
Az RMDSZ főbűne   Jóérzésű ember csak kapkodja a fejét, nem hisza szemének-fülének, amikor látja-hallja, tapasz-talja a Gyulafehérvári Nagygyűlés jövő évi cen-tenáriuma kapcsán egyre fokozódó magyar-gyűlöletet. Amit hathatós médiasegédlettel, sőt,magukat mértékadó közéleti személyiségeknektartó figurák aktív hozzájárulásával csak továbbhabosítanak. Lásd legutóbb Kelemen HunorRMDSZ-elnöknek a centenárium kapcsán kifejtettvéleményét, hogy „az erdélyi magyarság nemtudja és nem fogja ünnepelni 1918-at”. 

A Német Lovagrend 
kőből épített váraFöldvár Brassótól mintegy húsz kilométerre észak-nyugatra, Hídvéggel szemben fekszik. Magyarnevét nem a várról kapta, amelyet a Német Lo-vagrend valószínűleg kezdettől kőből épített fel.Első említésekor, 1240-ben ennek a névnek pár-huzamos latin alakjával jelölték: Castrum S. Mariae. 
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200 nap Indiában, a 
„kontrasztok” hazájában Indiával kapcsolatosan szinte minden emberfejében ott motoszkálnak a klisék és sztereo-típiák, Bereczki Beáta és Szőcs István – nemtörődve a negatív visszhanggal – 200 napottöltöttek el Indiában. Átélt élményeik, ame-lyekről meséltek nekünk...

5. old. // TÁRSADALOM

„Az egyháznak távol 
kell tar ta  nia magát 
a pártpolitizá lástól”

Új sorozat, XI. évfolyam // 34. szám  // 2017. augusztus 24–30. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

Nem mese: 
felnőtté vált az MSE Az 1898-ban alakult, majd 2008-ban újjáalakultmarosvásárhelyi sportklub, az MSE fennállá-sának 9. évfordulóját ünnepelte meg keretbe-mutatóval és gálamérkőzéssel egybekötve aSziget utcai műfüves pályán. 

10-11. old. // SPORT

Talán jövőre…

Idén biztosan
nem tér vissza 

a WizzAir  

A hét elején a WizzAir fapados légitársaság felhívást tett közzé a honlapján, amelyben
értesíti az utazóközönséget, hogy idén már biztosan nem költözteti vissza a menetrend-
szerinti járatait Vásárhelyre. Az ok: bármennyire reménykedett a cég abban, hogy 2017-
ben elkészül a kifutópálya, a munkálatoknak még neki sem láttak. A polgári légiközlekedés
biztonsági szabályai értelmében a jelenlegi kifutópálya nem alkalmas az Airbus320-as
típusú gépek fel- és leszállásához. A Maros Megyei Tanács elnöke szerint jövő évben
visszatér a WizzAir, és a december 22-i határidőig a kifutópálya is elkészülhet, ha az
időjárás és a bürokrácia nem szól bele… 

Interjú Jakab Istvánnal, a Maros-Mezőségi
Református Egyházmegye esperesével
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KOS: Csak önön múlik, hogy mennyire él a lehe-tőségeivel a héten. A sors igyekszik megkönnyítenia dolgát és valósággal mindent ön elé tol, vagyolyan személyeket küld, akik megoldják a gond-jait.
BIKA: Megmagyarázhatatlan események lánco-lata indult el az életében. Olyan csodás dolgok,szerencsés fordulatok történnek önnel, hogy aztnem tudja másként magyarázni, minthogy valakimozgatja a háttérben a szálakat. 
IKREK: Mostanában az lehet a benyomása, hogymindenki csak csalódást okoz önnek. Elárulják,átverik és kihasználják, és emiatt meglehetősenmaga alatt van. Próbáljon meg tárgyilagosan te-kinteni a helyzetére.
RÁK: Felesleges aggódással tölti meg a napjait.Hirtelen foglalkoztatni kezdi a jövője és azon töp-reng, mihez kellene kezdenie az életével. Minden-nel szemben bizonytalannak érzi magát, de mégegyes kapcsolatait illetően is.
OROSZLÁN:Átesett a ló túloldalára,  és most min-den feladatát szörnyen lassan végzi el. Talán egykicsit elege is lett a múlt heti hajtásból meg abból,hogy úgy érzi, senki sem köszöni vagy becsüli megaz erőfeszítéseit.
SZŰZ: Mondhatni eddig tartott a felhőtlen jókedve. A napokban olyan bosszúságok érhetik,amik felidézik régi, komoly és mogorva énjét. Hir-telen megint sötéten látja a világot, tele árulókkalés ellenségekkel.
MÉRLEG: A napokban váratlan és meglepő for-dulatok történhetnek önnel. Az lehet az érzete,hogy bizonyos változások mennek végbe látha-tatlanul az életében. Ha nem próbál beleavatkozni,fantasztikus átalakuláson fog keresztül menni. 
SKORPIÓ: A héten úgy érezheti, hogy kicsúszik alába alól a talaj. Túlságosan felpörögnek ön körülaz események, és a sors olyan helyzetek elé állít-hatja, amelyekben nem tud dönteni vagy még in-kább reagálni.
NYILAS: Meglehetősen depressziós lehet a han-gulata a héten. Jobban is teszi, ha lehetőség szerintelvonul és magában keresi a válaszokat. Viszontne érezze úgy, hogy a rossz hangulatával a kör-nyezete terhére van.
BAK: Eljött az idő, hogy a nemrégiben elvetettmagvakat learassa. Gyűjtse be a dicséreteket, azelismerést, mások figyelmét, szeretetüket és tö-rődésüket. Engedje, hogy segítség és támogassák.
VÍZÖNTŐ: Végre úgy érzi, minden világos és ahelyére került. Megértette az elmúlt hetek viszon-tagságait, hogy mi miért történt, és hova akartaönt vezetni. Úgy gondolja, hogy most pont ott tart,ahol lennie kell.
HALAK: Nem ez az alkalmas hét arra, hogy nagydöntéseket hozzon vagy nagy tetteket vigyen vég-hez. Ez most inkább a csendes elvonulás ideje,amikor is sodródik az árral, de még csak nem istervez vagy gondolkodik a jövőjén. 
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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!
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Hetedik bolyais 
világtalálkozó A Református Kollégium– Bolyai Farkas LíceumÖregdiákok Baráti Köreszervezésében augusztus25–27. között a hetedik al-kalommal kerül sor a bo-lyais világtalálkozóra. Arésztvevőket az iskola ud-varára várják augusztus 25-én, pénteken 8.30–9.30 óraközött. Az ünnepélyes meg-nyitó 10 órakor lesz, ezt azudvaron felállított színpa-don egész napos programköveti. Többek között fellépa líceum Harangvirág tánc-csoportja, a Refi Színpaddiákszínjátszói, a Kamaszokifjúsági színtársulat, a MaryGrace, a Kővirág, a Rocksulitagjai, a Polifon és a BOOMegyüttesek. Különböző osz-tálytermekben kiállítások,könyvbemutatók, előadásoklesznek, és sor kerül a toll-forgató véndiákok irodalmitalálkozójára is. Délután fó-rumbeszélgetések lesznekaz iskola múltjáról, jelenérőlés jövőjéről. 26-án, szom-baton 10 órától Négy iskola,négy hitvallás címmel in-teraktív világtalálkozót ígérsok meglepetéssel B. FülöpErzsébet színművésznő. Ez-zel egy időben a Kultúrpa-lotában verbunkversenylesz, majd 17 órától a vi-lágtalálkozó gálaműsora.Vasárnap 10 órától isten-tiszteleten vesznek részt a

világtalálkozóra összegyűl-tek, illetve leróhatják ke-gyeletüket a temetőben volttanárok, osztálytársak sír-jánál.
Városismereti 
harácsolás A Lorántffy ZsuzsannaKulturális Egyesület szer-vezésében augusztus 24-én16 órától az egyesület Ró-zsák tere 5. szám alatti szék-helyén a Városismereti ha-rácsolás tevékenységre vár-ják a 12-18 éves fiatalokat.Az egyesület ötfős csapatokjelenlétére számít, amelyekjól ismerik Marosvásárhelymúltját és jelenét. Lehetőségnyílik arra, hogy a fiatalokizgalmas megmérettetés so-rán bizonyítsák tudásukat.A nyertes csapatok pénzju-talomban részesülnek.
Süssünk, főzzünk 
és Játékosan románul Augusztus 28 – szeptem-ber 1-e között a Kuckó Egye-sület szervezésében mégkét táborra kerül sor: Süs-sünk, főzzünk és Játékosanrománul. Mindkét táborhelyszíne Zeteváralja, a Ze-tavár panzió. A Süssünk,főzzünk táborban a részt-vevők háztartási ismerete-ket sajátíthatnak el. 10– 14éves diákokat várnak, akikmegtanulnak reggelit össze-állítani, megfőzni egy há-

romfogásos ebédet, süte-ményt, tortát sütni, lekvártfőzni. Kiegészítő tevékeny-ségként receptfüzetet, po-háralátétet, szalvétatartótkészítenek. A Játékosan ro-mánul táborba olyan I–V.osztályos diákokat várnak,akik játékos formában sze-retnék átismételni és fel-eleveníteni románnyelv-tudá sukat, így készülve azúj tanévre. Kiegészítő tevé-kenységként kézműves-fog-lalkozásokon vesznek részt.Érdeklődni a 0740-062-986-os telefonszámon Benc-ze Ilona programfelelősnél
Augusztus 30-ra 
halasztották a 
kirándulástA Nyugdíjasok RomániaiSzövetségének marosvásár-helyi szervezete által au-gusztus 16-ára tervezett ki-rándulást az előrejelzésekszerinti nagy meleg miattaugusztus 30-ára halasztot-ták. Az útvonal: Tordai-ha-sadék, kolozsvári botanikuskert, Nicula-kolostor. Az 50lejes részvételi díj egy ebé-det is magában foglal. Azérdeklődők naponta 10-13óra között iratkozhatnak fela nyugdíjasszervezet Bolyaitér 36. szám alatti irodájá-ban, az emeleten.
Kirándulás Csernátonba Az Erdélyi Magyar Bal-oldal szeptember 2-án ki-rándulást szervez Cserná-tonba. Feliratkozni Maros-vásárhelyen, a Dózsa Györgyutca 9. szám alatti, első eme-leti székhelyen lehet. Bő-vebb tájékoztatás hétfőtőlcsütörtökig 9–11 óra közötta 0744-928-299-es telefon-számon kérhető. Utolsó je-lentkezési nap: augusztus28.

KÁR KIHAGYNI 



Jóérzésű ember csakkapkodja a fejét, nemhisz a szemének-fülé-nek, amikor látja-hallja,tapasztalja a Gyulafe-hérvári Nagygyűlésjövő évi centenáriumakapcsán egyre fokozódómagyargyűlöletet. Amithathatós médiasegéd-lettel, sőt, magukat mér-tékadó közéleti szemé-lyiségeknek tartó figurák aktív hozzájárulásával csaktovább habosítanak. Lásd legutóbb Kelemen HunorRMDSZ-elnöknek a centenárium kapcsán kifejtett vé-leményét, hogy „az erdélyi magyarság nem tudja ésnem fogja ünnepelni 1918-at”. Gyakorlatilag ott tartunk, hogy a Babeş-Bolyai Tu-dományegyetem rektoraként magyargyűlöletet hintőIoan Aurel Pop kolozsvári történész, a román kulturálisélet jelentős személyiségének számító Andrei Pleșuíró, esztéta, volt kultuszminiszter, valamint a sovén-nacionalista eszméket propagáló hírtelevíziókban ri-pacskodó Alexandru Cumpănașu, a ki tudja, honnan„emanálódott” NGO-aktivista, akik a román társadalmatfoglalkoztató legfőbb kérdésekben gyakorlatilag so-hasem osztják egymás véleményét, a magyarkérdésbenugyanazt vallják. Mármint, hogy húzzuk meg magunkat! Mielőtt bárki is azzal vádolhatna, hogy magam is aKelemen Hunor idézett kijelentése, valamint a Pleșunakcímzett -A levegő, a magyarok és Pleșu úr - Adevărul,augusztus 17. - replikája előtt hasraesőkhöz csatla-koznék, sietek megjegyezni: hitelesebbnek tűnne azRMDSZ elnökének viselkedése, ha korábban helyez-kedett volna ilyen határozott álláspontra - lett volnaerre alkalma bőven, amióta a politikára adta a fejét -,s nem csak a Gyulafehérvári Nagygyűlés kapcsán...Arra is módfelett kíváncsi lennék: ha most éppen akormánykoalíció tagja az RMDSZ, elnöke akkor isilyen tökösen viselkedne? Ha mérlegelnem kellene az RMDSZ legfőbb bűneit- az biztos, bőven lenne mit! -,akkor a kormányzatiszerep folytonos erőltetését a legsúlyosabbak közésorolnám. Hogyan fordulhatna nemzetközi fórumokhoza kisebbségi jogok megsértése miatt egy olyan szer-vezet, amely hatalmon van, amelynek tagjai a kor-mányzásban is részt vesznek? Az önálló külpolitizáláslehetőségének feladása nagyobb kárt okozott a magyarközösségnek, mint a román sovénnacionalzmus jegyé -ben fogant megannyi kormányzati intézkedés.Azzal pedig, hogy a kormányzás bűvöletében azRMDSZ folyamatosan kerülte a kényes témákat, bizonyhozzájárult ahhoz, hogy sokan sokáig abban a tévhitbenélhettek, hogy Romániában konszolidálódott a de-mokrácia, az etnikai konfliktusok pedig, ha nem is ol-dódtak meg végérvényesen, de békésen rendezhetők.A következmény lehangoló: az erdélyi magyarságbólkiveszett az éberség, a veszélyérzet, az önfenntartásiösztön. És ezen az sem változtat, ha most az RMDSZ elnökekikéri magának, hogy bárki is - legyen az akár AndreiPleșu- Hunorként emlegesse. Véleményem szerint. 
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Szentgyörgyi László

Az RMDSZ főbűne  Talán jövőre…

Idén biztosan nem 
tér vissza a WizzAir  
A hét elején a WizzAir fapados légitársaság felhívást tett közzé a honlapján,
amelyben értesíti az utazóközönséget, hogy idén már biztosan nem költözteti
vissza a menetrendszerinti járatait Vásárhelyre. Az ok: bármennyire reményke-
dett a cég abban, hogy 2017-ben elkészül a kifutópálya, a munkálatoknak még
neki sem láttak. A polgári légiközlekedés biztonsági szabályai értelmében a je-
lenlegi kifutópálya nem alkalmas az Airbus320-as típusú gépek fel- és leszállá-
sához. A Maros Megyei Tanács elnöke szerint jövő évben visszatér a WizzAir, és
a december 22-i határidőig a kifutópálya is elkészülhet, ha az időjárás és a bü-
rokrácia nem szól bele…  

Szeptember közepén 
kerülhet sor 
a szerződéskötésre„A Transilvania Nemzet-közi Repülőtér kifutópályá-jának felújítására meghir-detett versenytárgyalás mégfolyamatban van, a műszakidokumentáció elemzésemár lezárult, jelenleg apénzügyi ajánlatok kiérté-kelésénél tartunk. Az eredetitervek szerint augusztuselején kellett volna ered-ményt hirdetni, de az eljáráselhúzódott, mivel az aján-latok kiértékelése sorántöbbször is kiegészítéseket,pontosításokat kellett kérnia pályázó cégektől. Az aján-latok benyújtása és elbírá-lása is a közbeszerzésekelektronikus rendszerén ke-resztül történik, betartva arendszer és a törvény általelőírt feltételeket és határ-időket. A közbeszerzési bi-zottság becslése szerintszeptember közepén kerül-het sor szerződéskötésre”–tudtuk meg Lukács Katalinsajtófelelőstől. Kérdésünkre azt is hoz-zátette, hogy ami a költség-vetést illeti, a megyei tanácsidén 77 millió lejt különítettel a költségvetéséből enneka beruházásnak a megva-lósítására, ebből a felújításimunkálatok 57,5 millió lejbekerülnek ÁFA nélkül, ez azösszeg szerepel a közbe-szerzési felhívásban is. A

két összeg közötti eltérésabból adódik, hogy a kivi-telezési munkálatok mellettmás költségek fedezetét isbiztosítani kell, így a terve-zési munkálatok és a mű-szaki segítségnyújtási költ-ségeit, az építésvezető bérét,az engedélyek beszerzésé-nek díját és számos másköltséget. A beruházás rész-letes költségvetése megta-lálható a Megyei Tanácshonlapján is, a 2016. évi184-es számú határozat 1-es és 2-es mellékletében.
„Az időjárás is 
velünk kell tartson”Arra a felvetésünkre,hogy a légitársaság közöl-te-e a megyei önkormány-zattal, hogy idén nem térnekvissza a városba, Péter Fe-renc tanácselnök azt nyi-latkozta, hogy a WizzAir-rel folyamatos kapcsolatbanállnak, és értesítették őketarról, hogy idén már nemindítanak járatokat Maros-vásárhelyről. „Ez érthetődöntés, hiszen ha a követ-kező hónap elején sikerüllezárnunk a versenytárgya-lást, és nem lesznek óvások,azaz szeptemberben elkez-dődhetnek a felújítási mun-kálatok, akkor is csak évvégére készül el a kifutó-pálya. Ehhez pedig még azidőjárás is velünk kell tart-son, hiszen ha nagyon hidegés csapadékos ősz lesz, ak-

kor emiatt elhúzódhatnaka munkálatok. Ha mindenkedvezően alakul, akkorjövő év elejétől lehet újra-indítania menetrendszerintirepülőjáratokat Marosvá-sárhelyről. A WizzAir to-vábbra is szeretne vissza-térni Vásárhelyre, ezért sen-kinek sem kell aggódnia abejelentés miatt. A WizzAiregyszerűen felmérte a je-lenlegi helyzetet, és keres-kedelmi társaságként fontosvolt számukra, hogy időbentájékoztassák utasaikat ar-ról, hogy a következő idő-szakban milyen célpontokrafoglalhatnak jegyeket” - vé-lekedik  Péter Ferenc.
Lehet, hogy elkészül 
a pálya a határidőigMint ismeretes, a feladat-füzet szerint 108 nap áll akivitelező rendelkezéséreahhoz, hogy a munkálatokbefejezzék. Peti András, arepülőtér igazgatója koráb-ban elmondta lapunknak,hogy december 22-én járle a reptér működési enge-délye, amit az előírt infrast-rukturális beruházások hi-ányában nem újítanak meg,és sportrepülőtérré minő-sítik vissza a légikikötőt. „A feladatfüzetben 108nap szerepel a kivitelezésimunkálatok elvégzésére, ésnagyon szigorú büntetésekvannak előírva arra az esetre,ha a nyertes cég nem az

ütemtervnek megfelelőenhalad a munkálatokkal. Ter-mészetesen, ha külső ténye-ző, a kivitelező tevékenysé-gétől független problémákakadályozzák a munkálato-kat, akkor ezért nem leheta céget büntetni. Egy ilyenkülső tényező például az idő-járás, hiszen nem megfelelő

időjárási feltételek melletta munkálatokat fel kell füg-geszteni. Ha a versenytár-gyalás eredményeit nem óvjameg egyik pályázó sem, ak-kor december 22-ig még belehet fejezni a kifutópályafelújítását” – tudtuk meg.
Pál Piroska



– Kérem, foglalja össze,
milyen rendezvények zajlot-
tak a Maros-Mezőségi Re-
formátus Egyházmegyében
az utóbbi években, illetve
milyen új programokat si-
került beindítani esperessége
kezdete óta? 

– Több esemény, programindult el az utóbbi néhányévben, és látjuk most márezeknek az eredményessé-gét is. Egyik kezdeménye-zésünk volt a reformációünnepének egyházmegyeiszinten, majd a Marosi Re-formátus Egyházmegyévelközösen való megünneplé-se. Már 2013-ban közösentartottuk a Kultúrpalotábanaz ünnepséget, amelyenrészt vettek és vesznekmindkét egyházmegye gyü-lekezetei. Azt látjuk mostmár négy év távlatából,hogy erre van igény, és azemberek szívesen eljönnekegy ilyen nagy közös ren-dezvényre. Idén a reformá-ció 500 éves évfordulójakapcsán ki szeretnénk ter-jeszteni úgy, hogy a négyMaros megyei egyházmegyeegyütt ünnepeljen, október14-én a Sportcsarnokban. 
– Tudomásom szerint az

ifjúság fontos szerephez jut
az egyházmegyei életben.– Igen. Az ifjúsági zene-karok tevékenysége dicsé-retes, rendszeresen szerve-zünk adventi ifjúsági fesz-tivált Várom az urat, vala-mint Várjuk a Krisztust címalatt. Bár nem mi rendez-zük, de részt veszünk min-den évben az Égjen a lángonis. A konfirmándustalálko-zót minden évben megszer-veztük, majd azt közvetőena tábort is egyházmegyénkfrissen konfirmált ifjai szá-mára. Meg kell említenemaz egyházmegyei sportna-pokat is, amit idén már 5.alkalommal tartottunk. Egé-szen új kezdeményezés aJézus él ifjúsági zenefesztivál

húsvét ünnepét követően aKultúrpalotában, amellyelszeretnénk hagyományt te-remteni. Természetesenrendszeresen zajlanak amár hagyományos ifjúságikonferenciák és ifjúsági is-tentiszteletek. Ezenkívülvoltak Biblia– és Kátéisme-reti vetélkedők is.
– Ön mint egyházi író,

könyv– és lapszerkesztő is
ismert személyiség. – Örvendetesnek tartom,hogy a Kéve egyházmegyeihavilapunk most már többmint négy éve rendszeresenmegjelenik. Ugyanakkor kétkönyvet is sikerült kiadniaz elmúlt évek során: elsőkötetünk egy prédikációskönyv volt, amelybe az egy-házmegye lelkészei írtakminden vasárnapra egy ige-magyarázatot a ReformátusBiblia olvasókalauzban ki-jelölt ige alapján. Majd a Re-formáció 500 éves évfordu-lójára sikerült kiadnunk egy,a Heidelbergi Káté alapjáníródott áhítatos könyvet.

– Milyen eseményekre ke-
rül még sor az egyházme-
gyében? – A már hagyományosnőszövetségi, presbiterszö-vetségi konferenciák mellettrendszeresen tartunk lel-kipásztori alkalmakat. Ezekmellett vannak csendes na-pok, kötetlen együttlétek.Idén zajlik a ReformációiÉletlánc program, ami abbóláll, hogy minden egyház-megyén belüli gyülekezetmeglátogat egy másik gyü-lekezetet. Évről évre meg-rendeztük és idén éppenezen a héten zajlik a Kis–és szórványgyülekezetekgyermekbibliahete.  Ezen80-100 gyermek vesz részt,a KOEN programot követve.De van bibliaiskola az asz-szonytestvérek számára,nyáron egyhetes tábor ke-retén belül.

Szívembe zártam 
Galambodot, 
de az udvarfalviaknak 
is van hely!

– Március 15-én a Magyar
Érdemrend Lovagkeresztje
magyar állami kitüntetést
vehette át. Hogyan fogad-
ta?– Indoklásuk szerint kö-zösségépítő, szórványkö-zösségekben végzett mun-kámért, egyházi tevékeny-ségemért kaptam.  Megle-petésként ért ez a díj, a mainapig nem tudom, miértépp rám esett a választás.De hálásan veszem, és kö-szönettel tartozom a ma-gyar államnak, hogy figye-lemmel kíséri az egyháziéletet. Jól esik, hogy az em-bert egyáltalán észreveszik,hogyha pedig még kitünte-tésben is részesítik, azzalmég buzgóbb szolgálatrakötelezik. Ezt a díjat úgy fo-gom fel, hogy egész egyhá-zunknak, egyházmegyénklelkipásztori közösségénekszól, és nem kevésbé a ga-lambodi gyülekezetnek is. 

– Vasárnap, augusztus 20-
án az udvarfalvi református
gyülekezet lelkészévé iktat-
ták. Milyen érzések közt vette
át az udvarfalvi egyházköz-
séget? – Felemelő alkalom volt,Ft. Kató Béla püspök úr ik-tatott be. Örömöt, bizalmat,reménységet kaptam az ud-varfalvi gyülekezettől. Ne-héz volt megválni Galam-bodtól 20 év szolgálat után,nagyon a szívembe zártamaz ottani gyülekezetet, deamint a beiktató alkalmávalis elmondtam, van még bő-ven hely a szívemben azudvarfalviak számára is.Könnyek közt jöttünk el Ga-lambodról, de nagyon jó ér-zés volt itt, Udvarfalván máraz első pillanattól kezdő-dően nyitottságot és szere-tetet tapasztalni a gyüleke-zeti tagok részéről. Áldott

örökséget kaptam Szabó Ár-pád lelkipásztor elődömtől:egységes presbitériumot,lelkes ifjúsági közösséget,örömmel szolgáló nőszö-vetséget, az Erdély-szerteismert Reménység ifjúságiegyüttest, kórust. 
Mi együtt szeretnénk
messzire jutni!

– Az egyház és a közélet
kapcsolatát sokféleképp ér-
telmezik. Ön szerint mi a he-
lyes megközelítése a kérdés-
nek?– Ez mindig is egy bo-nyolult kérdés volt és az ismarad. Vannak közös ügye-ink, amelyben együtt kellműködnünk, ez nem lehetkérdés. Hogy adott esetbenhogyan ítéli meg a társada-lom az egyház és politikumkapcsolatát, arra mindig ér-demes odafigyelni. Van, akiazt szeretné, hogy jobbanimplikálódjon az egyház apolitikai életbe, mások meg,hogy egyáltalán ne. Valaholmeg kell találni a helyesmértéket, nem szabad azegyháznak nagyon beleme-rülni a napi politikába, denem is szabad teljesen kívülmaradnia. A pártpolitizá-lástól viszont távol kell tar-tania magát. Azt viszontnem hagyhatjuk figyelmenkívül, hogy a közügyekkelvaló foglalkozás, valamilyenszinten politizálást is jelent,és az egyháznak nemcsakaz egyén, hanem a közösségügyeivel is foglalkoznia kell.Erre nem a társadalomtól,hanem megbízó Urától vanmandátuma. Az elmúlt évek

során az volt a tapasztala-tunk, hogy viszonylag ez akapcsolat kedvezően ala-kult. Jó kapcsolatom volt apolitikai élet képviselőivel,akár az erdélyiekkel, akára magyarországiakkal.Mindezek mellett, úgy hi-szem, az a helyes, ha a lel-kész megmarad lelkésznek,a politikus pedig politikus-nak! Mi, lelkipásztorok nempolitikusok, nem diploma-ták, hanem Jézus Krisztusnagykövetei vagyunk! 
– Voltak-e aggályai, félel-

mei esperessége elején? Ho-
gyan sikerült ezeken átlépni? – Tartottam attól, hogymegválasztanak, és közös-ségem tagjai csak várni fog-ják, hogy miként mennek adolgok „veled, de nélkü-lünk”. Hála Istennek ez nemígy történt, sőt, azt kell ta-pasztalnom, hogy az időelőrehaladtával az együtt-működés egyre szorosabb.Mindenkinek, aki dogozniszeretne egyházmegyeiszinten is, megvan a lehe-tősége erre, én szívesen köz-reműködöm minden kollé-gával, presbiterrel, és azttapasztalom, hogy a közös-ség ezt kellő módon értékeliis. Eddig, ha támogatóra,segítségre volt szükség,mindig megtaláltam a meg-felelő embert. Van egy mon-dás: aki gyorsan szeretnehaladni, az menjen egyedül,de aki messze szeretne el-jutni, az keressen magánaktársakat. Mi együtt szeret-nénk messzire jutni! 

Nemes Gyula
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„Az egyháznak távol kell tartania
magát a pártpolitizálástól”

– Interjú Jakab Istvánnal, a Maros-Mezőségi 
Református Egyházmegye esperesével –  

2012. november 15-én megjelent lapszámunkban Jakab István református lelki-
pásztort, a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye frissen megválasztott és
beiktatott esperesét mutattuk be. Vezetése alatt az elmúlt öt évben sok minden
történt az egyházmegye életében, számos új kezdeményezés kelt szárnyra és mű-
ködik jó eredménnyel.  Munkásságának elismeréseképpen idén március 15-én
magyar állami kitűntetésben részesült. Ezúttal arra kértük az esperest, vázolja
az egyházmegyében az utóbbi években történteket, de beszélt az egyház és a po-
litikum kapcsolatáról is.  
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200 nap Indiában, a „kontrasztok” hazájában 
India vagy ahogyan sokan ismerik, a kontrasztok or-
szága földrajzilag, kulturálisan és etnikailag is egya-
ránt sokrétű. S bár vele kapcsolatosan szinte minden
ember fejében ott motoszkálnak a klisék és sztereo-
típiák, Bereczki Beáta és Szőcs István – nem törődve
a negatív visszhanggal – 200 napot töltöttek el Indiá-
ban. Átélt élményeik, amelyekről meséltek nekünk,
egy olyan világba kalauzolják el az olvasókat, amit
csak kevesen tapasztalhatnak meg.„Részben hasonló, rész-ben különböző indíttatásbólmindkettőnknek régi vágyavolt eljutni Indiába. Ez máraz első találkozásunknál isszóba került. Nekem konk-rétabb tervem volt, azaz tud-tam, hogy két éven belülszeretném ezt megvalósítani,Istvánban akkoriban ez mégnem körvonalazódott”- me-séli Beáta, akik számára In-dia tökéletes célpont volt,hiszen az aktív élet hívei,szeretik a kihívásokat ésrosszul viselik az unalmat.„Engem iskolás korom ótafoglalkoztatott a gondolat,hogy látogassak el Távol-Ke-letre, többnyire azóta, hogymegismerkedtem a keleti fi-lozófiákkal. Később, geog-ráfus lévén, már a természetiadottságok is vonzottak errea helyre” – meséli István,akinek mindössze két hétleforgása alatt sikerült le-bonyolítania a készülődéskonkrét folyamatát, elintézniés beszerezni a szükségesdolgokat. „Amikor kiléptemMumbaiban a reptér ajtaján,egyből megcsapott a trópusérzése, a hőség meg a páráslevegő, egy üvegházhoz ha-sonlóan, ahol banánpálmákvannak. Ezt követte a nyüzs-gés, a leírhatatlan embertö-meg, a közlekedési káosz ésa zaj, ami ezzel együtt járt.Intenzív első benyomás volt”– emlékszik vissza.Bea 2016 elején kezdettel komolyabban foglalkozniaz ötlettel, és szinte egy évigdolgozott azon, hogy meg-valósítsa álmát. „István ké-sőbb csatlakozott hozzámIndiában, tulajdonképpenaz utolsó egy hónapban. Ne-kem picit bonyolultabb volta folyamat, mert dolgoztamis, több papírt kellett elin-tézni, a vízum megszerzéseis nehezebb volt. Sokat né-zegettem, hogy melyiket vá-lasszam India 29 állama kö-zül; végül Tamilnádu mellettdöntöttem, ami a dél-keletirészen van, a Bengáli-öbölpartján. A fővárosban, Chen-naiban – korábbi és talánismertebb nevén Madrász-ban – laktam, ahol több mint7 millió ember él” – árultael Beáta, aki az érkezés során

hasonló első benyomásokkallett gazdagabb.
Sokszínű „embervilág”„Indiában az emberektöbbnyire vendégszeretőkvoltak, boltokban és utazás-nál viszont fehér emberrelelég sűrűn asszociálják agazdagságot, úgyhogy ennekfüggvényében szabják megaz árakat. Nem szeretek ál-talánosságokat felállítani, deazt tapasztaltam, hogy sajnosa környezetüket illetőenigénytelen emberek, retten-tően lazák és legtöbben tel-jesen párhuzamosak az idő-vel” – meséli István a ta-pasztalatait. „Nagyon sok segítőkész éselőzékeny emberrel találkoz-tam, több olyan eset is elő-fordult, amikor anélkül aján-lották fel idegenek a segít-séget, hogy kértem volna. Desokan próbáltak átverni csakazért, mert látták, hogy kül-földi vagyok és azt sejtették(néhány hónap után márrosszul), hogy kevés lehet avalós tudásom Indiáról. Vol-tak kedves kollégáim is, akiksokat segítettek abban, hogykevésbé érezzem a kultúr-sokkot, és könnyebben tudjakbeilleszkedni. Bennem is voltegy nagy adag kíváncsiság akultúra iránt, ami átlendítetta nehezebb időszakokon” –ecseteli Bea. Eleinte sok prob-lémája volt a kommunikáci-óval, mivel Tamilnádubannem is angolt, hanem inkábbtanglisht beszéltek, ami gya-korlatilag a tamil és az angolkeveréke volt.
Szegénység 
kontra gazdagságIndiában a nagy szegény-séget és nagy gazdagságotegyaránt meg lehet tapasz-talni, nem hiába él az a szte-reotípia róla, hogy a kont-rasztok országa. Emellett akasztrendszer hatásai is ér-ződnek, bár ezt már 1947-ben eltörölték. „Jelenleg Kínaután a második legdinami-kusabban fejlődő gazdaságés ez érződik, könnyen lehetvállalkozást indítani, és vanlehetőség fejlődni. Az utóbbi

évtizedekben a gazdaságegyik mozgatórugója az IT-szektor robbanásszerű nö-vekedése volt, mivel sok nyu-gati vállalat kihasználta azindiai, aránylag olcsó mun-kaerőt. Ennek ellenére, abbólfakadóan, hogy nagyon nagyaz ország népessége, és aziskolázatlan rétege is, nemegyszerű feladat az átlagéletszínvonal emelkedésé-nek elérése” – összegzi Beaaz Indiában tapasztaltakat.„Szembetűnőbbek a kont-rasztok, mint más országok-ban, ahol jártam, mert ittegymás mellett lehetett meg-tapasztalni a végleteket. Pél-dául nagyobb városokbanszámtalan csillogó-villogópláza van, ahol nyugati már-kák is képviseltetik szépszámban magukat. De mel-lettük simán megférnek aputrik” - meséli István. 
Hivatás és kalandvágyBea az ott töltött idő alattsem tétlenkedett, ugyanisöt hónapot dolgozott egycég üzletfejlesztési és mar-keting részlegén. Mindeköz-ben igyekezett a lehető leg-többet megtanulni arról akultúráról, ami körülvette,azáltal, hogy utazott, meg-figyelt, beszélgetett, kérde-zett, fotózott. Az Indiában töltött időmindkettejük türelmét és akitartását néhányszor pró-bára tette, de most úgy ére-zik, hogy ez a tapasztalatalapot ad a továbbiakhoz is.„Adódtak olyan helyzetek,amikor csak egymásra vagycsak magunkra számíthat-tunk. Ebből kifolyólag talánbátrabbak, merészebbek let-tünk, mert olyan problémá-kat kellett megoldanunk,amilyenekkel eddig nem ta-lálkoztunk, beleértve a kom-munikációs nehézségeket és

az eltérő kulturális szoká-sokat is” – vonták meg ta-pasztalataik summáját. 
Legek országa

Legfurcsább szokás, ami-
vel találkoztál

István: A folyamatos du-dálás; jelzésre is használják.Meg mindenre. Mindig. 
Bea: Talán az, hogy mégma is nagyon elterjedt szo-kás az elrendezett házasság,bár nem találtam furcsánakmindaddig, amíg nem azo-kat az embereket hallottamerről beszélni, akik nap mintnap körülvettek. 

Legboldogabb pillanat

Bea: Találkozni IstvánnalGoán, öt hónap távollét után,ami az első alkalmat is je-lentette Indiában arra, hogyvalakivel szemtől szembenis magyarul beszélhettem.
István: Régi vágyam váltvalóra azzal, hogy Royal En-fielden motorozhattunk.

Legmeghatóbb pillanat

Bea: Vadon élő elefántokután leskelődni a dzsungelben.Itt hirtelen azt is megértettem,hogy mi ihlethette Kiplinget Adzsungel könyve megírására.
István: Elefántokat meg-érinteni.

Legviccesebb pillanat

István: Élőben látni, amintemberek mozgásban levőbuszról csüngnek.
Bea: Nehéz választani. Dea top 3-ban mindenképpbenne van az, amikor Mum-baiban a metróállomásonvártunk egy kínai és egy in-donéziai lánnyal, meg egybrazil fiúval. Egy ember, akimellettünk állt hirtelen le-térdelt, megpuszilta a brazilfiú cipőjét, közben mormo-gott valamit, aztán gyorsanfelállt és pénzt kért. Mi meglereagálni is nehezen tudtukazt, ami történt.

Legszomorúbb pillanat

István: A hazatérés pil-lanatai, meg az, hogy Beátnem engedték be a reptériterminálba. Akkor tudtukmeg, hogy biztonsági okokmiatt Indiában hozzátarto-zót nem engednek be, csakazt, aki utazik. És azt is csaknégy órával az indulás előtt.
Bea: Inkább csalódás voltaz, amikor először kimentemChennaiban az óceánpartra.Annak ellenére, hogy a Ma-rina Beach a turistalátvá-nyosságok között van szá-mon tartva, csak egy rend-kívül mocskos, szemetes par-ton találtam magam, többezer másik emberrel, akik avíz szélén álltak és bámultáka hullámokat.

Timár Tímea
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Földvár Brassótól mintegy húsz kilométerre észak-
nyugatra, az Olt bal partján, nem messze a Barca tor-
kolatától, Hídvéggel szemben fekszik. Magyar nevét
nem a várról kapta, amelyet az erre vonatkozó tila-
lom ellenére a Német Lovagrend valószínűleg kezdet-
től kőből épített fel. Magas, védhető földhányásokkal
vette azonban körül a vártól nyugatra elterülő tele-
pülést, amelyek ma is láthatóak. A román név egy ma-
gyar Földvára alakból, a β vokalizálódásával alakult
ki. Németül a Lovagrend nevezte el védőszentjéről,
Szűz Máriáról. Első említésekor, 1240-ben ennek a
névnek párhuzamos latin alakjával jelölték: Castrum
S. Mariae. 

1225-ben II. András 
kiutasítja a Német 
Lovagrendet ErdélybőlA régészeti feltárások sze-rint területén már a XII. szá-zad közepén létrejött egyfalu, valószínűleg korai szásztelepülés. 1211-ben a Német Lovag-rend kapta meg, és itt alakí-totta ki barcasági „tartomá-nyának” székhelyét. Ők emel-ték a várat és ők vették körülföldsáncokkal az akkori te-lepülést, a mai ófalut. 1225-ben II. András kiuta-sította a Lovagrendet Erdély-ből, de Földvár fellendülésnekindult.1377-ig a Barcaság szék-helyének számított és 1380-ig itt székelt a barcasági káp-talan is. 1379-ben hetivásártartására kapott szabadalmat. Brassóval ekkoriban foly-tatott versengését jelzi, hogyZsigmond egy 1417-ben keltoklevelében megtiltotta a

brassóiaknak, hogy megje-lenjenek a péntekenkéntiföldvári hetivásáron; 1427-ben Zsigmond országgyűlésttartott falai között, és ugyan-ezen évben országos vásártartását engedélyezte a vá-rosnak (a későbbiekben erremég visszatérünk).
Az ovális alakú vár 
tekintélyes maradványaiFöldvár , szász nevén Ma-rienburg tehát Brassótólészakkeletre, az Olt bal part-ján fekszik. A település keleti végénélegy különálló alacsony dombtetején találhatók az észak-nyugat-délkelet irányú, oválisalakú vár tekintélyes marad-ványai.A vár északnyugati és dél-keleti végén egy-egy négy-szög alaprajzú, 8x8 méterméretű torony maradványaemelkedik a magasba. Eredetileg négyemeletesek

lehettek, raktárul, börtönülszolgáltak. Itt helyezkedett el a várúrés családjának lakása, az őr-ség szobái, a konyha, és másgazdasági épületek. 
A várkápolna 
a várudvar közepén álltA fal északkeleti oldalátegy kisméretű, megközelítő-en négyzet alakú torony isvédelmezte, melynek belsőoldala nyitott volt. Bejárataa délnyugati oldalon található,melyhez külön falszoros ve-zetett.Ezt a bejárathoz közel, egyvédő- vagy inkább kaputo-rony szakította meg, ahonnanaz előudvarba, és innen egynagyméretű vastag falú négy-zetes kaputoronyhoz vezetettaz út.A könnyen megközelíthetőfalszorost kettős várfal védteezen a részen, ahol egy fedettfolyosó is húzódott. 

A kaputoronyból körülbe-lül 80 x 25 méter nagyságúvárudvarba lehetett bejutni,melynek közepén a várká-polna állt, ettől északnyugatrapedig a kővel kirakott kútmaradványa látható.
Az északi fal belső 
részén az 1657-es 
évszám olvashatóSajnos a külső falnak mamár csak az alapjai látszanak,azonban a belső vár falai, avédőtornyok jelenleg is ma-gasan állnak.A falak belső oldalán a lő-rések magasságában, a vé-dőfolyosókat tartó gerendákfészkei még látszanak. Az északi fal belső részénaz 1657-es évszám olvasható,mely a vár kijavításának ide-jére vonatkozik. A falakat egyes helyekenXV. századi eredetű támfalakerősítik. 
Amit az 1427-ben kelt 
oklevél bizonyítOrbán Balázs szerint Föld-vár első vára nem itt, hanema faluban ma is falakkal kö-rülvett evangélikus templomhelyén állt.A templomot a XIII. szá-zadban építették, de csak aXV. században erődítették. Erre utal Zsigmond király1427. május tizenegyedikioklevele, melyben folyosóskapuját Porta latinanak ne-vezi. A kapu előtt várárokhúzódott, melyen keresztülfahíd vezetett.
II. Endre favár, majd 
később kővár építésére
ad engedélytKiss Gábor, az Erdélyi vá-rak, várkastélyok című köny-vében ír arról, hogy Földváregyike a Barcaság legrégebbihelységeinek.Amint azt már részben mi

is jeleztük, a település kelet-kezése a Német Lovagok Er-délybe telepítése - 1211 -előttre tehető.Egyes vélemények szerintmár az avaroknak volt ittföldváruk, és talán a helységneve is innen származik.II. Endre a német lovagok-nak favár, majd 1222-ben kő-vár építésére adott engedélyt.Feltehetően még ebben azévben felépítették a kőváru-kat, melyet védőszentjükrőlcastrum Sanctae Mariaenakneveztek el.IV. Béla Földvár egyházá-nak jövedelmét a cisztercirendnek adományozó, 1240-ben kelt oklevelében …ecc-lesiis in Burcia… castrumSancte marie néven nevezte,és kijelentette, hogy az okle-vélben felsorolt barcasági fal-vakban az erdélyi püspökneksemmi joga nincsen, és azokegyedül a királytól függnek. 
1427-ben országgyűlést
tartanak a vár falai közöttSzintén a fent említett szer-ző közléséből tudjuk meg,hogy a hagyomány szerint1345-ben a tatárok lerom-bolták a várat, amit rövidesenújra felépítettek. Demeter esztergomi ér-seknek 1379-ben a földvárilelkészhez és dékánhoz, Mik-lóshoz írt levelében ismétszerepel a helység neve. Zsig-mond király 1395-ben a me-zővárosnak heti vásár tartá-sát engedélyezte, ugyanakkormegtiltotta Brassó városának,hogy a földváriakat vásárukmegtartásában háborgassák.A király 1427. április ki-lencedikén Földváron tartóz-kodott, és még május tizen-egyedikén is itt volt, amikora földvári Porta latina előttkiadott oklevelében, egy ha-tárperben hozott határozatot. Ugyanebben az évben or-szággyűlést is tartott falaiközött. 

A Német Lovagrend kőből épített vára,
avagy a Castrum S. Mariae
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1599-ben Mihály 
vajda felégeti FöldvártA Keresztes Géza műépí-tész, műemlékvédelmi szak-mérnök által a rendelkezé-sünkre bocsátott dokumen-tációkból tudjuk meg, hogy1529. június huszonkilence-dikén a vár falai alatt ütköztekmeg a Ferdinándhoz pártoltPemflinger Mark szász ispán,Török Bálint és a Majláth Ist-ván vezette székely csapatokRareș Péter moldvai vajdával. A csata közben a székelyekSzapolyai Jánoshoz álltak, ésígy legyőzték a Ferdinánd-pártiakat. Török Bálint Sze-ben felé menekült, Majláthegy híd alatt bújva menekültmeg.Földvárt 1599-ben Mihályvajda égette fel, majd 1603-ban a Székely Mózes iránt

barátságot színelő Radul vaj-da Rácz Györgyöt küldte se-reggel a vár alá, aki július ti-zenhetedikén a település kö-zelében legyőzte Székely Mó-zes fejedelem hadait.1604-ben, Basta rémural-ma idején a várba menekültföldváriak csak 7 ezer hadi-sarc kifizetésével tudták ma-gukat megváltani.
Háromszék főkapitánya
hősiesen védi a váratSzintén Kiss Gábor tud ar-ról, hogy a Portáról 1612-ben visszatérő Giczi Andrásellenfejedelemként lépett fel,akihez Weiss Mihály brassóifőbíró mint kancellár csatla-kozott. Weiss 1612. szeptemberhuszonötödikén rác, török,lengyel és román zsoldosok-kal ostrom alá vette a várat,

amit Allia Farkas, Háromszékfőkapitánya védett hősiesen. Az ostromlókat BáthoriGábor fejedelem október ti-zenhatodikán ide érkező csa-patai űzték el. 1690-ben Thököly Imreinnen szólította fel az orszá-got a csatlakozásra.
Amit még tudni kell…Az 1870-es években lak-tanyát építettek benne. 1873-ban megépült a falu mellettegy kilométerrel elhaladóvasútvonal. Johann Tychymár ezt megelőzően serfőz-dét létesített a falu északkeletiszélén egy jó vizű forrás mel-lé, viszonylag közel a vasút-állomáshoz. A románok az 1880-asévekben kezdtek beköltöznia falu pereméről, de településielkülönülésük mindvégig

megmaradt. 1916. augusztus huszon-nyolcadikán, a román had-sereg támadása miatt Bras-sóból ideköltöztették a városiés vármegyei hivatalokat. 1942-ben határában in-ternáló tábort állítottak föl,ahol 1944-ig szovjet hadi-foglyokat őriztek. 1944. szeptembere és1945. júliusa között itt mű-ködött a korszak egyik leg-hírhedtebb internálótábora,amelybe főleg az észak-er-délyi román megszállás rövididőszaka alatt a csendőrségáltal begyűjtött magyarokat,szatmári svábokat és némethadifoglyokat zártak. 1945 tavaszán Törcsvárvidékéről román telepesekérkeztek Földvárra, akik aszászok jogfosztása idejénazok házát foglalták el. 1954után ezek harminc fő kivé-

telével visszatértek szülő-földjükre. Az 1975-ben elfogadotttelepülésfejlesztési terv vá-rossá fejlesztését irányoztaelő. A kivándorolt szászokházai helyére tömbházne-gyedet terveztek, ahová fő-ként moldvai munkásokatköltöztettek volna. 
Összeállította:

Nagy-Bodó Tibor* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért kü-
lön köszönet Keresztes Géza
műépítész, műemlékvédő
szakmérnöknek; az illusztrá-
ciókat, a régi és a mai képeket
Demján László műemlékvédő
építész a saját munkájából és
gyűjteményéből küldte be szer-
kesztőségünkbe.
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Emmanuel Macron bukaresti látogatásának állomásai
Ma, augusztus huszonne-
gyedikén Emmanuel Mac-
ron francia köztársasági
elnök a román fővárosba
érkezett; íme a mindössze
nyolcórás villámvizita fon-
tosabb állomásai:

13 óra: a francia elnökünnepélyes fogadása a bu-karesti Henri Coandă repü-lőtéren (Coandă egy franciaszármazású román feltalálóvolt, akit a románok a su-gárhajtású repülőgép felta-lálójának tartanak, de csakők); a hangszórókból Jean-Michel Jarre zenéje szól, an-nak apropóján, hogy Macronteljes neve Emmanuel Jean-Michel Macron. Az elnökötnem kísérik sokan, csupán afelesége, a három testőr és afél Francia Idegenlégió
14 óra: látogatás a Cotro-ceni-palotában; Macron ele-inte kissé furcsán néz Johan-nisra, mert utóbbi egyik mar-ha tanácsadója beadta neki,hogy a „Kellemesen utazott?”franciául így hangzik: „Vou-lez-vous coucher avec moi?”

15 óra: a két államférfivárosnézésre indul (amikorMacron meglátja az épülőóriásmecsetet, egyből Párizstestvérvárosává nyilvánítjaBukarestet), majd ebédelnimennek egy saormásba, fe-leségeik pedig soppingolni;a két försztnéni között na-gyon talál a szó, hiszen mind-ketten tanárnők voltak, bárBrigitte asszony kissé koro-sabb Carmen Johannisnál –ő már akkor tanított, amikora most negyvenéves férjemég meg se volt születve
16 óra: látogatás a Victo-ria-palotában Mihai Tudoseminiszterelnöknél; a suhanc-képű Macron egyszerűennem hiszi el, hogy nézhet kiígy egy nála mindössze tízévvel idősebb ember, de aztánTudose elárulja neki, hogyharminc éve nem ivott vizet.A beszélgetést egy kisebb in-cidens zavarja meg: KelemenHunor megpróbál kitörni avécéből, ahová a román mi-niszterelnök előzőleg bezárta,nehogy nekiálljon trianonoz-ni Macronnak, mert mosta-

nában igencsak megjött ahangja
18 óra: a két elnök meg-tekinti a tiszteletükre ren-dezett Steaua – Paris Saint-Germain barátságos labda-rúgó-mérkőzést a Ghenceastadionban; a meccs végénGigi Becali meghatódva gra-tulál Macronnak, hogy azanyját is elhozta, és reflexbőlodalök neki egy köteg ötszáz -euróst
20 óra: vacsora egy „Cent-rul Vechi”-beli vendéglőben,ahol a Gigitől kapott pénzépphogy fedezi a számlát, aborravalót már Johannis kellhozzápótolja
21 óra: vissza a reptérre,ahonnan a francia elnök an-golosan távozik, mert a bak-szász megint beveti az egyet-len általa ismert francia mon-datot; az emelkedő gépbőlkitekintve Macron azt látja,hogy a kifutópályán egy erő-sen kopaszodó, borostás em-ber szalad a repülő után, egy„Vesszen Trianon!”-táblát ló-bálva 

Molnár Tibor

Nyaralás okosan – avagy ezekre figyelj
legközelebb a román tengerparton

☻Wireless vasaló: szenes
☻ GPS: az asszony melletted az anyósülésen, az ölé-ben kihajtogatott térképpel
☻ Hordozható MP3-lejátszó-szerűség, cserélhető ésújraírható memóriával: walkman
☻ Bio üzenetrögzítő: a nagymama
☻ Intelligens mosópor: mindig elbújt, amikor hasz-nálni akarták
☻ Napenergiával működő ruhaszárító: kötél
☻ 2.1-es univerzális fitneszgép: ugrókötél
☻ Játéküzletekben befogható pokémonok: kis mű-anyag indiánok és cowboyok
☻ Sötétben is használható telefon: normál tárcsástelefon (próbálj meg egy okostelefonnal felhívnivalakit éjjel, ha nem működik a kijelző-világítása)
☻ 3D-s mozi: színház
☻ Fantáziaerősítő DVD-lejátszó: diavetítő
☻ Olyan lámpás tévék, amelyeket ma se ért a tudo-mány: amikor bekapcsoltad, mindig előbb volthang, mint kép, pedig a hang sokkal lassabbanterjed, mint a fény
☻ Home cinema: ha volt videód, akkor hétvégen-ként a home-ból cinema lett
☻ Légkondicionáló berendezés: asztali ventilátorelé tett, jéggé fagyasztott Stanceni borvíz
☻ Tévé-távirányító – a legkisebb gyerek a családban!

Ha azt hitted, hogy anno
nem léteztek a 
maiakhoz 
hasonló 
modern 
cuccok...

► Kotródj a moldvaiakútjából, akik lerakták az ik-ráikat, és most hazafelé ara-szolnak a Duna és a Szeretmentén       
►Figyelem! Ha egy kagy-lót teszel a füledhez, az ösz-szes fingot hallani fogodegyszerre, amiket addig be-leeresztettek a tengerbe
►Vigyázz, mit fogsz mega vízben: a medúza nemszőrös!
► A teraszokon csak10% borravalót adj – álta-lában annyi köpet van acsorbában
► Amikor a mellettednapozó tonnadonna elkezdsisteregni és tepertőszagot

árasztani, ideje árnyékbavonulnod, mert kritikusszintű lett az UV-sugárzás
► Ne pazarold a pénztnapozóágy-bérlésre, inkábbbarkácsolj egyet magadnak,a hotel halljából elcsent al-katrészekből
► Ha nem mozogsz ál-landóan napozás közben,azt reszkírozod, hogy valakibeléd szúr egy napernyőt
► Ha kedves az életed,sose állj egy dagadt emberés a pánkóárus közé
► Ha meglátsz egy mű-mellű tévés biodíszletet, az-nap ne menj be a vízbe
► Ha esti sétára indulsza parton, fújd be magad szú-

nyogriasztó spray-jel; ha aszállodaszobában maradsz,akkor kend be magad pat-kányméreggel
►Ha észreveszel egy le-pattant rokont vagy isme-rőst, aki jó eséllyel kölcsön-kérne tőled, gyorsan kendbe a képedet iszappal, hogyne ismerjen fel
►Hogy hamar megtalálda törölköződet, amikor visz-szatérsz a kajálásból, elő-zőleg takaríts el a környé-kéről minden pillepalackot,műanyag poharat, banán-héjat, kukoricacsutkát ésegyéb szemetet
►Ha algákat látsz a ten-gerben, tölts meg vagy kétpungát – valamire majd jólesz
► Mindig korán menjreggelizni/ebédelni/vacso-rázni, különben a már bentlévők elbarikádozzák az aj-tót, hogy nekik több zabajusson
► Ha eltévednél, menjbe az első ruhabutikba, merta feleséged előbb-utóbbmegjelenik
►És végül: sose kérdezdmeg egy sötét bőrű ember-től, hogy honnan vette aziszapot, mert pórul járhatsz!

(A tnr nyomán)
Molnár Tibor



soha senki nem bérli sem-mire, pusztán emberbarát-ságból szerelik meg más au-tóját, tanítják mások gyere-keit, viszik ki a sört vadide-gen embereknek.Az újságíró viszont más.Bértollnok.Őszintén megvallom, haezt a szót látom leírva, fel-horgad bennem a szakmaiszolidaritás, pedig általábannem foglalkozom a banda-szellemmel, semmi közömmás újságírók dolgaihoz. Abértollnokozás mégis meg-mocorogtat valamit bennem.Annak a kimondását, hogya bértollnokozó jobboldaliolvasó és a bértollnokozóbaloldali olvasó egyaránt té-ved. Bértollnokozni egysze-rűen azért nem kéne, mertaz adott írás megszületésikörülményeit csak annak író-ja ismeri, következésképpenmerész képzettársítás min-den bosszantó írás mögéprostituálódást feltételezni.Gondolom én, de hát nemlátok bele a bértollnokozó

fejébe.De hogy is gondolják eztaz egészet?Talán úgy, hogy reggel fel-kel az újságíró, felveszi a ma-muszát, kiengedi a fáradtgőzt, majd elmegy fogat mos-ni. Nyolc órakor megcsörrena telefon, ahogyan máskoris szokott, hiszen a bértoll-nok éppen az állandóságtólbértollnok. A PÁRT egyik po-litikusa jelentkezik, és lassan,méltóságteljesen elmondjaa napi tennivalókat. Közbenaz újságíró szorgalmasanjegyzetel, majd amikor fittenés vidáman beér a szerkesz-tőségbe, bent már várja afriss e-mail. A PÁRT sajtó-osztályáról érkezett, pontostennivalókkal, például hogymit és hogyan kell megkér-dezni a tizenegy órás sajtó-tájékoztatón. És látná a ked-ves olvasó a bértollnokot fi-zetésnapon! Fülig ér a szája,hiszen ismét kézhez kapja atekintélyes summát, amelyközpénzből származik, hapedig nem, akkor is a kedves

anyukáját a tetves bértoll-nokának, becsületesen dol-gozó munkások, velük szö-vetséges parasztok és értel-miségiek elől szívta el apénzt.Létezik egy másik eshe-tőség is, belátom, nem olyanizgalmas, de azért leírom.Az újságíró egyszerűen végzia munkáját, ahogyan más is.Mármost az újságírók közöttakadnak tökfilkók és géniu-szok is, a nagy átlag megolyan, amilyen, a saját mű-fajaiban és szakterületénegészen ügyes. És még önállóvéleménye is van, senki nemvezeti a tollát.Vagyis az újságíró egysze-rűen újságíró. Nem bértoll-nok. Ahogyan nem mindenszínész ripacs és nem min-den futballista falábú.Címkézés helyett némi ele-ganciára és nagyvonalúságravolna szükség – nos, igen, akérés luxus, de nem telje-síthetetlen.
Szentesi Zöldi László 
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Bértollnok
Amíg rendszeresen olvasgattam hozzászólásokat a cik-
keim alatt, gyakran felbukkant ez a szó. Most, hogy
évek óta nem követem írásaim sorsát, sőt, már Facebo-
okon sem vagyok, csak odapislantok riadtan egy-egy
percre mások írásai alá különféle portálokon. Szomorúan
tapasztalom, hogy a bértollnok szó nem kopott ki a
szótárból. Látom itt-ott felvillanni a kifejezést, felbukkan,
aztán alámerül, végül ismét felszínre tör, mint vizenyős
réten a dudva. Olyanok használják, akiknek lövésük
sincs, hogyan működik a sajtó, és nagyjából-egészében
azt hiszik, hogy a klaviatúrán politikai komisszárok
kopogtatják a cikkeiket egész álló nap.

A Carit San 
Medical 
J á r ó b e t e g - r e n d e l ő

a következő orvosi szakellátással áll az önök rendelkezésére:

Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 07.00–20:00
Marosvásárhely, Mihai Viteazul utca 42. szám
Tel.: 0265.269.172, 0265.266.249                                                   
Mobilszám: 0730-619-401
E-mail: contact@caritsanmed.ro
Laborvizsgálatok:
Aurel Filimon utca 15.
Tel.: 0265-250-874 vagy 0730-619-404

facebook.com/caritsan

www.caritsanmed.ro
ON-LINE PROGRAMÁLÁSOK

• Fizioterápia és gyógytorna
• Kardiológia

• Bőrgyógyászat
• Nőgyógyászat
• Hematológia
• Munkaorvos

• Fül-orr-gégészet
• Ortopédia

• Gyerekgyógyászat
• Tüdőgyógyászat

• Pszichiátria
• Urológia 

• Belgyógyászat-Ultrahang
• Ideggyógyászat

• Szemészet
• Sebészet

• Infektológia
• Allergológia
• Pszichológia

•  Dietetika

A KÖZPONT HETILAP OLVASÓI
10% -OS KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLNEK

bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

Vagy a fene tudja, mit hisz-nek. A lényeg a bértollnok-ság. Azt oda kell írni, mertha nincs ott, apró cserepekretörik a belső tükör. Az el-gondolás lényege, hogy akedves olvasóval ellentétesnézetet valló újságíró bér-

tollnok. Magyarul valaki há-tulról fogja, vezeti a tollát,bérli, pénzt ad azért, hogyaz érdekeit képviselje. Az új-ságíró voltaképpen kiárusítjaönmagát, szemben a talpigtisztességes névtelen kom-mentelőkkel, őket persze,

Morbid tisztacsere
Valami hasonló történikmost a baloldal vezető erejé-nél, az MSZP-nél is. A meg-hirdetett megtisztulást a ma-gát a vezér szerepébe helyezőBotka László – a Deák-körösökés a pártkongresszus jóváha-gyása után – előbb GeorgeSoros civiljeinek aktív sze-repvállalásával, aztán pedigSimicska Lajos buzdításával-bátorításával – és a sublótbóljó időben előkapott lelepleződokumentumaival – képzelte,képzeli el. A megcicásodó szél-sőjobb és a balliberális oldalolyan erővel próbálja cáfolniennek a morbid koalíciónaka létrejöttét, hogy elkezdhe-tünk gyanakodni, mint a Tanúcímű filmben, az lesz a gyanús,ami nem gyanús.Mindez tisztán látszik ab-ból a forgatókönyvből, amely-ről a szocialisták igazságtevőreménységének újratöltöttországjárása tanúskodik. Egymegnevezett jelölt a háztáji-ból, egy a néppártosodó szél-sőjobb megtért holdudvará-ból, egy meg a civilek világá-ból, történetesen egy „koc-kásinges” makói pedagógus,akit az „Orbán-rezsim meg-torlásként kitúrt az igazgatóiszékéből”, tehát hitelességé-hez kétség sem férhet. Aztánjöhet majd a fekete ruhás nő-vér, meg a kis liberális, egy-százalékos támogatottság kör-nyékén billegő pártocskák, a

„ministráló” Szigetvárival, asípos emberrel, a Portik Ta-más „robbantó életfogytos-nak” sajtófigyelést végző Ju-hásszal, a bevándorlóknaksaját falut építő MigrationAid-es szóvivővel s legvégéna „Közös Országot” építő Gu-lyás Marcival, aki majd ide-jében feláldozza magát az ed-dig titkolt politikai szerep-vállalását illetően is.A „diktatúra lerombolásá-ra” szövetkező Botka tábor-nok országjáró politikai had-műveleteinek szépséghibája,hogy az egyetlen dolog, ami-ben a szocialisták miniszter-elnök-jelöltjének akár igazalehet, az az, hogy „Gyurcsány-nyal nem”, hiszen már elbu-kott. A fővárosi szocialistákköreiben mindenképp, sőt anagy csörtetés és igazságtételközepette hovatovább márországos szinten is olyan hely-zet van kialakulóban, hogy abukott kormányfő már-márrokonszenvesnek, esendőnektűnik fel a széles néprétegekszemében a baloldali meg-váltóhoz képest. Sőt a kor-mányváltásra áhító publikumhajlandó elfeledkezni arrólis, hogy ez a „méregkeverő”ember honnan jött, mit tetta saját pártjával, mit tett azországgal, milyen galád mó-don vett részt a privatizáció-ban. Talán még arról is, hogya mai napig sem került elő a

Szemlőhegyi úti Apró-villábana sok költözés miatt eldobo-zolt diplomamunka, amelysajnálatosan eltűnt a pécsitudományegyetem kulcsosszekrényéből.Amíg más közéleti szerep-lőket elsöpörtek a diploma-munka kapcsán felmerült ké-telyek, addig a mi „liberálishősünk” lassan mártírkéntéli meg, hogy épp csak velenem akar összefogni a szo-cialisták önjelölt tábornoka.Aki éppúgy tagja volt annaka csapatnak, amely a válasz-tóknak tett ígéreteit ezerszermegszegte, mint Gyurcsány,s akinek emiatt éppúgy nemhisz a baloldali választóktöbbsége sem, ahogyan Gyur-csánynak sem. Innen nézvepedig tökéletesen mindegy,ki mit ígér.Az egész összefogósdibólnagyjából egyedül kimaradóLMP egykori társelnöke, aháttérbe vonult Schiffer And-rás megfogalmazása szerint,a kormánybuktatás jeligéjealatt tömörülő politikai erők-nek „lövésük sincs arról, mitakarnak tenni az országgal”.S bár Schiffer András ezt alap-vetően a Momentum kapcsánjelentette ki, az elmaradt tisz-tacsere miatt mondhatta vol-na bármelyik balliberális ésegyéb néppártivá vedlett po-litikai formációra is.
Bán Károly 

A meghirdetett megtisztulást Botka László előbb George Soros civiljeinek
aktív szerepvállalásával, aztán pedig Simicska Lajos buzdításával-bátorításával
képzelte, képzeli el
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Nem mese: 
felnőtté vált az MSE
A minap az 1898-ban alakult, majd 2008-ban újjáala-
kult marosvásárhelyi sportklub, az MSE fennállásá-
nak 9. évfordulóját ünnepelte meg keretbemutatóval
és gálamérkőzéssel egybekötve a Sziget utcai műfüves
pályán. Az egykori klubnak a XX. század első felében
meghatározó szerepe volt a város sportéletében,
aztán 1918. után kissé ugyan háttérbe szorult, de mű-
ködése töretlen maradt a második világháború utá-
nig, amikor az új hatalom szele elsodorta. A jelenkori klub Maros-vásárhely azon sportegye-sülete, amely újjáalakulásaután csak fejlődött helyi szin-ten, így a jövő sportklubjalehet.
Első és egyetlen siker: 
a Románia-kupa megyei
bajnoka 2012-benAz új klub nevében a meg-alakulás éve alapján a 08 isszerepel, azonban szellemi-ségében mindenképpen azegykori MSE jogutódjánaktekinti magát. A klubbanegyelőre labdarúgó-szakosz-tály működik, és az első éveka szervezeti struktúra meg-erősítését célozták.   Az első jelentősebb ered-ményt öt évvel a megalakulásután érte el, amikor 2012-ben megnyerte a labdarúgóRománia-kupa megyei sza-kaszát, majd egy 3. ligás csa-patot, a zalatnai Minaurt issikerült kiütnie a sorozatból,utána pedig 1-0 arányú ve-rességgel búcsúztak a kupá-tól. Ennek a sorozatnak idénvan az 5. évfordulója, ez pe-dig egybeesik annak azidénynek a kezdetével, ami-kor a klub megpróbálja meg-kezdeni a felzárkózást a tör-ténelméhez. A klub vezetősége szeret-né, ha a marosvásárhelyisportkedvelők egyre na-gyobb számban állnának azegyüttes mellé, amely meg-próbálja megdönteni eddigilegjobb eredményét, vagyismegnyerni a 4. ligát.
,,Az öregek nyertek 
3-0 arányban”– ezt mondta a 2012-esMSE–2017-es MSE barátsá-gos találkozó után a klubegyik korosztályos játékosabarátjának, habár a 2012-es keretből jó néhányan még40 év alattiak, s amint látszottjátékukon, alapos felkészülésután, joggal harcolhatnánaka 4. liga bajnoki címéért, akára jelenlegi keret futballistái. Íme, a két csapat felállítá-sa: 

MSE 2012 Cseke Lóránd, Kristály Hu-nor–kapusok; Gáll Szabolcs,Cătălin Muntean, CristianBota, Szőke Csaba, CsászárSándor, Puji Botond, NagyLevente, Virgil Danciu, Se-bastian Sugar, Liviu Moldo-van, Ionuț Bucur, EmilDeteșan, Remus Frunză, Po-povici Tamás, Alin Pintican,Keresztúri Lóránd, OvidiuKovács, Vlad Ruja, SebestyénDávid, Marius Libeg, LengyelIstván és Incze Lóránd–me-zőnyjátékosok. 
MSE 2017Kristály Hunor és AurelStrete–kapus; Balázs Sza-bolcs, Kádár Barna, MihályZoltán, Balázs Attila, PaulBrai, Török Szabolcs, IoanPopa, Cristian Iernuțan, TotóSzilárd, Moldován Tamás,Balázs Norbert, Kanyaró Pé-ter, Virgil Bucur, Tóth Róbert,Ciula Csongor, Emil Deteșan,Dudás Levente, Tamás Ró-bert, Tamás Attila, Erdős Ba-lizs Arnold, Hajdó Roland,Dan Velichea, Alexandru Si-lion és Cosmin Cucută.Mint látható, Kristály ésDeteșan tagja mindkét ke-retnek, így egy-egy félidőerejéig mindkét együttesbenjátszottak.Érdemes megemlíteni,hogy a 2012-es együttes ésa jelenlegi alakulat edzőjeFehér Csaba, ő egykoron aSportiskola, az ASA, majd ahelyi Gaz Metan játékosavolt. 
A kölyökcsapatok 
edzői a klub labdarúgóiA szurkolók megismer-hették a 2017-18-as bajnokikeretet alkotó játékosokat,a gálameccs szünetében be-mutatkoztak a kölyökcsapa-tok és edzőik is.A klub edzői FIFA-B, FIFA-C kategóriás (egyetemi vég-zettségű) szakemberek, pe-dagógusok, így Moldován Ta-más (2001), Dudás Levente(2003), Gáll Szabolcs (2004),Fehér Csaba és Kis János(2005–2006), Dénes István

(2007), Fülöp Miklós (2009),Tamás Attila és Popovici Ta-más (2010–2011), EmilDeteșan (2012) sorra álltakfel a pályára csapatuk játé-kosaival együtt. A rendez-vényen jelen volt BálintZsombor sportigazgató, vi-szont a klubtulajdonos, Farc-zádi Attila nem tartózkodottaz országban a rendezvénynapján.
Szakmai partnerségi
megállapodás a 
Székelyföldi Labdarúgó-
akadémiávalEgy évig tartó egyeztetésután jött létre a megállapo-dás az MSE és a SzékelyföldiLabdarúgó-akadémia között2016-ban.,,Onnan azt kérték, hogyaz MSE vezetői vessék pa-pírra az elképzelésüket, ír-janak egy megvalósíthatóságitanulmányt, ami nyerő volta kis klub számára, hiszencsak akkor tud teljes ívű pá-lyát biztosítani vezetőség já-tékosainak, ha vannak ma-gasabb szinten szereplő part-nereik. A Székelyföldi Lab-darúgó-akadémia egyrésztszakmai segítséget nyújt azMSE-nek: megosztják velüka Puskás Akadémia munka-módszereit, a klub szakem-berei pedig megfelelő to-vábbképzésben részesülnek.Ugyanakkor a korosztályoscsapatok még több tornánvehetnek részt a továbbiak-ban, ahol tanulhatnak – alegjobb edzés a mérkőzésalapon –, illetve a legjobb já-tékosok előtt megnyílnak azajtók a hazai és nemzetközihírnév megszerzése tekin-tetében is. A megállapodáslétrejötte olyan lehetőség,amelyet minden tehetségesmarosvásárhelyi fiatal lab-darúgó érdekében közösenkamatoztathatunk” – mondtael korábban a Központnak aklubtulajdonos, Farczádi At-tila.

Célkitűzés: tömegbázisá-
nak növelése, tehetségek
felkutatásaFehér Csaba vezetőedzőa felnőttcsapat célkitűzésérőla következőket mondta:

,,Az együttes jól halad a
fejlődés útján, így egy olyan
keretet szeretnénk összeko-
vácsolni, amely újra fontos
lépéseket tehet a klub élet-
ében. Egyesületünkben min-
tegy 300 gyereket oktatunk,
ezután is minél több helyi,
tehetséges gyereket szeret-
nénk felfedezni, majd elindí-
tani őket a labdarúgás útján,
ugyanakkor nagyon boldogak
lennénk, ha néhányan belőlük
profi futballistákká válhatnak.
Az első eredmények már lát-
szanak, hiszen a Székelyföldi
Labdarúgó-akadémiával ki-
alakított partnerkapcsolat
során már néhány gyerek az
ősztől ott fogja folytatni a
pályafutását. Örvendetes,
hogy újabb tehetségek jön-
nek” – mondta el Fehér. Cseke Lóránd, az MSE voltlabdarúgója:Az együttes volt kapusa,Cseke Loránd így vélekedettaz MSE-ről:

,,Szép időszakot töltöttem
az MSE-nél, jó a hangulat a
csapaton belül, a vezetőséggel,
az edzővel, mindig jó kedvvel
jöttünk edzésre. A csapat je-
lenleg is nagy fejlődésben van,
ha így folytatják, akkor sok
fiatal felsőbb szintre is ke-
rülhet” – mondta el Cseke,aki eddigi labdarúgói pálya-futása során a marosvásár-helyi Olimpia, FC Bihar, Di-csőszentmártoni Chimica,TranSil, ASO Nyárádszereda,Budapesti Honvéd, Nyárádtő,Somosd, Erdőszentgyőrgy ésaz Ákosfalva színeiben ját-szott.  
Egykori labdarúgók 
gyerekei az MSE-nélA klubnál több helyi haj-dani labdarúgónak a fia is

futballozik. A legismertebbtalán a 23 éves Kanyaró Péter– a hajdani ASA-játékos, Ka-nyaró Attila fia –, aki koráb-ban a Kinder, a nagyváradiLuceafârul, a FCM, a Ferenc-város és a szászrégeni Avân-tul játékosa volt.
,,Mindig is nagy öröm és

megtiszteltetés volt számom-
ra, hogy én, Kanyaró Attila
egyik fia vagyok. Ha bármi-
lyen szintre is eljutnék mint
labdarúgó, és ha nem is tu-
dom édesapám sikereit túl-
szárnyalni, mindig büszke le-
szek a Kanyaró névre. Jól esik
mindig, amikor megállítanak
az emberek és atyámról ér-
deklődnek. Tudni kell,  hogy
nem ő befolyásolt engem,
hogy labdarúgó legyek, a focit
én választottam, hiszen a fut-
ball mindig is előkelő helyen
szerepelt a családi progra-
mokban. Viccesen fogalmaz-
va, én tulajdonképpen foci-
labdával és csukával szület-
tem, ez a hobbim és szeretem.
Az, hogy jelenleg az MSE já-
tékosa vagyok, az is büszkeség
és jóleső érzés” – mondta Pé-ter.Szintén az MSE 2006-oskorosztályú együttesébenjátszik az ASA egykori  kö-zéppályásának, Török Csa-bának (aki a kilencvenesévekben volt tagja az együt-tesnek) a fia, Márk, akinekcsapattársa Sükei Krisztiánis. Utóbbi édesapja évekig afalusi és megyei bajnokság-ban szereplő nagyernyei Aka-rat színeiben rúgta a bőrt. A 2004-es korosztályegyik erőssége Moldován Ta-más, akinek édesapja, a 48éves János a Sportiskolánál,az Elektromarosnál, az ASA-nál is focizott, jelenleg a falusibajnokság I. csoportjábanlévő Jedd együttesének rang-időse. Utóbbi a következőketmondta fiáról:

,,Örvendek, hogy létezik vá-
rosunkban egy olyan sport-
klub, amely a fiatal magyar
tehetséges gyerekeket felka-
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rolja. Tamás két évvel koráb-
ban kezdett el focizni, öröm-
mel járunk ki a meccsekre,
jó a hangulat, fiatal, ügyes
csapat, amit a fiam megsze-
retett” – jegyezte meg Mol-dován.Említésre méltó, hogy azegyüttes jelenlegi tagjának,a 2003-as korosztály edző-jének, Dudás Leventének azédesapja, id. Dudás Leventea valamikori IRA csapatában,míg a 2012-es keret tagjának,Puji Botondnak az apja, a 66éves Puji János az Elektro-marosnál játszott egykoron.

Czimbalmos 
Ferenc Attila

Az MSE történetérőlAz 1898-ban alapítottMarosvásárhelyi Kerék-páros Egyletre (MKE) épü-lő, és 1906-ban létrejöttMarosvásárhelyi Sport-egylet (MSE) szellemi örö-köse, amelyet az 1929-esvárosi kalendárium sze-rint a városépítőként em-legetett dr. BernádyGyörgy polgármester isdíszelnökölt.1936-ban a felsőbbszervek nyomására felvet-te a Club Sportiv Tg. Mureșelnevezést, majd 1941-ben visszanyerte eredetielnevezését Máriaffi Lajoselnöklete alatt. Ebben azidőszakban 17 szakosz-tállyal működött: labda-rúgás, úszás, asztalitenisz,evezés, atlétika, kosárlab-da, kézilabda, korcsolya,repulse, torna, vívás, sí,motorozás, céllövészet,ökölvívás, vívás, kerékpárés asztalitenisz.A sportegyesület egy5000 állóhelyes és 800ülőhelyes saját pályávalrendelkezett az Erzsébet-ligetben (a mai Liget).Több száz igazolt sporto-lója számos kiváló ered-ményt ért el az idők fo-lyamán, csupán az úszók1922–1940 között 16 or-szágos bajnokságon vettekrészt és 103 arany-, 72ezüst- és 54 bronzérmetszereztek. 
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KERESZTES ILDIKÓ is magas állami kitüntetést kapott

A humor a túlélés univer-zális eszköze, amelynek bir-toklására egyetlen nemzetsem formálhat monopóliu-mot. Mégis az embernek ti-tokban az az érzése, minthaa humor, s főleg az iróniaangol találmány lenne. Azangolok mesterei az iróniá-nak: humorérzékük árnyalt,kifinomult és részletesen ki-dolgozott. Humoruk alap-eleme az irónia, az angolokmár az anyaméhben is iró-niában úsznak. Semmit semvesznek halálosan komolyan.Viccelnek, de mégsem. Ko-molyak, de mégsem. Törőd-nek valamivel, de mégsem.
Az irónia igazi otthonaEgy angolról szinte sohanem lehet pontosan megmon-dani, hogy mikor viccel, ésmikor beszél komolyan. An-golok társaságában érdemesmindig abból kiindulni, hogyaz irónia a mindennapi életükés társalgásaik szerves része.Lehet, hogy nem mindig vic-celnek, de mindig készen áll-nak a viccre, és nem mindigmondják a szöges ellentétetannak, amit gondolnak, demindig felkészülten állnak azirónia lehetősége előtt.Ha egy angoltól megkér-dezik, hogy vannak a gyere-kei, a legritkább esetben vá-laszol a kérdésre egyenesen.Ennek a fajta angol humor-nak a – félig magyar szár-mazású – stand-up komikus,Michael McIntyre talán a leg-jelesebb képviselője, aki azélet leghétköznapibb, banáliseseményeiről is őrült vicce-sen képes beszélni. McIntyreszerint például egy alvó nőtcsupán két esetben szabadfelébreszteni: ha havazik,

vagy ha meghalt egy celeb.
Az alulfogalmazás 
művészeteAz irónia speciális aleseteaz alulfogalmazás, az unders-tatement, mint amikor a ha-lálos ágyán fekvő ember ki-jelenti, hogy nem érzi magátélete legjobb formájában. Eza tipikus angol humor, gon-doljunk csak például a Gyaloggalopp veszíteni nem tudóharcosára, aki a végtagjai el-vesztését apró karcolásnakminősíti. Az alulfogalmazás szabá-lyai kimondják, hogy egy ko-moly, krónikus betegség„apró kellemetlenség”, egyszörnyű élmény, „nem pontaz, amit választottam volna”,egy lélegzetállítóan szép táj„elég csinoska”, egy kima-gaslóan színvonalas előadáspedig „nem rossz”. Az An-tarktisz „kissé hűvös”, a Sza-hara pedig „kicsit túl meleg”.Egy idegen, azaz mi, nemkönnyen igazodunk ki ebbena nyelvben, hiszen honnanis tudhatnánk, hogy a „nemrossz” mikor jelent „abszolútbriliánst” és mikor „semmikülönös”-t? Miért nemmondják ki, amit gondolnak?Az angol humor javarésztilyen, vagyis nem egyértel-műen, nem térdverdesően,nem hangosan nevetősenvicces. Szórakoztató, de amaga visszafogott, kifino-mult, rejtett formájában. Ésegy angolnak ez abszolúttermészetesen jön, nem kellrajta gondolkodnia. Ha hosz-szan meséljük neki, milyenpimaszok voltak a pincérek,milyen szörnyű szállodábanszálltunk meg, milyen mocs-kos volt a szoba, és így to-

vább, az angol annyit válaszolnagy eséllyel: „Akkor nemfogod ajánlani a helyet?”Amikor egy angol nem túlkellemesként jellemezz egytraumatikus, szörnyű és fáj-dalmas élményt, kultúrájaazon íratlan szabályánakigyekszik megfelelni, hogysemmiről nem illik őszinténbeszélni, de közben csend-ben nevetni is tud magán,amiért eleget tesz a szabály-nak. Az angolok ugyanis bár-mikor hajlandóak parodizál-ni önmagukat, és mindenalulfogalmazás valójában egykis privát vicc az angolság-tól.
Humor és komédiaA szigetországbeli stand-up komikusok és vígjátékírók

humorát a helybéliek min-dennapi, a hétköznapi élet-ben, köznapi beszélgetések-ben megnyilvánuló humorraalakította ki. Az angol ko-média minden formájábana hétköznapi angol humorszabályait követi, s alapve-tően a megszégyenülés él-ményére épít.A legjobb brit komikusokmindegyike képes nevetniönmagán. És mivel az angolhétköznapokat olyannyiraáthatja a humor, hogy nincsis az életükben külön helyeés ideje a viccnek, ezért azottani komikusoknak és for-gatókönyvíróknak keményenmeg kell dolgozniuk azért,hogy nevetésre késztessékhonfitársaik, s velük az egészvilágot.Hogy mitől olyan eredeti

az angol humor? Valószínű-leg a viszolygásuk az őszin-teségtől teszi őket annyiraviccesé. Az angolok nem tud-nak mit kezdeni az őszinte-séggel, mert zavarba hozzaőket. Ebből származik min-den cinizmusuk, iróniájukés a szentimentalizmussalszembeni irtózásuk. Enneka humornak az a lényege,hogy soha nem szabad ön-magunkat komolyan venni,és mindig álljunk készen arra,hogy nevetni tudjunk a gyen-geségeinken. A brit humor-ban nincs helye a nárcizmus-nak és az egónak, sokkaltöbb az esetlenség, a sze-rencsétlenkedés és a furcsa,zavarba ejtő találkozások éspillanatok.
Timár Tímea

KOMÉDIATÖRTÉNELEM. Mitől olyan viccesek az angolok?
Az angol humornak nincs párja a világon. Ki ne is-
merné Charlie Chaplint, a Monty Pythont, Mr. Beant
vagy Benny Hillt, és akkor még nem is beszéltünk a
zseniális angol vígjátékokról, a Csengetett Mylord?-
ról, az Office sorozatról, Bridget Jonesról vagy Adrian
Mole titkos naplójáról.

Balog Zoltán az emberi
erőforrások minisztere a
Korál tagjait és Czakó Gá-
bort is kitüntette.Zeffer András zenész, a P.Mobil egykori, a MobilMániajelenlegi tagja, Török Ádám,a Mini együttes vezetője, Ke-resztes Ildikó énekesnő, Kol-tay Gergely zenész, zene-szerző, a Kormorán együttesalapító tagja, Pozsgai Zsoltdrámaíró, színházi és film-rendező, forgatókönyvíró, a

Pátria Kiadó alapítója és ve-zetője, a Magyar Ezüst Ér-demkereszt polgári tagozatkitüntetést vehette át.A Magyar Érdemrend Lo-vagkereszt polgári tagozatkitüntetést vehette át Do-rozsmai Péter előadómű-vész, a Korál együttes do-bosa, a Tom-Tom Stúdió ve-zetője, a Tom-Tom Kiadóügyvezető igazgatója, FeketeTibor előadóművész, a Korálegyüttes és a Budapesti Ope-

rettszínház basszusgitárosa,Fischer László Tamás elő-adóművész, a Korál együttesszólógitárosa.Czakó Gábor Kossuth-dí-jas és József Attila-díjas író,nyelvrégésznek, a MagyarMűvészeti Akadémia rendestagjának Áder János megbí-zásából Balog Zoltán a Ma-gyar Érdemrend Középke-reszt a csillaggal polgári ta-gozat kitüntetést adta át.
forrás: hvg.hu


