
Ébresztő, tragumúrák!
Néhány gondolat a Székely 
Szabadság Napi rendezvény kapcsán  Mondjuk, azt tudtuk, hogy Székelyföld egészéttekintve Marosszék, illetve Marosvásárhely agyenge láncszem, legalábbis itt kopott meg aleginkább a székely öntudat az emberekben.Izsák Balázs szerint a Székely Szabadság Nap-jának megünneplése eme szerencsétlen álla-poton próbált némileg javítani. Hogy milyeneredménnyel, azt az alábbiak is jelzik. 

A tatárfej, mely egyetlen
ilyenfajta emléke ErdélynekKüküllővár 1177-ből villa Cuculiensis castrinéven jelentkezik, melyet Bodonnak is neveztek.A vár építését a XII. századra teszik, és 1202-ben a várról nevezik el a falut is. A tatárjárásutáni újjáépítés emléke egy, a torony északi külsőoldalán a vékony mészréteg alól feltárt festmény.
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Nemzetközi ösztöndíj 
tehetséges erdélyieknek

Az amerikai központtal bejegyzett, nemzetköziForerunner Federation idén is meghirdette aSzékely Előfutár Ösztöndíj pályázatát a Szé-kelyföldről és Erdélyből származó, alkotó te-hetségek támogatása tudományos munka ta-nulásában céljából.

3. old. // TÁRSADALOM

Hallom, már a székelyek is félnek a székelyektől.Vagy attól, vajon mit mond a nagy testvér...Behúzzák fülüket nyakukba és Virág elvtársárnyékába, hadd ne kerüljön veszélybe ez amesterséges békében halódó párhuzamos tár-sadalom... Legalábbis ezt tükrözi a minapi be-jelentés, mely szerint hogy, hogy nem, a helyiérdekvédelmi szervezet kihátrál a székely fel-vonulásból.

Vásárhely és a székelyek 

Felturbózott Somi Hamarosan felújítják a somostetői játszótérentalálható sporteszközöket meg grillezőhelyeket,és újabb fedett pihenőket alakítanak ki – adtahírül a minap a szekelyhon.ro. Momentán ajátszótéri eszközök le vannak takarva, ápriliselejétől lehet majd újra használni őket. A voltszabadtéri színház körül „virágos pihenőket”alakítanak ki...
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Maros megyei hetilap
Új sorozat, XII. évfolyam // 11. szám  // március 15–21. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

Erősíteni az egymás 
iránti felelősségérzetet 

– interjú Székely Szilárd pedagógussal –

Alanyunk neve nem ismeretlen azok előtt, akik figyelemmel kísérik a marosvá-
sárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum körüli történéseket, de azok előtt
sem, akik a Marosszentgyörgyön zajló aktív magyar közösségi élet ismerői. A kö-
zösségszervező pedagógust az oktatási rendszerről, a fiatalok lehetőségeiről is
kérdeztük. 
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KOS: A lehető legjobb formájában lesz, ennekellenére nem nagyon értékeli ezt a helyzetet.Olyan dolgokra vágyik, amelyek pillanatnyilagelérhetetlenek az ön számára. Az erőfeszítések,amelyeket a céljai elérésének érdekeiben tesz,igencsak kevésnek bizonyulnak.
BIKA: Ez a hét kétségkívül alkalmas ruhavásár-lásra, újításra. Berendezhet egy egész ruhatárat,ha szeretne. Azonban önnek nem szabad meg-feledkeznie arról, hogy olyan darabokból is hal-mozhat, melyeket sosem fog hordani. 
IKREK: Kiváló esélyei vannak ebben az időszak-ban arra, hogy egy nagyobb összeget nyerjenvagy egy hatalmas pénzügyi előnyre tegyenszert. Ez a hét igen szerencsésnek bizonyul, desajnos hamar elmúlik.
RÁK: Kitűnő hete lesz. Szellemes, mókás han-gulatban veti bele magát a teendőibe. Új isme-rősével legyen óvatos. A szimpatikus, barátságosillető a tetsző felszín mögött valójában egy szá-mító, alattomos személy.
OROSZLÁN: Apró ajándékot kaphat egy várat-lan látogatótól. A szívügyeknek nagyon kedvezez az időszak. Nem tudni, miért, de mostanságtúl sokat mereng a múlt történésein. A munka-helyén a változás szele felborzolhatja a kedélye-ket.
SZŰZ: A hét során óvatosnak kell lennie, ameny-nyiben felmerül az, hogy valaki a környezetébenzavaros élethelyzetében önhöz fordul megoldá-sokért, ugyanis a békítő harmadik fél viszi el azügy súlyát. 
MÉRLEG: Lehetséges az, hogy egy kicsit lehan-goltan kezdi ezt a hónapot. ahhoz, hogy vissza-nyerje jó kedélyét, változásra van szüksége. Lá-togasson meg új helyeket. Ez az időszakkiváltképp a pénzügyeinek fog kedvezni. 
SKORPIÓ: Ez az időszak ideális lehet arra, hogyutazgasson, távoli helyeket keressen fel. a papírravetetteket ajánlott többször is átolvasnia, mielőttaláírná, illetve kiadná a kezéből. Fiatalos, lendü-letes, tele energiával.
NYILAS: Feljebbvalói az eddigi teljesítményétértékelve az előléptetése mellett dönthetnek.Hozza a lehető legjobb formáját. Jövőjét nézvesok minden múlhat ezeken a napokon. Mélyenmegsérthetik érzéseit, akár a lelkébe is tipor-hatnak.
BAK: Megismerhet valakivel, aki teljesen lenyű-gözi, viszont nem érti, hogy miért. Ez az embermegigézi a megjelenésével, és azzal, hogy szo-katlan körülmények között találkoznak.
VÍZÖNTŐ: Karrierjében változások történhet-nek, és emellett meglepetések is várnak önre.Érdemes rugalmasan kezelnie a kialakuló hely-zeteket, alkalmazkodva a pillanatnyi lehetősé-geihez. Ne idegeskedjen mások szokásai miatt. 
HALAK: Kreatív ötleteivel központi szereplőjévéválhat a környezetének a hét során. Váratlan be-vétel érkezik a héten önnek. Otthonában felhal-mozódtak a tennivalók. Úgy tűnik, hogy a tü-relme már a végét járja.
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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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Az 1848–49-es 
eseményekre emlékeznek Erdélyi Magyar NemzetiTanács Maros megyei szer-vezete az 1848–49-es for-radalom és szabadságharcévfordulója tiszteletére ün-nepi megemlékezést szer-vez március 15-én, csütör-tökön 14 órai kezdettel Ma-rosvásárhelyen a Petőfi-szo-bornál. Az ünnepi műsorfellépői: a Bolyai Farkas El-méleti Líceum, a Dr. Ber-nády György Általános Is-kola, a Református Kollégi-um és a Művészeti Líceumdiákjai.
Tavaszi tőzike – 
a hónap kiállítottja Folytatódik a Maros Me-gyei Múzeum természettu-dományi részlege által ta-valy áprilisban elindított Ahónap kiállítottja című pro-jekt, amelynek célja felhívnia figyelmet a múzeum gyűj-teményére, olyan darabokrais, amelyek nem képezik ál-landó kiállítások anyagát.A márciusi kiállított a hó-olvadás után nyíló tavaszitőzike. A múzeum szakem-berei által gyűjtött és pre-parált növények 1997 ótaképezik az intézmény tu-lajdonát.
Nagyböjti lelki gyakorlat Nagyböjti háromnaposlelkigyakorlatot, triduumothirdet a marosvásárhelyiSzent Család templom

(Földműves utca 26.) már-cius 15–17. között. A szent-misét bemutatja és a lelki-gyakorlatos elmélkedésekettartja ft. Balázs Imre nyu-galmazott plébános. Aszentmisék mindhárom napeste 6- kor kezdődnek, előt-te fél órával lehetőség kí-nálkozik a kiengesztelődésszentségében is találkozniaz irgalmas Istennel, szentgyónás vagy lelki beszélge-tés formájában egyaránt.
Laczkó Nagy Aranka
festménykiállítása Március 17-én 11 órakora Képzőművészek MarosMegyei Egyesületének szer-vezésében az Unirea–Egye-sülés képtárban (Köztársa-ság tér 9. szám) megnyílikLaczkó Nagy Aranka festé-szeti kiállítása. 
Székely Ferenc 
könyvbemutatója 
a Bernády Házban Március 22-én, csütörtö-kön délután 6 órakor a ma-rosvásárhelyi Bernády Ház-ban bemutatják Székely Fe-renc Otthoni szeretettel (vá-logatott írások, levelek) ésÉletkalangyák (születésnapiinterjúk) című köteteit,amelyek 2017-ben jelentekmeg a magyarországi Üveg-hegy Kiadónál. Az Élet-ka-langyák című kötetben sze-replő interjúalanyok közüljelen lesz dr. Kiss János Bo-tond biológus, deltakutató,volt környezetvédelmi ál-

lamtitkár, dr. Barabás Lászlónéprajzkutató, egyetemi ta-nár, Káli Király István író,Sebestyén Spielmann Mi-hály történész, publicista,Ötvös József egyházi író, ny.esperes. A köteteket NagyMiklós Kund ismerteti.
Húsvéti zenefesztivál Jézus él! – ezt ünneplihúsvétkor az egész keresz -tyén világ, és ennek jegy-ében szervezi meg a Ma-ros-Mezőségi ReformátusEgyházmegye immár má-sodik húsvéti zenefesztivál-ját április 7-én, szombaton16 órától a marosvásárhelyiKultúrpalota nagytermében.A fesztiválon a kolozsvárireformátus egyetemi lel-készség zenekara, a FIKEBand szolgál. Sokoldalú, igé-nyes zenéjük méltó keretetadhat a kiterjesztett húsvétiünneplésnek. A rendezvény-re a belépés ingyenes. Hely-jegyek előzetesen az egy-házmegye lelkészi hivatala-iban és esperesi hivatalában(Marosvásárhely, Bernádytér 3.), illetve a fennmaradthelyek függvényében a hely-színen igényelhetők.
Nincs mese! – utoljára
Marosvásárhelyen A közkedvelt Hahota szín-társulat utoljára viszi színrea Nincs mese! című ferge-teges kabaré-előadását Ma-rosvásárhelyen, a MarosMűvészegyüttes előadóter-mében. A nagy sikerű elő-adást március 17-én, szom-baton este 7 órától tekint-heti meg a nagyérdemű. Fel-lépnek: Puskás Győző, Szé-kely M. Éva, Kelemen Barna,Gönczy Katalin, Cseke Péter,Gáll Ágnes és Szőllősi P. Szi-lárd. Énekel: Bodoni Ildikó.Rendező: Kovács Levente.Jegyek elővételben a MarosMűvészegyüttes (0746-540-292) és a Kultúrpalota(0265-261-420) jegypénz-tárában kaphatók.
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Néhány gondolat 
a Székely Szabadság
Napi rendezvény 
kapcsán  Mondjuk, azt tudtuk,hogy Székelyföld egészéttekintve Marosszék, illetveMarosvásárhely a gyengeláncszem, legalábbis ittkopott meg a leginkábba székely öntudat az emberekben. Izsák Balázs szerinta Székely Szabadság Napjának megünneplése eme sze-rencsétlen állapoton próbált némileg javítani. Hogymilyen eredménnyel, azt az alábbiak is jelzik. Mindenestre a helyzet nem túl biztató, hisz ameddigpéldául Háromszéken mindenki – RMDSZ, MPP, EMNP,SZNT, EMNT – a jelenlétre mobilizált, addig Vásárhelyenpéldául sem a szovátai illetőségű Péter Ferenc megyeitanácselnök, sem az udvarhelyi felmenőivel büszkélkedőBiró Zsolt MPP-elnök, RMDSZ-es parlamenti képviselő,sem törvényhozásbeli kollégája, a háromszéki születésűVass Levente vásárhelyi RMDSZ-elnök nem tartottafontosnak, hogy jelenlétével megtisztelje a rendezvényt. Biró távolmaradásával nem lepett meg senkit, hiszen2016-os kifütyülése óta kínosan kerüli a vásárhelyiekkelvaló nyílt szembenézést. Idén temetésre hivatkozvamondta le a megjelenést. Péter Ferenc külföldi útjárahivatkozva mentette ki magát. Talán ő is időzíthettevolna másként az utat, hisz jó előre tudhatta, hogymárciusban milyen rendezvények következnek. A leg -inkább meglepőnek Vass Levente bejelentése tekinthető,aki sajtótájékoztatón adta mindenki tudtára, hogy akorábbi évektől eltérően, idén nem vesz részt a ren-dezvényen. Merthogy – most fogózzanak meg! – hely-teleníti annak sorozatos vásárhelyi megtartását, mond-ván szerinte más város is alkalmas lenne erre. A jelekszerint Vass valamit végzetesen félreértett, hisz március10-én a székely vértanúkra emlékezünk a postarétivesztőhelyen. Talán csak nem azért helyezné máshovaa rendezvényt, mert az sérti egyes vásárhelyi románkörök nemzeti érzékenységét? Ha így van, akkor felmerülaz újabb kérdés: kinek az elvárásai szerint cselekszika képviselő úr? Merthogy - igaz, egy kicsit erőltetettnektűnhet a párhuzam - idén inkább a Havasalföld és Mol-dova közötti kisegyesülés január 24-ei évfordulójánvaló jelenlétet választotta a Székely Szabadság Napjaalkalmából tartott megemlékezésen való részvétel he-lyett. Mindez azt jelzi, hogy Marosvásárhely magyar la-kossága – elsősorban a minden magyar ügy iránt kö-zömbös otthonülők egyre növekvő száma – közösségkéntinkább egy arctalan, akarat nélküli, elfásult, mindenbebelenyugvó, manipulálható masszához hasonlít, mintöntudatos, gerinces, érdekiért kiállni képes, céljaiértáldozatra hajlandó gerinces közösséghez. Ez idő szerint,sajnos, inkább emberformájú tragumúrákhoz vagyunkhasonlatosak, semmint székelyforma emberekhez. Véleményem szerint.
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Szentgyörgyi László

Ébresztő, tragumúrák!   Székely Előfutár Ösztöndíj 2018

Nemzetközi ösztöndíjban 
részesülhetnek a tehetséges erdélyiek
Az amerikai központtal bejegyzett, nemzetközi Forerunner Federation (Előfutár
Szövetség) idén is meghirdette a Székely Előfutár Ösztöndíj pályázatát a Székely-
földről és Erdélyből származó, alkotó tehetségek támogatása, tudományos munka
tanulásában céljából. A sikeresen pályázók akár ezer dollár értékű pénzösszegben
is részesülhetnek. A leadási határidőig még 2 hónap áll a pályázók rendelkezésére. „Székelyföld és Erdély si-keres továbblépése a tudás-alapú társadalomban első-rendű feladat. A kutatómun-ka megtanulása, kutatásieredmények sikeres alkal-mazása és új kutatási ered-mények kitermelése mindfontosak. Jobban fizető ál-lások a munkavállalóknak,gyorsan fejlődő adófizetővállalatok a közösségnek ésnemzetközi elismertség atörténelmi kisebbségnek aSzékelyföld és Erdély sok-szorosan megérdemelt jö-vője” – írja az nemkormány-zati és apolitikus alapítványa felhívásban. 
Új lendület 
a kutatáshoz A Székely Előfutár Ösz-töndíjak célja a Székelyföld-ről és Erdélyből származó,alkotó tehetségek támoga-tása tudományos munka ta-nulásában, melyet választotttanácsadó segítségével egye-temi vagy kutatóintézeti irá-nyítással végeznek. Az ala-pítvány egyaránt érdeklődiktermészet- és társadalom-tudományi, valamint a Szé-kelyföld és székely nép sa-játos hagyományait ápolópályázatok iránt. Az Alapít-vány Kuratóriuma különösérdeklődést jelez a követ-kezőkben: a székelyföldi éserdélyi gazdasági fejlődéstsegítő alkalmazott termé-szettudományi kutatás ésújítás; sikerek és hagyomá-nyok a történelmi Erdélyben,helyi hagyományokat foly-tató és megújító művészetek,elkötelezettség a kisebbségianyanyelvű oktatásnak. 
Az idén 6-8 
ösztöndíjat osztanak kiA közleményből azt ismegtudtuk, hogy a SzékelyElőfutár Ösztöndíj támogatásteljes összege nyertes pályá-zónként maximum 1000amerikai dollár. Megfelelőszámú alkalmas jelentkezőesetén, az alapítvány 6-8 Szé-kely Előfutár Ösztöndíj kia-dását tervezi ebben az évben.Az ösztöndíjat az alapítványkét részletben utalja át anyerteseknek: az első egy-harmad rész átvétele a pá-lyázó elismerését és a pá-lyázati munka megkezdését

szolgálja. A további sikerhezkitartó és célirányos alkotómunka vezet. Az ösztöndíjtovábbi kb. kétharmad részéta pályázó egy év múlva, akkorkapja meg, miután az elké-szült, referált vagy zsűrizettközlésre alkalmas munkátmásolatban eljuttatta az ala-pítványhoz. Az alapítványehhez mellékelve elfogadólevelet kér, mely az eredmé-nyeket közlésre alkalmasnakítéli. Az eredményesség el-bírálásának benyújtására ésa támogatás utalására félé-venként van alkalom. A tel-jesítést a benyújtott ered-mények alapján az alapítványsaját hatáskörében egyénilegdönti el. Az ösztöndíjasokegyik korábbi évfolyamábana sikeres publikálás és ezzelteljesítés aránya meghaladtaaz 50%-ot. 
Alkalmassági 
követelményekFontos részlet, hogy ki-zárólag székelyföldi, illetveerdélyi születésű és ott la-kóhellyel rendelkező szemé-lyek részesülhetnek az ösz-töndíjban. Egyetemre felvetthallgató, vagy olyan egyete-met végzett pályázó, aki ku-tatómunkában vesz részt.Bizonyította sikeres tanul-mányi előmenetelét és/vagyvezetői képességeit a közös-ség szolgálatában. Tovább-fejlődéséhez és a kutatáshozanyagi támogatásra vanszüksége, tandíj fedezéséreazonban pályázni nem lehet.A következő hónapokbantöbbször Erdélyben tartóz-kodik, mert az esetleges ösz-töndíjátutalás kizárólag ottvehető fel. Az alapítvány el-utasít mindenfajta hátrányosmegkülönböztetést, és várjaa pályázatokat valamennyi,a történelmi Székelyföld ésErdély területén élő nem-zetiségtől.

Pályázat  leadásaSzékely Előfutár Ösztöndíjpályázatot magyarul vagy an-golul lehet beadni: jelentke-zési formanyomtatvány; Eu-rópai Unió szabványa szerintiönéletrajz; tanulmányi/ku-tatási terv (kb. 3 oldal); írásostámogató nyilatkozat a vá-lasztott tanácsadótól; egyvagy több ajánlólevél kísére-tében jelenlegi, vagy egykoritanártól, munkahelyi vezetől,illetve iskolai bizonyítványokmásolata is szükséges az utol-só 3 évről (középiskolaés/vagy egyetem). Jelentke-zési határidő: 2018. május15., éjfél.A pályázatot e-mailen ke-resztül kell beadni pdf for-mátumban, és a 10 Mbyteméretet nem meghaladva.A jelentkezési formanyom-tatvány és a pályázat be-nyújtási útmutató letölthetőaz internetről a https://fo-rerunnerfederation.org/ ol-dalon.  Beküldési email cím:ffapplications@gmail.com.Minden beérkezett pályázatvisszajelzést kap 48 óránbelül. 
Értékelés Az alapítvány NemzetköziÖsztöndíj Tanácsa a jelent-kezők közül a legjobbakataz írásos pályamunkák alap-ján választja ki. Az elbírálásszempontjai: a pályázó fel-készültsége, tanácsadó éskutatási környezet, kutatásszínvonala és várható ered-ménye, székelyföldi és er-délyi társadalmi hatás ésnemzetközi versenyképes-ség. A döntőbe jutott pá-lyázók és tanácsadóik tele-fonos/Skype-interjún vesz-nek részt. Ezt követően azÖsztöndíj Tanács javaslataalapján az alapítvány kura-tóriuma választja ki a Szé-kely Előfutár Ösztöndíjaso-kat.

Hagyomány 
és tehetséggondozásA Székely Előfutár Alapít-vány - a nemzetközi Fore-runner Federation (ElőfutárSzövetség) tagja – elkötele-zett a kisebbségi nemzetekversenyképes részvételében

az élenjáró tudományok ésnagyhatású művészetek te-rületén. A regionális fejlődéstámogatásával az alapítványfellép a társadalmi nyitott-ságért, a kisebbségi hagyo-mányok megbecsüléséért éskulturális sokszínűségért.
P. P. 
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Vásárhely 
és a székelyek Hallom, már a székelyek is félnek aszékelyektől. Vagy attól, vajon mit monda nagy testvér... Behúzzák fülüket nya-kukba és Virág elvtárs árnyékába, haddne kerüljön veszélybe ez a mesterségesbékében halódó párhuzamos társadalom...Legalábbis ezt tükrözi a minapi bejelentés,mely szerint hogy, hogy nem, a helyi ér-dekvédelmi szervezet kihátrál a székelyfelvonulásból. Az egyik főnök nem mertideköltözni, miután elődei szétverték atagságot s magára hagyták a vásárhelyimagyarságot, a másik meg úgy tűnik, el-táposodott, polkorrekté vált. Nehogy sért-sük a közrendet, nehogy kihúzzuk a gyufát,sőt ‘uram boccsá, ahogy a főispán bácsisugallta: aztán csendben legyünk! Eloroz-nánk a negyvennyolcas megemlékezésekelőjogát. Három szobor, háromféle idő-pont. Mert a tizedikei felvonulás elvinnéa negyvennyolcas tömeg lángját, fílingjét.Learatná helyettük a babért. Ugyan már,uraim! Normálisak önök? Hogy a ládásLázárok ettől még inkább vérszemet kap-janak? Mert, ha félni kezdünk, sportnyel-ven szólva még inkább magunkra rántjukaz ellenfelet... A vásárhelyi magyarságmeg csak forrjon, fogyjon, és fuldokoljona maga keserű levében. S akkor csodál-kozunk, hogy ekkora az elkeseredettség,a kilátástalanság, a gyökérvesztés, a me-nekülési hajlam. Hol vannak az eszmények? Vannak mégnagy célok, nagy ideálok, példaképek?Minek van ma motivációs ereje? Mi lel-kesíti önöket? A pénz, a hatalom, a he-lyezkedés? Csak megúszni, sunnyogni,mindenáron pacifistának, levél nélkülinek,hajlékony nádszálnak maradni? A voltnagyvezérek is levitézlettek, kihasználták,majd magára hagyták a vásárhelyi ma-gyarságot. A katolikus iskolával, a szob-rokkal, a kétnyelvű utcatáblákkal, az egy-nyelvű piaci feliratokkal együtt... Süllyedő hajó lett Vásárhely. Nem végvár,amit meg kell menteni, nehogy elessékSzékelyföld. Inkább tájba kell simulni, kikell egyezni a hatalmasokkal. Ahogyanegy presbiter a szekuval kollaboráló tisz-teletesének mondta –, aki azt állította,hogy Dániel is az oroszlánok barlangjábavala... — „csak Dániel nem nyala vala”...Ez már mindennek az alja. Amikor márnem lehet összefogásról sem beszélni.Amikor már az ún. „szövetség” is fél azautonómiától. Sőt mostmár a székelyektőlis. Pedig belőle áll a tagságuk. Pedig aszékelyek most is a legszaporábbak azerdélyi magyarságon belül. Pedig a szé-kelyek tartják a lelket a szó legnemesebbés átvitt értelmében – a vásárhelyiekbenis. Pedig a székelyek lakták be annak ide-jén, és mentették meg határait Vásár-helynek is. Pedig a székelyek voltak azok,akik fenntartották és hírnevet szerezteka vásárhelyieknek is...És azért ígérget az úgynevezett szö-vetség az egyházaknak is minden évbentömérdek pályázati pénzt, hogy: küldjékmár el a híveiket a templomozás utánszavazni.  No, de rájuk? Már bocsánatot kérek…

Sebestyén Péter

József Attila halálát sokanma is talányként kezelik, és ta-lálgatnak azt illetően, hogy miokozhatta a tragikus végkifej-letet. A meg nem értett zseniélete nem volt könnyű, a sorsszinte születése pillanatától ala-posan megtiporta. Apja elhagy-ta a családot, anyja hosszú be-tegség után fiatalon meghalt,mindig nyomorban élt, meg-aláztatások közepette, pálya-társai nem vették észre a századegyik legnagyobb lángelméjétbenne, szerelmei rendre el-hagyták, barátja nemigen volt,amihez még hozzájött az egyéb-ként is labilis idegrendszere,egyre súlyosbodó lelki beteg-sége.A harmincas évek közepétőlmár rendszeresen kezelést ka-pott, 1937 őszén pedig hosz-szabb időt töltött szanatórium-ba. Októberre annyira javult azállapota, hogy az orvos meg-engedte, hogy nővérével, Jolán-nal leutazhassanak testvérük-höz, a Balatonszárszón háromgyermekével élő, korábbanmegözvegyült Etához. Az utolsóhónapot így családi körben tölt-hette. Jolán öccséről írt könyvea József Attila-irodalom alap-műve lett. Jolán arról számolbe, hogy Attila állapota egyrebizonytalanabb lett, az aktív,feldobott szakaszokat passzív,letargikus napok váltották. Sze-rinte december elseje volt akritikus nap.
Friss volt 
és jókedvűSzokatlan nyugtalanság lettúrrá rajta, keservesen panasz-kodott létének pokoli fájdal-máról. Másnap íróbarátai utaz -tak le hozzá Pestről, erre úgy-ahogy összeszedte magát, sőt,amikor visszaindultak, velükakart menni, de az autóbannem volt hely számára. Este ki-fejezetten jókedvű volt, beje-lentette, hogy elveszi Flórát fe-leségül. Flórának, aki kezelte,és akit hosszabb ideje ostro-molt, persze esze ágában semvolt feleségül menni hozzá.Decem ber 3-án korán kelt, éshangosan mormolt valamit azágyon. Jolán azt hitte, hogyimádkozik, de ő jelezte, hogylegújabb versét skandálja. Jolánszerint azon a délelőttön fel-tűnően friss volt és jókedvű.„Meg fogok gyógyulni, elhatá-

roztam, hogy meggyógyítommagam!”-  mondta Jolán emlé-kezése szerint. Délben jó ét-vággyal megebédelt, megírt há-rom levelet, visszafeküdt egykicsit az ágyba, majd elmentekvásárolni Jolánnal. A kora esteismét jókedvűen telt. Aztán egy-szer csak felkelt, és mondta,hogy szeretne kicsit sétálni. Azajtóból még visszaszólt, hogyha később jönne, akkor se zár-ják be az ajtót. Nem sokkal ké-sőbb a falu bolondja kopogta-tott az ajtón. „Ne tessék meg-ijedni...”
A tragikus végJolán, ahogy ránézett, rosszatsejtett, és kirohant az állomásra.Pár ember álldogált ott, és egycsendőr intézkedett. A sínekenholttest feküdt, Magyarországtérképével letakarva. Ekkordöbbent rá, hogy öccse marad-ványai azok. Leírta az utolsóidőszak történéseit Jolán, és ez,kiegészítve az intézkedő csen-dőr jelentésével, amely szerint„egy ismeretlen egyén 19 óra36 perckor áthaladó tehervonatelé vetette magát és meghalt”,a későbbi életrajzok meg nemkérdőjelezett elemévé vált.Csakhogy a másik testvér, Etaszámottevően másként mesélteel évtizedekkel később a tör-ténetet, aki kizárta az öngyil-kosság eshetőségét, szerintefatális baleset történt.Eta úgy mesélte el, hogy dec-ember 3-án sokáig aludt bátyja,utána nem is akart kikelni azágyból. Fáradt volt és mogorva.Délben ebédelni sem jött ki,azt mondta: „Aki nem dolgozik,az ne is egyék!” Etus győzködte,ne beszéljen szamárságot, hi-szen a versírás is éppen olyanmunka, mint bármely más, de

Attila keserűen közbevágott,hogy ha így volna, akkor miértnem kellenek senkinek a versei?Fájt neki, hogy utolsó kötetéreösszesen hetven előfizető akadtaz országban. Délután elmentekJolánnal, estefele értek csakhaza. Leült a kályhához, aztánegyszer csak felpattant, hogymég jár egyet. Etus marasztalta,hogy mindjárt kész lesz kedvencétele, direkt tejberizst főzött,hogy a kedvébe járjon, és aznem jó kihűlve, de Attila nagyonmenni akart. Szerinte is mégvisszaszólt, hogy ha esetleg ké-sőbb jönne, akkor se zárják beaz ajtót. Valami nyugtalanítottaőket, Jolán készült is már utá-namenni, amikor megjelent afalu bolondja, és közölte a tra-gédiát...Eta ennyi idő után is azt ál-lította, hogy nem úgy ment elotthonról, mint akinek elegevan, hogy hitt még Flórában,hitte, hogy álláshoz jut, hogymeggyógyul.De akkor mi is történhetettezen a végzetes úton? JózsefAttila a Balaton felé indult, ámaz állomáson állt egy tehervo-nat, ezért le volt eresztve a so-rompó. Két másik ember is álltott, ők mesélték a vizsgálatnál,hogy Attila is várt velük, aztánegyszer csak megemelte a so-rompót, átbújt alatta, és bemá-szott két vagon közé. Ez az utol-só villanás. Röviddel későbbelindult a vonat, és a két össze-csapódó ütköző szétlapította afejét. Zakója fennakadt a sze-relvény kampóján. Véletlenültörténhetett, miközben át akartbújni, vagy szándékosan hur-kolta rá ő maga egy rémes el-határozástól indíttatva? Sohanem fog kiderülni.
Timár Tímea

József Attila végzetes útja. 
Baleset vagy öngyilkosság?
„József Attila, a kiváló költő vonat elé vetette magát és meghalt!”- írta főcímében az 1937.
december 5-én megjelenő vezető újság, az Est. A kortársak visszaemlékezéseiből úgy
tűnik, hogy a harminckét éves költőzseni öngyilkossága, ha fel is kavart mindenkit, de
megdöbbenést nemigen okozott. Bármilyen szörnyen hangzik is, de jellemének, életének
ismeretében a korai tragikus vég bekövetkezte valahogy ott volt a levegőben. De valóban
öngyilkosság volt?
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– Tanárként hogyan látja
a ma érvényben lévő oktatási
rendszert? – Egyre nagyobb közhely,hogy Romániában a jelen-legi oktatási rendszer nemtart lépést azzal a fejlődés-sel, amely a nyugati orszá-gokban látható. Tapasztal-tuk nem egyszer, hogy azúgynevezett oktatási refor-mok egyre nagyobb terhetrónak mind a diákokra,mind pedig az őket tanítópedagógusokra. Úgy gon-dolom, hogy nem ártana ajelenlegi követelményrend-szert átgondolni, és a diákokképességeihez, valamint aziskola profiljához igazítaniazt. Például a vokacionálisiskolák esetében a nyolca-dikosoknak ne ugyanaztkelljen teljesíteniük román-ból, magyarból és matema-tikából, mint azon társaik-nak, akiknek nem kell járnimég heti hat művészet vagysportórára, nem beszélve agyakorlással, edzéssel, ver-senyekkel, előadásokkal töl-tött időről. Ugyanez érvé-nyes lehetne az itt érettsé-gizőkre is. El tudnék kép-zelni differenciált érettségitis: Akik tovább szeretnénektanulni, azoknak legyen ma-gasabb követelményrend-szer felállítva, azoknak pe-dig, akik csupán érettségitszeretnének, hozzáférhe-tőbb, alacsonyabb szintűpróbát kelljen kiállniuk. 

– Hogyan látja, a mai fia-
taloknak milyen jövőképe
van? – A fiatal generáció a sajátsorsáról való elképzeléseitilletően eléggé vegyes képetmutat. Vannak, akik 11-12.osztályban már tudják, mitszeretnének, viszont létezikegy jóval nagyobb létszámúréteg, amelyben csak ho-mályos kép él a saját jövőjétilletően. Nyilván sok ténye-zőn múlik, hogyan fogjákmegállni majd a helyüket,és sajnos nem feltétlenül asok tanulás, a tudás az,amely jó pozícióba fogja se-

gíteni őket. Sokat számíta-nak – legalábbis nálunk – akapcsolatok, a szülői háttér.Szomorúan tapasztaltammagam is, hogy jó képes-ségű, képzett volt tanítvá-nyom a körülmények miattolyan pályamódosításrakényszerült, ahol nem tudjakamatoztatni a tudását. Ezpedig veszteséget jelent aközösségünk számára. Saj-nos nem ő az egyetlen.
– Ön a marosszentgyörgyi

közösségi élet egyik legak-
tívabb szervezője. Mit gon-
dol, hogyan sikerült a nagy-
községben ezt a modellér-
tékű magyar közösségi össze-
fogást elérni? – Marosszentgyörgyön je-lenleg a próbálkozás szint-jén zajlik a közösségek kö-zötti kommunikáció kiépí-tése. A községben több mint25 magyar kulturális és szo-ciális csoport, közösség lé-tezik. 2015-ben meghívtukezek képviselőit egy talál-kozóra. Azt szerettük volnaelérni, hogy ismerjük megegymást, tevékenységeinket,majd kezdjünk el együttgondolkodni és dolgozniazon, hogy a községben élőtöbb mint 4000 magyarbólminél többet elérjünk, éspróbáljuk meg bekapcsolniőket a község szellemi ésspirituális vérkeringésébe.A székely falutízes gondo-lata az eszmei alapja enneka kezdeményezésnek. A cél,hogy felébresszük és erő-sítsük az egymásért való fe-lelősséget és tenni akarást,hogy a székely falutízesek-hez hasonlóan szervezettenés egységben, ugyanakkoregymás különbözőségeit éssajátos szolgálatát tiszte-letben tartva és elismervekeressünk együtt lehetősé-geket arra, hogyan tudunkhozzájárulni Marosszent-györgy magyarságának, ésezen keresztül a községgondjainak a megoldásához,valamint a község fejlődé-séhez. 

Kulturális műsorral 
tisztelgünk nemzeti 
ünnepünk előtt– Marosszentgyörgyi Ma-gyar Közösségek Napjánakelőestéjén az aktív közös-ségek képviselői találkoz-nak, és nagyon intenzív mű-helymunka keretében te-matikusan egy-egy előadás,az erdélyi magyarság hely-zetével foglalkozó doku-mentumfilm alapján fogal-mazzák meg egyrészt a köz-ségben tapasztalható prob-lémákat, de feltérképezik arendelkezésre álló szelle-mi-lelki erőforrásokat, lé-péseket javasolnak. Úgy nézki, hogy sikerül a találko-zóinkat rendszeressé tenni– az utóbbi időben sikerülthavi rendszerességgel ta-lálkozni –, és kezdtek gyö-keret verni az emberek tu-datában azok az események,amelyektől azt reméljük,hogy összegyűjtő és meg-erősítő hagyományokká nö-vik ki magukat – farsang-temetés, magyar közösséginap, karácsonyi kántálás afőtéren felállított jászolnálés így tovább. Örülünk an-

nak, hogy a csejdiek felé isnyitni tudtunk, és reméljük,hogy őket is sikerül bekap-csolni ebbe a tevékenység-be. Kezdtünk olyan jelké-peket is kidolgozni, amelyekezt a szándékot fejezik ki.Ilyen például a közösségeklogója.
– Hogyan készülnek Ma-

rosszentgyörgyön március
15-e megünneplésére? – Szentgyörgyön sokáigcsak a kultúrotthonban ün-nepeltük március 15-ét.2015-ben jött az ötlet, hogya katolikus templom udva-rán állítsunk fel egy emlék-művet, amely egyszerre jel-képezi a marosszentgyör-gyiek magyarságtudatát éskeresztény identitását. Ígyszenteltük és avattuk fel2015-ben a Hőseink emlé-kére állított sziklát, amely

az idénig a március 15-i ün-nepség szabadtéri helyszínevolt. Ugyanitt emlékeztünkmeg az aradi vértanúkról aMagyar Közösségi Nap nyi-tányaként. Most, hogy a köz-ség főterén Petőfi Sándorszobrát is sikerült felállítani,értelemszerűen az idéntőlitt tartjuk a szabadtéri ün-nepségünket. Az idén a Pe-tőfi-szobornál 17,30-korkezdjük közös megemléke-zést ünnepi beszédekkel,szavalattal, énekkel, koszo-rúzással. Ezt követően át-vonulunk a kultúrotthonba,ahol községünk néptánc-csoportjai, kórusai és együt-tesei egy másfél órás kul-turális műsor keretébentisztelegnek nemzeti ünne-pünk előtt.
Kérdezett: 

Nemes Gyula

Erősíteni az egymás 
iránti felelősségérzetet
– interjú Székely Szilárd pedagógussal –
Székely Szilárd neve nem ismeretlen azok előtt, akik
figyelemmel kísérik a marosvásárhelyi Római Kato-
likus Teológiai Líceum körüli történéseket, de azok
előtt sem, akik a Marosszentgyörgyön zajló aktív ma-
gyar közösségi élet ismerői. A közösségszervező pe-
dagógust az oktatási rendszerről, a fiatalok lehető-
ségeiről, a marosszentgyörgyi kulturális életről és a
közösség március 15-ére való készülődéséről kér-
deztük. 

Névjegy: Székely Szilárd János Marosvásárhelyen szü-
letett, a gyulafehérvári Római Katolikus Líceumi Sze-
mináriumban érettségizett, majd ugyanott, a Római
Katolikus Hittudományi Főiskolán folytatta a tanul-
mányait. A kolozsvári BBTE római katolikus teológia
karán diplomázott. Tanári pályafutását a sepsiszent-
györgyi Székely Mikó Kollégiumban kezdte, majd Ba-
róton és Gyergyószentmiklóson folytatta. 2006-ban
került a marosvásárhelyi Bolyai Líceumba, ahol a
már működő katolikus teológiai osztályok szaktan-
tárgyait oktatta 2015-ig. 2015–2017 közt a Római
Katolikus Teológiai Líceum hitoktatójaként dolgozott.
Jelenleg a Bolyaiban, a Szász Adalbert Sportlíceumban
és a Liviu Rebreanu Gimnáziumban tanít.
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A tatárfej, 
mely egyetlen
ilyenfajta 
emléke 
Erdélynek
Küküllővár 1177-ből villa Cuculiensis castri néven
jelentkezik, melyet Bodonnak is neveztek. 1202-ben
villa Cuculiensis castri, 1241-ben Kumelburch, 1332-
ben Kukulewar, 1398-ban Kikelleövár, 1642-ben Kü-
küllővár formában fordul elő. A vár építését a XII.
századra teszik – 1177-re –, és 1202-ben a várról ne-
vezik el a falut is. Első temploma a XII–XIII. század
fordulóján épülhetett, sőt egyes művészettörténészek
a templom ma is álló tornyát a XI. századból szár-
maztatják. 1332-ben plébániatemploma van, papja,
Domokos a pápai tizedjegyzék szerint nyolcvan dénárt
fizet, majd ismét nyolcvan dénárt. Ebből azt is meg-
tudjuk, hogy Szent István tiszteletére szentelt temp-
loma volt, ami után Küküllővárt Szentkirálynak is
nevezték. 

Az első templom 
eredetileg 
háromhajós voltAz első templom tornyá-nak megtartásával a románstílus korában új hajót ésszentélyt építenek. Az a vé-lemény, hogy eredetileg há-romhajós volt. Erre követ-keztetnek a hajóosztás nél-küli széles templomtérbőlés a főszentély két oldalánlevő egykori mellékszentélyfélkörű maradványaiból. A mellékhajók maradvá-nyai lehettek az egykori bol-tozatok támpilléreiből meg-őrzött külső támpillérek is. A gótikus korban nagyátalakításokra kerül sor. Ek-kor alakítják egyhajósra, ésépítik a tiszta gótikus szen-télyt, mely hosszúra nyúlvaa nyolcszög három oldalávalzárul. XIII–XIV. századi falfest-ménytöredékein a feltámadtJézus előtt hódoló Mária is-merhető fel, valamint a ke-resztrefeszítés és apostolok. 
Az újjáépítés emlékeA tatárjárás utáni újjá-építés emléke egy, a toronyészaki külső oldalán a vé-kony mészréteg alól feltártfestmény: tatárfej, amely atatárjárásra emlékeztette ahíveket. Valószínűleg a királyi vár-ban is volt kápolna, de az avárral együtt a XVI. század-ban – 1565-ben – elpusz-tult.Amint azt a múlt heti lap-számunkban említettük, az

első királyi vár nyomait aKisküküllő jobb partjánemelkedő hegyen találtákmeg. Utóda a falun alól, a Kis-küküllő bal partján elterülőlapályon épült Mocsárvárvolt. Ma már csak földsán-cainak nyomai emlékeztet-nek rá, mert a XVI. század-ban lerombolják. A falu középkori lakói areformáció során reformá-tusok lesznek a templom-mal együtt. A katolikus egyház a XVI-II. században kap új életre,amikor Bethlen Miklós áttéra katolikus hitre, és a kastélydombján szép kis kápolnátépíttet 1760–1769 között.Azóta Dicsőszentmárton fi-liája.
A tatárfej Köpeczi Sebestyén Józseffestőművész 1927 tavaszánés ősze elején a bethlenigróf Bethlen család törté-nete rajzanyagának gyűjtéseközben végigjárta Erdélyegy tekintélyes darabját, ésebben az útjában számtalanemléket is megörökített.Ezek között van a kükül-lővári református templomritka érdekességű emléke,egy hatalmas festett tatárfej.Ez a maga nemében való-színűleg egyetlen ilyenfajtaemléke Erdélynek, talán azegész országnak is.
A református templomKüküllővár reformátustemploma mai alakjában

úgy látszik, hogy a XIII. szá-zad második felében épül-hetett, bár egyes részleteikésőbbiek. A templom tornya min-den jel szerint egy románkori kis templom tornya,melyet a nagy mongol-ta-tárjárás után az akkor új-raépített és megnagyobbí-tott templomba foglaltak.Kelemen Lajos adataibóltudjuk meg, hogy a templomegész alapelrendezése maa román és csúcsíves ízlésközötti átmeneti korszakjeleit mutatja. Homlokzatána torony, a nyugati oromfalbefalazott, de benn jól meg-állapíthatólag félköríves kétablaka, a szintén befalazottfélkörös diadalív és a kétcsökevényszerűen kis mé-retű mellékszentély a románízlés emlékei. A többi mind az alaprajz-ban, mind a részletekben acsúcsíves ízlést képviseli.
Amit a toronyról tudni kellKöpeczi Sebestyén József-nek az 1927. év őszén ké-szített leírása szerint „…atorony két kvadrát magasés fél kvadrát széles. Köze-pétől lépcsőszerűleg elkes-kenyedik. Magassága nemegészen tizennégy méter.Teljesen téglából épült, csu-pán két hármas ablakábanaz oszlopfejek készültek kő-ből. Valószínűleg a vidékkőszegénységének, illetvea kőhiánynak tulajdonítha-tó, hogy a toronyablakok ésdíszítések ívei nem köríve-sek. A homlokzaton levő (…)

bemélyedő díszítések he-lyén nem voltak ablakok.Ezek vakolatlanul a fedélalatt a keleti oldalon is meg-vannak.…”.Így a torony felső emele-tét eredetileg két három-nyílású ablak világítottameg, melyeket két henger-ded, téglatagokból fölépített,kőfejű oszlop tagol három-nyílásúvá. Ezek közül macsak a déli áll szabadon. Akeletit eltakarja a fölemelttemplomfedél.
A tatárfejet sokáig 
mészréteg borítottaAz északi toronyfalnakaz ablakhelye magasságá-ban van az a tatárfej. Vékonymészréteg vonta be, melyaz idők folyamán részint le-pattogzott róla, amíg Se-bestyén József megszaba-dította tőle az egész képet.Kelemen még azt is meg-jegyzi, hogy a mészrétegarra vall, hogy a tatárfej aXVI. század derekán, a re-formáció elterjedésekormég szabadon állhatott afedél fölött, és a templomfreskóival együtt azt is a re-formáció után meszeltékbe.Azt is tudjuk, hogy a re-formáció a templomi fal-festményeket nem minde-nütt tüntette el, és a freskóknéhol a reformáció erdélyidiadalra jutása után félszázévvel is bemeszeletlenül ál-lottak. Föltehetjük, hogy ez Kü-küllővárt is így történhetett,mert ott a falakat a mész

alatt kétségtelenül freskókborítják, melyekből 1897-ben, a templom restaurá-lásakor több töredék nap-fényre került. Akkor belőlükegy darabot id. Nemes Ödönlerajzolt. 
Amit feltételezni lehetAmennyire a töredékbőlmeg lehet ítélni, a rendkívülkezdetleges falfestmény éskeretdísz a XIII. századnakés a XIV. század elejénekvonásait mutatja. Ha most a falképek be-meszelési idejét a XVI. szá-zad végére vagy a XVII. ele-jére föltételezzük, akkor atatárfej meszelése is a temp-lom fedélzetének 1622-i fel-emeléséig, egy ideig –mondjuk harminc-negyvenévig – ki volt téve az időkviszontagságának, amely ezta meszelést már akkor ki-kezdette. A kép befedése utánazonban a védetté vált fes-tett tatárfej az időjárástólalig szenvedett. Innen ért-hető, hogy mészfoltosanugyan, de egyébként arány-lag elég épen maradt re-ánk.
A szakvéleményezésMaga a fej és kerete a to-rony falának bevágott me-zejében, négyszögű keret-ben helyezkedik el, és stuk-kószerűen egyenlőtlenül kiis emelkedik a fal síkjából. „…alapja vöröses – mond-ja Sebestyén József leírása.–, ilyenre volt eredetileg az



egész torony meszelve. Eza vakolat legelső festése asimítás után. A tatárfej élénkrózsaszínű. A fej mérete asüveg aljáig ötvenhét cen-timéter, a nyak huszonkétcentiméter, a fej szélességea szemeknél negyvenöt cen-timéter. A tatárnak bajuszaés kis, ritkás körszakállabarna. Ezt a mű készítőjeutólag festette a rózsaszínalapra, mert sok helyen le-pattogzott. Ilyen barna aszemöldök, valamint a sze-mek kontúrja is. A szemíriszbarna, a szemcsillag helyénlyuk van. Az orr mélyen bea falba letörött. A hegyestatársüveg cinóbervörös,felhajtása fehér. A süveg vö-rös hegyébe a fedélszerke-zet fölemelése folytán egyszarufa torkollik. A fejet egy kettős, alulmegszakadó kör övezi,melynek átmérője százhar-minc centiméter cm. A ta-tárnak hosszú nyaka aljána vállba átmenőleg szűk,vörös-barna ruhája van,négy sor különböző gyöngy-sávdísszel. A felső sáv kettősharántvonalcsoportok közthárom fehér gyöngyöt, amásodik fektetett mandor-lasort, a harmadik sáv sima,

a negyedik pedig négy-négygyönggyel körített kerek ko-rongot s elöl a középen egyromán stílusú, négyes ka-rajú kereszt alak közepébenkerek korongot mutat. Aművet alul erős fekete kon-túr határolja. A körön kívüla négyszögben erős vöröslángok. Ezek a felső bal sa-rokban teljesen láthatók,másutt elpusztultak…”.Itt a festmény idejénekés vonatkozásának megál-lapításával nagyon lényegesSebestyénnek az a megfi-gyelése, hogy az egész műa torony falának – a fedélmiatt pontosan meg nemmérhető – bevágott mezejénhelyezkedik el.
A tatárfejet 
nem a torony építésekor
festették a falraSzintén a fent említettszerző véleménye szerintez a körülmény azt mutatja,hogy a tatárfejet nem a to-rony építésekor, hanem ké-sőbb festették a torony fa-lára. A freskót tudvalevőleg afriss vakolatra festik. Ígyanyagában tulajdonképpenegyesül a fal, illetve a vakolat

anyagával, és ezért addigtart, míg a fal vagy a vakolat. Minderre pedig akkor ke-rülhetett sor, amikor a nagymongol-tatárdúlás után Kü-küllővár új telepeseket ka-pott. Új temploma épült, ésazt kifestették. A párizsi egyetemi könyv-tár egyik kéziratában olyanközel egykorú adat maradtfönn, amely esetleg Kükül-lővár pusztulására vonat-koztatható.
A fej művészeti emlék-
nek több nézőpontból
nevezetesMint típuskép, a legrégibbtatárkép az egykori magyartemplomi festőművészetemlékei között, és Európá-ban egyik legrégibb képe atatár viseletnek, melynekkeleti jellegét gyöngyös dísz-eivel hangsúlyozza. A nyakalsó gyöngysávsorának dí-szítése azonban fontos kor-meghatározó is. A gyöngysorral díszítettkerek korongok és közbüla román ízlésű körkeresztnem annyira és nemcsak atatár viseletet, hanem annaka művészeti ízlésnek a korátmutatja, melyben ezt a ké-

| Központ hetilap | 2018 / 11. | március 15–21.

| ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK | / 7. /

pet festették. A toronyaljból lerajzoltfalképtöredék szintén a fres-kófestés erdélyi gyermek-korára utal. A körös, tűzko-szorúval övezett tatárfejminden valószínűséggel egyolyan mementókép, mely-hez hasonlót erdélyi temp-lomainkból többet nem is-merünk.
Befejezés 
Kelemen Lajos szavaivalMinket ezek az emlékeknemcsak a mongoljárás óri-ási pusztításaira, hanemarra is kell emlékeztessenek,hogy tartsuk számon és hoz-zuk napvilágra minden régitemplomunk művészi em-lékeit, és mentsük meg, amimég menthető. Mert nem vagyunk olyangazdagok az ilyenekben,

hogy nyolcszázados tornyokés templomok s több szá-zados falképek az ismeret-lenség sötétjében rejtőz-ködjenek, és úgy pusztul-janak el, hogy bár fölvételekés leírások ne maradjanakróluk, s örökre elvesszenekművészettörténetünk szá-mára.
Összeállította:

Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért
külön köszönet  Keresztes
Géza műépítész, műemlék-
védő szakmérnöknek; az il-
lusztrációkat, a régi és a mai
képeket Demján László mű-
emlékvédő építész a saját
munkájából és gyűjteményé-
ből küldte be a szerkesztő-
ségünkbe. További fotók: 
Csedő Attila fotográfus.
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2500
Immár nemcsak itthon, de
külföldön is érződik, hogy
csentenár van: nagy elánnal
folyik a dicső román nem-
zetállam kialakulásának
promotálása Európa fővá-
rosában is! Egy héten belülkét konferenciára is sor kerültaz Európai Parlament brüs-szeli székházában (az EP hi-vatalos székhelye Strasbourg,de Brüsszelben is ülésezik),Nagy-Románia megszületé-sének centenáriuma alkal-mából. Victor Boştinaru szo-cialista EP-képviselő „Romá-nia és az antant” címmel, ran-gos romániai és külföldi aka-démiai előadók produkálta-tásával rendezett tudományosértekezletet, Norica Nicolailiberális EP-képviselő pediga „100 év a románok nagyegyesülése óta: 1918–2018;2500 év történelem Európá-ban” címzetű reprezentatívmegemlékezésnek volt a ház-igazdasszonya, Románia Eu-rópai Unió melletti ÁllandóKépviselete és a brüsszeli Ro-mán Kulturális Intézet szer-vezésében.Utóbbi rendezvény köz-ponti üzenete: Nagy-Románialétrejötte nem a „nagy há-borúban” győztes hatalmak1920-as békediktátumának,hanem a román nép magasz-

tos egységharcának és aka-ratának tulajdonítható. Besz-szarábia 1918. április 9-én,valamint Bukovina 1918. no-vember 28-án kinyilvánítottegyesülési óhaja után Erdély1918. december 1-én, Gyu-lafehérváron nyilvánította kiegyesülhetnékét a román ki-rálysággal – hangzott el akonferencián Nagy-Romániamegalakulásának megingat-hatatlan történelmi posztu-látuma, amely „kizárólag azakkori románság egyoldalúakaratát közvetíti". CsakhogyNagy-Románia még véletle-nül se 1918-ban, hanem atrianoni békediktátum ered-ményeképpen, 1920-ban jöttlétre. És erre még rádobtaknéhány lapáttal azzal, hogyIoan Bolovan, a kolozsváriBabeș-Bolyai Tudományegye-tem rektorhelyettesének elő-adása alatt végig az erdélyiépített örökség kiemelkedődarabjainak képei sorjáztakaz óriásmonitoron – köztükjobbára a magyar, a szász ésa székely építészet remekei– úgy, mintha szerves részétképeznék a gránittömb szi-lárdságú homogén románkultúrának.A sok számadat miatt talánsokan átsiklottak Nórika ren-dezvényének címén, illetve

az abban található egyik szá-mon, idézzük még egyszer:„100 év a románok nagyegyesülése óta: 1918–2018;2500 év történelem Európá-ban”. Micsoda?? Mostanáig,az igencsak megkérdőjelez-hető dák-római folytonosságjegyében is csak mintegy két-ezer évesre taksálták a románnép életkorát, mivelhogy azelső dák király, Burebista bá-tyó időszámításunk előtt 82.és 44. között méltóztatottélni, illetve i. e. 62. és 45. kö-zött uralkodni, ergo a romá-nok legfeljebb 2080 évesek,semmi esetre sem 2500. Csakúgy unzsenír, bekhendbőlmegfejelni még félezer évvelmeglehetősen nagy blődség,csentenár ide vagy oda. Más-részt az is igaz, hogy szüle-tésnapján az ünnepeltnekbármit szabad, azaz szintebármit, íme egy (fordított)példa: ha egy negyvenévesnő (akiről pontosan tudjuk,hogy hány évet tölt) a szüli-napján azt mondja, hogy őmég csak harminchét, elné-zően megmosolyogjuk. El-lenben, ha azt hazudja, hogyhuszonöt, simán szemberö-högjük. Szóval, dolgozni csakpontosan, szépen, lódítanimeg szerényen!
Molnár Tibor

Hamarosan felújítják a so-mostetői játszótéren találhatósporteszközöket meg grille-zőhelyeket, és újabb fedettpihenőket alakítanak ki –adta hírül a minap a szekely-hon.ro. Momentán a játszó-téri eszközök le vannak ta-karva, április elejétől lehetmajd újra használni őket. Avolt szabadtéri színház körül„virágos pihenőket” alakíta-nak ki, ahol (vidám) vasár-naponként olcsó mittages-sennnel várják a kedves ma-rosvásárhelyieket, illetve azidekirándulókat.Nemrég négy újabb fedettpihenőt alakítottak ki, ahol„árnyékban lehet elfogyasz-tani a helyben megsütött vagyotthonról hozott harapniva-lót”. Közben a polgármestertovábbra is ragaszkodik a li-begő megépítéséhez, amellyela Tudor negyedből, valaminta Víkendről lehetne fellibegnia Somostetőre, és beszélt anyári színpad környékén mármegvalósított és tervezettváltoztatásokról is: az egykoriszínpad helyén egy újat ala-kítottak ki, ahova két nagyobbméretű teraszt is számítanakteraszolni, ahol a somizókmegpihenhetnek, és elfo-

gyaszthatnak egy-egy kávét,teát. „A színpad készen van, sze-retném megbeszélni a mű-vészeti iskolával, továbbánéptánccsoportokkal és elő-adókkal, hogy hétvégekéntott kis műsorokat mutassa-nak be nyáron, hogy legyenélet ama kis völgyben is, azodavezető lépcsők szomszéd-ságában pedig teraszokat ala-kítunk ki, ahonnan szép ki-látás nyílik a városra, és nyu-godtan lehet üldögélni, be-szélgetni. Azt szeretném, havasárnaponként egy hagyo-mányos ebédet is el lehetneott fogyasztani. Húslevest ésflekkent, hiszen szerintemezt nevezzük vasárnapi ebéd-nek. A Mihai Eminescu Házkonyháján készítenék el, ésodaszállítanák. Kedvezmé-nyes áron, tíz lejért adnánk,hogy bárki ott ebédelhessena családjával” – mondta Flo-rea.És most lássuk, MIVEL LE-
HETNE MÉG FOKOZNI A
SOMIRA LÁTOGATÓ VÁSÁR-
HELYI KOCATURISTÁK
KOMFORTÉRZETÉT:
☻Kedélykímélő vízszinteshullámvasút – sokkal keve-sebbe kerülne megépíteni,

mint egy hepehupás igazit,és nyugdíjasok, szívbetegekés parások is használhatnák
☻ Szellemvasút – amely-nek sötét zegeiben és zugai-ban nem csontvázak megmindenféle műszörnyek ri-ogatnák az embereket, ha-nem Peti András, a vásárhelyiszellemreptér szelleme
☻Ugrálóvár – hogy a száj-berhős tragumúrák ne csaka fészbukos csoportokbanszökjenek
☻Óriáskerék – amelynektetejéről nemcsak a várostláthatnánk a magasból, ha-nem a Somostetőt is, amitmég sose láttunk úgy
☻ Gasztro-vadaspark –ahol miután végigsimogattuka nyuszikákat, vadmalacká-kat, kinderkecskécskéket, an-tilopocskákat, bánatos szeműőzgidácskákat meg egyébédibédi szőrös állatkákat, ki-választhatnánk, hogy melyi-kükből főzzenek nekünk bog-rácsgulyást. mt

Felturbózott Somi
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Petőfi szikrája 
Maga a nagy nap, 1848.
március 15-e időjárási ér-
telemben semmitmondón
indult. Borús, hűvös haj-
nalra ébredt az ország, bá-
natosan szemerkélt az eső,
a közelgő tavasznak nyoma
sem volt. Némely krónikás
tudni vélte, ha Petőfi akkor
nincs a Pilvaxban, talán
még a forradalmat is elna-
polják egy barátságosabb
reggelre.Csakhogy a tüzes költő ak-korra már rímbe szedte anemzet akaratát – „Raboktovább nem leszünk!” –, rá -adásul szerkesztve állt mára 12 pont is. Csak a szikrakellett.Petőfi még legbőszebb pil-lanataiban is távolabbra látotta többieknél. Buzgalma a foly-tatást is beragyogta. Tudta,lángot lobbantani – márciustizenötödikét csinálni – talánmás is tud, ám parazsat őriznicsak kevesen. Ki ne ismernéa nagy nap további állomá-sait: Landerer–Heckenastnyomda, Nemzeti Múzeum,helytartótanács, Táncsics-börtön, Nemzeti Színház…Azon a 170 évvel ezelőttinapon nem folyt a vér – aharsány és önfeledt egyetér-

tés napja volt 1848. márciustizenötödike. Hogy mekkoraünneppé lett, jól mutatja:még a vörös diktatúrák semmerték betiltani a magukidején az évenkénti megem-lékezéseket.Piros betűjét ugyan 1951-től feketére cserélték a nap-tárban, de elhallgatni nemvolt bátorságuk. (Bolseviktrükkel a hatalom megpróbáltaz ünnep élére állni, kitaláltáka forradalmi ifjúsági napokrendezvénysorozatot, így ál-lítván „párhuzamba” a for-radalmat a gyilkos tanács-kommünnel és az 1945-ös„felszabadulással”.)Petőfi nem kis büszkeség-gel írja akkori naplójában,miként fogadta a Budán szé-kelő „hatalom” a nagy napvégén a forradalmi választ-mány küldöttségét: „A nagy-méltóságú helytartótanácssápadt vala, és reszketni mél-tóztatik, és ötpercnyi tanács-kozás után mindenbe bele-egyezett.” Meg aztán nem isigen volt más választása.Talán ezen a napon fogantmeg a költőben a későbbiverssor: „Hatalmas kezdeszlenni végre, nép.”
Pilhál GyörgySzolgaság vagy szuverenitás

Ha ma felteszed a kérdést,hogy mit jelent számodra1848, mit szimbolizál a ko-kárda, milyen példát és ér-téket jelenít meg a közös-séged számára Kossuth vagyPetőfi, egy mondattal vála-szolhatsz. A nemzeti szuve-renitás kiharcolását és meg-védését.Az akarat, a szándék és ahazaszeretet a fontos, szem-ben a nemzeti szuverenitástelkótyavetyélőkkel, a haza-árulókkal, a nemzet és a kö-zösség ellenségeivelHa ma felteszed a kérdést,hogy mit jelent számodra1848, mit szimbolizál a ko-kárda, milyen példát és ér-téket jelenít meg a közös-séged számára Kossuth vagyPetőfi, egy mondattal vála-szolhatsz. A nemzeti szuve-renitás kiharcolását és meg-védését.Persze a történelem ésaz igazság is bonyolultabb– mint ahogy az lenni szo-kott. Ott vannak a polgáriértékek, a szabadságjogok,vagy ott feszül annak talányais, hogy fontolva haladvavagy erőszakkal kell-e a sza-badságunkért küzdeni. De

a történelemben nincs olyan,hogy mi lett volna, ha… ésebben a kérdésben a morálishatárok kijelölése igen bajoslenne. A március 15-i for-radalmat nem lehet és nemis szabad a jó és a rossz di-menziójában méricskélni!A hősökre kell emlékezniés emlékeztetni. Megértenia haza és a magyarság füg-getlenségének üzenetét. Éspersze azt is, hogy nem elégróla beszélni, tenni is kellérte, mert ez nem lehetőség,hanem felelősség és köte-lesség a minket követő nem-zedékek felé. Az akarat, aszándék és a hazaszereteta fontos, szemben a nemzetiszuverenitást elkótyavetyé-lőkkel, a hazaárulókkal, anemzet és a közösség ellen-ségeivel. Mert ilyenek is vannakköztünk. Ilyenek is lesikegyéni, önző hasznukat,szemben a közösség mindenértékével.És itt érünk el a mához.Az 1848-as forradalom, bároly távol van időben, és olybonyolult minden célját in-nen nézve megérteni, de anemzet megvédése mint et-

hosz, ma is teljes mértékbenaktuális. Ezt ki lehet és ki iskell emelnünk az ünnepből,mert a nemzeti hovatarto-zás, a beleszületett közösségés velünk élő őseink hagyo-mánya itt él a saját és a test-véreink szívében.De ahogy mondani szo-kás: a gondolat kevés cse-lekvés nélkül. Ezért ma iscselekedni, tenni kell a ma-gyarság függetlenségéért, ahaza szuverenitásáért. Le-het, hogy korszakonként vál-tozik az ellenség, de a ha-zaért való cselekvés és azárulás mindig ugyanaz ma-rad. E között mindig tudunkés tudnunk kell különbségettenni, határvonalat húzni.Ma, amikor döntő válasz-tások előtt állunk, és amikorismét az ország és a Kár-pát-medencei magyar kö-zösség függetlensége, léteés jövője a tét, akkor is hal-lanunk kell a márciusi ifjakhangját. A nemzeti függet-lenségért életüket adók utol-só sóhaját.Látjuk Európa nagyváro-sait, ahol a nemzettudat márfeloldódott, ahol a multikul-turális társadalom már a

múlt, a párhuzamos társa-dalmak, a no-go zónák a je-len, és ki tudja, mit hoz ajövőt. Káoszt, háborút, erő-szakot, netán egy romokonépülő kalifátust?De itt van hazánk példája.Meg lehet védeni a határo-kat, meg lehet őrizni a szu-verenitásunkat, lehet együtt,vállvetve küzdeni azért,hogy mi döntsünk a sajátjövőnkről. Mert bizony áp-rilisban olyan parlamentiválasztás elé nézünk, aholvagy győz a néha-néha hi-bázó, de az országot mindgazdaságilag, mind közös-ségében újjáépíteni akaró,a szuverenitásunkat foggal-körömmel védő kormány-párt, vagy győz az ellenzékazon része, amely már bi-zonyította, hogy viselkedik,ha külső hatalom nyomástgyakorol rá. A gazdaságidöntéseket odaadja az IMF-nek vagy az unió hatalmas-ságainak; a köztulajdont el-ajándékozza a külföldi mul-tinacionális tőkének; a ha-táron túl élő magyarokatcsak másodrendű magyar-nak, valamiféle nyakunkonmaradt koloncnak tekinti;

és ha kell, akkor kardlappalés szemkilövetéssel reagála szabad véleménynyilvá-nítók hangjára. Most pediglebontaná a kerítést, elfo-gadná a bevándorlási kvó-tákat, és olyan életteret te-remtene, ahol a no-go zó-nákból kiözönlő muszlimokrettegésben tartanák a biz-tonságra vágyó magyaro-kat.Mert bármit is mondjanakmost, az elmúlt évek soránmindig a bevándorláspárti-ak mellé álltak, mindig a vé-dekezés ellen szavaztak, rá-adásul Brüsszelbe árulkodnijártak, ott és úgy kínálták asaját szolgalelkűségüket egycseppnyi hatalomért.Áprilisban tehát velük, aszemkilövetőkkel, a Brüsz-szelben árulkodókkal és avelük egy gyékényen árulóJobbikkal kell szembenéznieaz árkok felett a nemzetitábornak. Nos, ilyenkor kellhegyezni a fülünket és meg-hallani a márciusi ifjak tör-ténelmi korokon áthallatszó,örökké visszhangzó kiáltá-sát. Talpra, magyar!
Nagy Ervin 

Az akarat, a szándék és a hazaszeretet a fontos, szemben a nemzeti szuverenitást 
elkótyavetyélőkkel, a hazaárulókkal, a nemzet és a közösség ellenségeivel
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Bordó, fekete, 
hajrá MSE! 
Az idén fennállása 10. évfordulóját ünneplő Maros
megyei 4. ligás Marosvásárhelyi MSE 08 labdarú-
gócsapata nagy reményekkel kezdi a hétvégén a
2017–2018-as idény tavaszi folytatását: éllovasként
főesélyes a bajnoki címre, ugyanis a megyeszékhelyi
együttes közel tökéletes mutatóval, veretlenül, tizenkét
győzelemmel és két döntetlennel zárta a szezon első
részét. Az eddigi idény során kiegyensúlyozott telje-
sítményt nyújtó vásárhelyi csapat célja, a negyed-
osztályos bajnokság megnyerése mellett, a feljutás a
harmadosztályba. Az alábbiakban a csapattal kapcsolatos legérdekesebbinformációkat osszuk meg lapunk olvasóival.
Az MSE a legesélyesebb
a bajnoki címreA végéhez közeledik ahosszú, több mint háromhónapos téli szünet a Marosmegyei labdarúgásban. A 4.ligában az MSE előnye egye-lőre három pont a másodikSzováta, és négy a harmadikhelyezett, a címvédő Maros-oroszfalu előtt, amelyek ko-moly vetélytársai a bajnokicímért zajló küzdelemben.Rajtuk kívül még verseny-ben vannak a marosludasiakis. Amennyiben a riválisoknem veszítenek pontokat akisebb együttesek ellen, azelső hely sorsa az egymáselleni találkozókon dől el.

Az MSE hazai, a Sziget utcaiműgyepes pályán játszik leg-keményebb üldözőivel, ame-lyeket az odavágókon ide-genben szoros mérkőzése-ken mind legyőzte: 2–1-renyert Szovátán, 3–2-re Ma-rosoroszfaluban és 1–0-raMarosludason. A 4. liga tavaszi rajtja ran-gadóval indít március 16-án, hiszen az MSE a másodikhelyen álló Szovátát fogadja,az egyetlen olyan ellenfelet,amely tartotta vele a lépést.A Maros megyei 4. ligaranglistája a tavaszi idénykezdete előtt: 1. Marosvá-sárhelyi MSE 38 pont 2.Szováta 35 3. Marosorosz-falu 34 4. Marosludas 31 5.

Marosvásárhelyi Atletic 22(36–21-es gólkülönbség) 6.Marosvásárhelyi Gaz Metan22 (35–28) 7. Nyárádtő 208. Ákosfalva 19 9. Nyárád-szereda 18 10. Dicsőszent-mártoni Unirea 14 (23–42)11. Kutyfalva 14 (34–61)12. Mezőméhes 12 13. Náz-nánfalva 7 (16–42) 14.Nagysármás 7 (20–67) 15.Dános 7 (24–78)A bajnoki címért folyta-tott küzdelem mellett a lab-darúgó Románia-kupa Ma-ros megyei szakaszának 2.körében az MSE az elmúlthétvégén a Balavásári At-leticót búcsúztatta idegen-ben, 4-3 arányban, így to-vábbjutott. 

Célkitűzés: 
feljutni a 3. ligábaA csapat, amely a bajnok-ság első részében a 15 mér-kőzéséből 13-at megnyertés kettőn döntetlent játszott,nem titkolt célja, hogy mégaz idén feljebb lépjen, és azősztől a 3. ligában folytassa.Ennek érdekében a felké-szülésre nagy hangsúlyt fek-tettek. A felkészülési időszakelső felében a Sziget utcaiműgyepes pályán készültek,ahol a 3. ligás SzászrégeniAvântul ellen barátságosmérkőzést is játszottak, azeredmény 3-3. Majd egyhe-tes szovátai edzőtáborbautaztak, ahol szintén az

erőnléti edzésekre fektettéka hangsúlyt, aztán Székely-udvarhelyen, a 3. ligás helyiegyüttessel mérkőztek meg.Azon a találkozón kiütközötta kemény alapozás miattifáradtság, az SZFC-vel szem-ben 0-5-re alulmaradtak,aztán a felkészülést Maros-vásárhelyen folytatták. Romániában bármelyiknegyedik osztályos együt-tesnek előbb túl kell jutniaaz osztályozón, hogy felke-rüljön a 3. ligába. A nemrégtartott sorsolás szerint aMaros megyei bajnoknakSzeben megye győztesévelkell megküzdenie. A Szebenmegyei 4. liga megnyerésérea legesélyesebb a jelenlegi

Gólöröm MSE módra / forrás: facebook.com/mse.08.tgm
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Májeri Zoltán a svájci TV Endingen edzője lett

éllovas, eddig 39 pontot tel-jesítő ACS Păltiniş Răşinari,őt három ponttal lemaradvaaz ACS Viitorul Şelimbăriköveti, míg a harmadik he-lyen a mindössze 29 pontosMăgura Cisnădie áll. Azutóbbi két évben a feljutá-sért játszott a Maros megyeiMarosoroszfalu és Maros-ludas, de nem sikerült le-győzniük a Brassó, illetve aFehér megyei ellenfelüket. Említésre méltó, hogy aklub felnőttegyütteséneklegjobb eredményére 2012-ben került sor, amikor meg-nyerte a Románia Kupa ki-írásának Maros megyei sza-kaszát, majd egy 3. ligáscsapatot, a zalatnai Minaurtis sikerült kiütnie a soro-zatból, emellett két alka-lommal szerepelt a 4. ligá-ban a negyedik helyen, mígaz ifjúsági csapatok is jóeredményeket értek el azévek során a különböző ha-zai és nemzetközi tornákon. Mivel városunknak jelen-leg nincs élvonalbeli vagyB-osztályos labdarúgó-együttese, a klub korosz-tályos csapatai sikereinekköszönhetően is az MSE Ma-rosvásárhely legkedveltebbfutballcsapata, mely a városkedvenc alakulatává nőhetiki magát, hiszen a játékosokmind Maros megyeiek. 
A klubnál a hosszú távú
munkára alapoznakMint ismeretes, a maros-vásárhelyi sportszervezetkét éve lépett partnerségikapcsolatba a csíkszeredaitehetségkutató és -gondozóközponttal, a minap a Ma-rosvásárhelyi MSE négyújabb labdarúgóját válogat-ták be a Székelyföld Lab-darúgó Akadémia váloga-tottjába, így a megyeszék-helyi klub Csíkszeredábanlehetőséget kapott futbal-

listáinak száma nyolcraemelkedett. Az MSE négy játékosát(Molnár Dávid, SomodiKrisztián, Rigmányi Zsom-bor, Varga Róbert) az elmúltnyáron nyilvánították érde-mesnek arra, hogy a labda-rúgó-akadémia országos el-itbajnokságban szereplőegyütteseit erősítsék, a ja-nuárban rendezett legutóbbitehetségkutatón pedig, ami-kor a 2003-ban született fi-atalok korosztályában ke-resték a tehetségeket, a me-gyeszékhelyi klubtól a fel-nőttcsapatban is bemutat-kozott 14 éves Balázs LajosNorberten, Schäffer NorbertSándoron, Novák NimródBotondon, valamint a Spe-ranţától nemrégiben érke-zett Finna Lászlón akadtmeg a csíkszeredai szakem-berek szeme.„Egyelőre mindannyianitthon maradnak, de meg-hívót kapnak a SzékelyföldLabdarúgó Akadémia felké-szülési akcióira, amelyeketneves szakemberek irányí-tanak. Emellett tervben van

egy egyhetes edzőtábor aPuskás Akadémia felcsútiközpontjában, ahol igazol-hatják képességeiket, ezzelpedig lehetőséget kapnaktovábbi bizonyításra. A négylabdarúgó kiválogatása aklub keretében zajló minő-ségi munkát dicséri, hiszenaz MSE-nél egyre több gye-rek ismerkedik a futball rej-telmeivel. Gyakorlatilag min-den ifjúsági és gyermekk-orosztályban működnek cso-portok, a 2005-ben szüle-tettek csoportjában pedigaz alakulat vezeti a bajnokitabellát az őszi idény végén”– nyilatkozta a minap a helyisajtónak a klub szakmai ve-zetője, Fehér Csaba.Egyébként a 2008-ban új-raalapított mai MSE – amelyaz 1898-ban alapított Ma-rosvásárhelyi KerékpárosEgyletre (MKE) épülő és1906-ban létrejött Maros-vásárhelyi Sportegylet(MSE) szellemi örököse, ésamelyet az 1929-es városikalendárium szerint a vá-rosépítő dr. Bernády Györgypolgármester is díszelnökölt

– keretén belül több ver-senycsoport is működik ahobbicsoportok mellett. Afiatal labdarúgókat kivételnélkül FIFA-B, FIFA-C kate-góriás (egyetemi végzettsé-gű vagy egyetemi tanulmá-nyaikat végző) szakembe-rek, pedagógusok irányítják,így Popovici Tamás (2007),Dénes István (2008), Farc-zádi Attila (2010), TamásAttila, Mihály Zoltán, EmilDeteşan és Aurel Strete(2011-2012) egyben példa-képek is tanítványaiknak.
Tehetséges és tapasztalt
játékosok a keretbenAz MSE többnyire az ősziidényben is használt kerettelkezdi a bajnokságot, azonbannéhány újdonság is van azegyüttesben. Így bordó-feke-tében folytatja a Németor-szágból hazatérő German Emi-lian – aki évekkel korábbanaz 1. ligában is bemutatkozottaz ASA színeiben –, Nyárád-szeredából Tüzes László, Rad-nótról Mircea Ungur érkezetta csapathoz, és két év szünetután visszatért a keretbe Răz-

van Coman középhátvéd is.Az együttes legtapasztaltabbjátékosai közé tartozik AurelStrete hálóőr és Emil Deteşan(mindketten korábban évekigNyárádszeredában játszottak),Török Szabolcs (aki az ASAkeretében is megfordult), Ka-nyaró Péter (ő FerencvárosU19-es csapatában, a nagy-váradi Luceafărulnál, meg aSzászrégeni Avântulnál is ját-szott), akár Ciula Csongorvagy Dudás Levente is, akikmár évek óta az MSE-erőssé-gei.Az MSE kerete a tavasziidényre: Kristály Hunor ésAurel Strete kapusok; RăzvanComan, Pastor Loránd, CătălinSilaghi, Balázs Szabolcs, KádárBarna, Paul Brai, Török Sza-bolcs, Mihály Zoltán, RăzvanArdelean, Ciula Csongor, VirgilBucur, Tüzes László, CristianIernuţan, Moldován Tamás,Kanyaró Péter, Totó Szilárd,Hajdó Roland, Rareş Ruja, Du-dás Levente, Dan Velichea,Emil Deteşan, Alexandru Bo-torea, Tamás Attila és EmilianGherman mezőnyjátékosok. 
Czimbalmos 
Ferenc Attila

A marosvásárhelyi kötő-
désű egykori kézilabdázó,
majd edző, a Lyonban szü-
letett (szülei Lyonban vé-
gezték az egyetemet) 46
éves Májeri Zoltán január
1-től 2 és fél éves szerző-
dést írt alá a svájci élvo-
nalban szereplő TV En-
dingen férfi együttesével.
Májeri hét év után hagyta
ott az US Yverdon Hand-
ball Klubot, ahol az évek
során sikert sikerre hal-
mozott, egyazon időben
készítette fel a klub férfi,
illetve női csapatát (amely
2012-ben újra felkerült
az élvonalba), emellett
párhuzamosan az ifjúsági

együttest és 2016 nyarától
kezdődően az U17-es vá-
logatottat is. Mint Májeri Gabriella zon-goratanárnő, Zoltán édes-anyja lapunknak elmondta,Endingen német kanton,nyolc percre van a némethatártól, a település kézi-labdaegyüttese, a TV En-dingen a svájci élvonalbanjelenleg a 15. helyen áll. A 8 nyelvet folyékonyanbeszélő szakember 20 éveskorától külföldön tevékeny-kedik, egykoron a helyi ma-rosvásárhelyi ISK színeibenismerkedett meg a kézilab-dával, majd a Temesvári Po-litechnika csapatánál mu-

tatkozott be az élvonalban. Májeri időközben a tuné-ziai Club Africane, a franciaMulhouse és Besancon, az-tán a győri Rába ETO, a ma-cedón VV Tikes Kavarci, azizlandi Fram Reykjavik, akuvaiti Szulibihat, az ukránZTR Zaporozsje, a németVfl Potsdam, majd a svájciGrasshopers Amiticia Zü-rich, aztán a dán AarhusM/THY Handbold MTegyütteseinél kézilabdázott,utóbbi csapatnál hagytaabba az aktív sportpályafu-tást is.Játékosként a tunéziai vá-logatott első számú biztoshálóőreként vált ismertté,

de volt macedón kupagyőz-tes, majd Ukrajnában baj-nok, kupagyőztes és Szu-perkupa-győztes is, IzlandonLigakupa-győztes, Szuper-kupa-győztes lett. Mindkétországban a statisztikák sze-rint a legjobb kapus címetis átvehette, az izlandi baj-nokság álomcsapatába is je-

lölték, sőt, ő lett a szigetor-szági pontvadászat legérté-kesebb kézilabdázója is! Akuvaiti Szublibihattal meg-nyerte az Ázsiai BajnokokLigáját, majd beválasztottaka BL All-Star együttesébe,míg a tunéziai Club Africa-néval országos bajnok éskupagyőztes volt. C.F.A

forrás: www.tvendingen.ch

A 2005-ös csapat harmadik lett a Hajnal Gyula Kupan 2018 januárjában



A nap első és utolsó pil-lantása is a telefonjáé? Elő-fordul, hogy miközben be-szélget valakivel, a szemét lesem veszi a mobiljáról? Ahétköznapjaikat erősen be-folyásoló eszközhasználatátérdemes úgy szabályozni,hogy a saját életünk pillanataitteljességgel tudjuk megélni.Hogyan lehetséges ez?Több millióan látták a Yo-utube-on Gary Turk Nézz fel!című videóját. A kisfilm arrólszól, hogy milyen élmények-ből maradunk ki akkor, haahelyett, hogy a valódi világ-ban körülnéznénk, ne adj Is-ten egy élő ember szemébenéznénk, folyamatosan csaka telefonunk képernyőjét bá-muljuk leszegett fejjel. A film-ben egy nagyszerű példávalérzékelteti, hogy mi történhet,ha egy fiú nem a térképal-kalmazást böngészve döntiel, hogy merre forduljon azutcasarkon, hanem megszó-lítja az éppen arra járó lányt.A lány kedvesen útbaigazítja,sőt el is kíséri, beszélgetnikezdenek. Egymásba szeret-nek, gyerekeik, unokáik szü-letnek, és végül az ősz férfivélett fiú a betegágyában fekvőfelesége kezét fogja. A mobiljahelyett. Gary Turk londoni

srác, aki kisfilmeket készítjátszik a szavakkal. Tényekettesz egymás mellé, és világítmeg új oldalról. Több millióember látta – de vajon meg-változott egynek is a gondol-kodása a videó hatására?
Mobil helyett 
kanál a kézbenNem hiszem, hogy láttavolna a filmet az a nagymama,aki a folyamatos kütyüzéstkonstatálva arra jutott: hajönnek hozzá a gyerekek, uno-kák látogatóba, a mobiljukatkötelezően kint kell hagyniukaz előszobában. Írják meg anagyon fontos barátaiknak,ismerőseiknek, munkatársa-iknak, hogy most pár órán átválasz nélkül maradnak, merta családi ebéd erejéig csakkés, villa, kanál lehet a ke-zükben.
Kilépni a kapszulábólA családok jelentős részé-ben mindenki a maga különkapszulájában él. Képzeljükel azt a helyzetet, amikor egyanya várja, hogy véget érjena fia edzése. Várakozás köz-ben a telefonját nyomkodjamaga is, aztán megjön a gye-

rek, rögtön beteszi a fülest,és máris belekerül a sajátkapszulájába. Anyuka vezet,közben zenét hallgat, vagy abarátnőjével beszélget, azazegy autóba ül két ember, deez nem jelent együttlétet, leg-feljebb közös légtérben valótartózkodást, hiszen egyikük-nek sincs fogalma arról, mizajlik a másik kapszulájában.Sok évvel ezelőtt a televízióviharos elterjedése idején,rengeteg szakember konga-tott vészharangot, mert a csa-ládtagok nem beszélgetnek,inkább egymástól függetlenülbámulják a képernyőt. Pedigaz akkori apák és anyák mégnagyjából tudták, mit néz agyerekük. A jelen azért félel-metesebb, mert a szülők több-ségének alig van fogalma ar-ról, mit játszik és kivel tartkapcsolatot gyerekük. Az okostelefonok tömegeselterjedése előtt, aki agymo-sásra vágyott, leült a tévé elé.De mivel a tévét nem tudjukmagunkkal vinni a farzse-bünkbe, itt az új pótcselekvés:a telefonozás.A telefon elhiteti velünk,hogy fontos, pótolhatatlanemberek vagyunk, bármikorüzenhetnek nekünk, és arraazonnal válaszolnunk is kell.

Ha megérkezünk valahova,reflexszerűen kitesszük a mo-bilunkat az asztalra, ezzel isszemléltetve, hogy kereshet-nek. Ahelyett, hogy teljes va-lónkkal a másikra figyelnénk,néha odalesünk a telefonra.Pedig mennyi egyeztetést kö-vetel manapság egy barátivagy üzleti találkozó leszer-vezése, és még abban a párórában sem tudunk teljes va-lónkkal ott lenni. Még közeliismerősök között is minimumhúsz perc, amíg túljutunk afelszínes beszélgetésen, éstényleg beszélgetni kezdünk.És amikor végre ott vagyunk,hogy egymásra hangolódunk,hirtelen bezavar a telefon.Megcsörren, megjelenik a ki-jelzőjén egy értesítés, villogvajelzi, hogy e-mail érkezett.Még ha nem is reagál az illető,mindenki odakapja a tekin-tetét, és az elmélyült figye-lemből kilendíti a jelenlévőt.Kész, kiestünk a flow-ból,kezdhetjük elölről a beszél-getést, ha lesz még rá idő.
Lazulhat 
a digitális póráz?A túlzásba vitt, főleg amobilozás veszélyeire figyel-

meztető kisfilmekből talá-lunk jó párat a neten. Azegyik azt modellezi, mi tör-ténne, ha olyan műanyagtölcsért tennénk a nyakunk-ra, mint a kutyákra szoktatműtét után. Pont kitakarnáaz – megszokott pózban –ölünkben tartott telefont,így kénytelen lennénk a ve-lünk szemben ülőre nézni. Nem kétséges, hogy a te-lefon mint információs do-boz nagyon hasznos, de füg-gőséget okozó. Ha gyakrab-ban félrerakjuk, talán jobbantudjuk majd értékelni azelőnyeit. Nem az jelenti alelassulást, hogy a modern-ség minden kényelmét ésújításait eldobjuk magunk-tól, és elmegyünk hátizsák-kal a világ végére. A hét-köznapokban kell olyan tu-datosan használnunk az esz-közeinket, hogy az segítse,ne elvegye az életünket.„Nézz fel a telefonodból,zárd le a kijelzőt, ne nézdtovább ezt a videót, élj iga-zán!” – zárja Gary Turk akisfilmjét. És ez csak hoz-záállás kérdése.
Timár Tímea

\ 12. \ | KÁVÉ MELLÉ |

| Központ hetilap | 2018 / 11. | március 15–21. |

Örülhetünk, hogy nem a
távol-keleti típusú vérszí-
vó él errefelé, mert egy
olyannal való találkozásba
minden ötödik ember be-
lehal.A lesben álló kullancsoksegítségére a vadászatbanaz úgynevezett Haller szervvan, amely az első láb elsőízén található. Alkalmas akibocsátott CO2 (légzés), le-vegőmozgás, hőmérsékletérzékelésére. Ez utóbbi se-gítségével találja meg a ka-pillárisokat. A vérszíváshozrögzül a gazda bőrén, ésigyekszik a lehető legvéko-nyabb területen szúrni. Ér-zéstelenítő, gyulladásgátló,véralvadásgátló anyagot bo-csát ki, hogy zavartalanultáplálkozhasson, ami akárnéhány nap is lehet a kifej-lett kullancs esetében.Az állat térfogata ez alattakár tízszeresére, a tömegepedig százszorosára is nő-het! A jóllakott állat lepoty-tyan, és néhány nap múlva

a nőstény elkezdi rakni atojásokat, melyekben szin-tén jelen van a vírus.Az esetek kétharmadábana kullancscsípés tünetmen-tes, a maradék egyharmad-ban kialakul a betegség avérszívást követő 3-21. na-pon. Kétfázisúvá csak azérintettek további harma-dában válik.• Az első fázis csupán né-hány napig tart: influenza-szerű tünetek jellemzik: láz,hányinger, gyengeség, izom-fájdalom, fejfájás .Ekkor avírus már a szaporodást kö-vetkeztében nagy mennyi-ségben van jelen a vérbenezt nevezzük: virémiának.• Egy hét tünetmentesidőszak, de ha átjut a kóro-kozó a „véragy gáton”, a be-tegség folytatódik• Második fázis: láz, tu-datzavar, aluszékonyság,fénykerülés, tarkókötöttség,izomgyengeség, bénulás,változatos idegrendszeri tü-netek (agyhártyagyulladás,

amely érintheti az agyvelőtis, gerincvelőgyulladás).„A betegek 1-2%-át ve-szítjük el, és csaknem min-den tízedik esetben mara-dandó károsodás alakul ki.Akik átvészelik a kórképet,azok között csaknem 30%-ban memóriazavarok, dep-resszió, tanulási nehézségeklehetnek jellemzőek a fel-épülést követően. Egy életreszóló védettség jön létre.Az 50 felettiek esetében lé-nyegesen rosszabb lefolyás-ra kell számítani, és ők gyak-rabban is betegednek meg.Érdekesség, hogy összessé-gében sokkal több a férfiáldozat, mint a nő” – mondjaa doktornő.
Hogyan védekezhetünk?• Tartsunk minden kirán-dulás után kullancsvizitet ésa lehető leghamarabb távo-lítsuk el a betolakodót, csi-pesszel, a bőrhöz a lehetőlegközelebb megragadva, egy

határozott mozdulattal felfeléhúzva! Ne pánikoljon, nemszükséges orvost keresni aművelethez, ezzel is időt ve-szítenénk. A pár órán belüleltávolított, még a fertőzöttkullancs csípése esetén isminimális az esélye annak,hogy megbetegedünk, vagyisvírus vagy baktérium (Lyme-kór) jutott át  a vérünkbe.• Viseljünk világos ruhát,hogy jobban észrevegyük atámadót. Vizsgáljuk át öltö-zetünket a kirándulást kö-vetően, nehogy a lakásba be-

vigyük a vérszívót!• Legyen rajtunk hosszúnadrág, felsőruha. A zoknibatűrjük be a nadrágot, ezzelis megnehezítve az élősködődolgát!• Használjunk megfelelőszúnyogriasztót, bőrre, eset-leg a ruházatra is!• Gondoljuk a védőoltásramég időben, az alapoltásokután 3-5 évente kell majdcsak ismételni azokat a fo-lyamatos védettség érdeké-ben.
forrás: hvg.hu

Minden tízedik kullancscsípés maradandó kárt okoz

A bedrótozott mindennapok némasága
Okostelefon, tablet, laptop, Facebook, Instagram, Viber, Messenger. A felsorolást
a mai szülők, nagyszülők is tudnák folytatni, csakhogy ők az emberi érintkezés
egyéb formáját is jól ismerik, hiszen a beszélgetések, a közösségi élmények
beléjük épültek, miközben a mai tizenévesek már óvodáskoruk óta „böködik” a
masináikat. De vajon ez az új életforma hogyan befolyásolja a kapcsolatokat, és
vannak-e szavaik az érzelmek kifejezésére?


