
Kezdhetjük elölről   Korábban azt írtam, hogy az RMDSZ kiválóanért ahhoz – különösen annak Maros megyei,illetve marosvásárhelyi szervezete –, mikéntkell elpuskázni egy sima iskolaalapítást. Aminem országos, hanem kifejezetten helyi ön-kormányzati hatáskörbe tartozik. S amibőlaztán akarva-akaratlanul „ügy” válik. Méghozzánemzetközi. Lásd a magyar diplomácia, sőt,személyesen a magyar miniszterelnök, OrbánViktor közbelépését. S mindez miért? Azért,mert ez idő szerint az RMDSZ érdekérvényesítőerejéből nem futja arra sem, hogy egy helyiügynek a magyar lakosság elvárásai szerintimegoldását keresztülvigye egy helyi önkor-mányzaton.

Erdély legnagyobb 
parasztvára   Barcarozsnyó Brassótól szűk húsz kilométerre,délnyugatra, a Vidombák-patak partján, aTörcsvári-szoros bejáratánál fekszik. Egyesoklelevelek szerint a rómaiak Cumidava vagyComidava néven 106 után castrumot építetteka mai várostól négy kilométerre.

6-7. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

4. old. // TÁRSADALOM

5. old. // TÁRSADALOM

www.kozpont.ro

3. old. //   VÉLEMÉNYEM SZERINT

Milyen 
a jó vezető? Szombaton negyedik alkalommal került sorlelkész-gondnoki találkozóra a Maros-MezőségiReformátus Egyházmegyében.  Domahídi Bélamezőbergenyei református lelkész gondolataitis meghallgathattuk azzal kapcsolatban, hogymilyen is kell legyen egy jó vezetőtisztségetbetöltő személy, vagy egy rátermett főnök.
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A halogatás művészete,
avagy Pató Pál Úr 
életfilozófiájaA halogatás évezredesprobléma, hiszen máraz ősi egyiptomiak isszenvedtek attól, hogynem használják ki eléghatékonyan múlandó élet-üket. Két szavuk is volt rá:egy a hasznos halogatásra, amely afelesleges munkák későbbre halasztásával meg-óvta őket az energiapocsékolástól. És egy másikarra, amely figyelmen kívül hagyta az idősze-rűséget. 

Maros megyei hetilap
Új sorozat, XII. évfolyam // 12. szám  // március 22–28. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

Multifunkcionális stadionná
válik a hajdani Ligeti-pálya? Cosmin Blaga, a Marosvásárhelyi PolgármesteriHivatal sajtószóvivője a minap elmondta ahelyi írott sajtó egyik képviselőjének, hogy atervek szerint 2018 nyarán ismét elkezdhetika ligeti stadion korszerűsítési munkálatait. At-létikai központot hoznának létre.
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Vásárhelyen 
megállt az 
idő a női 
hajdivat 
terén 
Bár Marosvásárhelyen számos fodrászszalon
működik, nagyon fontos megtalálni azt a fodrászt,
aki igazán ért ahhoz, amit csinál, illetve a szakmáját is
szereti. Interjúalanyunk, Gál Levente Hair Artist –
hajművész szabad fordításban – pontosan ilyen,
hiszen tíz éve megtalálta élete hivatását. El-
mondta, az egyik legfontosabb tényező an-
nak érdekében, hogy hajunk egészségét
megőrizzük: ne bízzuk amatőrre annak
kezelését, festését, vágását, de hajápo-
lással kapcsolatos tévhiteket is meg-
osztott velünk. Beszélgettünk a tava-
szi trendekről, illetve a vásárhelyiek
fodrászlátogatási szokásairól egya-
ránt. Levente munkája mellett he-
tente élőben jelentkezik be saját
Facebook-oldalán, ahol hajápolás-
sal kapcsolatos tippeket oszt meg.
Számos díj bezsebelése után a
jövőben profi stylistok kineve-
lésére szeretne fókuszálni.
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KOS: Ha már itt a tavasz, komolyan kellene ven-nie a testi és a lelki méregtelenítést. Fáradságát,rossz közérzetét, a felhalmozódott méreganya-gok is okozhatják. Mindez pedig nem csoda, harossz hatással van a lelki életére.
BIKA: A héten gyakran keverheti magát kelle-metlen, kínos helyzetekbe. Ha nem akar egészhéten pirulni és elnézéseket kérni, akkor nemártana kicsivel többet gondolkodnia. 
IKREK: A következő napokban mások megpró-bálhatják letéríteni az útjáról. Ne hagyja nekik,hogy elbizonytalanítsák. Persze az nem baj, hatöbbször is átgondolja terveit és megpróbál biz-tosra menni, csak azt ne hagyja, hogy másokirigységből eltántorítsák önt.
RÁK: Érdemes odafigyelnie a megérzéseire,amelyek szinte konkrétan megsúgják, mit kellenetennie. Emellett figyelje a jeleket, az álmait, mertmost mindennek jelentése van, ugyanis aktívankapja az égiektől az útmutatást.
OROSZLÁN: Készen áll arra, hogy jelentős lé-péseket tegyen vágyai eléréséért. Készen áll el-költözni, lakást venni, külföldre menni, lefogyni,most minden változtatásra nyitott.
SZŰZ: Ezen a héten előtérbe kerül a helyes kom-munikáció és ezáltal a kapcsolatai is. Komoly né-zeteltérései támadhatnak, szinte senkivel semfog szót érteni. Emiatt igencsak nehéz és vonta-tott hete van.
MÉRLEG: Manapság kételkedni kezdett a ké-pességeiben és a tudásában. Elbizonytalanodásamiatt pedig egyre többet hibázik, nem bír úgyhaladni, ahogy eddig. Az biztos, hogy jómaga isváltozni fog és a környezete is, ugyanis mindentekintetben változások előtt áll. 
SKORPIÓ: Öntől kevéssé megszokott módon,mindenkivel kedves, odaadó, szeretetteljes lesz.Rá fog jönni, hogy ezzel nem csak másokkal teszjót, hanem önmagával is, hiszen nagyon is jó ér-zés szabadon kimutatni mások irányába az ér-zéseit.
NYILAS: A héten azt érezheti, hogy ég a lábaalatt a talaj. Kapkodni kezd, intézkedni, úgy érzi,le van maradva, hogy rengeteg a dolga és bizo-nyos feladatokat napokon belül le akar tudni.
BAK: Akármilyen nehézségbe, akadályba is üt-közik, nem várhat segítséget másoktól. Mindentegyedül kell megoldania. De ezt ne vegye rossznéven, egyszerűen egyedül kell beérnie a célba. 
VÍZÖNTŐ: A héten ideje számot vetnie és át-gondolnia, mi mindentől kellene megszabadulni.El kellene már engedni azokat a személyeketvagy dolgokat, amelyek nem szolgálják, hanemcsak hátráltatják.
HALAK: Öntől nem éppen megszokott módon,de észérvekkel próbálja orvosolni az életét. Dekivételesen pont, hogy a szívére kellene hallgat-nia, hiszen a boldogságról van szó. Először is,tudja meg, mire vágyik igazán, mit akar igazánkezdeni az életben.
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A megjelent írások nem fel tét lenül
a szer kesz tő ség véle ményét tük -
rözik!  // Szer kesztőségünk fenn -
tartja a jo got, hogy a be érkezett
le velek és más féle írások köz -
léséről döntsön. // Kéziratokat
nem őrzünk meg és nem küldünk
vissza!

Lapunk előfizethető 
Maros megye összes  

postahivatalában 
(katalógusszám: 15429),

vagy a szerkesztőség 
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alatti székhelyén .
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Védem – tavaszi börze Március 25-én 15 órátóla Sapientia EMTE campu-sában a marosvásárhelyi Vé-dem egyesület tavaszi bör-zét szervez, ahol a gyerekekáltal megunt játékok vagykinőtt holmik gazdát cse-rélnek. A tavaszi börzén el-sősorban gyermekruhák, já-tékok, könyvek, babakellé-kek, kismamaholmik várjáka vásárlókat, de a hagyo-mány szerint most is lesznekhúsvéti dekorációk.
Lengyel filmek 
fesztiválja Csütörtöktől vasárnapigzajlik Marosvásárhelyen aCinepolska fesztivál, amely-nek keretében négy lengyelfilmet vetítenek le a Művészmoziban. A vetítések min-dennap 20 órakor kezdőd-nek, a filmek román nyelvenfeliratozottak. Egy jegy 5lejbe kerül. Szervezők a Bu-karesti Lengyel Intézet ésa marosvásárhelyi K’ArteEgyesület.
Filmzene 
a Kultúrpalotában Híres filmzenék hangza-nak el a marosvásárhelyiKultúrpalota nagytermébena március 22-én, csütörtö-kön 19 órakor kezdődőrendkívüli szimfonikushangversenyen. VezényelShinya Ozaki. Műsoron: Wil-

liam Walton – Spitfire – Pre-lude, Henry Mancini – Cha-rade, Moon River, The PinkPanther, Alan Silvestri – For-rest Gump Suite, John Wil-liams – A Prayer for Peace,Jurassic Park, SupermanMarch, Hans Zimmer – Gla-diator, Pirates of Caribbean,Harold Arlen – Over the Ra-inbow, Ennio Morricone –Cinema Paradiso, MarvinHamlish – The Way WeWere, Ronan Hardiman –The Lord of the Dance. Ahangversenyre a 22-es szá-mú bérletek érvényesek. Akoncertet 23-án, pénteken

19 órakor megismétlik. 
Hagyományőrző 
gyermekfoglalkozásMárcius 24-én, szomba-ton délelőtt 10 órai kezdet-tel a tavaszi ünnepkör ha-gyományaival ismerkedhet-nek az 1–4. osztályos gyer-mekek a MarosvásárhelyiNéprajzi és NépművészetiMúzeumban. A délelőtt so-rán alkalom lesz éneklésre,népi gyermekjátékokra,húsvéti asztalterítésre, to-jásfestésre és búzavetésreis. Az eseményre a szülőket,nagyszülőket is várják. Abelépő 5 lejbe kerül (test-vérek és csoportok eseténkedvezményes jegyek vált-hatók). Jelentkezni a 
gyimola@yahoo.com e-mail-címen és a 0742-920-390-es telefonszámon lehet.Szervező a Világló Egyesületés a Néprajzi és Népművé-szeti Múzeum. A programszakmai partnere a Hagyo-mányok Háza.
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Korábban azt írtam, hogyaz RMDSZ kiválóan ért ah-hoz – különösen annakMaros megyei, illetve ma-rosvásárhelyi szervezete–, miként kell elpuskázniegy sima iskolaalapítást.Ami nem országos, hanemkifejezetten helyi önkor-mányzati hatáskörbe tartozik.S amiből aztán akarva-aka-ratlanul „ügy” válik. Még-hozzá nemzetközi. Lásd a magyar diplomácia, sőt, sze-mélyesen a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor közbe-lépését. S mindez miért? Azért, mert ez idő szerint azRMDSZ érdekérvényesítő erejéből nem futja arra sem,hogy egy helyi ügynek a magyar lakosság elvárásai szerintimegoldását keresztülvigye egy helyi önkormányzaton. Mert végül is erről szól a hétfői alkotmánybíróságidöntés, amelyben kimondták: nem a parlament dolga avásárhelyi római katolikus iskola újraalapítása. Emlékez-tetőül: a törvényhozás egyedi jogszabály által próbáltamegoldani a helyzetet, azaz törvényessé tenni az iskola-alapítást. A törvény parlamenti elfogadása után szólt isteletorokból a hozsanna, ünnepelte(tte) magát a „szövetség”mindenütt, ahol lehetett, s mindjárt fanyalgóknak, kákánis csomót keresőknek titulálta azokat, akik kételkedtek asikerben. Oszt lett, ami lett. Pofára esés nem először, sfeltehetőleg nem is utoljára. A legérzékenyebben talán azérintheti az RMDSZ felsővezetését, hogy képtelennek bi-zonyult arra, hogy a Dragnea által Orbánnak tett egyezségbetartását, betartatását elérje szövetségesénél, a PSD-nél. Az előre borítékolható, hogy ez a kudarc, ha a helyzetúgy alakul, jelentősen befolyásolhatja majd a Fidesz-RMDSZ-viszony további alakulását is. Az iskolaalapításhoz visszatérve tegyük fel a kérdést:hol tartunk most? A válasz egyszerű: sehol. Azaz mégiscsakvalahol, hiszen egyet már tudhatunk, mégpedig azt, hogyaz egészet elölről kell kezdeni. Az alkotmánybíróság köz-leményében egyértelművé tette, hogy közoktatási tanin-tézetet az önkormányzat hozhat létre a tanfelügyelőségekláttamozása alapján. Ez világos, félreérthetetlen megfo-galmazás. Még az RMDSZ jogászai is érthetik. Ha akarják.A teendő annyi, hogy a lehető leggyorsabban össze kellhívni egy rendkívüli önkormányzati ülést, amelyen megkell szavazni az iskolaalapításra vonatkozó határozatot. Ahhoz viszont, hogy az RMDSZ az eset kapcsán okkalcsorbult hitelét némileg kiköszörülhesse, szerintünkszembe kell néznie önmagával, az ügyben érintettek fe-lelősségének megállapítása, az esetleges személyi kon-zekvenciák levonása nélkül pedig ez elképzelhetetlen.Véleményem szerint.
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Szentgyörgyi László

Kezdhetjük elölrőlMilyen a jó vezető? 

„Petőfi ma marginalizált figura 
lenne a magyar közéletben”

Szombaton negyedik alkalommal került sor lelkész-gondnoki találkozóra a Maros-
Mezőségi Református Egyházmegyében.  Az Udvarfalván megtartott eseményen az áhítatot
Nyíri Hunor mezőbándi lelkész tartotta, majd Jakab István esperes Domahídi Béla mező-
bergenyei református lelkész gondolatait tolmácsolta azzal kapcsolatban, hogy milyen is
kell legyen egy jó vezetőtisztséget betöltő személy, vagy egy rátermett főnök. A következő
sorokban Domahidi Béla előadásából közlünk olyan részleteket, amelyek nem csak az
egyház berkein belül, de a világi életben is érvényesek, találóak lehetnek. A mezőbergenyei lelkészelőadásának már legelejénleszögezi, hogy meglátásaszerint a vezetés nem azonosaz uralkodással, a mások fe-letti kontroll gyakorlásával.Mindezek a vezetésnek el-torzult, beteges formái, a ha-talmat gyakorló személy túl-kapásai, és valamiképpen kö-zük van a megfélemlítés mód-szeréhez. Egyházi tiszt- éstisztségviselők sem mentesekettől a kísértéstől. Vezetőkreazonban szükség van, ez tár-sadalmi igény, sőt bibliai igaz-ság. A rend, a hatékony mun-kálkodás, a közösség védelmemiatt.Abszolút jó vezető azonbannincs! Mint ahogy abszolútmegfelelő öltözet sincsen.Függ a helyzettől, a csoport-tól, korszellemtől, elvárások-tól. Például Petőfi a maga ra-dikalizmusával ma talán szél-sőségesnek bélyegzett, mar-ginalizált figura lenne a ma-gyar közéletben. Régi, tekin-télyes igehirdetők, akik nagyhatással voltak az egyházmegújulására, lehet, hogymanapság, a gazdasági szem-lélet egyeduralma idején nemnagyon találnák helyüket azegyházban. De lássuk, mi kí-vántatik meg manapság egyvezetőtől? Domahidi Bélatiszteletes 20 kritériumot fo-galmaz meg ezzel kapcsolat-ban:
1) jó kommunikációs 

és együttmunkálkodá-
si készségNagy dumája van, szoktukmondani, de itt nem errőlvan szó, hanem arról, hogy avezetéssel megbízott személyképes legyen világosan meg-fogalmazni célokat, felada-tokat, megosztani a lényegestudnivalókat, nyíltan megbe-szélni a problémákat. Haj-landó legyen az egyeztetésre,mások véleményének és avisszajelzéseknek a meghall-gatására. Ugyanakkor legyenkész a csapatmunkára.

2) jártasság, kompetenciaEz elsősorban szakmai kö-rökben fontos. Így mondjuk:a főnöktől elvárjuk, hogy profilegyen. Nem bíznánk rá egyvakbéloperációt egy olyanorvosra, aki még nem látottszikét, de a transzplantációsintézet vezető főorvosa nembiztos, hogy jó gondnok leszegy gyülekezetben. Lehet, va-laki jó szakember, de csap-nivaló vezető. 

3) szervezőkészségTudjon embereket mozgó-sítani, stratégiákat kidolgozni,az emberi erőforrással jólgazdálkodni.   
4) önismeret, önfegyelemFontos, hogy a vezető is-merje saját erősségeit ésgyengeségeit, belső motivá-cióját. Így tud vigyázni arra,hogy kijelentéseiben, dönté-seiben ne saját sérelmei,frusztrációi, vagy elfojtott vá-gyai kerüljenek előtérbe. 
5) konfliktuskezelésEgy közösségben óhatat-lanul adódnak félreértések,megkülönbözések, viták.Ilyen esetben a vezető sze-mély lelki, hitbeli tisztánlá-tására, higgadtságára, a sze-mélyeket illetően pártatlan,az ügyet illetően elkötelezetthozzáállására van szükség. 
6) talpraesettségSok nehéz, váratlan kihí-vással szembesülhet egy ve-zető. A sportolók edzik ma-gukat, hogy a váratlan hely-zetek ne okozzanak komo-lyabb sérüléseket. Jelen eset-ben a lelki fittség az, ami se-gíthet nehéz feladatokat meg-oldani, helyzeteket kezelni. 
7) nyitottság az újra, 

megújulásraAz értékek őrzése és újakbefogadásának a helyesegyensúlya ez.  
8) átfogó szemléletElőrelátás, az összefüggé-sek jó felismerése, a követ-kezmények felmérése, tervekmegfogalmazása. 
9) őszinteség, közvetlenségA régi időkben a vezetőketnem lehetett kérdezni, nemtartoztak felelettel. Bár tár-sadalmunkban a vezető mégmindig az erős ember, akisoha nem téved, akinek min-dig igaza kell legyen, mégis

valójában az őszinteség na-gyon fontos vezetői kvalitás.A bátorság jele! 
10) határozottságJó, ha a vezető óvatos ésmegfontolt hozzáállásában,nyilatkozataiban, de vannakhelyzetek, amikor radikálisanállást kell foglalnia. Ilyen ki-állásra van szükség akkor is,ha valakit bántanak, meg-aláznak, megrágalmaznak aközösségen belül. Egy jó ve-zető ezt soha nem tolerál-hatja. 
A vezető legyen azonos
önmagával, szavaival, 
elveivel!

11) motiváló, meggyőző erőNem manipulációról, nemhátsó szándékkal véghezvittbefolyásolásról van szó, ha-nem arról a képességről, hogytudjon lelkesíteni másokat ajóra, segíteni másoknak ab-ban, hogy új felismerésekretegyenek szert, átértékeljékküldetésüket, meglássák aszépet a munkájukban. 
12) empátia, megértés,

szeretet A főnök sok esetben haj-lamos csak a maga helyzeté-ből nézni, megítélni másokat.Ez helytelen!
13) bölcsességBölcs vezető az, aki fel-használja tapasztalatait, akiismeri az időket és alkalma-kat, a cselekvését és a vissza-vonulásét is. A bölcs emberértékeli a mások munkáját,nem értékeli túl saját szere-pét, és tudomásul veszi a vál-tozásokat. 
14) bizalomteremtésDe bizalmatlan, gyanakvólégkörben nem lehet dolgoz-ni. A bizalom lelkesítő erő afeladatok végzésében. Egy jóvezető tudja, mit kire lehetrábízni, és nem csupán saját

akaratát érvényesíti, hanema rá bízott közösség együttesenergiáját fordítja a cél el-érésére. 
15) hitKapcsolat Istennel. Ez csakjó hatással lehet egy vezetőtevékenységére. Kérdés: le-het-e alkalmazni a hit szem-pontjait minden helyzetben?Úgy tűnik, még az egyházbansem. 
16) hitelességA vezető legyen azonosönmagával, szavaival, elvei-vel!
17) korrektségA vezető nem várhat elmásoktól olyat, amit ő semvállalna!  Egyenes beszédei-ben, ígéreteiben, tisztessé-gesen, méltányosan bánikmindenkivel. Azokkal is, akik

talán ellene szavaztak. Nemszemélyválogató! 
18) felelősségEgy magára valamit is adóvezető felelősséget vállal arábízottakért! 
19) tisztelet Az a vezető, aki megbe-csülésre tart igényt, megbe-csül másokat: a tisztelet lég-körét teremti meg. Aki má-sokat tisztel, tiszteletet vívki. Nem a cinkosságra alapoz,hanem a nyílt emberi kap-csolatokra.  
20) türelem, kitartásA vezető nem borulhat kikönnyen. Eltűri a vezetésiköréhez tartozók gyengesé-geit, türelemmel inti őket ajobbítás szándékával.  

Összeállította: 
Nemes Gyula
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A halogatás évezredesprobléma, hiszen már azősi egyiptomiak is szenved-tek attól, hogy nem hasz-nálják ki elég hatékonyanmúlandó életüket. Két sza-vuk is volt rá: egy a hasznoshalogatásra, amely a feles-leges munkák későbbre ha-lasztásával megóvta őket azenergiapocsékolástól. És egymásik arra, amely figyelmenkívül hagyta az időszerű-séget. Például a gazda el-mulasztotta a Nílus áradásiciklusainak megfelelőenművelni a földjét. Ez utóbbiszót nagyjából ma úgy for-díthatnánk le: terméketlen.Súlyos szó. Nem hagyhatjuk,hogy terméketlenül pereg-jen az életünk! Vajon mi okozza a legna-gyobb boldogságforrást?Egy új szerelem? Egy várvavárt gyerek megszületése?A lottóötös? Nos, kétségkí-vül ott vannak a lista élénezek az áldások. Az első he-lyet mégis egy jóval kevésbészexi öröm foglalja el. Azáltalános közérzetünket éséletminőségünket hihetet-len mértékben megdobja,ha úgy érezzük, urai va-gyunk az időnknek. PatóPár úr mosolyog gyötrel-mében…
Mindjárt, mindjárt…Az időgazdálkodás szak-irodalma csaknem százöt-ven évre nyúlik vissza, a vi-lág olyan tájain, ahol márPató Pál úr idejében is úgyvélték, hogy az idő pénz.Remek halogató kalkuláto-rok találhatóak meg a vi-lághálón, amelyek segítenekabban, hogy a Pató Pálokkiszámolják, mibe kerül ne-kik a kényelmességük. Szószerint.A leghatásosabb ered-mény egy Tim Urban nevűfiatal politológushoz köthe-tő, akit kis híján kirúgtakaz egyetemről, majd a mun-kahelyéről a folytonos csú-szásai miatt. Végül egy olyan

látványos megoldáshoz fo-lyamodott, amely örökremegváltoztatta kapcsolatátaz idő múlásával. Élete hát-ralevő napjait – pozitív mó-don a kilencvenedik szüle-tésnapjáig – betáblázta,majd kinyomtatta. Vagyismegnézte, hogy hány napottölthet még szeretteivel,hány hawaii pizza vár mégrá, hány könyvet fog mégkiolvasni, hányszor csob-banhat a nyaralás alatt. Afiatal férfi, aki még csak aharmincas évei közepén jár,mégis megette már a pizzájajavát, így már csak havi egypizzát engedélyez magának.Fájóan véges a családjávaltölthető órák száma is, hi-szen felnőttként jóval rit-kábban látja idős szüleit.Ami leírva puszta ténymeg-állapítás, az az összes kipi-pált és még hátralévő napotbemutató poszteren látvá-nyosan kijózanító.Tim Urban szerint, mi-után a Józan DöntéshozóÉnünk meghozza a döntést,az Élvhajhász Kismajoménünk átveszi az uralmat.Őt csupán két dolog érdekli,hogy amit csinál, az könnyűés élvezetes legyen. Lelkünkönsorsrontó erői bármikorkészek arra, hogy letérítse-nek minket a helyes útról,ott van mondjuk a Facebo-ok-hírfolyam. Mit számít aza néhány perc, esetleg 1-2óra kattintgatás? Mindent!A Halogatóknak szeren-csére van egy őrangyala: aPánikszörny! Velünk van,amikor közeleg egy határ-idő, felvetődik a kirúgás,megszégyenülés veszélye.Az Élvhajhász Kismajom –aki retteg a Pánikszörnytől– ilyenkor fejvesztve mene-kül, és visszaadja a kor-mányt a Józan DöntéshozóÉnünknek.Tim Urban szerint nagy-jából ezzel a mintázattal ír-ható le a halogatók rend-szere. Látszólag működő-képes és eredményes, va-lójában azonban végtelen

frusztráció forrása. Minthaörökösen egy váróterembenülnénk az utcai forgalmatbámulva, és soha nem lép-nénk be a terembe, ahol el-végezhetnénk a dolgunkat.
Belső óra 
és az objektív időPató Pál Esztergom vár-megye alszolgabírójakéntdolgozott, és valóban ráé-rősen intézte teendőit. Eza mentalitás nem volt ritkaa kisnemesek körében, aki-ket nem fogott dologra apénztelenség, viszont nemis érezték úgy, hogy mun-kásságuknak különösebbsúlya volna. Képzeljük el,hogy Pató Pál úrnak vanFacebook-profilja, okoste-lefonja, és szép színes tele-víziója. Ezek a remek talál-mányok lehetővé tennék,hogy bárhol, bármikor dol-gozzon, filmeket nézzen, kö-zösségi oldalakon lógjon,megossza ismerőseivel azélet - lassú - folyásával kap-csolatos felismeréseit. A túlsok információ, túl sok dön-tés, lehetősége valószínűlegtovább bénítaná szegény,amúgy sem túl hatékony el-méjét.A McKinsey Global Insti-tute szerint a fejlett világbanegy átlagos munkavállalónapi két és fél órát tölt e-

mailek olvasásával és meg-válaszolásával. Bár nekünk– szemben a tizenkilencedikszázadi kisnemessel – na-gyon is szükségünk vanmunkára, önképzésre,sportra, kapcsolataink ápo-lására, a hatékonyságunknem sokban különbőzikPató Pál úrétól. Mi is abbanreménykedünk, hogy a kö-dős jövőben valamikor egy-szer majd ideálisabbak lesz-nek a körülmények ahhoz,hogy az élet macerásabbfeladatait elvégezzük. Csakelvétve áldozunk fel rövid-távon bármit a hosszabbtávú céljaink érdekében.Van, aki tudattalanul iskategorizálja az előtte állófeladatokat nehézségükalapján, előreveszi az érde-kesebbet, fontosabbat, arosszabbat pedig halogatja.Ezzel a stratégiával egyér-telműen rosszul jár: ha an-nak ellenére befejezi a fel-adatot, hogy később kezdetthozzá, csak megerősíti ma-gát a halogató viselkedésé-ben. Ha viszont nem sikerülbefejeznie, akkor nyilvánkomoly stresszt jelent szá-mára a mulasztás.Ez rosszul hangzik, demost jön a felmentős része:a kutatók szerint az elodá-zás hátterében nem lusta-ság, hanem bizonytalansá-gérzés áll.Akkor halogatunk, ha

nyomasztó feladat tornyosulelőttünk. Nem véletlen, hogykét személyiségtípusra, akudarckerülőre és a maxi-malistára jellemző legin-kább az elodázás. A kudarc-kerülők sokkal szívesebbenszembesülnek azzal, hogynem tudják beosztani azidejüket, mint azzal, hogyvalami meghaladja a képes-ségüket. A maximalisták pe-dig hajlamosak túlvállalni,majd folyamatosan ostro-mozni magukat, ami megintcsak önbénító stratégiáhozvezethet. Az ideális körül-ményekre várnak, amikorminden összevág a munkaelvégzéséhez.No és ott vannak azok,akik bonyolult kapcsolatbanállnak az idővel.A neurobiológusok sze-rint a halogatás biológiaigyökerei az agyi működés-ben, illetve a genetikai örök-ségben keresendők. Vannakemberek, akiknek a belsőórája máshogy jár, mint azobjektív idő, mintha egymásik időzónában élnének.Ahhoz, hogy megszabadul-junk elvégzendő feladatainkvégtelen listájától, csalá-dunk szemrehányó pillan-tásaitól, rengeteg éjszaká-zástól, örökös bűntudattól,mindenekelőtt azt kell meg-fejtenünk, mi az, ami blok-kol.
Timár Tímea

A halogatás művészete, avagy Pató Pál Úr életfilozófiája

„Ej, ráérünk arra még!”
A halogatás évezredes probléma, hiszen már az ősi
egyiptomiak is szenvedtek attól, hogy nem használják
ki elég hatékonyan múlandó életüket. Két szavuk is
volt rá: egy a hasznos halogatásra, amely a felesleges
munkák későbbre halasztásával megóvta őket az ener-
giapocsékolástól. És egy másik arra, amely figyelmen
kívül hagyta az időszerűséget. Például a gazda elmu-
lasztotta a Nílus áradási ciklusainak megfelelően mű-
velni a földjét. Ez utóbbi szót nagyjából ma úgy for-
díthatnánk le: terméketlen. Súlyos szó. Nem hagyhatjuk,
hogy terméketlenül peregjen az életünk! 
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Vásárhelyen megállt az
idő a női hajdivat terén

– Milyen indíttatásból vá-
lasztottad a fodrász szakmát? – Már 15 éves korombannagyon menőnek, érdekesszakmának találtam. Nemmellesleg vonzott az alkotás,szerettem kreatívan gondol-kodni, akkoriban fa dom-borműveket is készítettem.Úgy véltem: ebben a szak-mában találkozik a művészeta munkával. A végső moti-váció egy 2006-os, budapestifodrászkonferencia volt, azó-ta életem része, szenvedé-lyem, a munkám és a hiva-tásom. 

–  Mennyi időt tesz ki a
munkádból a továbbképzés,
szemináriumokra való járás?– Elengedhetetlennek tar-tom az új festési és vágásitechnikák elsajátítását, ésarra bíztatom a tanulóimat,kollégáimat is, hogy folya-matosan képezzék magukat.Úgy gondolom, havi egy to-vábbképzés elég ahhoz, hogykövetni tudjuk a trendeket.

– Mennyire fontosak a díjak
ebben a szakmában?– Tizenévesen egy cél le-begett a szemem előtt: hogyprofi és elismert fodrász le-gyek. A nehéz kezdet ellenérea tanáraim, mestereim láttakbennem valamit, és mindigarra bíztattak, hogy többethozzak ki magamból – ami-ért hálás vagyok nekik. Azelején ők segítettek a verse-nyekre benevezni a kapcso-lataik révén. Később jóma-gam is rájöttem, hogy vantehetségem, és elég elszántvagyok ahhoz, hogy ered-ményes legyek. Pályafutásomsorán számos nemzetközimegmérettetésen vettemrészt Csehországban, Szlo-vákiában, Budapesten. Je-lenleg a csapatom építésérekoncentrálok, és nem titkoltszándékom, hogy olyan profifodrászcsapatot képezzek ki,akik a világbajnokságon ismegállják a helyüket, és akáraz országunkat is képviselnitudják.

– Mi a legnagyobb kihívás,
nehézség számodra ebben a
szakmában?– Az első a szakmai érté-kek mentén lévő munka, amásik a kliensekkel való kap-csolattartás. Számomra atechnikai munka mindigkönnyebben ment, mint avendégekkel történő inter-akció. Nagyon sokféle embermegfordul a szalonban, ígytőlünk, fodrászoktól ez nagy-fokú flexibilitást követel. Fo-lyamatosan dolgozom azon,hogy minden vendéggelmegfelelő kommunikációttudjak fenntartani, és elége-detten távozzanak a szalon-ból.

– Melyek a legnagyobb tév-
hitek, ami a hajápolást ille-
ti?– Az első és legnagyobb,hogy sokan azt hiszik, hogyegy bioboltban beszerzettargánolajjal ápolhatják a ha-jukat. Ezek az olajok nyersek,nem a hajra optimalizáltak,és nem olyan finomítottak,hogy behatoljanak a haj szer-kezetébe, így ezek haszná-latának nincs értelme.  A másik, hogy sokan el-hanyagolják a balzsam ésmaszkok használatát, de el-várják a tévében reklámozottcsodaszertől, hogy a töre-dezett hajvéget visszaépítse.Nem győzöm hangsúlyozni:a hajápolás lényege a meg-előzés, hiszen a károsodotthaj sorsa legtöbb esetben avágás.

– Mi az az öt dolog, amit
be kell tartani, hogy egész-
séges hajunkat megőrizzük?– A rendszeres hajvágásbevezetése, a második amegfelelő ápolószerek, profitermékek használata, vala-mint ezeknek a hajtípusravonatkozó beállítása: nemugyanazt használjuk vastagszálú, természetes barna haj-ra, mint szőkített, göndörhajra. A harmadik nagyonfontos szabály, hogy megfe-lelő eszközöket használjunk,

(hajformázó, hajszárító) hi-szen ezek minősége megha-tározza azt, hogy tönkreteszivagy kíméli a hajat. Érdemesfodrásztól tanácsot kérni eztilletően, illetve nagyobb ösz-szeget befektetni ezekbe azeszközökbe, mert hosszútá-von a hajunk megköszöni.Negyedik aranyszabály: min-dig használjunk hővédőszert.Az ötödik és talán a legfon-tosabb: ne bízzuk „amatőrre”frizuránk festését, formázá-sát, mivel ennek is nagy sze-repe van abban, hogy hajunkegészséges maradjon.
– Milyen az ideális hajgumi,

illetve fésű? – A hajgumival kapcsolat-ban fontos odafigyelni mi-lyen anyagból készült, ha le-het, ne legyen gumiból. Aflexibilis, rugós anyagból ké-szült, spirálszerű kíméli ahaj felszínét, ugyanakkor fe-szes tartást ad. Ami a fésűketilleti, tudni kell, hogy min-denik fajtának megvan a sze-repe, és ezeknek megfelelőenkell használni őket. A hajbontásához a hajkeféketajánlom, ezek közül a vad-disznószőrrel készülteket,vagy akár egy jobb minősé-gű, műanyag hajkeféket, fé-sűket ajánlanám. Szeretnémkiemelni itt is a jó minőségű,profi eszközök fontosságát.Érdemes szaküzletekbe lá-togatni, vagy fodrászunkatmegkérdezni, hogy hajtípu-sunkhoz melyik fésű vagykefe illik.
– Hogyan látod, a vásár-

helyi nők követik a hajtren-
deket, egyáltalán áldoznak
arra, hogy szakember vágja,
fesse, ápolja a hajukat? – Vannak, akik teljesen el-hanyagolják a hajápolást, depersze létezik ennek az el-lentéte is. A legnagyobbprobléma, hogy sokuk nemszakembert választ haja ke-zeléséhez, holott ez az egyikkulcs az ápolt és egészségeshajhoz. Ugyanakkor szem-mel látható a trendek köve-

tésének hiánya. Az utcán sé-tálva is megfigyelem, hogya nők nagy részének a hajaazt tükrözi, mintha megálltvolna az idő.  Éppen ezértarra buzdítanék mindenkit,hogy merjenek nyitni az újfelé. 
– Hát a férfiak esetében

mit tapasztalsz? – Néhány éve a férfiak be-előzték a nőket.  Egyre na-gyobbak az elvárásaik a fri-zurájukkal kapcsolatban. 9-10 évvel ezelőtt – amikor aszakmát kezdtem – a férfiaknagy részét nem érdekelte,hogy hajuk divatos vagy sem,a lényeg az volt, hogy rövidrelegyen vágva. Azonban máramár a fiatalabb generációnagyon sok időt és pénztszán arra, hogy divatos ésrendezett frizurája legyen,ezt pedig jó látni.
–  Mi a 2018-as tavaszi-

nyári vágás és színdivat? – A személyes stílus és azéletkor is meghatározza afrizuraválasztást. Ám azt lá-tom, hogy a középhosszúbob frizura idén is nyerőlesz. Forma szempontjábólmég rövidebb, még lazábbfrizurák nyernek teret. Las-san elbúcsúzhatunk a hosz-szú, egyenes hajformáktól,és a könnyedebb frizurákfognak hódítani, lágy és lazatengerparti hullámokkal. To-vábbá egyre divatosabb afrufru, ami nagyon fel tudjadobni frizuránkat. Ami aszínt illeti, a balayage haj-festés fog tarolni a szőkeezeregy árnyalatával. A ta-valyi évben is rengetegszerdolgoztam ezzel a techniká-

val, amit kifejezetten kedve-lek, mivel kreativitást igényel,és számomra is kihívás, hogya végeredmény művészi,komplex és egyedi legyen.Az alkalmi hajviseletek terénnői divatban nagy változásranem számítok, továbbra isdivatosak lesznek a fonások,hullámkontyok, valamint akettő kombinációja.
– Mire vagy a legbüszkébb

eddigi pályafutásod alatt? – Nem vetettem számotmég ezzel, de szép eredmé-nyeket tudhatok magamé-nak, és remélem, a csapa-tommal még jobbak leszünk.De mégsem a büszkeséget,hanem hálát érzek: a ven-dégeim iránt, akik szeretnek,megbíznak, kitartanak mel-lettem. A boldog, elégedettvendég számomra fontosabbbármilyen díjnál. Ez az énfizetségem, ezért csinálom.
– Hol látod magad 10 év

múlva? – Remélem, fodrászok to-vábbképzésével fogok fog-lalkozni. Olyan stylistok ki-nevelését tartom fontosnak,akik szeretik a szakmát, ígyszomjazzák a tudást, és haj-landóak időt, illetve energiátfordítani a fejlődésükre. Amásik álmom egy olyan fod-rászközösség alapítása,amely kreatív, innovatív éshajlandó a nyitásra a kollé-gák fele. Nincs szükség a fö-lösleges versengésre, hiszmindenki megtalálja a sajátkliensi körét. Úgy vélem, egyilyen csapat tagjai egyenkéntis jók, de együtt nagyszerűeklehetünk.
Pál Piroska

Bár Marosvásárhelyen számos fodrászszalon működik,
nagyon fontos megtalálni azt a fodrászt, aki igazán
ért ahhoz, amit csinál, illetve a szakmáját is szereti.
Interjúalanyunk, Gál Levente Hair Artist – hajművész
szabad fordításban – pontosan ilyen, hiszen tíz éve
megtalálta élete hivatását. Elmondta, az egyik leg-
fontosabb tényező annak érdekében, hogy hajunk
egészségét megőrizzük: ne bízzuk amatőrre annak
kezelését, festését, vágását, de hajápolással kapcsolatos
tévhiteket is megosztott velünk. Beszélgettünk a
tavaszi trendekről, illetve a vásárhelyiek fodrászlá-
togatási szokásairól egyaránt. Levente munkája mellett
hetente élőben jelentkezik be saját Facebook-oldalán,
ahol hajápolással kapcsolatos tippeket oszt meg. Szá-
mos díj bezsebelése után a jövőben profi stylistok
kinevelésére szeretne fókuszálni.

Díjai:
•2012, negyedik hely ~ HAIRDRESSER OPEN ~ Csehország,
Divat kategória

•2013, harmadik hely ~ O.M.C. Majstrov Stvar ~ Szlovákia,
Női hajvágás, divat kategória

•2014, első hely ~ O.M.C. Majstrov Stvar ~ Szlovákia, Női haj-
vágás, divat kategória

•2014, ötödik hely ~ Budapest Open Europe Cup by MOSZI
Női hajvágás kategória, második hely Teljes Divat kategória
és második hely és összesítésben második hely
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Erdély 
legnagyobb 
parasztvára
Barcarozsnyó Brassótól szűk húsz kilométerre, dél-
nyugatra, a Vidombák-patak partján, a Törcsvári-
szoros bejáratánál fekszik. Nevének végső forrása
valószínűleg a szláv žrŭnovy „malomhoz tartozó”-
ből alakult; ebből népetimológiával keletkezhetett a
nyelvjárási német alak (első említése 1331-ből: Ros-
nou) – utóbbi a német Rosenau („rózsaliget”) szónak
felel meg. Magyar neve szintén a németből származik,
előtagját pedig a helységnévrendezés során a felvidéki
Rozsnyótól való megkülönböztethetősége érdekében
toldották hozzá. Oklevelek tanúsága szerint, a rómaiak
Cumidava vagy Comidava néven 106 után castrumot
építettek a mai várostól négy kilométerre északkeletre.
Valószínű, hogy azonos néven a város határában ko-
rábban dák erőd is létezett, de nem világos, hogy a
castrum helyén vagy a várhegyen. A castrum 250
körül leégett. 

Erdély legdélebbi 
szász településeA rozsnyói várat egyes vé-lemények szerint a NémetLovagrend építette 1215 kö-rül, mások az első, 1241-1242-es tatár betörés utánrateszik építését. Első írásos említése 1331-ből való, 1335-ben már el-lenállt a tatárok támadásának. A település első lakói szásztelepesek voltak, a XIV. századvégétől költöztek be déli fer-tályára görögkeletiek. Őket akorabeli iratok bolgároknaknevezik, de valószínűbb, hogyvlachok lehettek – negyedü-ket a brassói Bolgárszeghezhasonlóan Belgereynek ne-vezték. 1421-ben a török dúlta fela települést. 1427-ben a vára város birtoka lett. Ugyan-ezen évben az itt időző Lu-xemburgi Zsigmond vásár-tartási joggal látta el. 1513-ban ismét a török pusztította,1585-ben leégett. 1612-ben Báthori Gáborfoglalta el a várat, miután avédőknek elfogyott az ivóvi-zük. 1655-ben és 1658-bana tatár, 1660-ban Mikes Mi-hály kancellár hadai ered-

ménytelenül ostromolták avárat, de a várost feldúlták. 1688-ban Badeni Lajos őr-gróf csapatai fosztották ki. 1708-ban Rabutin seregefelégette, majd 1718-ban is-mét leégett, 1719-ben pedigpestisjárvány pusztította.
A nehezen 
megközelíthető várA város keleti részén emel-kedő százötven méter magasVárhegy tetején épült a ke-let-nyugat irányban hosszanelnyúló, szabálytalan alapraj-zú vár, melynek tekintélyesmaradványai emelkednek amagasba.A nehezen megközelítővárhoz két út vezet fel. Azegyik egy könnyebben járhatórégebbi szekérút, a másik pe-dig a város főteréről indulómeredek gyalogút.
A vár tornyaiA vár délkeleti szegletébenlévő egyetlen, felvonható vé-dőráccsal védett bejáratát, afelette emelkedő négyszögalaprajzú kaputornyot, az elé-je épített, megközelítően köralakú, közel húsz méter át-

mérőjű, felvonóhíddal meg-erősített külső védőmű védte. A kaputornyon át az út aháromszög alaprajzú belsőudvarba vezet, melynek szé-lessége körülbelül ötven mé-ter, hosszúsága pedig száz-hatvan méter. A keleti fal középső részénegy ötszögletű, ágyúlőrések-kel ellátott kétemeletes vé-dőtornyot, északi végén pedigegy négyszögletes tornyotépítettek. 
A sziklába vésett kútA belső vár déli falát két-,az északit három négyzet ala-kú külső torony, a nyugaticsúcsban végződő falat pedigegy félkör alakú külső erő-dítmény védelmezte. A falak tetejét pártázatosvédőfolyosóval látták el, me-lyek maradványai ma is meg-figyelhetők. A várudvar északnyugatirészén van a körülbelül száz-negyvenhat méter mélységűkút, melyet 1623 és 1640 kö-zött véstek a sziklába. Az udvart különböző ren-deltetésű épületek fogták kö-rül, melynek többsége a vé-dőfal belső oldalához épült. 

A várudvar sziklás és egye-netlen felszínén állt az 1650-ben emelt várkápolna. 
A vár épületeinek 
nagy része összeomlikA már említett keleti falészakkeleti és délkeleti bás-tyáitól egy magas védőfal in-dul ki félkör alakban, közelkétholdnyi területet véve kö-rül; a falak találkozásánál egyerős, négyszög alaprajzú ka-putorony épült melynek ma-radványai még megtalálhatók.  A vár épületeinek nagy ré-sze az 1502. október huszon-hatodikai földrengéskor azöregtoronnyal és a kápolnávalegyütt összedőlt. A romokból új épületeketépítettek, az egyikben egykoriskola volt, a másikban pedigmúzeum működik.
Már a rómaiak erődöt
emeltek a Barca-patak
partján, melynek neve 
Comidava voltEgyes vélemények szerinta várat a XIII. század elején aII. Endre király által betelepített,de tizenkét év múlva kiűzöttnémet lovagrend építette. Kiss Gábor, az Erdélyi vá-rak, várkastélyuk című mun-kájában ír arról, hogy a németlovagoknak itt – okleveleinktanúsága szerint – Kreutzburgnevű kővárukon kívül négyfaváruk volt, de azt nem tud-juk, hogy Rozsnyó köztükvolt-e. Valószínűbbnek látszik,hogy a várat a XIV. századvégén vagy a XV. század elejénépítették, hiszen a török gyak-ran veszélyeztette ezt a vi-déket. A város meglétére egy

1331-ben kelt oklevél sze-mélyneve: Johannis et Iacobifratum megni de Rosnau utal. Ahogyan felvezetőnkbenröviden már mi is említettük,ez évben a Rozsnyai, vagymás néven a Brassai családtagjai Feketehalom várát át-adták a királynak, és ezértrokonuk, a hűtlenségbe esettSalamon brassai ispán összesbirtokait, köztük Rozsnyót ismegkapták. 
A várat Báthori Gábor 
ostroma után átalakítjákZsigmond király 1427-benRozsnyó királyi mezőváros-ban keltezi levelét, melybenMaróthi János macsói bánnakbirtokokat adományozott.Ez évben lett a vár Rozsnyólakóinak birtoka, akik továbbkésőbb bővítették és erősí-tették. Ebben az időben a telepü-lés lakói az élelmiszerkészletés vagyontárgyak biztonsá-gosabb elhelyezésére kam-rákat építettek, ahol magukis menedéket találtak.Más adatok szerint viszonta várat csak Báthori Gábor1612. évi ostroma után ala-kítottak át. 
Báthori országos vásár
tartását engedélyeziZsigmond király gyakrankereste fel a várost, melynekcsütörtöki napra vásártartástengedélyezett, és más kivált-ságokban is részesítette.Báthori Gábor 1612-bennemcsak megerősítette eze-ket a kiváltságokat, hanemévi két országos vásár tartásátis engedélyezte.A rozsnyóiaik 1540-benváruk erősítésére évi huszon-



öt forint adóelengedésbenrészesültek, mely összeg aztmutatja, hogy nem lehetettvalami nagy vár, hiszen ekkormindössze egy porkoláb ésnégy darabont volt az őrséglétszáma. 
A szászok kétszínű 
magatartása miatt 
Báthori elfoglalja a váratSzintén Kiss Gábor mutatrá arra, hogy egy feljegyzésszerint 1562-ben János Zsig-mond is megfordult itt. 1612-ben a szászok két-színű magatartása miatt Bát-hori Gábor fejedelem haddaltámadt a városra, mikre a la-kosság a várba menekült. 

Báthori kétnapi ostromután a várat elfoglalta, mivelkút hiányában a védők vizeelfogyott, és így kénytelenekvoltak megadni magukat. Orbán szerint viszont, Düz-mer Péter bíró csak a hetediknap adta fel a várat vízhiánymiatt. Egy év múlva a fejedelemmegbocsátott, és Törcsvárávalegyütt Rozsnyót is visszaadtaa szászoknak.
1650-ben felépül 
a vártemplomOkiratok tanúskodnak arról,hogy a vár kijavítását azonnalmegkezdték. A kút kivéséséhezis hozzáfogtak, ami 2 ezer fo-

rintba került, és egyes feljegy-zések szerint állítólag huszon-nyolc évig tartott.1650-ben a felépült a vár-templom és a lelkész lakása is. A jószágok védelmére avár keleti oldalán kétholdnyiterületet fallal kerítettek be,melynek bejáratára erős ka-putornyot emeltek. 
Bádeni Lajos őrgróf 
csapatai kifosztják 
a várostA vár kiépítésének köszön-hetően az 1658. évi tatár be-töréskor sikeresen álltak ellenaz ostromnak, majd két évmúlva, 1660-ban II. RákócziGyörgy kancellárja, Mikes Mi-
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hály is eredménytelenül ost-romolta. 1688-ban a szászok nagyörömmel fogadták Bádeni La-jos őrgróf csapatait, akik en-nek ellenére kifosztották avárost. 
A földrengés következmé-
nyei: leomlik az öregto-
rony, a kápolna…II. Rákóczi Ferenc szabad-ságharca idején a kurucok,majd Rabutin serege vonultbe, és az utóbbiak 1718-banfel is gyújtották Rozsnyót. Atűz átterjedt a várra, épületeia lángok martalékaivá lettek.Alig állították helyre, 1802-ben hatalmas földrengés rázta

meg az erődítményt: leomlottaz öregtorony, a kápolna, araktárak nagy része, a falakpedig megrepedtek. Miután a vár hadi jelentő-sége megszűnt, állagával senkisem törődött és Rozsnyó várapusztulásnak indult.
(befejező rész a következő

lapszámunkban. Benne: 
Barcarozsnyó régi templomai)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bocsátott
dokumentációkért külön köszönet
Keresztes Géza műépítész, mű-
emlékvédő szakmérnöknek; az
illusztrációkat, a régi és a mai
képeket Demján László műem-
lékvédő építész a saját munká-
jából és gyűjteményéből küldte
be a szerkesztőségünkbe. 



A víz világnapja egy évente
ismétlődő esemény (vél-
hetően a víz körforgása mi-
att), melyet 1993 óta min-
den évben március huszon-
kettedikén tartanak meg;
célja, hogy ráirányítsa a fi-
gyelmet a mindenki szá-
mára elérhető tiszta víz
fontosságára és az édes-
vízkészletek veszélyezte-
tettségére. A világnapot1992-ben, a Rio de Janeiró-ban tartott nemzetközi Kör-nyezet és Fejlődés konferen-ciát követően kezdeményezteaz ENSZ közgyűlése (akko-riban még az ENSZ döntött,nem Magyarország).A 2018-as Víz Világnapnemzetközi szlogenje nemvéletlenül lett a „Védd ter-mészetesen!”. Bolygónk egyiklegégetőbb problémájával ahuszadik században csak re-gionális szinteken foglalkoz-tak a nemzetek, mára azon-ban már nem csupán a víztisztasága a globális kérdés,mivel az árvizek, az aszályok,az egyetlen patakukba kakálómaszájok, a vízszennyezésmegsatöbbi mind károsítjáka növényzetet, az állatzatot,a talajt, a folyókat, a tavakat.Hogyan csökkenthetjük azezek által okozott károkat?

Hogyan szabhatunk gátat akörnyezetszennyezésnek? –teszik fel a meglehetősen köl-tői kérdéseket vízügyi akti-visták világszerte, mint pél-dául a Frissvíz (a Greenpeaceegyik hableányvállalata), azÁsványvíz International (azAmnesty International fiók-szervezete), a Neiddki Bi-zottság (a Helsinki Bizottsághaljog-védő szárnya) vízgágamunkatársai meg egyéb víz-fejűek.
VIZES ÉRDEKESSÉGEK

► A felnőtt ember testé-nek 65-70%-a víz, de idősebbkorra ez az arány jelentősencsökken; egy 112 éves japánvénasszonynak például márannyi víz sincs a szervezeté-ben, amennyiben félkemény-re lehetne főzni egy fürjtojást.A különböző szervek eltérőmértékben tartalmaznak vi-zet: az agy kb. 78, a szív 77,a szem üvegtestének 99 szá-zaléka víz, de a legnagyobbvíztartalmú a könny, amely-nek 99,5 százaléka víz, a ma-radék pedig fele-fele arány-ban csipa és bánat
► A víz az egyetlen elema Földön, amely megtalálhatóa természetben mindhárom

halmazállapotában, bár eztegy Duracell-elem is tudja,ha bedobod a tűzbe, mertakkor elkezd füstölni és szét-folyni
►Földünk zárt rendszer-ként működik, ami azt jelenti,hogy se nem veszít, se nemnyer extra anyagokat (akár-csak az RMDSZ, 25 éven ke-resztül, a „fiatalítás” előtt).Az a víz, ami évmilliókkal ez-előtt is jelen volt bolygónkon,ma is itt van, ergo gyakorla-tilag dinoszaurusz-vizeletetiszunk
►Mintegy másfél milliárdember nem jut tiszta, egész-séges vízhez a Földön, de eznem magyarázza a migrációt,mert a migránsok pénzt, la-kást, kocsit és szőke nőt kö-vetelnek, nem vizet
►A közép-afrikai nők át-lagosan 16 órát töltenek elegy héten vízgyűjtéssel, amicsak egy órával kevesebb,mint amennyit a közép-eu-rópai nők naponta fészbu-kozással
► Egyetlen csésze kávé-hoz szükséges kávészemek(kábé harminc gramm) elő-állításához 140 liter vizethasználnak el, és akkor aplusz egy csésze vizet nemis számoltuk; egy kiló rizshez

5000 liter vízre van szükség,alkalmasint ezért kerül többeegy csomag Basmati rizs aLidl-ben, mint öt köbméterhidegvíz
►Maga a víz nem vezetiaz áramot, csak a benne lévőszennyeződések, szóval ha akádban ülve szárítod a haja-dat részegen, s beleejted akészüléket, akkor azért kre-pálsz meg, mert már rég nemfürödtél
►A zsiráfok tovább bírjákvíz nélkül, mint a tevék; erre

egy kegyetlen afrikai zooló-gus jött rá, aki egy-egy ket-recbe zárt zsiráfot és tevétszomjaztatott, és figyelte,hogy melyik döglik meg ha-marabb
►És végül: egy ázsiai vagyafrikai nőnek naponta négykilométert kell gyalogolniaa szükséges vízért, ami ahhozképest semmiség, hogy egyvásárhelyi nőnek minimumszáz kilométert kell utazniaahhoz, hogy... felszállhassonegy vízer-gépre! MT
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bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

Március 22. – A víz világnapja 

Habár most hétvégén né-
miképp javul az idő (már
ha javulásnak lehet nevezni
azt, hogy március végén a
nappali csúcshőmérséklet
eléri a tíz fokot, hiszen az
is jó pár fokkal az ilyenkor
megszokott átlag nappali
hőmérsékletek alatt van),a meteoromókusok előrejel-zése szerint jövő hét közepénújra visszatér a még el sement tél, kemény éjszakai fa-gyokkal, havasesővel, hava-zással, ahogy azt illik, azaztél tábornok még rúg egyutolsót (belénk), hogy köz-helyesen fogalmazzunk. Pedigmár annyira tavasz van, leg-alábbis a naptár szerint, hogymárcius utolsó vasárnapján,azaz most vasárnap már anyári időszámításra is átté-rünk, ami nem is baj, legalábba gyerekek egy órával többettudnak majd világosságbanszánkózni és hógolyózni. Azviszont már baj, hogy idén ahúsvét nem április közepéreesik, mint általában, hanemaz elejére, egész pontosan el-sejére, tehát ha bejön az idő-jóskák időjárás-jósolmánya,olyan szép fehér húsvétunklesz, amilyen fehér karácso-

nyunk már tizenvalahány évenem volt. Lássuk hát, hogyfog kinézni a téli húsvét:
☻A férfiak a tőszomszéd-asszonyaikat kivéve mindenfehérnéphez taxival menneklocsolni, különben belefagya zsebükbe a kölni
☻Amikor kaput/ajtót nyit-nak nekik, egyből elkezdenekénekelni; nem az addig elfo-gyasztott, rosszabbnál rosz-szabb háziborok és tojáslikő-rök hatásaként, hanem mertazt hiszik, karácsony van –ez az ún. „kántálási reflex”
☻ A román vecsin nemazzal fog köszönteni reggelkorán a tömbház előtti par-kolóban, amivel ilyenkor szo-kott, hogy „Hristos a inviat!”,hanem azzal, hogy „Maria anascut!” (Az ortodox húsvétegy héttel a miénk után van,de nem kizárt, egyáltalán,hogy még akkor is januárlesz)
☻ Nagypénteken az em-berek elindulnak bárányt ven-ni a piacra, de aztán egy disz-nóval térnek haza
☻ A fentiből otthon orbi-tális cirkusz lesz, majd a balhéelülte után az asszonyok meg-próbálnak mégiscsak húsvéti

kajákat készíteni belőle, ezértolyan furcsa ételek születnek,mint disznófejleves, töltöttdisznó, tojásos disznó
☻ A pirostojásokat nemkell külön lóhere-lapikkal,hagymahéjakkal meg lehú-zikkal dekorálni: elég kitenniőket este az ablakba, reggelreolyan gyönyörű jégvirág-or-namentuumok fogják díszí-teni, hogy az már szinte giccs
☻ Húsvét harmadnapjánnem leszünk olyan rohadtmásnaposak egész estig, mintáltalában, mert a reggeli hó-lapátolás közben seperc alattkiizzadjuk azt az alkohol-mennyiséget is, amivel a má-junk már nem bírt
☻ A kereskedelmi tévékis teljesen el lesznek tévedve,úgyhogy a különféle jézusosfilmek meg A bárányok hall-gatnak helyett a Reszkessetek,betörők!-et fogják nyomatniorrvérzésig
☻A bevásárlóközpontok-ban nem csomagolják át adecemberből megmaradt cso-kimikulásokat csokinyuszikká(amúgy ezt tényleg szokták),mert ki az a marha, aki cso-koládényulat vesz télen?

Molnár Tibor

Fagyos húsvét
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A birodalom végnapjai
A német birodalmi konst-
rukciók „beszámozását”
Arthur Möller van den
Bruck 1922-es művéből
eredeztetik a kérdés szak-
értői. Ebben a művében a
szerző a 962 és 1806 kö-
zött fennálló Német-római
Birodalmat első, míg az
1871 és 1918 között fenn-
álló Német Császárságot
második birodalomnak
nevezi, és értelemszerűen
erre a logikára építve ne-
vezte önmagát „harmadik”
birodalomnak az 1933-
tól 1945-ig regnáló konst-
rukció.A második birodalommegszületésétől a bukásáigtartó időszak hetvennégyéven át tartott, és jövőre ép-pen hetvennégy éves lesz a„negyedik” német biroda-lom. Ami akkor is tény, haaz 1945 óta „üzemelő” Né-metországra nézve evidens

módon tabu a birodalom(„Reich”) kifejezés haszná-lata. Ám minket nem feltét-lenül kell, hogy a globálisvéleményhatalmi rendszere diktatórikus tiltása – amitpersze a legteljesebb libe-ralizmus nevében visz végbe– befolyásoljon abban, hogyszemügyre vegyük azt, hogyhetvennégy év után vajonmilyen helyzetben van ez anegyedik német birodalom,és főként, hogy várható jö-vője miként befolyásoljamajd Euró pa és az egész vi-lág sorsát.El kell ismerni, hogy atéma egyik legdivatosabbmainstream szakértője, Sop-hia Besch a kérdést helyesenteszi fel, amikor úgy fogal-maz, hogy Németország tör-ténelmi narratívái és politi-kai preferenciái korlátokközé szorítják ugyan a vá-lasztható lehetőségeket, de
azért léteznek reális lépésekarra, hogy Németország Eu-rópa és a világ javát szolgálja.Vajon képes lesz erre az újkoa líció? Az pedig még iz-galmasabb, hogy cikkéneka címe az, hogy Kis-Német-ország vége?Lássuk be, van valamiborzongatóan sejtelmes üze-nete annak, amikor a sajátlétezését is tagadó globálisszuperstruktúra kimondjaazt, ami eddig abszolút ta-bunak számított, vagyis hogyNémetország történelminarratívái és politikai pre-ferenciái, illetve e preferen-ciák nyomán választható le-hetőségek korlátozottak.Nos, ez a magunkfajtáknaknem igazán új felismerés,és csak üdvözölni tudjuk,hogy a globális beszédha-talmi tér most diszkrétenfellebbenti a fátylat egy ed-dig éppen általa „letakart”fontos kérdésről. Mert azírás címe is mintha inkábbarra utalna, hogy az a kor-szak ért véget, kell, hogy vé-get érjen, amelyben Német-ország kényszerűen „kis or-szágként” kellett hogy vi-selkedjen.Most már csak azt azapróságot kellene tisztáz-nunk, hogy miért is kellettNémetországnak kénysze-rűen „kis országként” visel-kednie az elmúlt hetvennégyév során? És itt kénytelenekvagyunk kicsit érdesebbenfogalmazni, mint SophiaBesch. Tehát, ne szépítsük:a harmadik, birodalmi Né-metországot legyőző globálisszuperstruktúra sem akkor,1945-ben, sem azóta nemszámolt el azzal a nem egé-szen jelentéktelen összefüg-géssel, hogy a tudta, belee-gyezése, sőt, mint az 1938-

as Anschluss és aztán ugyan-annak az évnek az őszénMünchenben Csehszlovákiafelszámolásáról szóló egyez-ségből kiderül, kifejezett ésaktív támogatása nélkül Hit-ler meg sem jelenhetett vol-na a színen. Vagyis hogy aHarmadik Birodalmat magaez a globális szuperstruktúrahozta létre, vagy legalábbiső maga provokálta ki meg-születését. Hogy aztán pro-fesszionális látványtechnikaitűzijátékok közepette totá-lisan megsemmisítse, s lét-rehozásának „bűnéért” a le-hető legnagyobb történelmibüntetést mérje az akkorinémet népre. Illetve annakazóta megszülető – ponto-sabban, mint látni fogjuképpen hogy és éppen ezértegyre inkább „meg nem szü-lető” – nemzedékeire.Ma már mindenki számá-ra evidencia, és Besch írásasejtelmesen éppen erre cé-loz, hogy a globális „szu-perstruktúra” a szó szorosértelmében „visszautasítha-tatlan” ajánlatot tett a németnépnek a Harmadik Biro-dalom megsemmisítését kö-vetően. E brutális diktátumlényege az volt, hogy a né-met nép, persze saját tu-dására és szorgalmára épít-ve, korlátlan anyagi jólétetteremthet magának, amimeg is történt. Ám ezértcserébe örökre lemondazokról a bizonyos „törté-nelmi narratívákról”, ame-lyeket a globális szuperst-ruktúra megbízásából mostSophia Besch beemel a glo-bális beszédtérbe. Vagyismagyarul, a fizikai élvezetekkielégítésre alkalmas anyag-tömeg korlátlan gyarapítá-sának jogáért a német népörökre el kellett hogy felejtse

önmagát. Nincs múlt, nincstörténelem, nincs kultúra,nincs önazonosság, nincssaját lelki, erkölcsi, szellemitalapzat.Van viszont helyette a glo-bális multikulti ócska és un-dorító moslékja, amit vi-szont, nem mímelt, hanem„valóságos”, sőt demonstra-tív élvezettel kell az utolsófalatig mindennap jóízűenelfogyasztani. Nos, a németnép „válasza” önmagáért be-szél, hisz a németség de-mográfiai jövője és ezzel fi-zikai léte megpecsételődött.Láthatóan nem tud, nemmer és nem is akar mársemmiféle jövőképről semelmélkedni, sem azt meg-valósítani. Egy darabig mégelhedonizálgat itt, aztán„consummatum est”, számá-ra tehát a lét „elvégeztetett”.Ahogy az 1976-ban csen-desen az életből kivonulóHeidegger írta sokat sejte-tően, elvégeztetett a „léte-zőnek a létből való brutáliskiszakítása”, pontosabban,a létezőnek arra való rá-kényszerítése, hogy önmagátszakítsa ki önként és kéjjela létezésből. A Németországúj kormányát alkotó hitványpercemberkék tehát szimplavégfelszámolók, akik a „nemlétező létezőként” hetven-négy évig engedélyezett ne-gyedik (s egyben utolsó) né-met birodalom romjainakeltakarítását kapták felada-tul. És Sophia Besch írásavalójában cinikusan ehhezkívánt most sok sikert. Eb-ben a kontextusban a mos-tani, mindent felszámoló ke-gyetlen „migrációs” végjátékmár csupán hab a megrom-lott, szétrohadó birodalmitortán.
Bogár László 

Miért is kellett Németországnak kényszerűen „kis országként” viselkednie az elmúlt hetvennégy év során?

Caesar
Megírtam a heti Jobbszélt Caesarról, aki rendet
tesz Rómában, felszámolja a polgárháborús idők
káoszát, és működőképes, hatékony kormányzást
valósít meg. De mivel túlságosan kortársai fölé
magasodik, túl nagy a tábora és a tekintélye, a
féltékenyek, a kisszerűek, a dilettánsok, a „köz-
társaság hívei” megölik. A szenátusba siető Caesarta sunyin gyűlölködő árulók várják; szemtől szembenegyik sem bírna vele, de egyszerre rátámadnak, min-denhonnan döfik; a pusztítás öröme hajtja őket. Mégte is, fiam, Brutus! Aztán jön az anarchia, a polgár-háború, és a végén Caesar örökösei emelkednek ki.A lázadóknak öt perc hírnév jutott, és a történelemlesajnáló ítélete. Ők azok, „akik megölték Caesart”.Amikor végigolvasom, rossz érzésem támad.– Ez nem jó, öregem – mondom magamnak –, apárhuzamok egyértelműek, azokat fogja erősíteni,akik diktátornak akarják láttatni Orbánt.– Marhaság, öregem, akinek csöpp esze van, éltvalaha diktatúrában, vagy látott olyat, az tudja, hogyOrbán nem az. De kétségtelen, hogy az erős kezű, ér-telmes vezetőre inkább szükség van, mint arra, akipusztán demokrata. Egyetlen államférfi sem ért elhazájának semmit azzal, hogy „demokrata” volt. Elégnagy baj, ha valakinek összesen annyi elképzelésevan a világról, hogy ő majd „demokrata” lesz. Melleslegaz ilyenekből lesznek a legdoktrinerebb zsarnokok.– Bármennyire hülyeség, a hazai közbeszédbenmégis jelen van az az interpretáció, hogy Orbán ön-kényúr. Valamelyik pesti színházban éppen a JuliusCaesart játszották úgy, hogy a fene nagy diktatúraközepette minden nézőnek a szájába rágták: a zsarnokCaesar valójában a gonosz Orbán. És csak azért nemmerjük kimondani nyíltan, mert félünk.– De hiszen kimondják, leírják nyíltan minden fó-rumon. Kár metaforákkal szórakozni, mert beszél-hetnek egyenesen is. Én viszont kénytelen vagyokáttételesen bemutatni, hogy a nagy formátumú ál-lamférfit a percemberkék nem értik meg, ezért gyű-lölik. Mert ha nyíltan fogalmazok, még rám sütik,hogy szekértoló vagyok.

Ungváry Zsolt
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Idénre az atlétikapályakialakítását, valamint öltö-zők és edzéstermek meg-építését tervezik. CosminBlaga elmondása szerint je-lenleg még csak a közbe-szerzési eljárás zajlik, deamennyiben minden rend-ben lesz, nyáron elkezdőd-hetnek a munkálatok. Amultifunkcionális stadion

teljes modernizálása kétévig is eltarthat, az új léte-sítményben pedig nemcsakországos, hanem nemzet-közi atlétikaversenyeket isrendezhetnek. A sajtószóvivő megerő-sítette, hogy a labdarúgó-pálya felületét már koráb-ban helyreállították, és kö-zölte, ezután már csak csa- pat kell, amely játsszon rajta.A fent említett helyi sajtó-orgánum azon kérdésére,hogy nem lett volna éssze-rűbb lebontani a régi lelá-tókat és helyükre egy mo-dern stadiont építeni, Cos-min Blaga azt válaszolta, eznem szükségszerű, mivel alabdarúgásra ott van a kö-zeli Sziget utcai Trans-SilAréna. Egyébként a ligeti stadionkorszerűsítését már huza-mosabb ideje tervbe vették,az elmúlt években pedig elis kezdték a felújítási mun-kálatokat, de ezeknek foly-tatása időközben váratlanul

abbamaradt. A következőkben feltér-képezzük, hogy mikor ésmilyen időközökben építet-ték, majd újították fel a Ligetisportpályát, és hol létesí-tettek futballpályákat az év-tizedek során városunkban:
A vásárhelyi stadionok
történetéről

A Ligeti-pálya 
az Erzsébet-ligeti 
sportbázis utódjaA szebb napokot is meg-élt, hazai sporttörténeti je-lentőségű Ligeti stadion

(egykori Erzsébet-ligeti pá-lya) 80X70m-es sportbázi-sát 1902-ben hozták létre,amikorra az időközbenMSE-vé átvedlett MKE fel-építette a pályát hathatósvárosi segédlettel. Ott a le-gelső futballmérkőzésre1902. május 18-án és 20-án került sor, amikor azMKE a helyi ,,kollegisták”ellen játszott. Kis idő múlvaaz MSE (MKE) az 500 álló-hellyel és 800 ülőhellyelrendelkező sportpályáján arégióbeli, kolozsvári  KKASEés KAC, a Tordai AC és aszászrégeni AC ellen mér-kőzött meg. 

Cosmin Blaga, a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal
sajtószóvivője a minap elmondta a helyi írott sajtó
egyik képviselőjének, hogy a tervek szerint 2018
nyarán ismét elkezdhetik a ligeti stadion korszerűsítési
munkálatait, és elsődlegesnek számít az atlétikapálya
kialakítása. A létesítmény felújításáról elkészített
látványtervről az első információk Claudiu Maior,
Marosvásárhely polgármestere személyes tanácsa-
dójának Facebook-oldalán voltak olvashatók. A tervek
szerint a Ligetben atlétikai központot hoznak létre,
és felújítják a stadiont. 

Multifunkcionális stadionná válik a hajdani Ligeti-pálya?

2013 májusában székeket 
helyeztek le a hajdani cementtribünre
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Barabási Rozália 
a Balkán-bajnokságon 
is remekelt 

Két arany-, egy ezüst- és két bronzérmet nyertek a
marosvásárhelyi veterán atléták az országos terem-
bajnokságon Bukarestben, a Lia Manoliu Stadionban
február 24-25-e között.A marosvásárhelyi Barabási Rozália, miután nemréga 60 méteres és 200 méteres síkfutásban bronzérmet ésa 60 méteres gátfutásban ezüstérmet szerzett a veteránatléták országos terembajnokságán Bukarestben a 40-45 év közötti nők kategóriájában, a minap a Belgrádbansorra került Masters Balkán-bajnokságon is remekelt. Jelenleg a Jászvásári Politehnica színeiben versenyzőBarabási két ezüstéremmel (60 méteres síkfutás és 60méter gát) és egy bronzéremmel lett gazdagabb (200méteres síkfutás) a megmérettetés után. ,,Jól megszervezett, sikeres verseny volt, mint mindeneddigi veterán Balkán-verseny, amelyeken részt vettem.Minden hasonló rendezvényen sok baráttal, ismerősseltalálkozok, egymásnak szurkolunk és örvendünk, hogyegészségesek vagyunk és részt vehetünk a hasonlóösszecsapásokon. A versenyről minden résztvevő győz-tesként tért haza annak reményében, hogy mielőbb újratalálkozhassunk” – mondta el Barabási a Központnak,aki egyetlen marosvásárhelyi veterán atlétaként vettrészt a versenyen a nők 40-45 év közötti kategóriájában. Az idei, teremben tartott Balkán-bajnokságon 9 ország– a házigazda Szerbia mellett Görögország, Szlovénia,Románia, Törökország, Bulgária, Horvátország, Montenegróés Bosznia-Hercegóvina – veterán atlétázói vettek részt. Az összetettben 4. helyen végző Romániát 30 versenyzőképviselte, akik 23 arany-, 19 ezüst- és 12 bronzérmetnyertek. 

C.F.A.

Az Állomás-téri pálya 
rövid ideig létezett1921-ben az akkor már30 ezres Vásárhelyen 6-ranőtt a labdarúgást is éltetőegyesületek száma, így idő-közben az Erzsébet-ligetipálya egyre nehezebben vi-selte a sorozatterhelést,emiatt az MTK és a MAC(CA CFR) összefogtak és150 ezer lejes befektetéssela nagy (alsó) állomás mel-lett 500 személyt befogadósaját játékteret hoztak létre,amelynek nyitómérkőzésén1921. június 12-én az MTKgól nélküli döntetlenre ját-szott a nagyváradi NAC-al.A sokat bírált, idővel zajos,poros, rendezetlen pálya1932-ben az egyesületek-nek fizetett lelépés fejébenmegtért tulajdonosához, azAgrár Takarékpénztár tu-lajdonába. 1931-ben miután moder-nizálási munkálatok alá ve-tették az Erzsébet-ligeti pá-lya salakos játékterét, 1932-ben mégis a sportpályátdzsungellé változtatta a gon-datlanság, nemtörődömség,de 1933-ban a városi költ-ségvetésből 300 ezer lej ér-tékben felújítják Maetz Er-vin főmérnök szakirányításamellett (tribünök, atlétika-pálya, kerítés, vízvezeték,úthálózat). 

Cukorgyári-pálya, 
villanyfényes-meccs 
és Gödör1947. május 11-én fel-avatták az önerőből létre-hozott cukorgyári labdarú-gópályát, amit 1948 októ-berére átadtak. Az Erzsé-bet-ligeti, azaz a mai Lige-ti-stadion a németek általfelgyújtott lelátóival és a si-vatagi homokkal könnyenösszetéveszthető salakjávalbizony messze elmaradt akivívott jogok támasztottaigénytől. Azon év júniusában azOSP hathatós anyagi támo-gatásával (366460 lej) aszorgos kezek 5768 (!)munkaórát rááldozva, ne-kifogtak a ,,nagypálya” fü-vesítéséhez, 7500 négyzet-méternyi felület volt öltöz-tetve zöldbe: a villanyfényes(!) pályaavatón 1949. au-gusztus 14-én a helyi RATA4-1-re győzte le a medgyesigázasok csapatát. 1949 tavaszán a Ligetbena korcsolyapályaként elhí-resült ,,Gödröt” (ami a maiSportcsarnok helyén volt)is labdarúgóméretekreszabják az Augusztus 23-ra keresztelt létesítménykeretein belül. A Ligeti-sportbázist akommunizmus évei alatttöbb alkalommal moderni-

zálták (lelátók, a tribün alat-ti atlétikapálya, gyepszőnyegstb.), viszont a helyi önkor-mányzat a kétezres évekutolsó éveiben több szem-pontból felújította (gyep-szőnyeg, gumifelülettel be-vont atlétika-sávok, tribün,kerítések stb.). Amúgy a kommunizmusévei alatt több városunkbelisportpályát építettek, ame-lyek közül volt olyan, ame-lyeken a rendszerváltás utá-ni években még játszottak,aztán a pálya új tulajdono-sának köszönhetően meg-szűnt (a Tudor-negyedbeliElektromaros-stadion), má-sok elhanyagolva a feledés-be merültek (például a me-gyesfalvi TCMRIC-pálya, re-meteszegi pálya). Mint köz-tudott, a hajdani Metalo-technika-pályát (idővel Mat-ricon-, majd TranSil-pálya),meg a Víkendtelepi-sport-bázis pályáit a minap meg-szűnt ASA vette igénybeutoljára. 
Egykori labdarúgók 
véleménye a vásárhelyi
futballpályákrólVárosunk hajdani labda-rúgói, a rangidős GierlingGyörgy (RATA, NMKTE) ésKanyaró György (Lemnarul,IRA, Ştiinţa Medicina) a mi-nap a következőket mond-

ták el lapunknak Marosvá-sárhely valamikori labda-rúgópályáiról:
Gierling György,,Ismert futballpálya voltVásárhelyen a régi szerpen-tin szomszédságában azObor-pálya, ugyanakkor ajelenlegi Gazdasági Líceumhelyében lévő egykori fut-ballpálya, és a Sportcsarnokhelyében lévő Gödör is.”
Kanyaró György,,Marosvásárhely leghíre-sebb futballpályája a 20. szá-zad elején épült Erzsébet-ligeti komplexum volt, amelyhelyére építették idővel ajelenlegi, szebb napokat ismegélt Ligeti-stadiont. Egy-koron híres labdarúgópálya

volt még az Obor-pálya mel-lett a Cukorgyári-, a Meta-lotehnika-, az Elektroma-ros-pálya is, de mellettükmég sok, kisebb labdarúgó-pálya is létezett.A nyolcvanas években aCukorgyári pálya salakjánegyidőben több helyi csapatis edzett, még a pályát iskeresztbe felosztva használ-ták edzéseken, ez is bizo-nyította, hogy annak idejénszámos helyi, megyei szintűegyesület, azon belül többjó csapat létezett. Hajdanánsokan sportoltak, odaadás-sal, elszántan futballoztak.Nem úgy, mint jelenleg..."Igaz, de ez már más cikktémája lenne...
Czimbalmos 
Ferenc Attila

Egykoron ez volt az AS Armata öltözője.
2016-os felvétel.

2016-ban már kiváló minőségű 
gyepszőnyeggel rendelkezett a futballpálya
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Az amerikai elnöknek
nemcsak politikai, hanem
magánéleti problémákkal
is meg kell küzdenie mos-
tanában. Stormy Daniels
pornószínésznő után a
volt Playboy-modell, Ka-
ren McDougal is szeretné
elmesélni a részleteket a
kapcsolatáról Donald
Trumppal, ezért pert in-
dított, hogy felmentést
kapjon egy 2016-os meg-
állapodás alól, amelyben
hallgatást ígért a történ-
tekről. McDougal már a má-sodik nő, aki ebben a hó-napban azzal állt elő, hogyTrump munkatársai a vá-lasztási kampány alatt meg-próbálták hallgatásra bírniaz állítólagos viszonyukról.McDougal az AmericanMedia Inc. nevű cég ellenindított pert, amely 150ezer dollárt, vagyis többmint 40 millió forintot fi-zetett neki, hogy sehol sejelenhessen meg a történetea Trumppal folytatott vi-szonyáról. A médiacég ve-zetője Trump egyik barátja.McDougal azt állítja, hogy2006-ban volt afférjaTrumppal. Ebben az évbenkerült kapcsolatba az elnök

a pornószínésznő StephanieClifforddal (művésznevénStormy Danielsszel). Ekkormár házasságban élt Mela-nia Trumppal.Az amerikai elnököt avolt valóságshow-jának azegyik résztvevője, SummerZervos szexuális zaklatássalvádolta meg, és könnyen le-het, hogy Trumpnak azügyvédei előtt kell majd vá-laszolnia az ezt firtató kér-désekre. Zervos azt állítja,hogy Trump kétszer is szá-jon csókolta egy találkozón2007-ben a New York-i iro-dájában, Beverly Hillsbenpedig már agresszív voltvele, és a mellét is fogdosta.Trump tagadja a vádakat.
forrás: hvg.hu

Az 51 éves amerikai szí-
nésznőről, aki Miranda
Hobbsot játszotta a nép-
szerű sorozatban és annak
filmes folytatásaiban, rég -
óta rebesgetik, hogy sze-
retne az állam kormány-
zója lenni – írta a BBC hír-
portálja.Nixon, aki korábban magais utalt arra, hogy „mérlegeliaz indulás lehetőségét”, mégsosem viselt választott tiszt-séget.Kampányindító videójá-ban azt mondta: „SzeretemNew Yorkot. Sose akartammáshol élni, de van, aminekmeg kell változnia".Az utóbbi években aktivis-taként is tevékenykedő szí-nésznő régóta szót emel a jóminőségű állami oktatásért.„Büszke vagyok, hogy államiiskolában végeztem és arrais, hogy a gyerekeim oda jár-nak. Olyan lehetőségeket kap-tunk, amilyenekhez a NewYork-i gyerekek többsége manem jut hozzá" – hangzott el a kampányvideóban.Ha Nixont megválasztják,ő lesz New York állam első női kormányzója. JelenlegAndrew Cuomo a kormány-zó, és a demokrata párti po- litikus várhatóan újraindula tisztségért a novemberiválasztáson. forrás: MTI

New York állam kormányzója lenne a Szex és New York sztárja

Egy volt 
Playboy-modellnek 
is vannak titkai 
Donald Trumpról


