tűnik, mindenbentámogatta férjét. Biztosan ővolt az első olvasója a Toldi-nak is, amellyel Arany berob-bant a magyar irodalomba,nem túlzás azt állítani, hogya hallhatatlanságba. Ennek acsodálatos műnek a fénye át-ragyog a „kötelező olvas-mány” címkén. Aki teheti, azemlékévben vegye elő megint,olvassa, időzzön el vele, hiszenArany nemcsak költőként,hanem emberként is sokattudott.A Kisfaludy Társaság pá-lyázatára készült a mű, és afődíjon túl meghozta Aranyszámára Petőfi barátságát is.És bár kapcsolatuk összesenkét és fél évig tarthatott, mind-kettőjüket elkísérte a sírig…

Timár Tímea

Emlékév, virágok, koszorúk…200 éve született Arany János, akit csak azért nem
neveztek koszorús költőnek, mert hatalmas ijedtséggel fogadott minden nyilvá-
nos elismerést, zajos felhajtást. A csendet szerette, a maga szűk kis körét, a szü-
lőfaluját, az övéit, Petőfit és a szabadságot. Petőfi a korán ellobbant zseni, Arany
a sokat megélt óriás. Valahogy így tanították az iskolában, csakhogy ez a kettőség
azt sugallja, mintha a Toldi írója irodalmunk szürke eminenciása lett volna. Szó
sincs erről! 


