
leltár   Egyelőre a karácsonyra készülünk, a keresztényember által békésnek óhajtott családi ünnepre.Neveltetése, belső igényei szerint igyekszikki-ki eleget tenni a mások és maga által tá-masztott elvárásoknak. Aztán amint lecseng aszeretet, a lélek ünnepe, az újrakezdésé – mertlényegében nem teszünk egyebet, naponta új-rakezdünk –, az év legvégén máris prózaibbdolgokra váltunk: mérleget készítünk. Egyéniés közösségi szinten egyaránt. Ezt teszi mindenöntudatos, magára valamit is adó ember, kö-zösség, mert ki-ki tudni szeretné, meddig jutottaz általa választott, vagy neki rendelt úton. Azönmagunkkal való őszinte szembenézés egybena továbblépés záloga is.  
Kedvezmények, 
kivételek, 
előnyök... Kedvezményes hitel, kor-kedvezmény utazáshoz,egészségügyi szolgáltatás-hoz, adókedvezmény határidő előtti befizetéshez. Az orvos a napokban ked-vezményes receptet írt fel. Soron kívül fogadjáka súlyos, sürgősségi ellátást igénylő beteget,soron kívül kiszolgálják a főnököt. Soron kívülfogad az igazgató úr. Egyedi eset, mert ismerősevagy. Kivételesen, erre az esetre most nem aza jogszabály vonatkozik...
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Ünnepvárás az otthon 
meleget adó biztonságában Közeleg az év legszebb ünnepe: a karácsony.Ezt általában otthon, családi körben ünnepeljük,de olyanok is vannak, akik valamilyen szolgá-latban töltik ezt az időszakot. Öt ismert, vá-sárhelyi személyt kérdeztünk arról, hogy nálukmilyen is a karácsony.

3. old. // aKtUális

Új sorozat, XI. évfolyam // 51. szám  // 2017. december 21– 2018. január 3. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

Vásárhelyi 
randizási szokásokEgy ausztrál társkereső oldal 1034 embertszavaztatott meg egy felmérés során arról,hogy mik a legfontosabb mérföldkövek egykapcsolatban, és ezekre mikor kerül sor. Mivelkíváncsiak lettünk, hogy vajon itt Vásárhelyenmi a nagy helyzet ezen a téren, a Központ isvégzett egy – nem reprezentatív – felmérést...

8. old. // HUMor

azok számára, akik még nem vásároltak karácsonyi ajándékot a szeretteiknek, és
már a kétségbeesés szélén állnak, megoldást hoztunk! olyan menő könyveket, le-
tesztelt társasjátékokat és különleges, izgalmas ötleteket gyűjtöttünk össze, ame-
lyeket biztosan be lehet szerezni az angyaljárásig, és tuti sikert aratunk velük. 

nagy Mikit 
az olimpique Marseille
akarta leigazolni... Az ASA-berkekben Tatiként becézett egykorikiváló futballista az MTE-nél kezdte pályafu-tását, aztán a bukaresti Pompierulnál folytatta,onnan jutott a Pitești-i Dinamóhoz, majd a fő-városi Dinamónál is játszott.  

11. old. // sPort

3. old. // társadaloM

Karácsonyi ajándéKötleteK
az utolsó utáni pillanatra
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Kos: Még az utolsó pillanatokban is képes azelintéznivalókkal foglalkozni. Ilyenkor is hivata-lokba jár, intézkedik, és ráadásul nem túl ered-ményesen, ezért nem csoda, hogy bosszankodik.
BiKa: Van valami, amit régóta, talán évek ótaszeretne megvalósítani, és eddig nem merte.Talán az ünnepekkel kapcsolatos újítás lenne?Mert a csillagok arra ösztönözik, hogy merjenhallgatni a megérzéseire, és rukkoljon elő egésznyugodtan a formabontó ötleteivel.
iKreK: A héten azt érezheti, hogy túl sokanhasználják ki. Nem csak a munkahelyén, hanema hétköznapokban is, a barátai és szerettei közöttis akad olyan, aki megteszi. Ráadásul még a prob-lémájukat is az ön nyakába sózzák, mikor vanmagának is elég baja.
ráK: Mint aki csak most kap észbe, leesik önneka tantusz, hogy mindjárt itt vannak az ünnepek,ezért szédületes pörgésbe, illetve inkább kapko-dásba kezd, ami nem lesz kimondottan eredmé-nyes.
orosZlán: Lenyűgöz másokat kiegyensúlyozott,nyugodt, bájos és megnyerő viselkedésével a na-pokban. Csakhogy a felszín alatt valójában egyál-talán nem ilyen kisimult, és nagyon izgul az ün-nepek miatt.
sZŰZ: Inkább teherként éli meg az ünnepeket,a legszívesebben kibújna a felelősség alól, amíglecsengenek az ünnepek. Ha változtatni szeretnerajta, miért nem teszi meg? Nem kell évről évreugyanazt a műsort leadnia, ha nem szeretné.
MérleG: A sors szinte egész héten kínálja majdönnek a jobbnál-jobb lehetőségeket! Így lehetőségenyílhat javítani az életén, a kapcsolatain, de akára karrierjén is. 
sKorPiÓ: A héten a legszívesebben toporzékolnadühében. Egyre inkább nehezére esik mosolytés nyugalmat erőltetnie magára, miközben való-jában elemi erővel feszítik szét az indulatok. 
nyilas: A napokban ajánlatos lesz odafigyelniea megérzéseire, amelyek szabályosan vezetikönt. Megmondják, hogy kinek mit mondjon, mitvegyen, vagy éppen mit tegyen. Kimondottanhálás lehet azért, hogy a belső hangja ilyen tisztánés hangosan súg önnek. 
BaK: Kiváló hangulatban lesz egész héten, ésmosolyogni fog a világra. Ezzel pedig jócskánmeglepheti a környezetét. Még a hivatalos ügyeitis nyugodtan és könnyedén intézi el, és kicsitsem kezdi magát stresszelni azon, hogy közelegnekaz ünnepek.
VÍZöntŐ: Ha nem kezd el görcsölni az ünnepekmiatt és kezd ámokfutásba, akkor nyugodt éslaza hét elé néz, amikor kényelmes tempóban issikerül minden feladatát elvégeznie. 
HalaK: Nagyon fontos, hogy a héten odafigyeljena jelekre, mert az Univerzumnak mondandójavan önnek! Még az egészen szokatlan dolgokatis fontolja meg, nem lehetnek-e jelzésértékűek,mert nem mindig érkeznek azok a jelek olyantisztán és érthetően. 
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A megjelent írások nem fel tét lenül
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rözik!  // Szer kesztőségünk fenn -
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rendkívüli 
vokálszimfonikus 
karácsonyi 
hangverseny December 21-én, csütör-tökön 19 órakor rendkívülivokálszimfonikus karácso-nyi hangversenyre várják aklasszikus zene kedvelőit aKultúrpalota nagytermébe.Vezényel Sabin Pautza, he-gedűn játszik Florin Croi-toru, közreműködik a Ma-rosvásárhelyi Állami Filhar-mónia vegyes kara és szim-fonikus zenekara. Műsoron:Fauré- és Pautza-művek. Ahangversenyre a 11-es szá-mú bérletek érvényesek.
a hónap tárgya A Maros Megyei Múzeumtermészetrajzi osztálya ha-vonta egy-egy kiállított tár-gyat ajánl az érdeklődők fi-gyelmébe. 2017 decembe-rének tárgya a gyöngybagoly(Tyto alba) védett madár. Amini-diaporámába helyezettegyed a madár természeteséletterét mutatja be. A ma-darat Kiss Sándor 2003. ja-nuár 20-án adományozta amúzeumnak, Szombath Zol-tán, a múzeum preparátorakészítette elő és helyezte ela diaporámába.

Betlehemi 
békeláng December 22-én, pénte-ken 17 órától a Bolyai tériunitárius templomban, 23-án, szombaton 18 órától afelsővárosi reformátustemplomban a marosvásár-helyi 30-as gróf Teleki Sá-muel cserkészcsapat cser-készei küldetéstudatánakköszönhetően adják át amarosvásárhelyieknek isazt a betlehemi békelángot,mely több ezer kilométertutazott és óvó kezek hozták.Az adventi várakozás lelki-ségében az Egy lángot adok,ápold, add tovább! jelmon-dattal vállalnak szolgálatot,és adják át minden érdek-lődőnek a békelángot. A je-lenlevők vigyenek magukkalegy lefedhető gyertyatartót,ami védi a lángot a széltőlés csapadéktól.
nincs mese! – 
szilveszteri 
Hahota-kabaré A marosvásárhelyi Haho-ta Színtársulat december28-án, csütörtökön este 7órától mutatja be a Nincsmese! című zenés szilvesz-teri kabaré-előadását a Ma-ros Művészegyüttes előadó-

termében. Másnap, 29-én,pénteken, 30- án, szombateste 7 órától és 31-én, va-sárnap délután 4 és este 7órától lesz látható az elő-adás, januárban pedig 2-án,kedden, 3-án, szerdán (dél-után 4 órától is), 4-én, csü-törtökön, 5-én, pénteken,6-án, szombaton és 7-én,vasárnap este 7 órától te-kinthetik meg újra az elő-adást, amelyen fellépnek:Puskás Győző, Székely M.Éva, Kelemen Barna, GönczyKatalin, Cseke Péter, GállÁgnes és Szőllősi P. Szilárd,énekel: Bodoni Ildikó, ren-dező: Kovács Levente. Je -gyek már kaphatók a MarosMűvészegyüttes és a Kul-túrpalota jegypénztárában.
Kormorán-koncert A Marosvásárhelyi Pol-gármesteri Hivatal decem-ber 22- én, pénteken 19órától a Kultúrpalotábankarácsonyi koncertet szer-vez, amelyen fellép a le-gendás Kormorán együttes.A belépés díjtalan. Bizton-sági okok miatt a közönség18.15 óra után léphet be aterembe. Amennyibenmegtelnek a helyek, a szer-vezők bezárják a bejáratiajtókat.



Egyelőre a karácsonyrakészülünk, a keresztényember által békésnekóhajtott családi ünnep-re. Neveltetése, belsőigényei szerint igyekszikki-ki eleget tenni a má-sok és maga által támasz-tott elvárásoknak. Aztánamint lecseng a szeretet,a lélek ünnepe, az újra-kezdésé – mert lényegé-ben nem teszünk egyebet, naponta újrakezdünk –, azév legvégén máris prózaibb dolgokra váltunk: mérlegetkészítünk. Egyéni és közösségi szinten egyaránt. Eztteszi minden öntudatos, magára valamit is adó ember,közösség, mert ki-ki tudni szeretné, meddig jutott azáltala választott, vagy neki rendelt úton. Az önmagunkkalvaló őszinte szembenézés egyben a továbblépés zálogais.  Milyen volt az idei év? – latolgatják beavatottak éslaikusok. Egyáltalán nem mindegy, miként fest a mérleg,közösségként jutottunk-e elébb vagy sem. A 2017-esesztendőre igencsak rányomta bélyegét az európaimigránsválság. A válság kezdete óta a földrészünkrebezúdult, bezúdított muzulmánok száma idén mármeghaladta a kétmilliót. Hogy mi vár Európára, hamostani alkalmatlan vezetőit el nem zavarja, az könnyenelképzelhető, ha arra gondolunk, hogy egyes véleményekszerint a migránsok utánpótlása kiapadhatatlan: a kö-zeljövőben mintegy 400 millióan szándékoznak útra-kelni, közülük sokan már el is indultak Európa irányába.Az Európai Unió, a tagállamok vezetői pedig képtelenekmegoldást találni a helyzetre. Mi több: nem is igenakarnak. A jelek szerint meghajoltak a nemzetállamokfelszámolását célzó, a globális tőke zsoldjában álló, va-lamiféle európai egyesült államok létrehozását erőltetőfelsőbb akarat előtt. Fogalmazzak egyértelműbben: azEU vezetői – talán a V4-eket, és más volt szocialistatömbbeli országokat leszámítva – a megsemmisülésbehajszolják népeiket, természetesen a liberális demokráciaés szabad piacgazdaság dicsőségére. Ami a romániai állapotokat illeti, sokadszorra ki kellmondanunk: a teljes román politikai osztály – beleértvea romániai magyart is – mára igencsak megérett a le-cserélésre. S mivel a jelek szerint demokratikus eszkö-zökkel, azaz választások útján ez nem kényszeríthetőki, a különböző, főleg nyugati, elsősorban washingtoniés brüsszeli elvárásokat teljesítő, rettegett DNA végzia „piszkos munkát”. Hogy miként, azt nap mint napláthatjuk. Feltéve, ha van szemünk a látásra. Egyrenyilvánvalóbb, hogy a polgárok elfordultak a politikától,nem érdekli őket, mert úgy ítélik meg, hogy nem befo-lyásolhatják annak működését. Könnyű most lemondóanlegyinteni, de legyen világos, a politikai osztály nemlehet másmilyen, mint maga a társadalmi környezet,amiből vétetett. Hogy a nekünk oly kedves klassziku-sunkat idézzem: minden népnek olyan vezetői vannak,amilyent megérdemel. Következtetésképpen, bár a helyzet túl sok reményrenem jogosít, azért mi ne adjuk fel... Véleményem szerint. 
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VÉLEMÉNYEM SZERINT

Szentgyörgyi László

Leltár   
Soron kívül fogadják asúlyos, sürgősségi ellátástigénylő beteget, soron kívülkiszolgálják a főnököt. Soronkívül fogad az igazgató úr.Egyedi eset, mert ismerősevagy. Kivételesen, erre azesetre most nem az a jog-szabály vonatkozik...Többletjuttatásban része-sülnek, akik nehéz munkátvégeztek és hamarabb me-hetnek nyugdíjba. Előnyérevált az angol nyelvismeretés a kapcsolati tőke. Családihátteréből és szakmai ta-pasztalatából előnye szár-mazott. Ma azokat prefe-rálják, akiknek van számí-tógépes ismeretük. Mostmár előnye származik ab-ból, hogy annak idején szor-galmasan tanult, és komo-lyan vette a felkészülést.Előnyére válik a település-nek a sok borvízforrás. Hát-rányból indult, de előnyretett szert a többiekkel szem-ben. A zsűri most az angolkiejtést favorizálta. A hazaipálya előnyét kihasználvagyőzött a csapat. Előny itt,szerva ott... Ha nálunk vá-sárol, portékáját kedvezmé-nyesen házhoz szállítjuk...Most, a karácsonyi ünnepekelőtti árleszállítási hajrábanfele annyiért megkapom,mert akciós. Mint a székelybácsi a kocsmában: egyetszólott, s kettőt kapott...Egyet fizetsz, kettőt vihetsz...Minek tolongani az elején?Elsőbbséget élveznek anyugdíjasok, a hátrányoshelyzetűek, a várandós kis-mamák, a szegény sorsúgyermekek, a VIP-szemé-lyek. A főúton közlekedőautó elsőbbséget élvez amellékutcából kihajtóvalszemben. A csapatban azúj, tehetséges játékos el-sőbbséget élvezett a régi-ekkel szemben. Az elnökma soron kívül fogadta azangol nagykövetet. Olyankivételes ajánlatot tett, hogyennek egyszerűen nem le-hetett ellenállni. Egyedülállóesettel állnak szemben aszakemberek. Minden sza-badnapot utólag le kell dol-gozni, leszámítva az ünnep-napokat. Kivételesen ma jó-kedve volt a szomszédnak.Kivételt képez a törvény alólmindaz, aki... Kivételes bá-násmódban részesítette abörtönigazgatóság az egyikfoglyot. Kivételesen bántaka baráti ország képviselő-jével. Másoktól pénzt foga-

dott el a szolgáltatásért, devele kivételt tett.Mi van akkor, ha ez rámnem vonatkozik? Akkor akivétel erősíti a szabályt,vagy gyengíti?Ugye szeretünk elsőbb-séget élvezni másokkalszemben? Hamarabb célhozjutni, kedvezményesebb el-bírálásban, nagyobb elis-merésben, több jutalombanrészesülni, bizony jólesik.Ha újabb kütyüd van, köny-nyebben feljuthatsz vele anetre, nem?Szeretjük a rendkívülisé-geket, a csodákat, a megle-petéseket. Emeli önbecsü-lésünket a kitüntetett figye-lem, ha előnyben részesí-tenek, ha kiváltságokkaltisztelnek meg, ha van va-lahol egy kevés protekciónk.Még az sem baj, ha ez másokkárára történik. Valljuk be:jólesik az exkluzivitás. Jobbkitűnni, felhívni magunkraa figyelmet. Szinte bármiáron. Az csak előnyünkreválhat. Minek kullogni a sorvégén, amikor mások lök-dösődve is, de tolakodnak,nyomulnak előre? Csak ígylehet haladni... Néha ezt kiis használjuk, vagy legalább-is szívesen élünk vele. Mi-lyen büszkék vagyunk ma-gunkra ilyenkor. Titokbanösszekacsintunk azzal, akiérti a csíziót, a többi megcsak húzza az orrát, és haddmorogjon? Úgy kellett neki,ha idejében nem vette a la-pot, s nem volt eléggé rafi-nált, mint mi. Az ilyen hely-zetből profitálni kell. Akinem akarja, hogy kapcso-latait, pénzét a saját javárafordítsa, az egyszerűen os-toba...  Egyéb sincs a politi-kai-gazdasági és a minden-napi életben, mint helyze-telőnyt kovácsolgatunk va-lamiből, úgy hamarabb, a„rövidített” utat járva célt

érhetünk. Ennek érdekébenegyre csak feszítjük a húrt:minél jobban ki lehessenszélesíteni a kedvezményekés kedvezményezettek kö-rét, ahová mi is szívesentartozunk. Ugyanez a hely-zet már a gyermeknevelés-nél is: amikor kezdetbennéha eltekintünk a szabály-tól, s engedményeket te-szünk neki. Gyakorlatilagfelmentjük őt a felelősségalól, s mivel nem voltunkkövetkezetesek, rájön: ígyis lehet zsarolni a szülőt.Ráharap a lehetőségre, ki-használja gyengénket, majdfokozatosan, egyre többajándékot, extrát, kivételtpróbál kicsikarni tőlünk.Aztán egy idő után már fel-mentve érzi magát a sza-bályok alól, sőt úgy tálalja,hogy ez neki jár...Ha pedig esetünkben isrendszeresen eltekintenekaz előírásoktól, a kivételbőlcsakhamar szabály lesz, egyidő után már rutinossá válik,és minél többünkkel kivé-teleznek, annál általánosabblesz a gyakorlat, míg végülaz egész törvényt újra kellfogalmazni, mert új helyzetállt elő...De vajon ez a lelkiéletbenis (így) működik? Isten „zó-nájában” mindig van par-don? Ő is tesz kivételt? Nálais van árleszállítás? Az ún.átlaghívők hátrányba kerül-nek az élelmesebbjévelszemben?... Nála is vannakkedvezményezettek, akik-nek többet elnéz, mintamúgy?... Az, hogy ő meg-bocsát és szeret minket, fel-jogosít arra, hogy folytontrükközzünk Vele (is)?... Va-jon nem tévesztjük-e összea szezont a fazonnal, amikorIstenre, egyházra, emberikapcsolataink legszentebbszféráira is lépten-nyomonát(rá) szeretnők húzni ezt

Kedvezmények, kivételek, előnyök...   
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Kedvezményes hitel, korkedvezmény utazáshoz, egészségügyi szolgáltatáshoz,
adókedvezmény határidő előtti befizetéshez. az orvos a napokban kedvezményes
receptet írt fel.

a gondolkodást? Van-e ak-ciós levegővétel? Amikorolcsóbban lélegzem, mintáltalában? Vannak-e első ésmásodrangú életek? Meg-úszható-e a felelősség? Ki-bújhatunk-e tetteink követ-kezményei alól?Léteznek prémium és fa-pados emberek? Ami egye-seknek bűn, az másoknak

erény?... Lehet-e valamimost kedvezményesen jó,ami egyébként rossz? Akiminden vasárnap templom-ba jár, vagy mindennapimádkozik, annak vannak-e Istennél előjogai? Aki akötelességét becsületesenelvégzi, az otthon erre különprémiumot kap? 
folyt. 4. old.
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Előnyt kovácsolhat abból,hogy ő betartja a parancso-kat? És ezt az előnyt, ő mialapján akarná elkönyvelni?Aki igyekszik Istent és em-bertársait szeretve élni, ésKrisztus Urunk nyomdokaitköveti, az felhatalmazvaérezheti magát, hogy a töb-bieket kioktassa, nekik di-rigáljon, vagy az Istennektanácsokat adjon? Akkor őta pap kedvezményesen,vagy ingyen temesse el?Úgy tűnik, olykor Istenországára is ki szeretnénkvetíteni a mi versenyszel-lemű, egymást letaposó,egymás életén átgyalogoló,kapitalista farkastörvénye-inket. Mintha a szentek azelső padsorokban ülnéneka mennyben, s a megtértterroristák és gazfickók ahátsó székeken, vagy tánnem is ülnek, csak állnak...Vajon, ha beállok a sorba,hogy velem ne kivételezze-nek, hogy ugyanaz a szabályvonatkozzék rám is, amimindenkire, akkor lúzer va-gyok? Tömegember? Letö-rik a derekam, ha betartoma szabályt, mint a többiek?Akkor gyáva voltam, mertnem álltam ki magamért?Hisz a többieknek van ide-jük, nekem nincs időm sor-ban állni, a soromat kiállni,végigtűrni? Vagy nincserőm, kedvem végigcsinálniezt a cirkuszt, és keresekegy könnyebbik megoldást,egy hátsó ki-, bejáratot? Ne-kem sürgősebb, mint más-nak... Felhívok valakit, őmajd intézkedik helyettem.Aztán eldicsekszem más-nap, milyen ügyes, szem-füles, talpraesett, életrevalóvoltam. Innen egy lépés,hogy lesajnálóan megves-sem azokat, akik birkatü-relemmel nyelik a port, éssztoikus nyugalommal ki-várják, amíg rájuk kerül asor, mondván: nincs ehhezgyomrom, nálam a cérnarég elszakadt... De hogy tu-dok hisztizni, okoskodni,kritizálni, ha valami nem aszájízem szerint történik...Azt mondja Jézus: „Hamindent megtettetek, akkoris csak haszontalan szolgákvagytok, a kötelességet tel-jesítettétek.” Lk 17,10„A világ urai zsarnokos-kodnak a népeken... Közöt-tetek ne így legyen! Aki elsőakar lenni közületek, legyena többi szolgája.” Mk 10, 42-45„Úgy szeressétek egy-mást, ahogy én szerettelektiteket...” Jn 13, 34-35Nos, ezek a KarácsonyiJézus evangéliumának pa-raméterei. Kivételesen ittránk vonatkoznak, nekünkszólnak. Most kedvezmé-nyes az akció.
sebestyén Péter 

KarácsonyVárás az otthon meleget adó biztonságában

ábrám tibor nótaénekes,
zenész: „Úgy gondolom,hogy a karácsony, Jézus szü-letésének az ünnepe, egyiklegmeghittebb egyházi ün-nepünk. Szeretettel készü-lünk rá a családban is, aprókis ajándékokkal kedveske-dünk egymásnak. Karácsonyszombatját, a szentestétmindig családi körben tölt-jük. Hazamegyünk Mezőfe-lébe a szüleimhez, ott talál-kozunk a testvérekkel, ésegyütt, csendben kantálunk,elénekeljük a Csendes éjt.Templomba már Marosvá-sárhelyen megyünk az ün-nep első napján. De a hiva-tásról sem feledkezhetemmeg, idén karácsony elsőnapján Kövesden, másod-napján Nyomáton zenélünkaz ünnepi bálon.”

Bódizs edith, a Marosvá-
sárhelyi rádió munkatár-
sa: „Mindig azt szoktammondani, hogy a rádiós életeünnepek előtt egy kálvária,mert kétszer annyit kell dol-gozni, mint általában, hogyaz ünnepi műsorok elké-szülhessenek, mert a rádiónem áll meg karácsonykorsem. A családomat azzal ví-gasztalom, hogy majd, haegyszer nyugdíjas leszek,valamikor 20 év múlva, ak-kor lesz nekünk szép, nyugis,rendesen előkészített, igazikarácsonyunk. De ennek astressznek is megvan a magavarázsa, mert ilyenkor szü-letnek a legjobb ötletek, jó-tékonysági akciók, jótettek.Volt már olyan, hogy angyal-várást szerveztünk a gyer-mekeknek december 24-éndélután, hogy a szülők ott-hon a fát feldíszíthessék ezidő alatt. Aztán olyan jóléreztük magunkat a társa-ságukban, hogy még estehét után is együtt játszot-tunk, karácsonyfadíszeketkészítettünk közösen, kará-

csonyi dalokat énekeltünk,és az esti miséről is majd-nem lekéstem. A díszvacso-rát a családdal kénytelenekvoltunk istentisztelet utánrahalasztani. Tavaly például ahajléktalanoknak gyűjtöt-tünk, el is vittük nekik azajándékot az ünnepek előtt,és nagy élmény volt szá-momra megismerni egy egé-szen más, alternatív világot,amiről addig fogalmam semvolt. Jó érzés volt látni ezek-nek, a társadalom pereméreszorult, kevésbé szerencsésembertársainknak az arcána hálát, az örömet, hogy őkis fontosak valakinek. Ámha nincs is időm „rendesen”készülni, az ajándékvásár-lásra nagy figyelmet fordí-tok, előre kitervezek min-dent, mert hát a családi költ-ségvetéshez kell igazodni.Imádok ajándékozni! A töb-bi, az ünnepi vacsora egye-lőre az anyukára, anyósrahárul, a nagytakarítás pedig,hát, ez sem az erősségem!De számomra a karácsonyaz, ami a mord időt, a hide-get, a napsütés hiányát, min-dent kompenzál, és én igenismár november végétől vá-rom, akárcsak gyermekko-romban. Ja, és a fát a férjemszokta feldíszíteni!”

Filep Kálmán csaba, nyu-
galmazott állatorvos (Ger-
nyeszeg): „A karácsony ná-lunk csak családi, otthoniünnep. Emlékszem: elsőévesegyetemista voltam, amikora testvéreim anyámnál le-mondtak az ajándékról, hogyAradról hazautazhassak ka-rácsonyra. A leglényegesebba valódi karácsonyfa, a ter-mészetes ünnepi hangulatés az egymásra való odafi-gyelés. Az unokáim foglal-koznak ma már nagyon ala-posan és nagyon szépen akarácsonyfa feldíszítésével.Hasznos, tartós ajándékotigyekszünk adni. Az ünnepiörömöt kell megteremteni,kiadós beszélgetésekkel em-lékezni a múltra, természe-tesen a hétköznapitól eltérőkellemes ünnepi környezet-ben. Nagyon fontos a kap-csolatfelvétel minden csa-

ládtaggal. Nekem a kará-csony a téli napfordulóvalkezdődik, újra lendületet adkövetkező évre, és az a vá-rakozás, hogy újévig egy ka-kaslépéssel újra nyúlnak anapok és kezdődik mindenelölről. Minden napnak azörömét újra meg kell találni:ez az ünnep. Engem nagyonbánt, hogy sok helyen elfo-gadhatatlan, rohangáló, tar-talmatlan, lélekromboló üz-letté változtatták a kará-csonyt. Az otthon melegetadó biztonságában kelleneegy pillanatra megállni min-den embernek, és örvendeniszeretteivel. A karácsonyi kí-vánságom pedig: egy valódi,erdélyi, havas téli ünnep, lo-vas szánkázással, hogy azutódaink a valóságban ismegtapasztalják ezt az igazierdélyi téli hangulatot.”

sajó norbert, a telefonos
szeretetszolgálat munka-
társa: „A karácsony külön-leges, a legszebb ünnep acsaládunk számára. A gyer-tya fénye meghatározó. Elő-ző években szolgálatban, acsaládtól távol ünnepeltünk,idén tudatosan úgy szervez-tük meg a munkánkat, hogyotthon lehessünk mindany-nyian. Három gyermekünkvan: egy, három és öt évesek,nagy szeretettel hallgatjáka karácsonyi történeteket.Karácsonykor templombamegyünk, mert anélkül nincsszámunkra ünnep, és a nagy-szülőkkel is együtt leszünk.Igyekszünk kevesebb időttölteni a pepecseléssel, in-kább az egymásra való fi-gyelésre összpontosítunk.Általában sokat szaladgá-lunk, most szabadnapot ve-szünk, ami ritka számunkra,de ráérős hangulatban sze-retnénk ünnepelni. A kará-csony vissza, de előretekintésis, milyen volt milyen lesz,és jó erről a gyermekeknekis mesélni, kiemelni a vará-zsát, az emberi jellegét.Egyik évben az ünnepet aSzeretetszolgálat körébentöltöttük a munkatársakkal.Magajándékoztuk egymástapró ajándékokkal, kará-csonyfát díszítettünk, amely-

re gyertyák kerültek, nemelektromos füzérek. Az em-ber azt hinné, hogy ilyenkormegnő a telefonon segítsé-get kérők száma a Szeretet-szolgálatnál, pedig nem.Húsvétkor, karácsonykor vanhívás, de lényegesen keve-sebb. Ünnepeken jobbanodafigyelünk egymásra, azegyedül élőket is megláto-gatják távol élő rokonok, át-megy a szomszéd, valamitsegít… Inkább az ünnep el-múltával van több segélyhí-vás, január elején, amikorelmúlik az ünnepi hangu-lat.”

sófalvi sándor szabolcs,
Marosszentgyörgy polgár-
mestere: „Nekem a készü-lődés először arról szól, hogytakarítást kell végezzünk lel-kiekben is. Másodszor megaz adventi időszakban agyermekeinkkel minden va-sárnap este leülünk, meg-gyújtjuk a koszorú egy gyer-tyáját, közösen imádkozunk,és együtt beszélünk arról,hogy mi is történt kará-csonykor. Így a gyermekekis jobban át tudják élni azünnep fontosságát, és nem-csak abban látják az értéket,hogy az angyal hoz valamit,hanem megérzik a lelki töl-tetét is. Ez is a célja, nemcsak a csinnadratta. Kará-csony estéjén korábbanmegjön hozzánk az angyal,de úgy, hogy előbb leme-gyünk, örvendezünk a ka-rácsonyfának, majd én leü-lök, és mint a család atyja,„papja”,  elolvasom a szent-írásból a Jézus születésérőlszóló részt a gyermekeknek.Aztán énekelünk 3-4 ismertkántáló éneket, Mennybőlaz angyal, Pásztorok, Dicsős-ség, és utána vesszük észre,hogy csomagok is vannak.Ez után pedig elmegyünkközösen a templomba, an-nak ellenére, hogy ez későéjszakai órába torkollik.Másnap ugyanígy templom-ba megyünk, következik azünnepi ebéd, ezt követőenmegyünk a szülőkhöz, nagy-szülőkhöz, rokonokhoz.”

összeállította: 
nemes Gyula

Közeleg az év legszebb ünnepe: a karácsony. ezt általában otthon, családi körben ünnepeljük, de olyanok is
vannak, akik valamilyen szolgálatban töltik ezt az időszakot. öt ismert, vásárhelyi személyt kérdeztünk
arról, hogy náluk milyen is a karácsony.
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Könyvet gyereknek, 
felnőttnek 
és férfiaknak is„Az év végi fáradtság min-denkit bekebelez, de úgyvélem, mindig örömmel tu-dunk nekiveselkedni a téliünnepi körben egy-egy iro-dalmi újdonságnak, netalánklasszikusnak” – véli Me-linda. „A kisgyerekek teljesszívvel élni tudnak az ün-nepi csodával, így számukrakét kortárs mesét ajánlanékMarék Veronika tollából. ACeruza Kiadó Télapó ésEzüstmackó, valamint anépszerű gesztenyefiú tör-téneteinek egyike, a Kipp-kopp karácsonya számomramind kedves ünnepi írások,hiszen gyönyörű karácsony-fáról, angyal- és Télapójá-rásról, határtalan testvériszeretetről egyaránt mesél-nek. Nagyon szerethető al-kotások” – véli. Melinda kis-iskolások számára Pettsonkarácsonyát ajánlja, a Ge-neral Press Kiadó gondo-zásában megjelent egyedistílusú Nordqvist-könyvekegyikét. A szülő-gyerek kö-zös fantáziavilágának me-legágya a közös olvasás, me-semondás. Ez pedig egyolyan mű, melynek átéléseközben mindkét fél megta-lálja számára az esszenciát,és hatalmasra tárja lelkün-ket.
olvassunk helyit!„A következő korosztálymár viszonylag saját olvasóivilággal bír, de ízlésvilágukmég mindig formázhatóegy-egy útbaigazítás során.Ők, ha már amúgyis dacol-nak a csodával, és egyene-sen kényelmetlennek érzikaz erről való beszélgetést,akkor legalább itthonit ol-vassanak. Sármási-BocskaiJános Kíváncsi Kálmi ka-landjai című humoros írásamarosvásárhelyi vonatko-zású, hitelesen itthoni szlen-gekkel fűszerezve, közbenpedig oktató jellegű is. Egykis vakációs olvasói lazítás”– véli Melinda.

Szerinte tinédzserek aján-dékkönyve, vagy pusztánkarácsony előtti felszussza-nást nyújtó olvasmánya le-het a kortárs HerrndorfCsikk című alkotása a ScolarKiadótól, melynek hangu-lata és humora a klasszikusSalinger-féle Zabhegyezőé,a történet maga viszont maivonatkozású, és mindemel-lett természetesen sajátoselemekkel is szolgál. Nemmellesleg felnőttként is él-vezhető!Természetesen a férfi ol-vasótábort sem hagyja kiaz ajánlóból: ezen célkö-zönség már igen jól ismeriWiseman SAS-legendáját, a21. Század Kiadótól. Siker-könyvének legújabb bővítettkiadása ezennel a termé-szetben történő túlélésipraktikákat városi bizton-ság, illetve természeti vagyember okozta katasztrófa-helyzetek túlélési praktiká-ival egészítette ki.
társasjáték mint csalá-
dot összekovácsoló erőA tökéletes társasjáték-ajándékokról Csucsák Ist-vánt faggattuk, aki több ka-tegóriából is a legjobbakatjavasolta. Családi játékkénta Ticket to ride Európa (2-5 játékos) társast ajánlja.„A Ticket to Ride olyan, mintegy háztartásban a kenyér:meglehet lenni nélküle, denem érdemes. A játékosokcélja Európa vasúthálóza-tának kiépítése. A vonatokatpedig szerintem mindenkiszereti, persze ez a játéknem csak a vonatok miattnagyon jó. Pluszpontja, hogygyerekekkel is játszható” –mondja. Egy másik játék az Exit,amely teljesen új és egyedijellegű társas. „Nem győzömhangsúlyozni mennyire aján-lott ezt kipróbálni. Aki márvolt szabadulószobában, aztudja, mekkora élmény egyilyent átélni, az Exit pedigtökéletesen lemodellezi ezt”– avat be István. Stratégia kategóriában aFives Tribest (2-4 játékos)

ajánlja. „Az 1001 éjszakaföldjén a legenda szerintegy távolról jött utazó, akia legjobban tudja irányítaniaz öt törzset, ő lesz Naqalaúj szultánja. A játékban dzsi-nek hatalmát és az öt kü-lönböző törzs akcióit hasz-náljuk fel annak érdekében,hogy megszilárdítsuk a he-lyünket az új szultánként.Az újrajátszhatóság és aszinte végtelen stratégiamintapéldánya a Five Tri-bes, ez a játék az igazi fej-törős stratégiát jelenti. Ajátéktér 30 lapkából épülfel, amelyek minden játéksorán máshogy sorakoznakmajd fel megformálva a já-tékteret, az öt törzs tagjaihasonlóan mindig más el-osztásban helyezkedik el,így a játék végtelenszer új-rajátszható, és valószínűlegsoha nem lesz két egyformakezdő felállás” – szól azajánló.Karácsonyi családi, barátiösszeülésekre tökéletes azAdrenaline (3-5 játékos).Megtudtuk, hogy ez hiva-talosan nem partyjáték, debeleillik ebbe a kategóriába,mert a játékosok folyama-tosan egymásra utaznak, ésvalljuk be: hátsón lőni acimbiket jó poén. A játékfolyamatosan pörög, és sohasenki nincs biztonságbanegy kör alatt sem, mert min-denki szabad préda, illetvemivel a játékosok itt sohanem esnek ki, ezért mindigvan lehetőség a revansra,amiből rengeteg lesz a játéksorán.„Gyerekeknek a Jamaica(2-6 játékos) jó választáslehet, hisz az egyik legszebbtársas. „A játékosok kalóz-hajók kapitányait alakítják,akiknek célja legénységük-kel a lehető leghamarabbmegkerülni a szigetet, éseljutni Port Royal kikötőjé-be. Nem elég persze csak

eljutni Port Royalba, hanemútközben meg kell találni akincseket és megvédeni azo-kat a többi kalóztól. Egy-szerű és szórakoztató játékgyönyörű játéktáblával, kár-tyákkal és hajókkal, amit akicsik és a nagyok egyarántélvezhetnek” – tudtuk meg. 
Közösen a játék ellenA kooperatív játékbannem egymás ellen, hanemközösen a játék ellen küz-dünk, ami különösen izgal-mas lehet, hiszen nem me-het mindenki a saját fejeután, ahogy a többi társas-ban, itt jól meg kell beszélnitársainkkal a lépéseket,hogy ne hozzanak magukután váratlan következmé-nyeket. Ez karácsonykor na-gyon jól összehozhatja acsaládtagokat. Ebből a leg-kiemelkedőbb Csucsák sze-rint a Pandemic Legacy - 1.évadja (2-4 játékos). „A vi-lágranglista első helyét el-foglaló társas, ami teljesenegyedi szintre emelte a tár-sasozás élményét. A játé-kosok közösen dolgoznakegy világméretű járványmegfékezése ellen, de eztúgy teszik, mintha egy so-rozatot néznének. Több tit-kos dossziét kell kinyitnijátékról játékra, ami változ-tatja a szabályokat, a kezdetifelállást, a játék összetevőités a kerettörténetet. Azértévad, mert egy teljes év ese-ményeit meséli el, amit ajátékosok hónapról hónapraátélnek. Idén már kijött amásodik évad is” – részle-tezi.
Zenélő virág, 
tavasz a télben, 
mozgó ébresztőóraSmuff.ro internetes bolt-ból több száz érdekes, meg-hökkentő tárgyat lehet be-

szerezni, olyanokat is, ame-lyekről nem is sejtettük,hogy szükségünk lehet rá.Nem mellesleg a bolt 180perc alatt vállalja a kiszál-lítást, így még 24-én délelőttsem vagyunk késésben,mert épp megérkezik – akérésre akár becsomagolt- ajándék, mire a fát feldí-szítjük.Jó ajándék lehet a kávé-zók, teázók számára az ön-maga tartalmát megkavarócsésze, de egy olyan ébresz-tőórát is vásárolhatunk,amely nem csak csörög, ha-nem forog és mozog, így areggeli tornát is le lehettudni az ébresztő kikapcso-lásával. „Az ünnepi asztalra – denem csak – jól jöhet az egy-szerűen kezelhető és stílu-sos tortaszelő, viszont ki-rándulóknak tökéletes aján-dék a lekaparós felületű vi-lágtérkép. A stílusos faldísz-ként használható térkép ele-gáns aranyfóliával rajzoljaki a világ országait, amelyekfelületét le lehet kaparni” –mondja Annamária.  Hozzáteszi: ha igazán leakarjuk nyűgözni az aján-dékozottat, akkor vásárol-junk neki beépített hang-fallal ellátott virágcserepet,amelyben a belehelyezettnövény leveleinek megérin-tésekor, azok különbözőhangokat adnak ki. Feléregy bűvészmutatvánnyal.„Ajándékozz tavaszt kará-csonyra! Egy papírból ké-szült fát is vásárolhatsz aboltunkban, amelyet ha le-öntesz a varázsvízzel – ezttartalmazza a csomag – né-hány órán belül kivirágzik,és egy hónapig díszelegmajd a szobában. A virágokélethűen utánozzák a japáncseresznyefát” – mutat bepár érdekességet a boltmunkatársa.
Pál Piroska

Karácsonyi ajándékötletek az utolsó utáni pillanatra
azok számára, akik még nem vásároltak karácsonyi
ajándékot a szeretteiknek, és már a kétségbeesés
szélén állnak, megoldást hoztunk! olyan menő köny-
veket, letesztelt társasjátékokat és különleges, izgal-
mas ötleteket gyűjtöttünk össze, amelyeket biztosan
be lehet szerezni az angyaljárásig, és tuti sikert
aratunk velük. segítségül hívtuk Bota Melindát, a
Kobak könyvesboltlánc olvasói magazinjának főszer-
kesztőjét, csucsák istvánt, a játszma társasjátékbolt
tulajdonosát, illetve Balogh annamáriát, a smuff.ro
internetes bolt munkatársát, hogy tökéletes ajándé-
kokat ajánljanak minden korosztály számára.
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BetHlen MaGyar
teMPloMai
(folytatás előző lapszámunkból - befejező rész)

Bethlent Bethleem néven 1235-ben említik először.
1325-ben a Bethlen család kezdte el várát építeni,
majd 1438-ban Bethlen Gergely bővítette, de csak
1543-ban említik először. a rákóczi-szabadságharc
alatt többször cserélt gazdát, a kurucok felgyújtották,
majd 1707-ben a császáriak lerombolták. a mai város
területén feküdt a középkorban Bélyegalja falu, ma
a város része, a betelepült zsidókról jeruzsálemnek
nevezik. 1848. december huszonkilencedikén itt
győzte le Bem serege jablonsky és Urban császári
ezredesek egyesített seregét. a református templom-
ban nyugszik az i. apafi Mihály fejedelem utasítására
1674. december tizenharmadikán itt lefejeztetett
Bánffy dénes főispán.

a református templomA plébániatemplom tör-ténete 1332-ra vezethetővissza, amikor a pápai tized-jegyzékben feltűnik Bertalanpapjának a neve. 1334-ben Pál plébánosá-val találkozunk a források-ban, 1447-ből pedig Miklósnevű lelkészét ismerjük.A bethleni Szent Jánostemplom közvetlen említé-sével csak 1433-ban talál-kozunk, amikor  IV. Jenő pápa(1431–1447) János fia Beth-len Gergely (1414–1450) ké-résére, többek között, enneka plébániatemplomnak isbúcsúlevelet adományozott. 
a templomi síremlékekKönnyen elképzelhető,hogy az említett búcsúen-gedély a templom építésévelfüggött össze, ám közelebbiadatokkal nem rendelkezünka jelenlegi épület előzmé-nyeiről. A napjainkig fennmaradtkéső gótikus részletek – ahajó nyugati kapuja, a szen-télyben levő szamárhátívesfülkék, az ablakkeretek –ugyanakkor valamivel ké-sőbb, inkább a XV. századvégére datálhatók. P. Kovács Klára közlésébőltudjuk meg, hogy ugyaneb-

ből  az időszakból származika templom déli falán elhe-lyezett Bethlen Antal fia, Ger-gely síremléke is, aki 1500-ban hunyt el és talán a szen-tély alatti kriptába temette-tett. A XVI. században Bethlenplébániatemploma unitáriuslett, 1615–1620 tájától pediga református felekezetetszolgálja. 
a falazott kőszószék 
és a kicserélt harangok1771–1772 között grófbethleni Bethlen Lajos(1714–1779) megbízásábóljelentős felújításon esett át,melynek a jelenlegi barokkrészleteit köszönheti. A szamosújvári ErtelGyörgy kőművesmester köz-reműködésével megépült atemplom boltozata, padlójátújrarakták, és ekkor készülta falazott kőszószék is. Bú-torzatát Henne József asz-talosmester festette újra. A hangvetőt egy évvel ké-sőbb, 1773-ban faragtattavalószínűleg Bethlen Lajosöccse, Gergely (1717–1792). A XIX. században ismétjavították és bővítették atemplomot. Az egykori fa harangto-rony helyett, részben a ro-mos szészármai templom

köveinek felhasználásával,1847–1854 között felépítet-ték a templom nyugati hom-lokzatához illeszkedő új ha-rangtornyot. Gróf Bethlen Pál adomá-nyozta a toronyórát, grófBethlen Ferenc és özvegyBethlen Károlyné pedig atoronygombot. A torony nyugati homlok-zatába, továbbá a templomdéli bejáratába a szészármairomból hozatott, késő góti-kus kapukereteket építettékbe. Az 1880-as években ismétjavították a templomot. Az1970-es években kicseréltéka XVIII. századi harangokat.
a gótikus kapu 
kőkerete valószínűleg 
a szészármai 
templomból származikSzintén a fent említettszerző a szakvéleményezé-sében írja le, hogy a hármastérfűzésű – nyugati torony,hajó, sokszögzáródású, be-ugró szentélyből álló –, tám-pilléres, késő gótikus temp-lom a város főtéren, a főútészaki oldalán fekszik. Vi-szonylag új betonkerítés öve-zi. A hajó nyugati homlok-zatához kapcsolódik a XIX.századi, háromszintes, fala-zott torony. Nyugati frontját a másodikszint közepéig felnyúló, át-lósan állított támpillérek fog-ják közre, a szinteket pedigpárkányok határolják. Alsó szintjén egy fábólépült kis portikusz védel-mében egy szemöldökgyá-mos, gótikus kapu nyílik,amelynek kőkerete valószí-nűleg a szészármai temp-lomból származik. A máso-dik és harmadik szint csúcs-íves ablakait, a templom töb-bi ablakát imitáló, neogóti-kus mérművek díszítik. 

ismeretlen a hajó 
homlokzatán látható 
befalazott kőkeret 
eredeti rendeltetéseA hajó és a szentély hom-lokzatait is vízvetős támpil-lérek tagolják. A templomfalát körkörös és karéjosmérművekkel díszített kő-keretes, gótikus ablakok tö-rik át: kettő a hajó déli hom-lokzatán, három pedig aszentély keleti, illetve dél-keleti és deli oldalán nyílik. A szészármai templombólszármazik a hajó déli kapujais. Egymást átható körte- éspálcatagokkal gazdagon dí-szített szemöldökgyámos kő-keretét a XV–XVI. század for-dulóján faraghatták. Szárkö-veinek lábazati része hiány-zik, vagy befalazták, szemöl-dökköve fölött vízvetős kő-párkány van. A hajó északi homlokza-tán látható kis, befalazott,félköríves záródású kőkereteredeti rendeltetése isme-retlen. 
a Bethlen címerek 
mint díszítő értékekAz északi oldalon, a dia-dalívhez illeszkedik a temp-lom faragott kőszószéke.Sokszögű kosarának hajó fe-lőli mellvédtábláját a beth-leni gróf Bethlen család cí-mere díszíti: szájában or-szágalmát tartó, koronás kí-gyó. A barokk szószéket, 1771-es szerződése értelmében,a szamosújvári Ertel Györgykőművesmester készítetteBethlen Lajos gróf megbí-zásából. Az áttört faragású, rokokódíszű, feliratos, fa szószék-korona, 1773-ban készült.Ezt is a bethleni Bethlen cí-mer díszíti, amelyet a meg-rendelő GB – Gregorius Beth-len? – névbetűi fognak közre.  

A hajó déli falán, másod-lagosan két síremléket he-lyeztek el. Az ajtó felől az 1500-banelhunyt Bethlen Gergely kősírlapja áll, amely valószí-nűleg a szentély padlójábólkiemelve került át ide. A humanista kapitálisok-kal vésett, latin köriratos sír-emlék lapját két, meglehe-tősen primitív faragású cí-merrel, az elhunytra utalóbethleni Bethlen, alatta pediga somkeréki Erdélyi család-nak, a Bethlen Gergely fele-ségére utaló címerével dí-szítették. 
az 1500 tájára 
datálható a család 
címerét ábrázoló 
kőfaragványA szemközti falon, szinténmásodlagos elhelyezésben,egy, a bethleni Bethlen családcímerét ábrázoló kőfarag-vány látható. A hatágú csillag alakú fa-ragvány széleit késő gótikuskaréjok és pálcatagok díszí-tik, amelyek alapján 1500tájára datálható. Eredeti funkciója isme-retlen, ám nem kizárt, hogya templom elpusztult, későgótikus boltozatának egyikzáróköve lehet. P. Kovács Klára munkájá-ból még azt is megtudjuk,hogy a címerállat két olda-lára utólag – a XVII. század-ban? – karcolták be a CA/Bbetűket, feltehetően ComesAlexius Bethlen monogram-ját. A templom klenódiumaiközül a Bethlen Ferenc által1748-ban készíttetett, 1849-ben pedig, szintén Ferencnevű leszármazottja által az„olvasztótégelyből kimen-tett”, aranyozott ezüst ke-resztelőtányér és kehely, to-vábbá az 1907-es kehely em-lítendő.

A református templom

A református templom



a katolikus templomaBethlen XX. század elejirómai katolikus templomá-ról nagyon kevés adattal ren-delkezünk. Szisztematikus kutatásáranem került sor, emiatt ter-vezője ismeretlen, építésé-nek éve és megrendelői te-kintetében pedig egymásnakellentmondó információkkaltalálkozunk a szegényesszakirodalomban. A település középkori plé-bániatemploma, melynekBertalan (1332), Pál (1334)és Miklós (1447) plébáno-sairól tudósítanak a források,a reformáció után az unitá-rius, majd a református gyü-lekezet használatába mentát, ezt követően a Haller csa-lád tartott fenn katolikuskápolnát a várban. A Mikes grófok reziden-ciáján is volt egy katolikusházi kápolna, ahol ferencesszerzetesek miséztek, eztazonban gróf Mikes Istvánnéhalála után sorsára hagyták,mennyezete beomlott. Kádár József, Szolnok-Do-boka vármegye monográfu-sa 1900-ban arról tudósít,hogy 1892-1893-ban egyújabb római katolikus temp-lom épült Bethlenben, a régivárkapu helyén. A templom adományok-ból épült, Kádár „14 évi ké-regetés”-ről beszél. A kőből épült, bádoggalfedett templom 1900-banmég nem volt fölszentelve,Csicsókeresztúr filiájakéntaz ottani plébános járt mi-sézni.
a szakirodalom 
ellentmondó 
információiA szakirodalom egymás-nak ellentmondó informá-ciói abból következnek, hogyKádár József művéből kiin-

dulva egyes szerzők össze-tévesztik a mai, szecesszióselemekkel ellátott római ka-tolikus templomot az egy-kori vár bejárata helyén1892-1893-ban épült kő-templommal. Pál Emese közléséből tud-juk meg, hogy több szem-pontból sem egyezik a kétépület: a mai római katolikustemplom nem a bethleni várhelyén áll, nem kőből épültés stílusa alapján semmi-képpen sem datálható az1890-es évekre, a szecesszióugyanis akkor még csak ki-bontakozóban volt Magyar-országon, s az egyházi épí-tészetben pedig valamivelkésőbb jelentkezett. 
Két templommal 
is rendelkeztek a 
bethleni katolikusokAz egykori várkapu helyénvalóban áll egy kőtemplom,mely jelenleg a görög keletiegyház használatában van. Az új, 1909-es templomfelépítése következtében kéttemplommal is rendelkezteka bethleni katolikusok, ésmivel a hívők száma 1890-től körülbelül a kétszáz ésháromszáz lélek között moz-gott, az 1892-1893-banépült római katolikus temp-lomot a jóval népesebb gö-rög katolikus felekezetnekadják el, és a befolyó összeg-ből 1943-ban bérházat vá-sárolnak a kisváros központ-jában. A görög katolikus temp-lom 1948-ban, az államosí-tás következtében került azortodox egyház használatá-ba.   
amire egy kőtábla
felirata emlékeztetA mai katolikus templomépíttetőjéről és építésénekidejéről a torony második

szintjén elhelyezett kőtáblafelirata tudósít: „SZENT ISTVÁN / elsőapostoli magyar király / tisz-teletére. / dr. FLÓTH FE-RENC emlékére / 1909.” Flóth Ferencz Adolf beth-leni szolgabíró és FejérváryRóza egyetlen fia, dr. FlóthFerenc fiatalon, tragikus hir-telenséggel hunyt el.  Ennek hatására a családföldjeit az egyháznak ado-mányozta, azzal a céllal, hogyeladásukból új római kato-likus templomot építtesse-nek. A Szent István tiszteletéreszentelt templom a Flóthcsalád egykori birtokán, kú-riájuk kertjében épült fel. Az elhunyt ifjú, dr. FlóthFerenc Bécsben hallgatottjogot, emellett azonban ré-giséggyűjtéssel is foglalko-zott. Gyűjtési körébe főkénta Szolnok-Doboka vármegyeterületéről előkerült régé-szeti tárgyak tartoztak. Ha-lála után, 1907-ben szüleikétszáztizennégy darabbólálló régészeti gyűjteményéta Magyar Nemzeti Múzeum-nak adták el, mely Flóthgyűjteményként vált ismert-té a régészeti szakirodalom-ban. Flóth Ferenc emellettamatőr régészettel is foglal-kozhatott, erre utal legalább-is, hogy 1904-ben MartianJuliánnal ásatásokat végzettsaját birtokán Alsóoroszfa-luban.
összeállította:

nagy-Bodó tibor

* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért kü-
lön köszönet Keresztes Géza
műépítész, műemlékvédő
szakmérnöknek. Az illuszt-
rációkat és a képeket Demján
László műemlékvédő építész
gyűjteményéből küldte be a
szerkesztőségünkbe.
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Megjelent Bögözi attila 
első verseskötete 

Az elmúlt héten, kedden a marosvásárhelyi BernádyHázban mutatták be Bögözi Attila: Rozsdaidő címűszabadverseskötetét, amely a nagyváradi Holnap Kiadógondozásában jelent meg, és Eperjesi Noémi illusztrálta.A szerzőt és kötetét Kuti Csongor, illetve levélben SzűcsLászló méltatta. Bögözi Attila marosvásárhelyi szabad -úszó újságíró – aki korábban az Előre, a RomániaiMagyar Szó, az Új Magyar Szó marosvásárhelyi tudósítója,később a Vásárhelyi Hírlap szerkesztője, majd a vasar-hely.ro és az Erdélyi Riport internetes portálok mun-katársa volt – nem tartja magát költőnek, mint említette,az túl nagy felelősség. A költészetre ugyanis születnikell, mint ahogy az újságírásra is – fogalmazott Bögözi. A kötetet kiadó nagyváradi Holnap Kulturális Egyesületkiadói felelőse, Szőcs László méltatólevelét SzucherErvin újságíró, író olvasta fel. A könyvet egyelőre a szerzőnél (tel. 0745/591-224)lehet megvásárolni 19 lejes áron. (c.F.a.)

A római kat. templom
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10 HaZai érdeKesséG a resZKesseteK, BetörŐK!-rŐl
☻ A PSD figyelmeztet:ha a tolvajok nem szaba-dultak volna ki a börtönből,nem lett volna második rész
☻A férfiak szerint a cím(Home Alone, román fordí-tásban Singur acasa) becsa-pós, ugyanis ők egészenmást szoktak nézni, amikoregyedül vannak otthon
☻ Sokan csak azért néz-ték meg a filmet, hogy trük-köket lessenek el, amikkelmegakadályozhatják a kán-tálók bejutását a tömbház-ba
☻ A film nézése közbenazon kárörömködnek, hogyKevin anyja majdnem olyannehezen és annyi idő alattjut el Párizsból Chicagóba,mint ők hétvégenként Bu-

karestből Szinajára
☻ Olyasmiket látnak afilmben, amit az életbensoha, például havat lapátolóembert 
☻A film sztorija néhányév múlva valóra válik Ro-mániában, amikor majdDragnea és Tariceanu fogvadászni az egyetlen tisz-tességes itthon maradt em-berre
☻ A PRO TV elismerte,hogy a Reszkessetek, betö-rők! első és második részevalójában egy film, csak afelénél betettek egy hét rek-lámot
☻ Egy román rendezőelkészítette a film remake-jét, ami a kommunizmusbanjátszódik, de roppant unal-

mas: a betörők nem találnaksemmi ellopnivalót, ezértmegeszik a hűtőben lelt félborkán zakuszkát, és men-nek dolgukra
☻ Azért van a filmnekakkora nézettsége, mert arománok valójában a betö-rőkkel tartanak, és remélik,hogy egyszer csak megúsz-szák
☻ Egy másik verzió sze-rint pedig azért, mert rossza memóriájuk: ahogy azt isfolyton elfelejtik, hogy a pé-szédések mekkora tolvajok,és újra meg újra rájuk sza-vaznak, úgy a film cselek-ményét is évről évre elfe-lejtik

(Részben 
a tnr nyomán)

Valós érdekességek
► Az apuka, Peter McCallister szerepére nem akorábban kvázi ismeretlen John Heard volt az elsőválasztás, előtte olyan nagy nevek is szóba kerültek,mint Jack Nicholson, Tom Hanks, Harrison Ford, BillMurray, Mel Gibson vagy Kevin Costner
►Az egyik betörő, Harry szerepére Danny DeVitótés Robert De Nirót is kinézték a producerek, deegyikük sem vállalta – így végül Joe Pesci kapta mega szerepet
► Pesci direkt kerülte Macaulay Culkint a forga-táson, mert azt akarta, hogy a gyerek azt higgye, va-lójában is gonosz, nem csak a szerepe szerint – ígypróbálta hitelesebb játékra sarkallni, és abban a je-lenetben, amikor azzal fenyegette, hogy leharapja azujjait, valóban rendesen megharapta
►Állandóan elfelejtette, hogy egy családi filmbenjátszik, és karaktere ideges kirohanásainál nemegyszer kimondta a tiltott „fuck” szót – mire a rendező,Chris Columbus azt tanácsolta neki, hogy mondjonhelyette „fridge”-t, vagyis „hűtő”-t
► A Marvot játszó Daniel Stern belement, hogyegy igazi tarantulát tegyenek az arcára, a sikítást vi-szont már imitálnia kellett, mert attól esetleg megijedtvolna a pók – a hangot így utólag keverték a képsoralá; az illető jelenetben Culkin egyébként kézdublőrtkapott, más fogta meg helyette a hatalmas pókot
► Az összes házi csapda nem lehetett valódi,hiszen akkor Pesci és Stern jó eséllyel nem is éltevolna túl a forgatást – például a karácsonyfadíszek,amikbe Marv belelépett az ablakon bemászva, cu-korból voltak
► A polkakirályt játszó John Candynek csupánegy napja volt a felvételre, mert két másik filmet isforgatott, így majdnem az összes szövegét improviz-álta
► Habár teljesen valóságosnak tűnt, nem létezika fekete-fehér Szennyes lelkű angyalok című film,kizárólag a Reszkessetek, betörők!-höz forgatták 
► Buzz ritka csúnya barátnője – akinek a képétőlKevin megijedt – igazából egy kisfiú volt lánynak öl-tözve, mert a rendező úgy gondolta, egy ilyen viccetnem lehet elsütni egy kislány rovására
► És végül: bár Kevin végig egyedül volt otthon,egyetlen egyszer sem láttuk a saját szobájában

Molnár tibor

Vásárhelyi randizási szokásokEgy ausztrál társkeresőoldal 1034 embert szavaz-tatott meg egy felmérés so-rán arról, hogy mik a leg-fontosabb mérföldkövekegy kapcsolatban, és ezekremikor kerül sor, azaz:mennyit várnak az elsőcsókkal, mikor teszik hiva-talossá a kapcsolatot (azzal,hogy kiírják a Facebookra),mikor mutatják be párjukata rokonságnak satöbbi. Aválaszokból kiderült, hogyaz ausztrálok nem sokatlacafacáznak a puszizással:huszonöt százalékuk máraz első randin csókolózik,ellenben a válaszadók több-sége három hónapig vár azelső szexszel, ami elég sokahhoz képest, hogy egy má-sik kutatás szerint az ame-rikai és európai párok közelfele az egy hét és egy hónapközötti intervallumbanmegejti az első kufircot. A felmérésből kiderül azis, hogy a frissen összejöttpárok jellemzően azzal ishárom hónapot várnak,hogy inaktívvá tegyék pro-filjukat a társkereső olda-lakon, valamint hogy ki-mondják a szeretleket, mígaz első közös fotó fészbukosposztolásával további egyhónapot türelmeskednek.És most jön a felmérés leg-érdekesebb része: a meg-kérdezettek zöme csak át-lagosan hat hónap utánröpteti ki kedvese jelenlé-tében az első szaggalam-bot!További érdekes adatok:- A fiatalabbak (24 évalattiak) fele már háromhónap után elpurcantja ma-

gát a párja társaságában- A nők általában kéthónap együttlét után mer-nek smink nélkül mutat-kozni barátjuk előtt (de hamár egy hónap után össze-költöznek, akkor hetekigfelkelnek a pasijuk előttegy félórával szépítkezni,minden reggel?)- A válaszadók fele azelső három hónapon belülbemutatja új partnerét abarátainak, ugyanakkorkétharmaduk kétszer ennyiidőt vár, amíg egy családiösszejövetelre is el merivinni
Mivel kíváncsiak lettünk,
hogy vajon itt, Vásárhe-
lyen mi a nagy helyzet
ezen a téren, a Központ
is végzett egy – nem rep-
rezentatív – felmérést,
íme az eredmények:

☻A vásárhelyiek hetvenszázaléka csak a másodikrandin csókolózik, húsz szá-zalék már az elsőn, tíz szá-zalékuk pedig már az elsőrandi előtt
☻A viszonylag friss, félévnél nem régebbi párkap-csolatban élők háromötödeszórakozóhelyen (értsd:kocsmában) ismerte megjelenlegi partnerét, egyö-tödük a fészbukon, a töb-biek pedig máshol: bevá-sárlóközpontban, filmfesz-tiválon, maxi-taxin, szín-házban, disznóvágáson, pi-acon, ócskán, Forgatagon(két személy, akik egyéb-ként egy párt alkotnak, nemtudta, hogy hol ismerte mega társát, de vélhetően ők is

a háromötödbe tartoznak)
☻ Mivel a marosvásár-helyiek imádják a fuszuly-kás zakuszkát, gyakorlatilagmár az első perctől kezdveunzsenír fingorásznak akedvesük előtt, de akadtolyan hölgy is, aki regge-lente úgy csinálja megGyurcsány szobrát a vécénülve, hogy közben a barátjamellette állva borotválkozika kagylónál
☻ A „Milyen extrémhelyszínen/helyszínekenszexelt már a városban éj-jel?”-kérdésre tizenhetenjelölték meg a Rákóczi-lép-csőt, tizenketten a Furni-ca-lépcsőt, heten a somos-tetői kőmedvét, hatan aszüliparkot, továbbá né-gyen szerelmeskedtek a ví-kendi kis hídon, hármanaz Unirii felé vezető nagyhídon, ketten szexeltek aPseudosphaera-szobornál,és egyvalaki a farkasosnál,de az nem számít bele, mertő egyedül
☻ És végül: a kérdezettvásárhelyi férfiak átlagosanegy hónap után mutatjákbe az új csajukat a baráta-iknak, három hónap utánaz anyjuknak, és fél év utána... feleségüknek! mt
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a divat elképesztő dolgokat szülhet. Felkap valamit, egy sztorit kreál mögé, és az emberek nem 
akarnak lemaradni, ezért viharos ütemben elkezdik vásárolni, használni.Nem akarnak kimaradnia jóból, nem akarnak ódi-vatúak lenni, és tegyük hoz-zá, hogy a mohóság is ve-zérli jó néhányukat: óriásinyereséget szeretnénekgyorsan elkönyvelni, és re-mélik, hogy azt könnyenmeg is szerezhetik. Ilyen di-vat most a bitcoin, az elsőés máig legismertebb vir-tuális pénz. De mielőtt méghazánkban is kitörne a bit-coinőrület, nem árt néhánydolgot tisztába tenni.Bár legutóbb az izraeliminiszterelnök azt jöven-dölte, hogy vélhetőleg a bit-coin fogja leváltani a hagyo-mányos bankrendszert, nemárt óvatosnak lenni, illetvepontosan fogalmazni.A bitcoinnak és a többi,nem hagyományos virtuálisfizetőeszköznek nem is any-nyira a számítógép által kre-ált léte a fontos ebből aszempontból, hanem a mö-götte álló úgynevezett block-chain technológia. A tran-zakció szereplői ennek se-gítségével ugyanis közvet-lenül kapcsolatba léphetnekegymással, így a pénzügyiközvetítők (bankok) elvilegkiiktathatók.A blockchainhez kapcso-lódó könyvelési rendszerpedig egy olyan innovációtbiztosít, amely tényleg for-radalmasíthatja a pénzmoz-gásokat, azok lekövetését.Ám ennek a rendszernek ahasználatára már a pénz-intézetek is „rákattantak”,ezért a bankokat sem kellannyira félteni.Annak ellenére mondomezt, hogy a hagyományospénzintézetek tényleg ko-moly válsággal néznekszembe több szempontbólis (például a fiatal ügyfelekmár élményalapú bankolás-ra vágynak, aminek a biz-tosítására jelenleg nem iga-zán képesek a bankok), atőke- és lobbierejük miattvárhatóan mégis képeseklesznek időt nyerni, alkal-mazkodni és megújulni.A bitcoinnal amellett,hogy száguldó árfolyamamiatt „luftballonjelenséget”produkál, ami miatt tör-vényszerű, hogy a hirtelenés nagy árfolyam-emelkedéselőbb vagy utóbb nagy dur-ranással fog véget érni, másbajok is vannak. A bitcoinugyanis a történelemben ki-alakult pénz törzsfejlődé-

sének jelenlegi csúcstermé-ke, bizonyos szempontbólvégállomása.Nem akarok most és itthosszas pénztörténeti fej-tegetésbe bocsátkozni, dea lényeg: a belső értékkelbíró fizetőeszköztől eljutot-tunk a jegybankok és az ál-lam által garantált és védett(rá is van írva a mai forint-bankókra, hogy a MagyarNemzeti Bank bocsátottaki, és hogy a bankjegyha-misítást a törvény bünteti)bankjegyeken keresztül oda,hogy kialakult egy senki ál-tal nem garantált és hitele-sített pénzeszköz, amelynekemblematikus példája a bit-coin.A jegybankok nem vál-lalnak érte semmilyen fe-lelősséget, sőt – és itt minthaa fejüket egy kicsit homokbais dugnák – jelenleg szintenem is vesznek róla tudo-mást, nem is tekintik pénz-nek, általános csereeszköz-nek.Nekem azonban a lufi ki-pukkanása és a fedezetlen-ség, illetve „védetlenség”mellett van még egy prob-lémám ezzel. Ha emlék-szünk még a 2008-ban ki-robbant válságra (nem voltrégen, illetve mi, magyarokkülönösen megszenvedtük),akkor visszaidézhetjük,hogy ez az Egyesült Államokpénzrendszerében gyöke-rezett.Nevezetesen abban, hogya valóságtól, a fundamen-tumoktól elképesztő mér-tékben elszakadtak a pénz-ügyi folyamatok, és megala-pozatlanul, nyakló nélkülhiteleztek ingatlanokatolyan szereplőknek, akikneka fizetőképessége ezeket ahiteleket egyáltalán nem in-dokolta.Kialakult egy olyan ver-sengés és divat, amely eze-ket a hiteleket mértéktele-nül generálta, ezt követőenezeket a „mérgezett” ter-mékeket a bankárok külön-böző ügyes trükkökkel éseszközökkel becsomagoltákés továbbra is értékesítették.Így jött létre a globális vál-ság, amelynek aztán Európalett talán a legnagyobb vesz-tese.Hogy jön ez most ide?Úgy, hogy a bitcoinnakegyáltalán nincs fundamen-tuma és egyértelmű kibo-csátója, felelőse sem, így a

transzparenciahiány mégerőteljesebb, mint az ame-rikai – az előbb megismert– pénzügyi termékek ese-tében.Ha a bitcoin ilyen ütem-ben terjed, akkor veszélyeshelyzet alakulhat ki: leszegy mindent behálózó ésárfolyamában irreá¬lisanmegnövesztett fizetési esz-közünk, amelyet az emberektömegei használnak, illetvetartanak, és amelynek ár-folyamának összeomlása va-gyonokat fog felemészteni,illetve emberek megtakarí-tásait fogja szinte teljesenlikvidálni.Ez a helyzet pedig nemlenne minden előzmény nél-kül való, elég csak a legis-mertebb, hollandtulipán-hagyma-őrület miatt kirob-bant válságra utalni a XVII.század elején, amit azótaszámos hasonló válság kö-vetett.Akkor vagyunk felelősek,ha azonosítjuk ezeket a koc-kázatokat, és nem szállunkbe a divatok őrületébe. Ráa-dásul ma is számos komolyveszély leselkedik ránk a vi-lágban – elég csak a kínai ál-lami vállalatoknak nyújtotthitelekre vagy a mestersége-sen levitt amerikai és európaikamatszintre gondolni.Van mit veszítenünk: ha-zánk jelenleg négy százalékkörüli növekedési pályánhalad, az államháztartásiadataink is jók, miközben abérek és a nyugdíjak emel-kedése azt mutatja, hogy akedvező fordulat gyümölcseielérhetővé váltak az ember-ek számára is. Ne vállaljunkezért túlzott kockázatokat!
Mádi lászló

a szerző közgazdász,

a carit san 
Medical 
járóbeteg– rendelő

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. 

a BitcoinŐrÜlet MarGÓjára
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Az összejövetelen a kö-vetkező csapattagok voltakjelen: Zsók Gyöngyvér, Jám-bor Margareta és Babó Me-linda -kapusok; MoldovanAnna Mária (csk.), VeronicaOrmenișan, Biró (Peres)Zita, Orbán Mária, LoredanaConțiu, Ani Sălăgean, Dan(Rendes) Melinda, Biró (Ká-dár) Kinga, Bab Timea ésAndreea Iuga – mezőnyjá-tékosok és a Mureșul egy-kori játékosa, Borșa Zita,aki a csapat szimpatizánsa.  Az est fénypontja a Mi-kulás megérkezése volt: azegyüttes önzetlen szponzo-rainak köszönhetően min-den egyes csapattag egy ru-házati cikkel lett gazdagabb. Objektív és szubjektívokok miatt hiányzott a ren-dezvényről Vasilescu (Ger-gelyfi) Erzsébet, Marina(Bucur) Cerghizan, FarkasKrisztina, Raluca Rău, Teo-dora Bucur, Kozma Emőke,Alisa Ormenișan és MarieDreger. 

Mint Biró (Peres) Zita, azegyüttes gólvágója elmond-ta, a csapat célkitűzése, hogymegszerezzék a bajnoki cí-met, ezért mindössze né-hány nap vakációt tartanakaz ünnepek alatt. ,,A csapat 2010-es meg-alakulása óta nagyon sokkellemes emlékben volt ré-szünk, nem csak az edzé-seken, mérkőzéseken és azedzőtáborokban vagyunkjóban-rosszban együtt, ha-nem a hétköznapokon isgyakran találkozunk, és tölt-jük együtt a szabadidőnket.Örvendünk, hogy a csapatfiatalabb tagjai jól beillesz-kedtek az együttesbe, aholaz alakulat idősebb, tapasz-taltabb tagjaival harmoni-kus viszonyt ápolnak. Tu-lajdonképpen az Active 7keretén belül egy nagy ,,ak-tív” családot képezünk. Errebüszkék vagyunk!” – mond-ta el Biró Zita.  Amúgy a Hargita MegyeiKézilabda-bajnokságban az
Active 7 az utolsó, november25-i csíkszentkirályi tornán30–25 arányban győzte leZetelaka együttesét, így él-lovas a tabellán. A következő

teremtornát valószínűlegfebruár 17-án az Active 7szervezi meg Marosvásár-helyen, a Szász Albert Sport-líceum sportcsarnokában,
ahol a csapat ellenfelei aCsíkszeredai NKSZ és Szé-kelykeresztúr lesznek.

czimbalmos 
Ferenc-attila

Mikulás-ajándék 
az active 7 tagjainak
egy marosvásárhelyi kisvendéglőben vacsorával, majd
késő éjszakáig tartó bulival búcsúztatták el a 2017-
es évet a marosvásárhelyi active 7 kézilabdázói, akik
a Hargita megyei női kézilabda-bajnokság talán legjobb
együttese.

Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – azt nem hiszem, uram! a legyek nem is tudnak úszni.
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nagy Mikit az olimpique Marseille akarta leigazolni... 
a marosvásárhelyi labdarúgás történetének egyik leg-
jobb labdarúgója kétségkívül a néhai nagy Miklós
(Miki) volt.  Az ASA-berkekben Tati-ként becézett egykori kiválófutballista az MTE-nél kezd-te pályafutását, aztán a bu-karesti Pompierulnál foly-tatta, onnan jutott a Pitești-i Dinamóhoz, majd a fővá-rosi Dinamónál is játszott.1969-ben került az AS Ar-matához, ahol pályafutásalegszebb időszakát töltötte. Kevesen tudják róla, hogy1966-ban szerződésajánlatavolt a híres Olimpique Mar-seille együttesétől, de ő nemfogadta el. Hogy miért? Akövetkező cikkből kiderül.
az Mte-nél bátyjával, 
jánossal is játszottÉdesapjuk a második vi-lágháborúban elhunyt,édesanyjuk a négy fiúgyer-mekkel Miklós születésénekévében, 1942-ben költözöttMarosvásárhelyre, a Hídvégutcai házukba. Az AS Ar-mata volt kiválósága akkormindössze 3 hónapos volt. Nagy Jánost, Miki háromévvel idősebb bátyját aProgresultól válogatta ki anéhai Deutsch Simi bácsi,majd vitte el az MTE csa-patához, ahol Miklós is ját-szott. Az MTE-nél mindket-ten az egykori Kiss Árpádedzősége alatt formálódtakifjúsági szinten. Az együt-tessel 1958-ban mindkettenországos ifjúsági döntőt ját-szottak, másik két testvérüknem sportolt.Nagy Miki 1962-ben ke-rült a bukaresti Pompierul-hoz (akkor a Dinamo fi-ókcsapata volt), ahol a ka-tonai szolgálatát töltötte.Egy Szőke nevű, nagyváradiszületésű labdarúgóból lettedző a pitești-i Dinamóhoz,az FC Argeși elődjéhez vitte,ahol sikeres karriert futottbe, 1967-ig játszott ott.Nagy Miki Pitești-en egy-mást követő évben volt gól-király, összesen 58 gólt szer-zett.  Az 1963-1964-es baj-

noki idényben 8, az 1964-1965-ös szezonban 14, az-tán egy évre rá 22 gólt szer-zett, míg az utolsó, 1966-1967-es évadban 14 talá-latot ért el.Az 1967-1968-as idény-ben a bukaresti Dinamo szí-neiben futballozott.
Pitești-en csapattárs
volt dobrinnalA pitești-i csapatnálegyütt futballozott többekközt Nicolae Dobrinnal, aki-vel jó baráti kapcsolatotápolt. Hajdanán azt beszél-ték futballberkekben, hogya négy évvel fiatalabb Dob-rint Nagy Miki tanította megtechnikásan futballozni. Ez-zel kapcsolatosan Miki báty-ja, a jelenleg 78 éves Jánosa következőket mondta ela Központnak:,,Dobrin is született te-hetség volt, ezért is nagyonösszepasszolt a játékuk,Miki nagyon technikás volt,így Dobrin elleshetett egyet-mást.”Azzal kapcsolatosan,hogy miért volt Tati a be-ceneve, Nagy János így vé-lekedett: „Miki volt a leg-idősebb az együttesben.Visszaemlékszem, hogyamikor ő Pitești-en focizott,én elmentem oda, hogymeglátogassam. Nem értet-tem, hogy miért nevezte őtmindenki „oagăre”-nak,mire ő tudomásomra adta,hogy az ,,ungurt”, vagyismagyart jelent ottani táj-szólásban...” – mesélte a 78éves Nagy János.Amikor az ASA Mureșulmegalakult, ő még Pitești-en focizott, de 1968-ban azakkori aradi Vagonul akartaleszerződtetni, de nem jöttössze a szerződéskötés. Az1969-1970-es időszakotmár az AS Armata színeibenkezdte, akkori csapattársaivoltak többek közt Sólyom,Szöllősi, Ispir, Czakó, Șleam,

Csutak, Trâsnea, KanyaróA., Lukács, Varodi, Fazakasés Hajnal is. 
szerződésajánlata 
volt az olimpique 
Marseille-tőlNagy Miki többször voltutánpótlás-válogatott, a fel-nőttcsapat második kereté-be is nem egyszer beválo-gatták őt a néhai Kovács Ist-ván és Ilie Oană szövetségikapitányok, viszont a válo-gatott első keretében egy-szer szerepelt: 1966. dec-ember 7-én Yafoban Izraelellen 2-1-re kapott ki Ro-mánia válogatottja, akkor akezdőcsapatban Nagy Mikiaz első félidőt játszotta vé-gig, a 46. percben őt Dobrinváltotta. Azon a találkozóncsapattársai voltak többekközt Ilie Datcu, Ion Nunwe-iller, Dan Coe, Vasile Gergely,Ion Pîrcălab, Mircea Drideaés Mircea Lucescu is.Azon időszakban NagyMikivel együtt egy marse-illei szilveszteri labdarúgó-tornára utazott az akkoriA-divíziós válogatott, aholegy Kelemen nevezetű1956-os menekült megke-reste őt, és az Olimpiquevezetőinek figyelmébe aján-lotta, majd szerződést kí-náltak neki. Ő azt nem fo-gadta el lokálpatrióta be-állítottságára hivatkozva.Családi és baráti környe-zetben gyakran emlegette,hogy ő mindig is akkor voltboldog, amikor nemzetközitornákról, mérkőzésekrőlhazatérve, a leszálló repülőfedélzetén meglátta a bu-karesti Scînteia házat, hi-szen akkor már újra itthonérezte magát. Nagy Miki március 8-ánlett volna 75 éves, 1996.november 25-én hunyt el. 

czimbalmos 
Ferenc-attila

egykori csapattársai 
dicsérő szavakkal illetik

Sólyom Csaba, az AS Armata volt kapusa: „Szerintem
minden idők legkiválóbb marosvásárhelyi labdarúgója
volt. Egy Bákó elleni meccsen Miki hűlés miatt nem
játszott, viszont pótjátékosként a tribünben foglalt
helyet. A félidőben 0-0 volt az eredmény, a játék nem
nagyon ment. Az akkori edzőnk mégis pályára küldte
a második játékrészben, ő pedig 20 percet játszott,
gólt is lőtt, de gólpasszt is adott, majd lecserélték, de
a hazai nézők hosszasan skandálták, hogy „Miki,
Miki!..”

Petru Varodi, az AS Armata volt középpályása:
„Bámulatos játékos! Ő volt a karmesterünk a pályán,
hiszen minden labdát ő osztogatott, nem tudták elvenni
tőle. Mi inkább szaladtunk, ő pedig az eszét használta.
Azon a bizonyos karikatúrás-fotón ő éppen egy kinyitott
lakatot tart a kezében, ami azt jelképezte, hogy ő nyi-
totta ki az ellenfél védelmét.”

Ștefan Gligore, az AS Armata volt jobbhátvédje:
„Miki a kor egyik legnagyobb futballistája volt. Kár,
hogy nem tudott érvényesülni a Dinamónál vagy a
válogatottban. Mint csapattárs egyszerűen fantasztikus
volt. Amilyen nagy játékos, pont olyan szerény ember
is volt.”

Szöllősi László, Nagy Miki egykori vásárhelyi csa-
pattársa: „Óriási szíve volt, mindenkin segített, de
senkitől nem várt vissza semmit. Emellett mindenkivel
baráti viszonyt ápolt, őt az egykori Mureșul vendéglő
pincéreitől kezdve, az utcai rendőrön keresztül a párt-
titkárig mindenki tisztelte és szerette. Kiváló zsukás,
lelkes barát és nagyszerű egyéniség volt!”Paslaru, Uncheas,Sólyom, Ispir, Bölöni, Fazekas, Varodi. 

Onutan, Nagy Miki, Gál Dezső és Fanici
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Így készülnek 
a sztárok a karácsonyra

BeckhamékVictoria Beckham kará-csonyfát még nem posztolt,de a férje, David Beckhammár annyira karácsonyihangulatba került, hogy Tró-nok harcás pulcsiban bo-londozik.
Kylie jennerA Kardashian-család leg-kisebb tagjának hatalmasfáját már láthattad, de any-nyira hihetetlenül nagy éscsillogó, hogy megéri újrarácsodálkozni!

Mariah careyTermézetsen a karácsonyiidőszak királynője, MariahCarey is elkezdte már a ké-szülődést. Már decemberelején felállította a fát, amitgyerekeivel együtt válasz-tottak ki.
reese WitherspoonA legkorábban talán Re-ese Witherspoon kezdte akészülődést, ő ugyanis márnovember végén a kará-csonyfaégőket bogozta kikutyái segítségével.

lehet, hogy önnél még nem áll a karácsonyfa, 
de a legtöbb híresség már rég feldíszítette!

A pápa a 81. születés-napját ünnepelte.Egy extrahosszú pizzánfújta el születésnapi gyer-tyáját a katolikus egyház-fő, Ferenc pápa vasárnap.A 81. születésnapját ün-neplő pápát a Vatikán ál-tal támogatott rászorulógyerekek vették körül azünnepségen. „Ha mind anégyméternyi pizzát meg-eszitek, akkor nagyra fog-tok nőni" - mondta nekikFerenc pápa.Később a római SzentPéter térről több ezer

gyermek köszöntötte jó-kívánságokat kiáltva a pá-pát, aki ablakából üdvö-zölte őket.Olaszországban gyak-ran készítenek ünnepsé-gekre kerek helyett hosz-szúkás pizzát. A pápa szü-letésnapi tortát helyette-sítő négyméteres pizzájátegy hosszú asztalon állí-tották össze téglalap ala-kúra sütött és egymáshozillesztett pizzákból. Azasztal közepén egy szálfehér gyertya állt.
forrás: mti

nagyon menő volt 
a pápa szülinapi tortája

forrás: cosmopolitan.hu


