
A kővári uradalom híres váraBerkeszpataka a Lápos folyó mellett fekvő kisközség. Határához tartozott a híres Kővár vára,mely a falutól keletre állt. Romjainak marad-ványai a település melletti hegy tetején máramár alig láthatók. Kővár a hajdani kővárvidékközpontja volt. A vár alatti Berkeszpataka te-lepülés mindenkor a kővári uradalom részevolt. 
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„Ez már nem a mi világunk...”Május 3-án családi és baráti körben ünnepelte74. születésnapját Czakó János, az ASA egykorihátvédje, akit a vásárhelyi labdarúgás egyiklegkomolyabb és legkiemelkedőbb egyénisé-geként tartanak számon. A sportember a hat-vanas és hetvenenes években egy évtizedenát uralta a hátvédsor bal oldalát, így számosjobbszélsőnek nehezítve meg az életét. Szüle-tésnapi beszélgetés Czakó Jánossal.

9. old. // SPORT

Maros megyei hetilap
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Sebészeti premier 
Marosvásárhelyen             

A Maros Megyei Sürgősségi Kórházban pre-miernek számító szívműtétet hajtott végre dr.Benedek Imre és orvoscsapata. A klasszikusnakszámító szívműtétek 4-5 órát igényelnek, ez afajta beavatkozás csupán közel félórát.
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Megalakult a Száztagú 
Székely Férfikórus 
marosszéki dalcsoportja               A Száztagú Székely Férfikórus 2014-ben alakultnégy kórus együttműködésével. A közelmúltbanelkezdte működését a Száztagú Székely Férfi-kórus marosszéki dalcsoportja is 

4. old. // KULTÚRA

Mintha dolgoznának...              Megszokott jelenségnek számít, ebből követ-kezően már senki sem kapja fel a fejét, ha aztészleli, a román törvényhozásban ismételtenelőkapják a magyar kártyát. Merthogy az azértvan, hogy időnként elő-előkapják. A mai ge-nerációk - magyar és román oldalon egyaránt-igencsak hozzászoktak ehhez, bár azt nemmondanám, hogy nem tudnának meglenni nél-küle...

Új sorozat, XI. évfolyam // 18. szám  // 2017. május 4–10. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

A Központ hasábjain cikkeinkből román nyelven is közlünk. 

*

Aggodalommal vegyes bizakodással tekintenek a jövő elé

Végre egyértel  művé vált, kik 
akadályozzák az iskola-ügy 
megoldását 

Végre egyértel  művé vált, kik 
akadályozzák az iskola-ügy 
megoldását 

Négy és félórás tanácskozáson vett részt a Civilek a Katolikus Iskoláért szülői csoport két
tagja az Oktatási Minisztériumban számos politikus, oktatási döntéshozó társaságában.
Nem zárult eredmény nélkül a megbeszélés: a szaktárca a május 15-i határidőt tűzte ki a
Római Katolikus Gimnázium „keresztlevelének” kiállítására. Amennyiben ez nem történik
meg, miniszterelnöki vizsgálóbizottság érkezik Vásárhelyre. A szülők és a diákok továbbra
is kitartanak, a pedagógusok egy része elkezdett más munka után nézni…
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KOS: Igazán kellemes hete lesz, rengeteg idejelesz kikapcsolódni és szórakozni. Kollégáivalés barátaival egyre közelebbi és jobb vi-szonyba kerül. Mostanában sokkal nyugod-tabb és megfontoltabb lesz.
BIKA: Mondhatjuk, hogy több tekintetben isszerencsés hét elé néznek a bikák. Szinte min-den úgy alakul, ahogyan tervezték, de leg-alábbis kedvező kimenetellel számolhatnak.
IKREK: A napokban megszállja önt a bátor-ság, a tettrekészség, mint aki mindenre képes.Ez még nem is baj, csak arra figyeljen, hogyne keverje össze a bátorságot a merészséggel.
RÁK: Semmi sem marad a régiben, szinteélete minden területén változások köszönte-nek be a héten. Sőt, ezek a változások nemcsak a szerelmi életére, meg a karriere, de mégaz anyagiak is kihat majd és természetesenpozitívan.
OROSZLÁN: Bizonyos dolgok nem hagyjáknyugodni. Egyenesen emésztik, de mivel nemakar velük szembenézni, csak a nyomást, arosszkedvet, a nyugtalanságot érzi magán. 
SZŰZ: Történik valami önnel, aminek hatásáramegtapasztalhatja milyen az, mikor nem min-dig az eszével cselekszik és hozza meg a dön-téseit. Igen, talán már sejti is, mi lehet az, ami-nek következtében megnyílik a szíve és inkábbérzelmi alapú döntéseket kezd hozni.
MÉRLEG: Sajnos nem ez lesz élete legjobbhete. Feszült, ingerült és stresszes napjai van-nak, mivel a párkapcsolata, baráti viszonyai,és a munkája sem úgy halad, ahogyan azt sze-retné és gondok merültek fel ezeken a terüle-teken.
SKORPIÓ: A héten felülmúlja önmagát. Olyantetteket vihet véghez, ami még önmagát is meg-lepi, nemhogy a környezetét! Ha ez nem lenneelég, akkor még ott van az is, hogy a csillagokelképesztő lehetőségekkel bombázzák majd.
NYILAS: Nagyszerű, hogy kiváló lesz a han-gulata, csak arra ügyeljen, hogy ne váljon fi-gyelmetlenné annyira, hogy kicsússzanak adolgok a kezei közül.
BAK: Kedvére való fordulatok és eseményekleselkednek önre a héten. Mozgalmas és izgal-mas napok lesznek, amelyekben még új, hosz-szútávra szóló barátságokat is köthet. 
VÍZÖNTŐ: Úgy érzi, túl hosszú ideje tart mármaga körül a békés időszak, és epekedve várja,hogy valami felkavarja az állóvizet. A csillagokmeg is hallják ezirányú kérését, bár nem egé-szen abban a formában, mint szeretné, demégiscsak nagy fordulatok elé néz. 
HALAK: Úrrá lehet önön a pesszimizmus. Úgygondolja, nem halad egyről a kettőre és hajla-mos mindenféle külső erőnek tulajdonítani asikertelenségeit vagy azt, hogy lépésben haladelőre. Ne lásson ott ördögöt, ahol nincs.
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A megjelent írások nem fel tét lenül
a szer kesz tő ség véle ményét tük -
rözik!  // Szer kesztőségünk fenn -
tartja 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
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Kistemplomi esték A Marosvásárhelyi GecseUtcai Református Egyház-község a Kistemplomi estékelőadás-sorozattal ünneplia reformáció 500. évfordu-lóját, valamint a gyülekezetés templom több mint 200éves múltját. A történelmiés művészettörténeti elő-adásokra április 20. és május18. között kerül sor az egy-házközség gyülekezeti há-zában (Ştefan cel Mare u.26. sz.), csütörtökönként du.6 órai kezdettel. Előadások:május 4.: Orbán János: AKistemplom építéstörténete,május 11.: Kovács MáriaMárta: A marosvásárhelyiKistemplom úrasztali kész-lete, május 18.: Berecki Sán-dor: Biblia és régészet.
Kirándulás a Gyimesekbe Az Erdélyi Magyar Bal-oldal kirándulást szervezmájus 20-án a Gyimesekbe.Meglátogatják Borospata-kán a skanzent, onnan el-mennek az ezeréves határig.Feliratkozni naponta 9-11óra között a Dózsa Györgyutca 9. szám alatti székhe-

lyen (I. emelet). Érdeklődnia 0744-928-299- es tele-fonszámon ugyanebben azidőpontban. Feliratkozásihatáridő május 10.
X-Faktor-meghallgatás
Marosvásárhelyen Május 5-én, pénteken este8 órakor az X-Faktor stábjameghallgatást tart Maros-vásárhelyen, a G. Caféban.Nem- csak énekesek, hanemrapperek és zenekarok isjelentkezhetnek. Vinni leheta zenei alapokat pendrive-on vagy CD-n, amire énekel,vagy akusztikus hangszert,hogy kísérje magát a jelent-kező. Ha zenekarral nevez-nének be, vigyenek maguk-kal bemutatkozó anyagot.További információk azxfaktor.hu oldalon.
Utcazenekar-fesztiválZenekarok és énekesekjelentkezését várják a II. ut-cazenekar-fesztiválra, a XV.civil szervezetek vásáránmájus 13-án 10 és 18 óraközött. Jelentkezni az 
office@divers.org.ro címenlehet május 8-ig. A részt-

vevők három-négy zene-számmal léphetnek fel.
Rocksuli-klubest Május 6-án este 8 órátóla Jazz&Blues Clubban aRocksuli májusi klubestjé-nek meghívott zenészei aPit of Saron és az Outrageegyüttesek Debrecenből, va-lamint a Legion együttesSzinérváraljáról.
Marosvásárhelyen 
a Rejtélyes viszonyok Újra Marosvásárhelyenlátható Eric-EmmanuelSchmitt Rejtélyes viszonyokcímű kétszereplős színda-rabja, amelyet a Csűrszín-házi Egyesület produkció-jaként Nagy István (AbelZnorko) és Szélyes Ferenc(Erik Larsen) ad elő. For-dította: Nagy István, ren-dező: Szélyes Ferenc, díszlet,jelmez: Szélyes Andrea-Na-tália. Az előadás május 4-én, csütörtökön 19 órátóllesz az Ariel Ifjúsági és Gyer-mekszínházban. Jegyelővé-tel az Ariel pénztárában,foglalás a 0740-566-454-es telefonszámon.

KÁR KIHAGYNI |



Megszokott jelenség-nek számít, ebből kö-vetkezően már senkisem kapja fel a fejét, haazt észleli, a román tör-vényhozásban ismétel-ten előkapják a magyarkártyát. Merthogy azazért van, hogy időnkéntelő-előkapják... A mai generációk - magyar és román oldalonegyaránt -igencsak hozzászoktak ehhez, bár aztnem mondanám, hogy nem tudnának meglenni nél-küle... Egyesek - elsősorban azok, akik a történelmetis politikai eszközként, amolyan dorongként hasz-nálják vitapartnerük, ellenfelük, netán ellenségükföldbe döngöléséhez - biztosan nem. Ezért aztán ahivatásos nemzetféltők, a szélsőséges nacionalisták- meggyőző érvek és kellő türelem híján, merő ké-nyelmességből, zsigeri gyűlöletből - mindig előko-torják. Ezt tették azok az akadémikusok is, élüköna BBTE rektorával, akik a Gyulafehérvári Nagygyűlés100. évfordulója közeledtével úgy gondolták, ismételjött az ideje a magyarellenes hangulatkeltésnek.A magyar kérdés - hogy ne nevezzem magyar-gyűlöletnek, bár innen már csak egyetlen lépés axenofób indulatok tetőfokra hágása - a törvényho-zásban is napirendre került. Méghozzá ama törvénykapcsán, amely a jelentős számú magyar lakossággalrendelkező régiók kórházaiban kötelezővé tenné amagyar nyelven történő egészségügyi ellátást, azazt lehetővé tevő magyarul tudó személyzet alkal-mazását. Az ellenzék, miután szó nélkül megszavazta,hirtelen „magához tért”, s a PNL, PMP és USR közösenalkotmányossági óvást nyújtottak be a jogszabályellen... Itt tartunk most. Magyar szempontból megvizsgálva a dolgot, éleka gyanúperrel, hogy az említett törvény a mesebelihoztam is meg nem is, van is meg nincs is kategóriábatartozik. Tudjuk: egy jogszabály annyit ér, amennyitbetartanak belőle. A szóban forgó pedig, annak el-lenére, hogy jól hangzik, hogy jogos elvárásokatelégítene ki, sajnos nehezen betartatható. Ebbőlkövetkezően azt kell mondanom, talán egy már ha-tályos törvény alkalmazását kellene elérniük, példáula Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemmagyar tagozatának felállítására vonatkozót, mintsemhasonló pótcselekvésre pazarolni a drága időt ésenergiát.  Véleményem szerint.
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VÉLEMÉNYEM SZERINT

Szentgyörgyi László

Mintha dolgoznának... 
Négy és félórás tanácskozáson vett részt a Civilek a Katolikus Iskoláért szülői
csoport két tagja az Oktatási Minisztériumban számos politikus, oktatási dön-
téshozó társaságában. Nem zárult eredmény nélkül a megbeszélés: a szaktárca
a május 15-i határidőt tűzte ki a Római Katolikus Teológiai Gimnázium „kereszt-
levelének” kiállítására. Amennyiben ez nem történik meg, miniszterelnöki vizs-
gálóbizottság érkezik Vásárhelyre. A szülők és a diákok továbbra is kitartanak,
a pedagógusok egy része elkezdett más munka után nézni…Csíky Csengele, a szülőicsoport képviselője éppenúton volt a fővárosból ha-zafele, amikor telefonon tá-jékoztatott a keddi törté-nésekről. „A tanügyminisz-ter a május 15-i határidőttűzte ki a Maros megyei is-kolahálózatot tartalmazódokumentum leadására, ad-dig a városnak és a megyeitanfelügyelőségnek rendez-nie kell a tanintézmény jogihelyzetét. Ehhez ki kell ál-lítani az iskola „keresztle-velét” jelentő tanácsi hatá-rozatot, azaz rendkívüli ta-nácsülést kell összehívni,valamint az összeállított is-kolahálózati okiratcsomótújra el kell küldeni a tan-felügyelőségnek” – tudtukmeg. Amennyiben ez nemtörténik meg, a miniszter-elnöki hivatal vizsgálóbi-zottságát küldik a városraés a megyei főtenfelügye-lőségre, ami azt hivatottvizsgálni, hogy miért, illetveki, kik miatt nem működikaz iskola. „Ironikus, merteddig azt vizsgálgatták, hogymiért működik az iskola” –tette hozzá Csíky. A szülők elmondása sze-rint 15-ig folyamatos nyo-mást gyakorolnak az illeté-kesekre, és remélik, hogymegoldódik a helyzet, merttanácsi határozat és alapítóokirat nélkül nem sok esé-lyük van túlélni a vizsgála-tot. „Ha az RMDSZ- és aPOL-frakció félre tudja tennia politikai alkukat, és meg-szavazzák a katolikus gim-náziumot is tartalmazó is-kolahálózatot, az nagy elő-relépés lenne” – véli Csíky. 
Ki vett részt 
a tanácskozáson?A megbeszélésen jelenvolt Pavel Nastase miniszter,Ariana Oana Bucur, LiviuIspas és Király András ok-tatásért felelős államtitká-rok, Corina Marin, az or-szágos iskolahálózatért fe-

lelős igazgató. A helyiek kö-zül Lucian Goga, Maros me-gye prefektusa, a megyeitanács részéről Kovács Le-vente, a városi tanács ré-széről Peti András, SergiuPapuc és Hermann MarkChristian, a városvezetésrészéről Szövérfi Vasile jegy-ző és Horatiu Lobont isko-lahálózatért felelős igazgató.A megyei tanfelügyelőségrőlIoan Macarie főtanfelügyelőés helyettese, Illés Ildikó.Emellett Novák Zoltán sze-nátor, Vass Levente, BiróZsolt, Marius Pascan kép-viselők, ugyanakkor jelenvolt az Unirea Főgimnáziumszülői bizottságának elnökeés a bizottság ügyvédje –akik az elmúlt 12 órábanmegyei szülői bizottság el-nökeivé avanzsálódtak, hogyrészt vehessenek a megbe-szélésen. A szülői csoportotZsigmond Imola és CsíkyCsengele képviselte. 
Elvenni egy 
hároméves 
gyerek életét„A tanácskozáson teljesenegyértelművé vált, hogy aváros vezetése mindent el-

követ annak érdekében,hogy magakadályozza az is-kola létjogosultságát, DorinFloreának személyesen kül-dött meghívót a miniszter,de az nem jelent meg”- fej-tette ki lapunknak. De aztis megtudtuk, hogy az Uni-rea képviselete enyhén fo-galmazva szélsőséges naci-onalista diskurzussal hoza-kodott elő, akiket MariusPascan maximálisan támo-gatott. „A felsővezetés ma-gyar tagjai inkább a tanács-kozás operatív részével fog-lalkoztak, illetve a megol-dásokat keresték, a tanács-kozás után azonnal neki-fogtak a konkrét munkának.Jelen esetben ez többet je-lent, mint egy támogatómegnyilvánulás” – véli Csíky. A megbeszélés után Csíkya miniszternek plasztikusanpróbálta elmagyarázni, hogymi is a helyzet, és a követ-kező hasonlattal élt: él egyhároméves gyerek, akineknincs vagy elhibázott ke-resztlevele van, az illetéke-sek megoldása erre pedigaz, hogy elvegyék a gyerekéletet… A miniszter válaszazavart nevetés volt.
Pál Piroska 

| Központ hetilap | 2017 / 18. | május 4–10. |

Sebészeti premier Marosvásárhelyen

A szívritmuszavarok összetett ke-zelését célzó országos program ke-retében a marosvásárhelyi sürgősségikórház kardiológiai klinikáján elvég-zett cryo-ablációs eljárás csupán 20percet vett ígénybe.Dr. Benedek Imre professzor el-mondása szerint a kórház vezetősé-gének támogatásával sikerült meg-vásárolni a szükséges berendezéstés a budapesti Gottsegen György Or-szágos Kardiológiai Intézet professzo-ra, Földesi Csaba vezetésével hajtottákvégre a műtétet, amelynek mintegy4000 eurós költségét az Országos

Egészségbiztosító Pénztár fedezte. A sürgősségi kórház kardiológiaiklinikájának vezetője, dr. BenedekTheodora elmondta, a kórház új el-járást vezetett be a szívgyógyászatban,amellyel a betegnek nyújtanak na-gyobb esélyt szívritmuszavar esetén,hiszen ennek a módszernek az ed-digiekhez képest nagyobb a siker-aránya. Továbbá sokkal rövidebbideig tart a beavatkozás és kényel-mesebb, hatékonyabb. Ilyen műtétet Bukarestben, Ko-lozsváron, Szebenben és Jászvásáronvégeznek még.

Kiválósági díj dr. BenedeknekAz elmúlt héten, Kolozsváron má-sodik alkalommal rendezték meg azOrvosi Kiválóságok Gáláját, ahol ki-tüntetésben részesült dr. Benedek Imreis. Az eseményen 32 díjat osztottak ki,amit elismert orvosok, egyetemi ok-tatók, kiemelkedő teljesítményű rezi-densorvosok, valamint orvosi egyete-misták vehettek át kiváló teljesítmé-nyükért, kutatói munkájukért, illetvea páciensek iránti elhivatottságuk okán. 

Végre egyértelművé 
vált, kik akadályozzák 
az iskola-ügy megoldását

Aggodalommal vegyes bizakodással tekintenek a jövő elé

A Maros Megyei Sürgősségi Kórházban premiernek számító szívmű-
tétet hajtott végre dr. Benedek Imre és orvoscsapata. A klasszikusnak
számító szívműtétek 4-5 órát igényelnek, ez a fajta beavatkozás csu-
pán közel félórát.
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Megalakult a Száztagú Székely 
Férfikórus marosszéki dalcsoportja

Bereczki Sándor marosszentgyörgyi vál-lalkozó első alkalommal 2016. október 23-án, a VII. Székelyföld Napok zárórendezvé-nyén Marosvásárhelyen, a Maros Művész-együttes székhelyén találkozott a SzáztagúSzékely Férfikórussal. 
Felháborodás, de tenni akarás! „Életem egyik legkínosabb pillanatait él-tem át akkor. Voltak előző ismereteim anégy alkotókórus gazdag és értékes tevé-kenységéről külön-külön, hallottam a Száz-tagú Székely Férfikórus szerencsés meg-alakulásáról 2014-ben, így természetes,hogy nagyon megörvendtem – sok éves kó-ruséneklési tevékenységgel mögöttem –,hogy láthatom őket. Igyekeztem idejébenmegjelenni – nagy zsúfoltságra számítva –minél jobb nézőhely elfoglalásának remé-nyében. De – lehet, hogy nem a legsikeresebbszervezés miatt –megdöbbentően kis lét-számú közönség gyűlt össze megnézni azelőadást. Hozzánk jöttek messziről: nagytapasztalatú, tiszteletre méltó, türelmesnagyapák, küszködő, merész, büszke édes-apák,  bizakodó, nyugtalan, bátor fiatalférfiak.  Felém ezt tükrözték. A kisszámúközönség tapsolt, de én sok keserűséggel alelkemben, nagyon szégyelltem magam! Őknéhány pillanatnyi kellemetlen meglepeté-süket legyőzve, rázendítettek közel száz to-rokból. Ma is azok a vegyes érzések kava-rognak bennem: felháborodás, szégyen, detenni akarás” – osztotta meg velünk élmé-nyeit Bereczki Sándor. 
„Megtiszteltetés, hogy marosszéki tagként
szolgálhatom a magyar kultúrát!”A kórus bemutatkozása után BereczkiSándor bocsánatot kért a dalkar vezetőjétőla marosvásárhelyiek és a marosszékiek ne-vében, valamint a továbbiakban tartotta akapcsolatot velük. „A következő napokban a műsorfüzetükrehirtelen ráírt telefonszámon Varga Istvánúrral tartottam a kapcsolatot. Néhány tele-fonbeszélgetés után írásban kérelmeztemfelvételemet e nemes közösségbe, marosszékidalos minőségemben. Kérésem elbírálásánakkedvező eredményét írásba közölték velem2016. november 10-én. Nagy megtiszteltetésszámomra, hogy a Száztagú Székely Férfi-kórus első marosszéki tagjaként is szolgál-hatom a magyar kultúrát” – folytatja BereczkiSándor.

Ezt követően a férfikórus vezetősége fel-kérte a marosszentgyörgyi kórustagot, hogyalakítsa meg a marosszéki dalcsoportot.„Kifejezték óhajukat és reményüket, hogyigényt tartanak a kérvényemben már ön-zetlenül felajánlott munkámra. A pontoscél meghatározása után, kidolgoztam egyáltalam működtethető forgatókönyvet. Nagyakaraterővel, minden szervezői tapasztala-tomat bevetve, gyorsan felismertem válla-lásom nagyságát és fontosságát. Nem taga-dom, a Jóisten közbenjárását hívtam segít-ségül és elindultam. A legelején kicsit egyedüléreztem magam, de miután jeles szakte-kintélyek meghallgattak és önzetlenül út-baigazítottak, megkerestem Bíró Jenő csejdilelkipásztort és megkértem, legyen alakulódalkarunk karmestere. A határozott igenután friss erővel folytattam utamat, de márnem egyedül” – mondta el a továbbiakbana marosszéki dalkar megszervezője.
Jókedvből dalolni hajlandó 
tagok jelentkezését várjákA következőkben nevet adtak a dalkarnak– Marosszéki Harmónia –, megfelelő pró-batermet kerestek, vallási hovatartozásnélkül tagokat toboroztak, alakuló gyűlésttartottak, majd Marosszentgyörgy polgár-mesterének segítségét kérték, hogy bemu-tatkozhassanak a nagyközönségnek. Erremeg is került az alkalom a 2017-es SzentGyörgy napok keretén belül. Végezetül még arra voltunk kíváncsiak,hogy mire készülnek a dalkar tagjai és kilehet a Marosszéki Harmónia tagja. „Készülünk Székelyudvarhelyre június10-re a Száztagú Székely Férfikórus elsőfellépésére a már teljesebb – mindháromszékelyföldi megyét képviselő – nagy kó-russal, ahol szeretnénk Marosszéket méltómódon képviselni. De nagy munkába kezd-tünk, ugyanis már meghívásokat kaptunkkülföldi alkalmakra is.Dalkarunkba első sorban kóruséneklésimúlttal rendelkező tagok jelentkezését vár-juk, a hátralevő idő szűkössége miatt, denemcsak. Már bíztató a jelentkezők száma.A kottaolvasás ismerete nagyon jó, de nemkizáró jellegű. Egyszóval a magyar kultúráttámogató, jókedvből dalolni hajlandó, fe-gyelmezett, minden felebarát jelentkezésétvárjuk nagy szeretettel” – tudtuk meg mégBereczki Sándortól.
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A Száztagú Székely Férfikórus 2014-ben
alakult – a székelyudvarhelyiek ötleté-
ből kiindulva – négy kórus együttműkö-
désével: a Székelyudvarhelyi Székely
Dalegylet Férfikórusából, a Gyergyó-
szentmiklósi Ipartestület Férfikórusá-
ból, a Sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám
Művelődési Ház Magyar Férfidalárdájá-
ból, valamint a Csíkborzsovai Férfikórus
tagjaiból. Létrejöttük óta a kórus Szé-
kelyföld több helységében bemutatko-
zott, 2016 őszén, Marosvásárhelyen is.
A közelmúltban elkezdte működését a
Száztagú Székely Férfikórus marosszéki
dalcsoportja is Marosszéki Harmónia
néven, amelynek alapító elnökét, 
Bereczki Sándort a megalakulás körül-
ményeiről kérdeztük. 



Az egykori erődítményNagybányától szűk hu-szonöt kilométerre délre, aDés felé vezető út közelébentelepült a jelentéktelen kisfalu. A község keleti határában,a Lápos-patak bal partjánemelkedő négyszázhét métermagas hegy tetején állt egy-kor Kővár vára. E tekintélyesnagyságú várból ma márcsak alapfalainak maradvá-nyai láthatók…
A centrum, avagy 
Kővár-vidékének 
legjelentősebb váraA Szamos és a Lápos vizeközött elterülő nagy területErdély történelmében a „Kő-vár-vidéke” nevet viselte,amely különösen az erdélyifejedelemség idejében, kü-lön politikai állással bírt ésközpontja Kővár vára volt. A vár keletkezésénekpontos idejét nem tudjuk. 1246 elején I. Pál comes,az Aranyos vári uradalom-ból atyjafiának, István or-szágbírónak adományozotttöbbek között egy várépí-tésre alkalmas, harmince-kényi földet, az Aranyos vár-tól oda vezető titkos úttalegyütt. Mint azt Fügedi is meg-jegyzi, ez az adat Kővárravonatkozhat.
Az első okleveles 
említésekKővár első okleveles em-lítése 1367-ben történik,amikor I. Lajos király Dra-gomér Miklós fiának, Drágh-nak és Jánosnak adomá-nyozta, akik a Drágffy családnévadó ősei voltak. Kiss Gábor közlése sze-rint a vár létezésének ha-tározottabb említése 1378-ban történik, amikor I. Lajoskirály Balknak és Drághnak,Máramaros és Ugocsa vár-megyék főispánjának adtaaz erdődi kerület kivételé-vel, melyet a király magánaktartott meg. I. Lajos ebben az okle-vélben azt mondja, hogy az-előtt Kővárt Imre nádor ésIstván vajda birtokolta. 

1405-ben, Balk márama-rosi főispán halála után fiai,Demeter és Sandrius, vala-mint Drag fiai osztályt tar-tottak, és „…az király úrakarattyából…” Kővár váraés tartozéka Sandrius bir-toka lett. Az oklevél szerint ötven-hat falu tartozott a várhoz,melyek kevés kivételévelma is léteznek. 
A politikailag 
is fontos határvárA XV. század második fe-léig a Béltekiek birtokolták,de 1470-ben a hűtlenséggelvádolt Bélteki Mihály bir-tokait a király elvette, ésKővár várával együtt a Drág-ffyaknak adományozta.A mohácsi csatábanDrágffy János országbíró,zászlótartó is részt vett, éshősies küzdelemben vesz-tette életét a török elleniharcban. Mohács után Kővár is Sza-polyai János birtokai közöttszerepel. Talán ő építette aróla elnevezett tornyot is. 1548-ban somlyói Bát-hori Anna, előbb Bélteki-Drágffy Gázpár, utóbb pedigDrugeth Antal özvegyénekbirtoka. 1538-tól fontos határvárlett: ezért hol az erdélyi fe-jedelmek, hol a Habsburgokterjesztették ki rá a fenn-hatóságukat.
Innen viszik lefejezni
Szatmárra Jósika Istvánt1565-ben I. Miksa királyvezére, Lazarus Schwendikassai főkapitány foglaltael a várat János Zsigmondtól,de a fejedelem 1567-benHaszán pasa támogatásávaltizenhárom napi ostromután visszavette.Amikor Báthori Zsig-mond felesége, Mária Kris-tierna osztrák főhercegnő,alig pár hetes együttélésután elhagyta a könnyelműés léha életet élő férjét, ön-kéntes rabsága színhelyéülKővárat választotta. 1598-ban ide hozták Jó-sika Istvánt Gyulafehérvár-ról, akit a fejedelem elleniösszeesküvés vádjával fog-

tak el, és innen vitték Szat-márra lefejezni. Báthoritól a vár csakha-mar a császáriak kezére ke-rült, akiktől 1605-ben Bocs-kai István kapta vissza úgy,hogy a felső várban elhe-lyezett magyar őrség az alsóvár harminckét védőjét le-fegyverezte, és a vár kapuitmegnyitotta előtte. 1613-ban Doczi Andrásszatmári várparancsnokfoglalta el, 1615-ben Beth-len Gábor egyezmény útjánszerezte meg. 
Amit az 1694-ben kelt
oklevélből tudunk megA szabálytalan alaprajzú,külső és belső részből állóvár részletes leírását az1694-ben felvett leltár tar-talmazza. E szerint a külső vár ka-pujához „...egy hegyes fákkalsűrűven keresztül általve-retett levonó gém...”, vagyisfelvonóhíd vezetett, amely„...erős tölgyfa ágosához al-kalmaztatván végső részé-vel, egy nagy erős vasszegenjár lebocsátása és felvoná-sa...”, amelyet a „...kis trá-zsaházban vigyázó német...”szokott végezni.A bejáraton belül „...mind-járt van egy kőből rakottárkocska...”, amelyen keresz-tül „...tölgyfa deszkából csi-náltatott fel- és levonókapu...” volt. A kaputól „...bükkfávalmegdeszkázott szekérútonaz másik, belső kapura, melykapu már kőből építtetettés rakatott...” juthatunk, ahol„...egy kis darabontház...” állt. 

Kiss Gábor, az Erdélyi vá-rak, várkastélyok címűkönyvében ír arról, hogy aközelében lévő épület „...an-nakelőtte porkolábház volt,most németek quartalya...”. E mellett „...vagyon egypince forma, forrásos, vizesálló hely, mely víz csorgá-sának eredeti vagyon a várkőszikla oldalából...”.Itt volt a „prédikátorokszámára csináltatott ház...”,amely alatt pince mellettepedig „...hintótartó szekér-szín...” több istállóval, kő-pincével. 
A Lápos 
vizéhez vezető kapuAz út innen a középsőkapuhoz vezetett, amely„...az belső és külső várakközött levő udvarnak kapu-ja...” volt, és „...kőből van afundamentuma felépítve...”.Ez előtt is felvonóhíd volt,mellette őrház állott, köze-lében a kovácsműhely, és„...vicekapitány lakta ház...”,amely mellett egy kisebbkapu vezetett ki a Lápos vi-zéhez. E kisajtó mellett téglaalapokra épült a „gabonás-ház”, mely „...mostan az asz-szony, Telekiné asszonyomőkegyelme számára usuál-tatik…”. 
A várbörtön 
emeletes épületeA „...közkapu udvarárólérkeztünk az belső vár ka-puja előtt való, mély, vizesárokra csináltatott fahíd-lásra...”. Ez a felvonóhíd abelső vár kapujához veze-tett, melynek belső oldalán

egy „oldalbástyácska van...”,amelyre lépcső vezetett fel. A bástya bal oldalán „...azkapu hosszú boltozatán fel-yül van két palota...”, melyekablakai a Lápos vizére néz-tek. A kaputól jobbra a börtönemeletes épülete helyezke-dett el egy régi pincével,„...mely azelőtt vicekapitányszámára való volt, most aznémet commendant boraiállnak benne…”. A második emeleten levőszobát „kongóboltnak” ne-vezték. 
Továbblépve az időben:
1715-ben a várat 
felrobbantjákII. Rákóczi Ferenc sza-badságharcának elején azerődítmény a németek ke-zén volt, de a vár parancs-noka, gróf Teleki Mihály, amegye főkapitánya a feje-delem oldalára állt. A német kapitány bilincs-be verette, és a várat átadtaa kurucoknak.A szabadságharc leveréseután, 1715-ben Rabutin csá-szári tábornok a várat fel-robbantotta, megmaradt ré-szeit pedig 1717-ben a ta-tárok dúlták fel. Ezután avárat már nem építették újra.
Amit az 1792-ben 
készült leltár tartalmá-
ból lehet megtudniA romvár és uradalma1719-ben került a Telekicsalád birtokába, melyről1792-ben készítettek leltárt. 

folytatás a 6. old.

Berkeszpataka a Lápos folyó mellett fekvő kis község. Határához tartozott a híres Kővár vára, mely a falutól
keletre állt. Romjainak maradványai a falu melletti hegy tetején mára már alig láthatók. Kővár a hajdani kő-
várvidék központja volt, és 1682-1691 között Szolnok-Doboka vármegyéből önálló közigazgatási területté
hasították ki. A vár alatti Berkeszpataka település mindenkor a kővári uradalom része volt. Az erődítmény
alapjait valamikor az 1200-as évek végén, vagy az 1300-as évek eleje körül rakhatták le. 1367-ben szerepelt
először neve az oklevelekben, amikor I. Lajos király Dragomír fiainak Drághnak és Jánosnak adta. Ez a Dra-
gomír Oláh Miklós I. Lajos idején erdélyi vajda volt. 1718-ban a Szatmári béke után Rabutin a várat a levegőbe
röpíttette. Megmaradt romjait a környékbeliek hordták szét.
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A kővári uradalom híres vára

Kővár várának (hozzávetőleges)
alaprajza, Johan von Holst ezredes 

keszítette 1661-ben, amikor pár évig 
a Kemény János fejedelem segítségére 
érkezett Habsburg-csapatok kezén 
volt a vár (Megjelent: Galeazzo 
Gualdo Priorato:Storia di Leopoldo 
Cesare, Wien, 1670).

Középső-vár– a Felső(Külső)- 
és a Belső-vár – által 
közrefogott zárt udvar 
kapujának keleti tornya. 
(Sergiu Iosipescu, 1981)
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Ismételten elindult a nép-szerűség útján a kertészke-dés, ami nem csoda, tekintve,hogy számtalan előnnyel bírez a hasznos időtöltés. Bár amegszokott városi minden-napokban egyre inkább el-veszítjük a természettel valókapcsolatunkat, amit főkéntvidéken a kerttulajdonosoktöbbsége, valamint a hobbikertészek tapasztalnak meg,mikor szabadidejüket kinti„smaragdzöldövezetükben”töltik a friss levegőn, az ese-mény célja növelni ennek anépszerűségét.A Romániai Magyar Gaz-dák Egyesülete Maros Szer-vezet az idei évben másodikalkalommal csatlakozott aLegszebb konyhakert prog-ramhoz, melyet meghirdetettMaros megye összes kert-művelője számára, egyénilegvagy akár csoportoknak, kö-zösségeknek.

„Célunk arra ösztönöznia városi és vidéken lakó em-bereket, hogy saját konyha-kertet alakítsanak ki, és azok-ban saját, illetve családi rész-re megtermeljék a minden-napokhoz szükséges zöld-ségeket, gyümölcsöket, amiaz egészséges élet záloga, ésezt persze merjék is meg-mutatni. Egy kis ásás, gyom-lálás, betakarítás által akárkedvenc fűszereiket is meg-termelhetik, sőt gyógynövé-nyeket is, amelyek segítenifognak a betegségekkelszemben” – mesélik a szer-vezők, akik két alkalommalfogják felmérni a jelentkezőkertjét, előzetes egyeztetésalapján. Az egyesület azt sze-retné, hogy minél több tele-pülés kapcsolódjon be aprogramba, ezért nemcsaka gazdaköröket, hanem azönkormányzatokat is moz-gósították.

„Hasznos rovarok 
a kertben”Idén külön előnyt jelent,ha a kertművelők minél többhasznos rovart csalogatnakbe, tartanak kertjükben, éséletteret biztosítanak nekik„rovarszállók”, „darázsgará-zsok”, vagy egyéb rovarbaráthelyek kialakításával. To-vábbá az is pluszpontot ér,ha minél több mézelő nö-vényt tartanak kertjükbena méhek számára.Nincs is finomabb egy ál-talunk gondosan ápolt ésvegyszermentesen neveltparadicsomnál vagy papri-kánál, amire - akár saját cse-metéinkre - mondhatni mégbüszkék is vagyunk, s nemis gondolnánk, mennyi jótteszünk általános egészségiállapotunk érdekében, míga finom eledel az asztalunk-ra kerül.

A következő kategóriák-ban lehet benevezni: erké-lyen kialakított, mini (10 –50 m), normál (50 m felett),zárt (külön-külön zöldség,gyümölcs és vegyes), vala-mint közösségi (csoportok,szervezetek által megmű-velt) kerttel. A jelentkezésilapot az RMGE Maros La-posnya utca 23. szám alattiszékhelyén lehet igényelni,és kitöltve itt kell majd le-adni, illetve megtalálható a

www.alegszebbkonyhaker-tek.hu internetes elérhető-ségen. Benevezéskor és averseny ideje alatt fotókatkell készíteni a kertről, amimajd segíti a zsűri munkáját. Az eredményhirdetés ésaz ünnepi díjazás szeptem-ber 2-án a mikházi Csűr-színházban megtartandónemzetközi gazdanaponlesz. Jelentkezési határidő:2017. május 20-a.
Timár Tímea

Ennek tartalmából:„...itten benn a falubannéhai gróf Teleki Ádám úrőexelenciájának semmi ud-varháza vagy udvarház he-lye nem maradott, hanema falunak határán találtatika kővári erősség helye, melykirályi adományba jővén améltóságos gróf Teleki ur-aknak. Állott az erősség ma-gából a várhoz járhatásegyedül vala alkalmas, ké-szült egy kis vigyázó erős-ségből, melynek a közelebbi,úgy nevezett kuruc lármalecsendesítésével királyi pa-rancsolatból széllyel hányat-ván már most azoknak he-lyeken csak a falak és épü-letek hantjai, a kőszikla ol-dalában mesterséges kézáltal rakott, de széllyel nemhányattathatott néhányszeglet kőfalakkal, és ezek

csak ottan, az hol még azidő injuriája erdőt nem ne-velhetett, szemlélhetnek. Avárhelye most haszonvehe-tetlen, különösen sem nagy,de mellette a hegy nyakonnapnyugat felől fekvő sima-ság a méltóságos fenn tisz-telt gróf urak közt felosztvaés szántó s kaszáló helyekreszaggatva biratik és hasz-náltatik…”. 
Összegzés és egy hadi
edektum Apafi idejéből…Kővár birtokosai a má-sodik világháború végéig aTelekiek maradtak. A vármegmaradt köveit a kör-nyékbeli lakosság hordtaszét házainak építéséhez. A várról hát sajnos nemrendelkezünk a mai állapo-tot tükröző felméréssel, az

1661. évi és az 1687.éviMarsigli-féle alaprajz ismert. Az 1968-ban majd1976/81-ben végzett régé-szeti ásatások eredményeitcsak kivonatosan közölték. Az Alsó – vagy nagy –várban egy ajtó vagy ajtó-keret töredék került elő az,,A.DO.15…”  felirattal, amiegy XVI. századi építésrevagy javítási munkára utal-hat. A Felső – vagy kis – várterületén egy valamikor be-falazott kőlapot találtak, fel-irata: KOVARIENSIS FOKA-PITANEO, 1657Az alábbi szöveg egy hadiediktumból való, Apafi ide-jéből (Hadtörténelmi Köz-lemények 4, 48.l), Edictummilitare in arce Kővár, 1665.die 1. martii. / Hadi edictumKővár vára részére:

,,Mivel minden jó dolog-nak a jó rendtartás a lel-ke….. Reggel, mikor a napfelkezd jőni, a toronybandobot ütvén, mindenik, vár-ban levő porkoláb uraim,tizedesek, káplárok, magyarés német gyalogok, kikifegyverével a maga kapujáramenjen, és mindenik kapunrendre, a régi jó szokás sze-rént könyörögve s Jézustkiáltva, a kapukat felnyis-sák… A felső várban penigmind külső s mind belsőkeríté- sekben levő mindenajtók emeltsői mindenkorbezárva legyenek és csakszintén az egy kapuja, az kiaz alsó várra szolgál, legyennyitva. … Minden éjszakaporkoláb uraimék, ki-ki amely várban lakik, mentőltöbbször, legalább egyszera czirkálókat meglátogassa

s a várat is belől megkerülje.Valamely czirkálót aluva ta-lál a porkoláb, a magyartszörnyen megveije s hason-lóképpen a tizedes is. Aznémetet penig az németkáplárokkal az ő módjukszerént büntettessék meg…Valaki a várból szót ad ki,kiváltképpen éjjel, tisztvi-selője hire nélkül: meghalérette…".
Összeállította:

Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bocsá-
tott dokumentációkért külön
köszönet Keresztes Géza mű-
építész, műemlékvédő szakmér-
nöknek; az illusztrációkat, a
régi és a mai képeket Roșu Mária
és Demján László műemlékvédő
építész gyűjteményükből küldte
be szerkesztőségünkbe.Kertészkedésre fel! Legszebb konyhakert verseny Maros megyében

Elő a gereblyével, a vetőmagokkal és a metszőollókkal, ugyanis idén második al-
kalommal indul útjára a nagy népszerűségnek örvendő Legszebb konyhakert
verseny elnevezésű Maros megye összes kertművelője számára. A program célja,
hogy minél többen termesszenek saját használatukra – lehetőleg vegyszerek
nélkül – zöldséget-gyümölcsöt a kertjükben, külterületeiken, vagy akár lakásuk
erkélyén, továbbá ösztönözzék egymást, rokonaikat, barátaikat, hogy alakítsanak
ki konyhakerteket.

Kővár várának romjai - 
Első Katonai Felmérés (1763-1787)
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Új adók 

Kanadába kéne menni… 

► Meteorológiai csapadékadó: valamennyi csatornázotttelepülésen a lakosoknak fi-zetniük kell az esővízért/hó-léért is, vagyis a lehulló eső-ért vagy hóért, mivel az ille-tékes elvtársak szerint az ígykeletkező víz ilyen vagy olyanúton csak eljut a csatorna-rendszerbe, és elvezetésepénzbe kerül. Csakhogy sem-miféle mérőműszer nincs,amely pontosan kimutatná,hogy a „meteorológiai csa-padékból” mennyi jut a csa-tornarendszerbe, vagyis mi-lyen mennyiségű vízért kel-lene a lakosságnak adótöbb-letet fizetnie, így a fizetendőösszeget, nemtelen egysze-rűséggel, a lakás területealapján állapítják meg
►Locsolási adó: semmi közea húsvéthoz; a házukat anyaralóknak (és nyaralónak!)kiadó mamaiai polgároknakkülön illetéket kell fizetniüka gyepszőnyeg locsolásáért,négyzetméterenként két lejt(ezért ered Mamaiáról a híresmondás: „Szívnád ki a libábóla gyepet!)
► Házasodási adó: ezt Ga-

lacon kell fizetniük mind-azoknak, akiket este hét óraután ér az egybekelés. Akikkorábban mondják ki a bol-dogító dát, azok megússzáka hetvenkét lejes díjszabás-sal, este hét után viszontmár száz lejbe fáj mindez(A galaci hivatalokban mégeste hét után is ügyfélfogad-nak??? Itt Vásárhelyen dél-után háromkor már az ebé-det böfögik vissza a hivatal-nokok, otthon.)
► Árnyékadó: a beszterceivárosatya bevezette az „ár-nyékdíjat”. Konkrétan: az ál-lattulajdonosoknak fizetniükkell azért az árnyékért, ame-lyet a legelő állatok vetneka mezőre. A furcsa adót senkisem érti, sokan azzal ma-gyarázzák, hogy a beárnyé-kolt területen lassabban nőa fű (hétfőn nem kell fizetni,mert olyankor különben senő, se gyorsan, se lassan, sesehogy)És most lássunk néhány újhelyi adót, amelyeket a vá-rosi önkormányzat júniuselsejétől tervez bevezetni:
☻Otthonülési adó: aki nem

tartózkodik naponta leg-alább egy fertályórát a városutcáin és terein, az köteleslesz havonta kétszáz lejt per-kálni, hiszen az mégse járja,hogy az ő ammóniarészét ismások szívják ki a levegőből 
☻ Bicikliadó: köztudott,hogy a cangások lassítják aforgalmat, aminek következ-tében az autók, maxi-taxik,buszok satöbbi több károsanyagot tolnak ki, mint ren-desen, ezért júniustól min-den bringás havi 55 lejt fogkicsengetni környezetszeny-nyezésért; a tíz éven alulibicajos gyerekek csak 15-öt, mivel ők a kibocsátottkipufogógázak nagy részétrögtön meg is szűrik. A be-folyt összegből kerékpáru-takat építenek, hogy mégtöbben biciklizzenek, és mégtöbb folyjon be
☻ Hálaadó: ezt csak azokfizetik, akik a Marosvásár-helyi Rádió kívánságműso-rában elküldik az anyjuknakKovács Kati Úgy szeretnémmeghálálni… című számát
☻Odaadó: azokra fogják ki-vetni, akik, magyarországi

mintára, nem azt mondják,amikor valamit kérnek, hogyadd ide („Add ide a kalapá-csot”), hanem hogy add oda(„Add oda a kalapácsot”)
☻Padadó: hasonlatos a há-zadóhoz, csak hajléktalanok-nak; aki többszöri felszólításután se fizeti ki, azt bela-koltatják 
☻Pa-dö-dő-adó: a száz kilónfelüli marosvásárhelyiekrekirótt, évi száz lejes adó,merthogy ők igen nagy kárttesznek a főtéri piskótakö-

vekben; a nyári időszaktólkezdve mindenki köteles leszhetente egyszer megméret-kezni az Arta előtti border-line mérleges néninél(Azok, akik július harmin-cegyedikéig befizetik az ösz-szes, őket érintő új adót,100%-os kedvezménybenrészesülnek, viszont akikdecember harmincegyedi-kéig se, azokat 2018. januárelsején ledobják az adóto-ronyból!)
Molnár Tibor

Néhány évvel ezelőtt Romániában még 558 féle adó létezett, ezeket 185 törvény
szabályozta. A kormánypártok ugyan – ígéretükhöz híven – eltöröltek 102 adót
az év elején, ám a megmaradtak továbbra is leterhelik az érintetteket. Akadnak
közöttük szerfelett kacagságosak is, íme az érdekesebbek: 

Romániának hosszas ha-logat(tat)ás után tavaly ősz-szel sikerült megállapodniaKanadával a vízumkötele-zettség lépcsőzetes eltörlé-séről, amikor Bukarest Ot-tawa értésére adta, hogynem támogatja az EurópaiUnió és Kanada közötti sza-badkereskedelmi egyez-mény (CETA) megkötését,ha továbbra is hátrányosanmegkülönböztetik a románállampolgárokat a térségtöbbi uniós tagállamánakállampolgáraihoz képest.Magyarán: csúnyán vissza-éltek a vétójogukkal, és po-fátlanul megzsarolták őket. And now, mivel várható-an a vásárhelyiek közül is

többen ellátogatnak a kö-zeljövőben Kanadába, minteddig, lássunk néhány ér-dekességet eme távol-nyu-gati országról:
► A Kanada név az iro-kéz indiánok „kanata” sza-vából ered, jelentése: falu,település. Ilyenre rengetegpélda van, amikor a tele-pesek átveszik az őslako-soktól az illető terület ere-deti elnevezését, és kisséelferdítik, például: Erdély –Ardeal
► Orbitálisan hatalmasország: területe mintegy tíz-millió négyzetkilométer (azegész Európa ennél csakegy Nagy-Magyarországnyi-val nagyobb), viszont igen

gyéren lakott, mivel a la-kossága csupáncsak 35 mil-lió, így az átlagos népsűrű-ség 3fő/négyzetkilométer.Összehasonlításképp: ezolyan, mintha a 238 000négyzetkilométeres Romá-niában húszmillió helyettcsak annyian laknának, mintKolozsváron és a környezőfalvakban (négyszázezren)
► A kanadai Szenátustagjait a miniszterelnök vá-lasztja ki – jól néztünk volnaki, ha itt is, mondjuk, EmilBoc vagy Victor Ponta vá-logatta volna össze őket
► Politikai berendezke-dése alapján parlamentárisdemokrácia és alkotmányosmonarchia, azaz a végre-

hajtó hatalom a miniszter-elnökből és a kormánybóláll, de a (tiszteletbeli) főnéniott is Böske mámi, alias II.Erzsébet. Ennek ellenéreKarcsi fia mégse a Nagy-ta-vak vidékén szokott pan-gászni nyaranta, hanem ittErdélyben
► Kanadában használa-tos a nem túl píszi „láthatókisebbség” fogalom; azokatilletik eme megtisztelő(értsd: kirekesztő) kifeje-zéssel, akik nem fehérek,illetve nem kaukázusiak, és

nem is őslakosok – vagyisázsiaiak, kínaiak, feketéksatöbbi. A látható kisebbségaránya jelenleg 16% (1960-ban még csak 2% volt!). Ha-bár a hivatalos statisztikaiadatok mást mutatnak, ná-lunk is kábé ugyanez azarány
► És végül: senki nemtudja, mi lehet Kanada zász-laján, de bizonyára valamicsúnyaság, ha egy falevéllelkell takargatni.

mt

Vízum nélkül repülhetnek hétfőtől Kanadába azon román állampolgárok, akik
az utóbbi tíz évben rendelkeztek már kanadai vízummal, vagy akiknek van az
Egyesült Államokba érvényes vízumuk (non-immigrant visa) – közölte hétfőn a
bukaresti külügyminisztérium. A hajóval vagy gyalog érkezőknek továbbra is
szükségük van vízumra, legalábbis decemberig, amikor Kanada várhatóan
teljesen eltörli a vízumkötelezettséget a román állampolgárokkal szemben. A
mostani részleges vízummentesség csak a fél évnél nem hosszabb turisztikai,
üzleti vagy rokonlátogatási tartózkodásra érvényes, a munkavállalási vagy ta-
nulmányi célú beutazás továbbra is engedélyhez kötött (ami azt illeti, a Kanadában
szerencsét próbáló romániaiak zöme eddig se munkavállalni vagy doktorálni
dzsesszelt ki, hanem olyasmiket megkeresni, elsősorban montreali és torontói
tömegközlekedési eszközökön, amiket a tulajdonosaik még el se vesztettek).
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Miután az alsóházi rá-játszás 8. fordulójábanaz ASA hazai pályán újra0-0-ás dön  tetlent ját-szott – akárcsak két hét-tel korábban a Temes-vári ACS Poli ellen itthon, majd egy hétrerá idegenben a Jász -vásáron –, ezúttal a Med-gyesi Gaz Metan ellensem sikerült gólt sze-reznie, így az újabb pon-tok elvesztése után mégnehezebb lett a csapathelyzete, hiszen csök-kent az élvonalban valóbent ma radás esélye.  A sorozatban harma-dik gólnélküli talál kozóutáni sajtó konferenciánIonel Ganea, az együttesvezetőedzője dicsérte ajátékosok odaadását ésharciasságát, s reményétfejezte ki, hogy sikerrelvégződik a kiesés elke-rüléséért folyó harc. Vi-szont elgondolkoztatótényként emelte ki já-tékosainak a gólképte-lenségét, akik az alsó-házi rájátszásban mind-össze 3 gólt szereztek anyolc mérkőzésen(egyet nyertek meg ésnégy alkalommal ját-szottak gólnélküli dön-tetlenre).A hátralévő hat talál-kozón (a Concordia, aPandurii és a TemesváriPoli otthonában, ugyan-akkor hazai pályán aBotoșani FC, a Voluntariés a Jászvásári Poli el-len) elméletileg kötelezőlenne a győzelem, sőt adirekt ellenfeleknek isbotladozniuk kellene.Kemény diónak tűnik...A következő forduló-ban az ASA május 5-én,pénteken a Chiajna ott-honában játszik. A talál-kozót a Digi Sport 20.30-tól élőben közvetíti. 
C. F. A.

Pontosabban huszonnyolcévvel korábban a FCSB előd-je, a Bukaresti Steaua egykoriedzője, Florin Halagian, aklub akkori kommunista ve-zetősége által támogatva, acsapat felé irányította ha-zánk  legtehetségesebb lab-darúgóit (Duckadam, Bum-bescu, Bărbulescu, Belode-dici, Bölöni, Majearu, Bálint,Lăcătuș, Pițurcă stb.), akikaz 1984-1985-ös idény vé-gén bajnoki címet szereztek,ami feljogosította az alaku-latot, hogy a következő sze-zonban a BajnokcsapatokEurópa Kupájában szerepel-jenek.A BEK 31. szezonjában aromán együttes sorra kiverteellenfeleit – a dán Vejle, amagyar Bp. Honvéd, a finnKuusysi Lahti, majd a belgaAnderlecht is alulmaradt afővárosiakkal szemben –, ígya döntőbe került a Steaua. A sevillai Sanchez Pizjuanstadionban sorra került fi-náléban a Jenei Imre általedzett csapat a rendes já-tékidő, majd a 2X30 perceshosszabbítás után is 0-0-ásdöntetlenre állt a nagynevűBarcelona ellen – melyegyüttes színeiben olyansztárok léptek pályára, mintUrruti, Gerardo, Alesanco,Schuster, Archibald, Carrasco

és Marcos is – , majd a bün-tetőrúgások döntötték el atalálkozó kimenetelét. Ígyminden idők egyik legna-gyobb meglepetését okozva,tizenegyesekkel legyőzte afavorit katalánokat: mivel H.Duchadam hálóőr négy 11-est hárított, majd Majearués Bölöni elhibázott bünte-tője után Bálint és Lăcătușis eredményes volt, így a ro-mán katonacsapat első ke-let-európai együttesként di-adalmaskodott a legnagyobbeurópai kupasorozatban1986. május 7-én.
Az Európai Szuperkupát
is megnyerték, de vesz-
tettek az Interkontinen-
tális Kupa döntőjébenEgy év múlva, azaz 1987.február 24-én Monacóbana Steaua – soraiban a BEK-győztes alakulat gerince: Io-van, Bumbescu, Belodedici,Stoica, Bölöni, Majearu, Bá-lint, Lăcătuș, Pițurcă stb.)elhódította az Európai Szu-perkupát, miután Hagi (44.)góljával 1-0 arányban felül-múlta a volt orosz sztárokkalteletűzdelt Dinamo Kijevegyüttesét.Említésre méltó, hogy aDinamo csapatát olyan is-mert világsztárok erősítet-

ték, mint Chanov, Baltacha,Kuznețov, Demianenko, Iev-tusenko, Iakovenko, Zavarov,Belanov, Mihailicenko vagyBlohin, őket a neves ezredes,Valeri Lobanovski edzte.Mindezek a labdarúgók idő-vel neves európai együtte-sekben is bizonyítottak.Miután a csapat megnyer-te az UEFA-szuperkupát, éslegyőzve a Dinamo Kijevegyüttesét, ezáltal jászhatottaz Interkontinentális-kupá-ért Tokióban, ahol 1-0-ásvereséget szenvedett (gól:Alzamendi 28.) az argentinRiver Plateval szemben.Azon találkozón sérülés mi-att nem játszhatott az ASAegykori kiválósága, BölöniLászló, aki egy hazai bajno-kin sérült meg a tokiói ta-lálkozó előtt. 
A Steauából lett FCSB a
legsikeresebb román
labdarúgó klubKét év múlva egyanaz acsapat eljutott ugyan egyújabb BEK-döntőig, de akkorkeserves 4-0 arányú vere-séget szenvedett a hollandsztárokkal (Gullit, Van Bas-ten és Rijkaard) erősítettMilan együttesétől.1985-1989 között volt aklub legsikeresebb időszaka,amely aranybetűkkel íródottbe a labdarúgás nagyköny-vébe, hiszen a fent említetteurópai kupák mellett, 4 baj-noki címet és 3 Román Kupátis elhódítottak. A 80-as évek végén – azaz1986 júniusa és 1989 szep-tembere között –, a hazaibajnokságban 104 mérkő-zésen veretlen tudott ma-radni a csapat, ez a mai napigfennálló rekord Európában.Az alakulat sikersorozata

szinte példátlan, az 1949-es alapítás óta 54 hivatalostrófeát gyűjtöttek be a pi-ros-kékek. Minden kategó-riában vezetnek Romániá-ban: 26 bajnoki címüknél,22 kupagyőzelmüknél és 6szuperkupa-sikerüknél töb-bet egyetlen riválisuk semszerzett.Az alakulat játékosai azutóbbi években május 7-éntalálkoznak Cheile Grădiștén,ahol egy kispályás találkozótjátszanak, majd felelevenítika mintegy 30 évvel korábbisikerélményeiket.
Elvette a román hadsereg
a Steaua Bucuresti nevétNemrég hivatalosan is ne-vet kellett változtasson aSteaua Bukarest, amelyet je-lenleg Fotbal Club FCSB SA-nak hívnak. A névváltoztatásnem újdonság, hiszen a csa-pat tulajdonosa, George Be-cali 2016 decemberébenpert vesztett a román had-sereggel szemben.Időközben a román had-sereg vezetői fel is támasz-tották a Steaua Bukarestet,saját futballcsapatot alapí-tottak, amely alacsonyabbligában fog szerepelni.A klubot amúgy 1947. jú-nius 7-én alapították a ro-mán hadsereg hivatalosegyütteseként még ASA Bu-karest (Asociatia Sportiva aArmatei Bucuresti) néven,de az előtag előbb CSCA-ra,majd CCA-ra változott, mirea Steaua (csillag) elnevezéstmegkapta volna 1961-ben. A hadsereg 1998-ig anya-gilag támogatta az együttest,amely azonban ezután ön-állósult. 

Czimbalmos Ferenc Attila

STEAUA-REKORDOK

Legtöbb mérkőzés:368, Tudorel Stoica (1975-1989)
Legtöbb gól:146, Anghel Iordănescu (1968-1982, 1986)
Legdrágábban eladott játékos: Nicolae Stanciu, 9,8 millió euró  (Anderlecht)
A klub legendás játékosai:Jenei Imre, Marcel Răducanu, Anghel Iordănescu, Tudorel Stoica, Marius Lăcătuș, Bölöni László, ȘtefanIovan,  Miodrag Belodedici, Victor Pițurcă, Dan Petrescu,Gheorghe Hagi

Harminc éve történt
Harminc éve, hogy európai szuperkupát nyert a Steaua
(jelenleg FCSB), melynek egyik legkiválóbb játékosa
a marosvásárhelyi illetőségű Bölöni László volt.  Steaua BEK-győztes. 

Bölöni a serleg kicsinyített másával

Ganea még
mindig
bízik?



|  SPORT | / 9. /

Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Nyugodjon már meg! Nekem is ez az első műtétem, mégsem vagyok ideges!
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Születésnapi beszélgetés Czakó Jánossal
Május 3-án családi és baráti körben ünnepelte 74. születésnapját Czakó János, az ASA
egykori hátvédje, akit a vásárhelyi labdarúgás egyik legkomolyabb és legkiemelke-
dőbb egyéniségeként tartanak számon. A sportember a hatvanas és hetvenenes évek-
ben egy évtizeden át uralta a hátvédsor bal oldalát, így számos jobbszélsőnek
nehezítve meg az életét. Czakónak – bár korábban az AJF-ben (Megyei Labdarúgó-
egyesület) működő fegyelmi bizottság tagja volt –, jelenleg semmilyen kötődése nincs
a futballhoz, viszont hetente találkozik egykori csapattársaival és alkalomadtán szí-
vesen figyeli a minőségi labdarúgó mérkőzéseket. 

„Ez már nem a mi világunk...”

A minap  készségesen vá-laszolt a Központ néhánykérdésére:
– Isten éltesse! Hogy érzi

magát 74 évesen?– Köszönöm, jól, akár 60évesen... 
– Régóta felhagyott az ed-

zősködéssel. Nem hiányzik?– Őszintén mondom,nem, hiszen annyi jó fut-ballmérkőzés van a televí-zióban, hogy az teljesen ki-elégíti kíváncsiságomat. 
– Az egykori ASA, a haj-

dani csapattársak – akikkel
mégiscsak gyakran találko-
zik –, az egykori szurkolók,
a valamikori mérkőzések
hangulata csak hiányzik!– Valóban! Sokszor visz-szagondolok a régi időkre,találkozókra és barátaim-mal, volt csapattársaimmal,

régi ismerőseimmel nosz-talgiázunk. 
– A jelenlegi ASA-ról mi

a véleménye? – Sajnálom, hogy ilyenhelyzetbe került a klub. Sze-rintem mintegy 20 év múlvalehet még egy olyan csapatvárosunkban, mint az egy-kori ASA, de azt én már nemérem meg…
– Ön a Beszterce-Naszód

megyei Nagyidáról került
Marosvásárhelyre, pedagó-
giai főiskolát végzett, aztán
városunkban lett ismert lab-
darúgó. Emlékszik a labda-
rúgókarrierje kezdeteire?– Azt nem lehet elfelej-teni. 1962-ben kerültemSzentpálról Ludasra, ahol anéhai Incze Paci volt az ed-zőm, aztán a marosvásár-helyi Lemnarulhoz, ott CsíkiFeri edzett minket, aki bal-

szélsőből balbekket faragottbelőlem. 1963-ban érkez-tem az ASA elődjének szá-mító Mureşul SE-hez, ahol1975-ig játszottam, akkorvonultam vissza. 1975 és1980 között a gyerekköz-pont edzője voltam, majd1981-ben az ASA segéd -edzője, 1982–1988 közötta csapat vezetőedzőjekénttevékenykedtem, akkor KissMadocsa, majd Florea Ispirvolt a segédem. 1988 és1993 között az Elektroma-rosnál dolgoztam, ahová Fa-zakas Árpád hívott.
– Időközben megszerette

Vásárhelyen…– Igen, hálás vagyok asorsnak, hogy Marosvásár-hely befogadott, itt lettemismert futballista, ide köt acsaládom, a barátaim, is-merőseim. Amúgy családom(lánya Katalin, unokája Tí-

mea – szerk. megj.) körébenérzem a legjobban magam. 
– Tagja volt egy olajozott

gépezetként működő csapat-
nak, amelynek szinte mind-
egyik tagja labdarúgóklasszis
volt. Mindegyikkel élmény
lehetett együtt játszani, még-
is: ki volt az ideális csapat-
társa Czakó Jánosnak?– A pályán Bölönit szeret-tem a legjobban, amikor ő balfedezetet játszott, nekem hátulnem volt sok dolgom. Kár,hogy csak egy volt belőle!

– Jelenleg mi tölti ki a hét-
köznapjait?

– Szerdánként egy barátitársasággal kávézunk együtt,délelőtt táblézni, délután pe-dig dr. Halmágyi Imrénél rö-mizni szoktunk. Hétvégekenpedig a dédabisztrai nyara-lómban töltődök fel családi,baráti környezetben.
– Még mindig nem jár ki

az ASA mérkőzéseire?– Nem. Hat és fél éve nemjárok oda. Utoljára a Rapidelleni találkozón voltam. Azmár nem az én, a mi világunk…
– Sok egészséget önnek!

C.F.A. 

Szerintem 
mintegy 20 év
múlva lehet
még egy 
olyan csapat
városunkban, 
mint az
egykori ASA,
de azt én már
nem érem
meg…
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Primele 10.000 de doze de vaccin împotriva 
rujeolei vor pleca în teritoriu în această săptămână

4.000 de turiști au vizitat 
Bujorii de Stepă de la Zau de Câmpie

"În această săptămână vaintra prima cantitate deROR, adică cele 10 mii dedoze pe care le-am colectatde la toate depozitele dințară și pe care le-am notifi-cat, nu puteam să le oprim,dar le-am notificat și dist-ribuitorii au răspuns ape-lului nostru și le-au blocatîn depozite. Aceste dozesunt așteptate să ajungă laUNIFARM sau Direcțiile desănătate publică în aceastăsăptămână, iar celelalte 110mii de doze vor ajunge însăptămâna care urmează.Cele 10 mii de doze vor fitrimise, cu prioritate înjudețele în care sunt prob-leme, în județele în care s-a semnalat că nu există vac-cin, sunt cele 10 județe", adeclarat Florian Bodog,marți, după o dezbatere or-ganizată de Ministerul Ti-neretului și Sportului cuocazia Zilei Tineretului.Ministrul Sănătății a ținutsă sublinieze că, deși există

județe aprovizionate cu vac-cin ROR, "rata de vaccinarecontinuă să fie mică". "L-am rugat pe secretarul destat care se ocupă deasistența medicală să facăo analiză și să meargă per-sonal în aceste județe, săvadă care sunt cauzele șisă încerce să identificesoluții pentru a crește ratade vaccinare", a declaratBodog.El a adăugat că, în pers-pectivă, o măsură de tippreventiv care să eliminelipsa unor anumite vacci-nuri ar putea fi crearea unuistoc tampon."Una dintre măsurile pecare o vom putea lua, dupăce se aprobă legea vaccină-rii, este crearea acestui stoctampon care există și în altețări europene. Acest stoctampon care are o anumităvalabilitate și care ne-ar asi-gura confortul până la mo-mentul la care se fac alteproceduri de achiziții. Ceea

ce pot să vă spun este căam luat decizia ca toate pro-cedurile de achiziții care sefac pentru vaccin să se facăpe un acord cadru între doiani și patru ani. Există, însă,vaccinuri care nu sunt în-registrate pe piață în Ro-mânia, care sunt aduse peprocedura de nevoi specialeși acolo este destul de greude a face acord cadru cu unpartener din străinătate", adeclarat Bodog.Legat de cazurile de decesîn rândul copiilor cauzatede rujeolă, ministrul a con-firmat situația unei fetițeîn vârstă de nouă ani dece-dată pe 28 aprilie cu suspi-ciune de rujeolă, dar seașteaptă o confirmare dinpartea Institutului Canta-cuzino în acest sens."Este într-adevăr vorbade o fetiță în vârstă de nouăani cu suspiciune de rujeolăcare a fost internată, inițial,la Spitalul de Copii dinTimișoara, după care la

două-trei zile a fost trans-ferată la Spitalul de BoliInfecțioase din Timișoaraunde starea sa s-a agravatși s-a deteriorat, necesitândventilație mecanică, și a de-cedat în data de 28 (aprilie— n.r.). Suspiciune spun derujeolă pentru că, deși din

punct de vedere clinic estepus diagnosticul de rujeolă,așteptăm rezultatul de laInstitutul Cantacuzino, re-zultatul serologic, în așa felîncât să putem spune cucertitudine că a fost rujeolă",a mai declarat Bodog.
AGERPRES

Custodele rezervației, Oc-tavian Călugăr, a declaratmarți, pentru AGERPRES, căBujorii de Stepă de la Zaude Câmpie, denumițiștiințific ''Paeonia Tenuifo-lia'', au înflorit în acest anîncepând cu data de 10 ap-rilie, iar această primăvarăa fost prima în care acesteflori gingașe au trăit câtevazile sub zăpadă.''Am avut foarte mulțituriști, aproape 4.000, aufost și mulți elevi. Numai de1 mai au fost cam 300-400.Am avut și turiști din Rusia,Olanda, Germania, Ungaria,a fost și o vizită privată apreședintelui Klaus Iohannis,dar nu sunt împuternicit săofer detalii (...) Acum începedescreșterea, bujorii au în-ceput să înflorească în datade 10 aprilie. În Rezervațiade sus o să fie înfloriți o pe-rioadă mai lungă, fiindcăacolo este la altă cotă, un

pic mai înaltă, dar în parteade jos încep deja să se scu-ture. În ciuda vremii, pole-nizarea de către albine s-afăcut, aceasta este foarte im-portantă. Am mai avut bru-mă în timpul înfloririi în alțiani, dar acum a fost înghețși zăpadă, vânt cu ploaie, nule prea place, fiind o plantăperenă de stepă. Brumă amai fost în anii precedenți,dar îngheț nu a fost'', a spusOctavian Călugăr, care nucrede să întâmpine proble-me la recoltarea seminței.Custodele a subliniat căimediat după îngheț a văzutflorile care au fost afectate,întrucât acestea s-au deschismai repede, "un pic forțat",și și-au pierdut petalele lafel de repede. Pe lângă faptul căRezervația Botanică de laZau de Câmpie este situatăpe cel mai înalt loc din lumeîn care s-a adaptat această

floare, este unicul loc dinRomânia și din interiorulArcului Carpatic unde creștebujorul de stepă.Primele semnalări desprebujorul de stepă de la Zaude Câmpie au fost făcute înanul 1846, când floarea afost prezentată la Viena, într-un ierbar, cu ocazia prezen-tării florei Transilvaniei.Rezervația mureșeanăeste situată la 5 kilometride centrul comunei Zau deCâmpie și a fost înființatăîn 1932 de academicianulAlexandru Borza, consideratfondatorul școlii româneștide botanică, iar suprafațainițială era de 2,5 hectare.Persoana care a salvat bu-jorul de stepă de la disparițieși a extins suprafațarezervației la 3,5 hectare, întimpul celui de-al doilea Răz-boi Mondial, a fost regretatulMarcu Sâncrăianu, din Zaude Câmpie. 

La o petrecere de ZiuaRegelui, în 10 mai 1923,Marcu Sâncrăian, care îșiînsoțea tatăl — primar alcomunei Zau de Câmpie —a ascultat povestea spusăde academicianul AlexandruBorza și, copil fiind, și-a asu-mat public salvarea florilor.Din acel moment, până lavârsta de 91 de ani, MarcuSâncrăianu și-a dedicat viațagingașelor flori și a învățatdin cărți, deși avea doar șaseclase, cum să îngrijească bu-jorii de stepă.Actualul custode arezervației, Octavian Călugăr,a fost primar al comuneiZau de Câmpie timp de opt

ani și se ocupă de flori dinanul 2005, după ce și-a făcutucenicia alături de MarcuSâncrăianu, timp de 31 deani.Prin Hotărârea Consiliuluide Miniștri din anul 1932,rezervația de pe deal, de 2,5hectare, a fost declarată Gră-dină Botanică, iar Rezervațiadin lotul B, cu suprafață de1 hectar, a fost declaratăGrădină Botanică în 1959-1960. În cele două loturi alerezervației, pe cele 3,5 hec-tare, sunt peste 50.000 debujori de stepă.
AGERPRES

În jur de 4.000 de turiști, între care și președintele României, Klaus Iohannis, au
vizitat în această primăvară Rezervația Botanică de la Zau de Câmpie unde cresc
Bujorii de Stepă, situată la cea mai înaltă altitudine din lume la care această
plantă s-a adaptat, la peste 450 de metri.

Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a declarat că în cursul acestei săptămâni
primele 10.000 de doze de vaccin antirujeolic (ROR) vor ajunge la Unifarm și,
respectiv, la Direcțiile de sănătate publică, urmând a fi distribuite cu prioritate
către cele 10 județe unde s-a constatat lipsa acestui produs.



|  SOCIAL/EDITORIAL | / 11. /

Este deja un fenomenobişnuit, şi prin urmarenimeni nu-i mai acordăimportanţă, când observă,că în parlament se scoate„cartea maghiară” în modrepetat. Fiindcă aceastaexistă tocmai ca să fie uti-lizată din când în când. Generaţiile de azi – atâtpe partea maghiară cât şi pe cea română – sunt obişnuiţicu acest lucru, însă nu aş spune, că n-ar putea trăi fără ea.Unii – în primul rând cei care folosesc inclusiv istoria cainstrument politic, ca pe un fel de măciucă cu care să deaîn cap interlocutorului, adversarului, eventual duşmanuluilor – cu siguranţă nu ar supravieţui fără ea. Prin urmare,profesioniştii apărători ai naţiunii, naţionaliştii extremişti– în lipsa argumentelor reale şi a răbdării necesare, dinsimplă comoditate, din ură viscerală – o scot mereu. Aşaau procedat şi academicienii, în frunte cu rectorul Uni-versităţii Babeş-Bolyai, care cu apropierea centenariuluiMarii Adunări Naţionale de la Alba Iulia s-au gândit că asosit timpul, din nou, pentru incitarea spiritelor împotrivamaghiarilor.Problema maghiară – ca să n-o numesc ură pentrumaghiari, deşi exacerbarea emoţiilor xenofobe se află laun singur pas – a apărut pe ordinea de zi inclusiv în par-lament. Mai precis, în legătură cu acea lege, care ardispune, cu caracter obligatoriu, ca serviciile medicale săfie disponibile şi în limba maghiară, paralel cu angajareade personal vorbitor de limba maghiară în spitalele dinregiunile cu populaţie maghiară semnificativă. Opoziţia,după ce a votat-o fără comentarii, „şi-a revenit” brusc, iarPNL-ul, împreună cu PMP-ul şi USR-ul, au înaintat omoţiune de cenzură împotriva proiectului de lege… Aicine aflăm acum.Analizând problema din punctul de vedere al maghiarilor,bănuiesc că legea amintită aparţine categoriei cu douătăişuri. Ştim că valoarea unei legi se arată în măsura încare este respectată. Cea amintită însă, în ciuda faptuluică sună bine, şi că ar satisface aşteptări legitime, dinpăcate este greu de respectat. În consecinţă, părerea meaeste că ar trebui să obţină aplicarea unei legi deja existente,cum ar fi cea referitoare la înfiinţarea secţiei maghiare laUniverstiatea de Medicină şi Farmacie Tîrgu Mureş, înloc să irosească timp preţios şi energie pentru asemeneainutilităţi.Părerea mea.

Szentgyörgyi László

De parcă ar munci…PăREREA MEA
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Varianta originală a articolelor, în limba maghia ră, se găseşte pe pagina 3.

În sfârşit s-a aflat, cine
împiedică rezolvarea 
situaţiei şcolii… 

Perspective cu speranţe şi îngrijorare 

Părinţii au fost reprezentaţide către Zsigmond Imola şiCsíky Csengele.
A lua viaţa unui 
copilaş de trei ani„Pe parcursul şedinţei s-a dovedit faptul că condu-cerea oraşului face toateeforturile în privinţa împi-edicării funcţionării şcolii;Dorin Florea a primit invi-taţie personal de la minist-ru, dar nu s-a prezentat” –ne-a declarat Csíky. Toto-dată am aflat, că reprezen-tanţa Colegiului Naţional„Unirea” a avut – pe puţinspus – un discurs naţionalistextremist, susţinut în tota-litate de către deputatulMarius Paşcan. „Membrii

maghiari ai conducerii s-au ocupat cu partea opera-tivă a şedinţei, încercau săgăsească soluţii, iar dupăterminarea consultaţiilor s-au apucat imediat de lucru.În situaţia de faţă aceastaînseamnă mai mult decât omanifestare susţinătoare”– spune Csíky. După consultări, Csíky aîncercat să clarifice minist-rului în mod plastic situaţia,cu următoarea metaforă:avem un copil de trei ani,care nu are certificat de naş-tere, sau are una completatgreşit, iar soluţia organelorcompetente ar fi de a-i luaviaţa… Răspunsul minist-rului: un zâmbet confuz.
Pál Piroska 

Doi membrii ai grupului civic format din părinţii elevilor din Liceul Teologic Ro-
mano-Catolic „Rákóczi Ferenc” au participat la o şedinţă de patru ore şi jumătate
în Ministerul Educaţiei, împreună cu un număr mare de politicieni şi autorităţi
din domeniul educaţiei. Întâlnirea n-a rămas fără rezultate: „certificatul de naş-
tere” al Liceului Teologic Romano-Catolic trebuie întocmit până la data de 15
mai. În caz contrar, o comisie de examinare al ministerului va vizita liceul în
Târgu-Mureş. Părinţii şi elevii rezistă în continuare, câţiva dintre pedagogi îşi
caută deja noi locuri de muncă.

Csíky Csengele, reprezen-tanta grupului de părinţi,ne-a informat prin telefon,în drum spre casă din capi-tală, despre cele întâmplatemarţi. „Ministrul educaţieia stabilit termenul de 15mai pentru a preda docu-mentaţia reţelei şcolare ajudeţului Mureş, până laaceastă dată, municipiul şiinspectoratul şcolar jude-ţean trebuie să stabileascăsituaţia legală a instituţiei.Pentru acesta este nevoiede întocmirea unui „certi-ficat de naştere”, în formadeciziei consiliului, adicătrebuie convocat un consiliuextraordinar, iar documen-taţia cu reţeaua şcolară tre-buie trimisă la inspectoratulşcolar judeţean” – am aflat.Dacă nu se îndeplinesc con-diţiile stabilite, vor trimiteo comisie de examinare abiroului primului-ministru,ca aceasta să examineze înoraş şi la inspectoratul ju-deţean motivul şi persoa-

nele responsabile pentrufaptul că nu funcţioneazăşcoala. „Sună ironic, fiindcăpână acum au examinat mo-tivul pentru care funcţio-nează şcoala” – a adăugatCsíky.Părinţii plănuiesc să exer-cite presiune asupra auto-rităţilor competente pânăla data de 15, şi speră că si-tuaţia se va rezolva, fiindcăn-au prea multe şanse de asupravieţui examinării fărădecizia consiliului şi a unuiact constitutiv. „În cazul încare UDMR-ul şi POL-ul re-nunţă la negocierile politice,şi votează în favoarea reţeleişcolare, care include LiceulTeologic, am face un progresconsiderabil” – considerăCsíky.
Cine au participat 
la şedinţă?La dezbatere au fost pre-zenţi ministrul Pavel Năs-tase, Ariana Oana Bucur, Li-viu Ispas şi Király András,

secretari de stat în Minis-terul Educaţiei Naţionale,şi Corina Marin, de la Di-recţia Reţeaua Şcolară Na-ţională. Autorităţile localeau fost reprezentaţi de cătreLucian Goga, prefectul ju-deţului Mureş, Kovács Le-vente, din partea consiliuluijudeţean, Peti András, Ser-giu Papuc şi Hermann MarkChristian din partea consi-liului local, precum şi no-tarul Szövérfi Vasile, şi Ho-raţiu Lobonţ, seful DirecţieiŞcoli din primăria TârguMureş, iar de la Inspecto-ratul Şcolar Judeţean MureşIoan Macarie şi Illés Ildikó.A mai fost prezent senatorulNovák Zoltán, deputaţii VassLevente, Biró Zsolt, MariusPaşcan, precum şi preşe-dintele consiliului părinţiloral Colegiului Naţional „Uni-rea”, şi avocatul consiliului– ultimii doi au devenit pre-şedinţii consiliului părinţilorîn ultimele 12 ore, ca să po-ată participa la negocieri.



\ 12. \ |  KÁVÉ MELLÉ |Kihívás vagy mázsás súly? Ami nem öl meg, az megerősít
A teljesen nyugodt, kihívásoktól mentes élettel az a
baj, hogy idővel mérhetetlenül unalmassá válik, ez
pedig hamar elkedvtelenít bárkit. A feszültség, a nyo-
más megfelelő módon való kezelése a munka terüle-
tén, a családban és a magánéletben is hatalmas előny.
Mivel a stresszt megúszni nem lehet – és nem is biz-
tos, hogy kell – a legjobb, ha megtanulunk bánni vele.Adott két ember, akinekstresszes napja volt. Azegyik rosszul élte meg, hogya negatív történések kizök-kentették a nyugalmából,és kellemetlen eseménykéntpróbálta feledni, elnyomnia stresszt. De felment a vér-nyomása, összeszorult agyomra, és nehézkesenaludt el. A másik azt mondja,bár voltak kínos epizódoka nap folyamán, előfordultfeszültség, vita is, de az iz-galmak mellett örülhetettapró sikereknek, és volt ne-vetés is, ami széppé tette anapot. Úgy véli, a konflik-tusok azért vannak, hogymegoldást találjunk rájuk,és a tapasztalatok érettebb,bölcsebb emberré formál-ják.
Vissza a gyökerekhezKelly McGonigal, a Stan-ford Egyetem egészségpszi-chológus kutatója meglepőtudományos eredményekrebukkant az elmúlt években:nem maga a stressz vezetkáros következményekhez,hanem ha rossznak tartjukazt. Egy kutatás szerintazok, akik úgy érzik, stresz-szes az életük, és úgy vélik,hogy ez káros, nagyobb va-

lószínűséggel halnak megkorábban, mint azok, akikkevesebb stresszről számol-nak be, és azokkal össze-vetve is, akik sok stresszrőlszámolnak be ugyan, de eztnem élik meg negatívan.Kutatásainak eredményétA stressz napos oldala címűkönyvében foglalta össze,és arra jutott, hogy nem astressz öl, hanem az azzalkapcsolatos hiedelmek.A stressz olyan energiátad, ami a saját javunkat szol-gálhatja, szorongás helyettérdemes arra fordítani, hogyösszeszedettebben, jobbanteljesítsünk, és sikeresebbeklegyünk. A stressz a cselek-vés motorja lehet, amikorveszélybe kerülnek a célja-ink, értékeink, amikor összekell szedni a bátorságunkat,vagy társakat próbálunkmegnyerni a terveinkhez.Valójában a nehéz időkbennyílnak meg a fejlődés le-hetőségei, módot adnak ahibák kijavítására. Vagyis:ami nem öl meg, az meg-erősít.Ahhoz, hogy a kiélezettszituációkban jól teljesít-sünk, hogy a versenyhely-zetben a legjobb formánkathozzuk, nem maradhatunkteljesen közömbösek. A vá-

gyott siker, a megálmodottboldogság a legtöbb esetbena komfortzónán kívül esik.Ahhoz, hogy elérhető kö-zelségbe kerüljön, hogy aterv megvalósuljon, muszájolyan terepre merészkedni,ahol kevésbé vagyunk ma-gabiztosak, ami mindenkiszámára kihívást jelent. Ajó hír, hogy nem kell rögtönfejest ugrani az ismeretlen-be, lehet lépésről lépésrehaladni, és fokozatosan fel-készülni a félelmet keltő,ugyanakkor sikerrel kecseg-tető helyzetre. Például habeszédet, előadást kell tar-tani, érdemes otthon elő-ször egymagunkban gyako-rolni hangosan, aztán meg-kérni a családtagokat, hogyalkossák ők a közönséget.

Bármilyen kellemetlennekis tűnik a szülőknek vagy abarátoknak mesélni legú-jabb ötletünkről egy számí-tógép vagy egy tábla előttállva, éles helyzetben pontez a tapasztalat ad némi ru-tint.
A stresszkezelés 
tanulhatóNe feledjük, a stressz azélet sója. Szükségünk vanpozitív stresszre, különösena nagy teljesítmények el-éréséhez. Ezt érzi a színésza színpadra lépéskor, a diáka vizsga előtt, a fiatal azelső randevún.Mindenkinek vannak sa-ját stresszkezelő módszerei.Ezek az automatikus visel-

kedések tapasztalati úton,tanulással épülnek be a vi-selkedésünkbe, ezért mó-dosíthatóak és hatékonysá-guk növelhető. A stressz-kezelést alapfokon az isko-lában tanuljuk, de érdemesgazdagítani az eszköztárat.A bevált tanácsok – lazítson,mozogjon -, és megküzdésitechnikák – mérlegeljen, aprobléma csak ma bosszant-ja, vagy nagyobb gondotokozhat, ha halogatja a meg-oldást – mellett fontosstresszcsökkentő módszer,ha megtanulunk segítségetkérni másoktól, hiszen azagyban zakatoló gondola-toknak jót tesz, ha kimond-ják őket.
Timár Tímea
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A munka arra kényszerít,
hogy elfogadd, magadévá
tedd a világot. Aki szánt, kö-
vekbe ütközik, esőtől retteg,
vagy esőt kíván, és ezáltal
benne él a világban, tágul és
világosodik. Minden egyes
lépte visszhangot kelt.

Antoine de 
Saint-Exupéry

Semmit sem szabad felü-
letesen csinálni. Ha nem
fektetsz energiát a mun-
kádba – bármi legyen is – ,
örömöt sem ad.

Koncz Zsuzsa

Az életbe nem lehet időn-
ként kirándulni -, minden és
mindenki egész embert kér,
az élet is, a munka is.

Márai Sándor

Ha minden dolgot min-
den időben minden ember-
nek megteszek, akkor én
magam végül sehol nem le-
szek.

Michael J. Fox

A végtelen sok munka ne-
hezen megkülönböztethető
a semmi munkától. Egy-egy
nap lehet ilyen, lényegében
élvezkedős, de aztán vala-
hogy másképp kell a napi él-
vezetadaghoz jutni.

Esterházy Péter

A tökéletességre való tö-
rekvés tragikus időpocséko-
lás, mivel nincs semmi, ami
a bírálatokon felül állna.
Nem számít, hány órát ölsz
bele abba, hogy valami hi-
bátlant hozz létre, valaki

tuti talál benne valami ki-
vetnivalót.

Elizabeth M. Gilbert

Az a fontos, hogy a mun-
káját kifogástalanul vé-
gezze az ember. Ha valaki
igazán jó munkaerő, válo-
gathat a helyekben. És min-
den helyen más-más
élet módot tapasztal.

Agatha Christie

A kemény munka a 
legjobb tanítómester.

Joanne Kathleen 
Rowling

A dolog nem medve, nem
szökik el az erdőbe.

Anton Pavlovics Csehov

forrás: Nők Lapja

Találó gondolatok a munkáról hírességektől
A munka végigkíséri az életünket. A szerencsésebbeknek olyan jut, ami szere-
tettel tudnak csinálni, míg másoknak jócskán meg kell harcolniuk azért, hogy
minden nap örömüket leljék benne. 


