
MPP, az elvetélt kísérlet   Olvasom az újságban, hogy az elmúlt hét szom-batján ünnepelte megalakulásának tízéves év-fordulóját a Magyar Polgári Párt. Mely alka-lomból mindjárt vállon is veregette önmagát,s hogy szó ne érje a ház elejét, legfőbb alapítójamellett, még néhány ismertebb politikust. Amarosvásárhelyi ünnepi rendezvényen a pártWass-akarat díjjal tüntette ki Hoffmann Rózsavolt államtitkárt, Kalmár Ferenc miniszteri biz-tost, Csáky Pál felvidéki EP-képviselőt, valaminta párt első elnökét, Szász Jenőt. Ennyi a hír,amelyek szerint mégiscsak létezik az MPP.

erdély legdélebbi szász tele-
pülésének vára és templomai Erdély legnagyobb parasztvára Barcarozsnyóntalálható. Mai formájában a város szász lakosságaépítette ki a XV. században és Báthori Gábor1612-es ostroma után. A várudvaron lévő száz-negyvenhat méter mély kutat 1623 és 1640 kö-zött állítólag két török hadifogollyal fúratták ki.
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Hagyományos húsvéti
menü a dietetikus szemévelA húsvét a családdal töltöttidő, az ünnepi hangulat mel-lett tartogathat kellemet-len meglepetéseket is,főleg, ha az azt meg-előző hetekben böj-töltünk, és ezt kiadósevés-ivás követi. Szé-kely Dorottya táplál-kozás-szakértőt kér-deztük, miként lehetlegkevésbé megterhel-ni a szervezetet úgy,hogy mégse hagyjuk ki atradicionális, finom húsvétifogásokat. 

Maros megyei hetilap
Új sorozat, XII. évfolyam // 13. szám  // március 29–április 4. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

Kiszállt a bajnokságból a
Maros Kosárlabda Klub!   Hétfő délelőtt szomorú hírt közölt a MarosKK a klub hivatalos honlapján: kiszállt az él-vonalbeli férfi kosárlabda-bajnokságból azegyüttes. Így a marosvásárhelyi csapatsportoklegsiralmasabb időszakában az ASA után egyújabb együttes zárta be kapuit.

10-11. old. // SPORT

„Számomra a húsvét lelki
megújulást jelent"

A KÖZPONT 
a keresztény-konzervatív értékek
iránt elkötelezett, pártfüggetlen 

sajtóorgánumként 
kizárólag a kiadó saját anyagi 

áldozatvállalására támaszkodva 
jelenik meg, nem élvezi egyetlen 

politikai-gazdasági érdekcsoporthoz
köthető alapítvány anyagi 

támogatását sem, kizárólag 
AZ OlvASóK HűSégéRe SZáMíT.

A húsvét a keresztyén-keresztény egyházak legnagyobb és talán legszebb ünnepe. A Szentírás
tanítása szerint Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe. Megünneplése ezért elsősorban a
templomok falain belül, de azon kívül is zajlik, hiszen nagyon sok a hitvalló ősöktől,
felmenőktől örökölt hagyomány, amelyeknek egy részét ma is betartják az utódok. 

A locsolók archetípusai

A vicces. Mindenhol humorosra veszi a figurát,mindenkivel jópofizik, viccel, legalábbis azthiszi. A flegma. Antialkoholista; ez már önma-gában is rettenetes, ráadásul erényként fogjafel. Az amatőr. Már kora reggel kinyalja magát,gondosan megtervezi az útvonalat, és a tavalyiháromnapos másnaposságból okulván elhatá-rozza, hogy kizárólag száraz fehérbort fog inni. 

8. old. // HUMOR
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KOS: Egész héten tele lesz energiával. Sorra jön-nek majd a jobbnál is jobb ötletei. Másokat is si-kerül lenyűgöznie vitalitásával és azzal az új szo-kásával, hogy mindenkire mosolyog, kedves éselőzékeny lesz.
BIKA: Végre sikerül levetnie magáról a tavaszifáradtságot és sikerül aktivizálnia magát. Meg-lepő gyorsasággal indul majd be a héten, és úgyfelpörög, hogy másokat is meglep az aktivitásá-val. 
IKReK: Bár alapvetően csendes, nyugodt hételé néz, gyakran fogja azt tapasztalni, hogy ko-rábbi, befejezetlen ügyei visszaköszönnek. Nemérdemes tovább halogatnia őket, inkább rakjonmost pontot a végükre.
RáK: A héten zavart lesz, nehezére esik felven-nie a fonalat és folytatnia a mindennapokat. Rá-adásul kisebb nehézségei is támadhatnak, mertszámított bizonyos dolgokra, amelyek végül nemjönnek össze.
OROSZláN: A héten azt érezheti, hogy semmienergiája sincs. Képtelen aktivizálni magát, mostkomolyan nehezére esik a létezés is. A legjobbvolna, ha nem próbálná erőszakkal bírni rá ma-gát a cselekvésekre meg a döntésre, mert abbólnem sok jó származhat. 
SZűZ: Ezen a héten előtérbe kerülnek a függő-ben lévő ügyei. Ideje lenne lezárnia őket és meg-szabadulni tőlük, mert addig nem tud igazán újfeladatokba kezdeni. De ugyanez igaz kapcsola-taira, ugyanis maradtak barátai, ismerősei közöttnyitott kérdések, amiket meg kellene már vála-szolnia.
MéRleg: A héten a tettek mezejére fog lépni,de mellette szánjon időt a tervezésre is. Mielőttbármit is tenne, legyenek pontos tervei, hogymit kíván elintézni, megvalósítani a héten.
SKORPIó: Rengeteg a tennivalója, az elinté-zendő feladata, de kivételesen szíve szerint in-kább elmenekülne. Nincs kedve, sem motivációjaahhoz, hogy megtegye azon dolgokat, amik más-kor egyáltalán nem esnek nehezére.
NYIlAS: A következő napokban valósággal meg-táltosodik. Sikerül lezárnia a régóta húzódóügyeit, mellette már több új projektbe is bele-kezdhet, amik szintén simán mennek. A hétenszinte bármibe is fog, az azonnal megvalósul, delegalábbis remekül alakul. 
BAK: Ön reális ember és mindig tisztában vanazzal, hol vannak a határok és meddig mehet elönmagával vagy másokkal szemben. De úgy tű-nik ez erre a hétre nem érvényes. 
víZÖNTŐ: A napokban megérkeznek végre azéletébe a kívánt változások. Új ajtók nyílnak megön előtt, szerencsésen alakulnak a dolgai, ésegyenesen olyan érzete van, mintha a sors is azön kegyeit keresné. 
HAlAK: Végre ott tart, hogy elindulhatna céljaimegvalósításának útján és ön habozik. Folytontétlenkedik és halogatja a kérdést, illetve a tettekmezeire való lépést. Talán meggondolta magátvagy fél a kudarctól?
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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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A Musica Humana 
női kamarakórus 
hangversenyei Antonio Vivaldi és CsíkyCsaba húsvéti témákat fel-dolgozó kórusműveit mu-tatja be a nagyhéten Maros-vásárhelyen a Musica Hu-mana női kamarakórus. ABolyai téri unitárius temp-lomban nagycsütörtökön, areformátus Vártemplombannagypénteken szólalnak mega művek Vass Tamás grafi-kusművész emlékére, aki 30éve virágvasárnap tért megTeremtőjéhez. Mindháromnapon 18 órakor kezdődika hangverseny. Közremű-ködnek: Szigeti Emanuelaszoprán, Keresztesi Teklaalt, Dósa Noémi szoprán.Karnagy Csíky Csaba.
Jézus él! – húsvéti 
zenefesztivál Második alkalommalszervezi meg a Maros-Me-zőségi Református Egyház-megye a Jézus él! húsvétizenefesztivált. A Kultúrpa-lotában április 7-én, szom-baton 16 órakor kezdődőfesztiválon a kolozsvári re-formátus egyetemi lelkész-ség zenekara, a FIKE Bandszolgál. Igét hirdet LakóJenő lelkipásztor. A rendez-vényre a belépés ingyenes.

Helyjegyek előzetesen azegyházmegye lelkészi hiva-talaiban és esperesi hiva-talában (Marosvásárhely,Bernády tér 3. szám) igé-nyelhetők.
Még látogatható 
Albert Olga tárlata Még látogatható AlbertOlga képzőművész egyénikiállítása a marosvásárhelyiDeus Providebit házban áp-rilis 9-ig, naponta 10–17óra között.
Operettgálaest Április 21-én, szombatoneste 8 órai kezdettel ope-rett-gálaestre kerül sor aszászrégeni Eugen Nicoarăművelődési ház nagytermé-

ben. Fellépnek a BudapestiOperettszínház előadói:Oszvald Marika, Bódi Bar-bara és Peller Károly. Jegy-eket elővételben a művelő-dési ház jegypénztáránállehet vásárolni, előzeteshelyfoglalás a 0741-024-882-es, 0757-109-450-estelefonszámokon
A kereszt útja – 
fotókiállítás A közelgő húsvét alkal-mából Kucsera Jenő bemu-tatja A kereszt útja című fo-tókiállítását a marosvásár-helyi vár Szűcsök bástyájá-ban. A megnyitóra március29-én, csütörtökön 18 óra-kor kerül sor.

KÁR KIHAGYNI 



Olvasom az újságban,hogy az elmúlt hét szom-batján ünnepelte meg-alakulásának tízéves év-fordulóját a Magyar Pol-gári Párt. Mely alkalom-ból mindjárt vállon isveregette önmagát, shogy szó ne érje a ház ele-jét, legfőbb alapítója mel-lett, még néhány ismer-tebb politikust. A maros-vásárhelyi ünnepi rendezvényen a párt Wass-akaratdíjjal tüntette ki Hoffmann Rózsa volt államtitkárt,Kalmár Ferenc miniszteri biztost, Csáky Pál felvidékiEP-képviselőt, valamint a párt első elnökét, Szász Jenőt.Ennyi a hír, amelyek szerint mégiscsak létezik az MPP. Pedig egy jó ideje, különösképpen a 2016-os parla-menti választások óta alig hallani róla, az emberfia azthinné, már nincsen is, azaz: nyom nélkül eltűnt a reál-politika lila ködében. Hát az biztos, amióta Biró „Spága”Zsolt az RMDSZ farvizére kormányozta a polgáriak ha-jóját, azóta gyökeresen megváltoztak az irányulási pon-tok, s feltehetően – ha egyáltalán még van ilyen – a célis. Bárhonnan is nézzük, az egykor szépreményű pártönálló politikai akarat megfogalmazására, netán cse-lekvésre mára már teljességgel képtelen. Legfennebbegy szűk belső kör elsősorban egzisztenciális problé-máira jelenthet megoldást, semmint a korábban hirdetettpolitikai célok szolgálatára. A jubileum alkalmával az alakulatot üdvözölte KövérLászló is, a magyar országgyűlés elnöke, a párt tiszte-letbeli elnöke. Az erdélyi magyar politikában – aválasztás szabadságának jegyében – úgy teremtettétekújra a politikai verseny és együttműködés kultúráját,hogy az nemcsak a magyar érdekek érvényesítését,hanem a magyarok közötti békességet is megerősítette– írta üzenetében. A karakán véleménynyilvánításairólismert Kövér ezúttal igen diplomatikusan fogalmazott.Üzenetéből – legalábbis én úgy érzékeltem – kiérződött,hogy nem akarja bántani a pártot, amelynek mégiscsaktiszteletbelije, bár feltehetően nem ért egyet a ráerőltetettirányvonallal...Hogy mivel nem érthet egyet sem a tiszteletbelielnök, sem a párt mellett még kitartó kevesek némelyike,arról híven árulkodnak az autonómiastatutúm-tervezetparlamenti benyújtásának körülményei. Emlékeztetőül:a párt elnöke, Biró Zsolt – akinek a jelek szerint sikerültszinte teljesen maga alá gyűrnie a pártot – megtagadta,hogy maga is aláírja a dokumentumot, így a háromszékiképviselőnek, Kulcsár-Terza Józsefnek egyéni kezde-ményezésként kellett benyújtania azt. Emellett a románpolitikum figyelmének a Gyulafehérvári Nyilatkozatígéreteire való ráterelése volt a párt legjelentősebbtette, amióta az RMDSZ-hez kötötték magukat. Ezek után lehet találgatni, milyen, honnan is jövő el-várásoknak igyekszik megfelelni Biró... A választókfelől érkezőknek biztosan nem. A párt sorsának jövőbenialakulása szempontjából tekintve nem kedvező előjel,hogy feladták önmagukat, elveszítették saját arculatukat,önálló cselekvőképességüket, az RMDSZ valamely, adöntéshozás szempontjából jelentéktelen platformjánakszintjére degradálták magukat. Magyarán beolvadtak.Mindezt miért? A válasz egyértelmű: vezetőik szűk eg-zisztenciális érdekeiért. Innen pedig, ebből a zsákutcából, úgy tűnik, nincsenkiút... A választás szabadságának az MPP által elképzeltmódon történő biztosítása nem több, mint elvetélt kí-sérlet. Véleményem szerint. 
Ui. Annál is fájdalmasabb leírnom mindezt, mert ko-

rábban, mondjuk el egészen 2012-ig, magam is hittem
az MPP által megjelenített politikai „projektben”... 
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Szentgyörgyi László

MPP, az elvetélt kísérlet   „Számomra a húsvét lelki megújulást jelent"
A húsvét a keresztyén-keresztény egyházak legnagyobb és talán legszebb ünnepe. A
Szentírás tanítása szerint Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe. Megünneplése
ezért elsősorban a templomok falain belül, de azon kívül is zajlik, hiszen nagyon
sok a hitvalló ősöktől, felmenőktől örökölt hagyomány, amelyeknek egy részét ma
is betartják az utódok. Kedves ismerősöket kérdeztünk arról, hogy miként készül
az ünnepre, és hogyan éli meg azt.

Pap Péter: Fóton, Buda-pest mellett lakom, de Ma-rosvásárhelyen van a cégemszékhelye. Éppen Marosvá-sárhelyre készülök indulni,ugyanis elkezdtem szervez-ni a nyári városnapokat, fa-lunapokat, fesztiválokat,amelyeknek a menedzserevagyok. Számomra az igaziünnepek Erdélyben vannak,ezért ha tehetem, minde -niket a szülőföldemen töl-töm. Mivel hagyománysze-rető, erdélyi ember vagyok,így a fiamat, Pap Peti Juniortis ebben a szellemben ne-veltem, és mindig a maros-bogáti nagytatájánál ünne-pelünk. Ezt így tervezzükaz idén is: húsvétkor Ma-rosbogáton összegyűl a csa-lád, és a hagyományoknakmegfelelően fogunk ünne-pelni: megyünk locsolni,verset mondunk, és a kiskosarunkba tojást gyűjtünk.Találkozunk régen látott ro-konokkal, barátokkal és is-merősösökkel.

Kovács J. Tímea (Ma-
rosvásárhely): Az ünneprevaló készülődés mindig azaprólékosabb, tüzetesebbtakarítással kezdődik, majdkövetkeznek a sütik, amiketnagyon szeretek elkészíteni.A főzésben a férjem is segít,mivel főszakács, és szívesenhagyom rá, ha ideje van. Atojásfestés közös programa lányaimmal.

Magyarosi éva (Maros-
vásárhely, Nagyernye):Szombaton volt időm a hús-vétra készülődni. Számomraegyértelmű, hogy ezt az időta lányommal együtt töltöm.

Délelőtt a Forog az esztendőkereke, a Néprajzi és Nép-művészeti Múzeumban lévőprogramokon vettünk részt.Itt töltött tojást tanultunkkészíteni, sonkát sajttalszurkáltunk fogpiszkálóra.Később tojást festettünk, ésbúzamagvakat vetettünkcserépedénybe. Ebéd utána várban megrendezett prog-ramokon vettünk részt, szin-tén tojást festettünk, írtunk,nyuszit, csibét készítettünk.Megismerkedtünk a faragásművészetével, kosarat ké-szítettünk tojáshéjból. A hé-ten következik az estékrebeosztott nagytakarítás.Nagypéntek böjt, de csaknekem, a gyermeknek nem.Szombaton főzni fogunk, va-sárnap templom, délután to-jásfestés. Hétfő a várva vártlocsolás ideje, büszkélkedésa fenyőágakkal.
„vizet hoztam a tövére/
Szálljon áldás a fejére”

Selyem levente (Mező-
panit): Mezőpanitban a hús-véti ünnep tulajdonképpenmár Virágvasárnap elkez-dődik, hiszen ezen a naponkonfirmálnak az ifjak. A lá-nyok székely ruhába, a fiúkfekete öltönybe öltözve. Anagyhét csütörtökén vagynagypénteken bárányvágáskövetkezik, de az ajtófélfátma már nem kenik be vérrel.Nagypénteken böjtöl a csa-lád, ilyenkor általában amenü: tört paszuly pulisz-kával, aszalt szilva levesereszték nélkül és kakasku-korica. Szombat a sütemé-nyeké: zserbó, mézes, pász-ka, diós és mákos kalács,újabban ordást is sütnek.Elmaradhatatlan tartozékaa húsvéti ebédnek a házikenyér. A bárány elkészítéseháztartásonként eltérőentörténik: a fejéből tárkonyosvagy húslevest főznek, a hú-sos részét ropogósra sütik,és rántottával vagy rakottkrumplival tálalják. A bel-sőségből pörköltet vagymártást készítenek. A nagy-leányok tojásokat festenek,van, aki hagymahaj-főzettel,

harisnya alá különböző le-veleket tesz vagy gyertyávalírja meg, kézzel rajzol rájuk.Vasárnap a templom követ-kezik, a frissen konfirmáltakis az Úrasztalához járulnak.A délután a tágabb családi,rokoni kapcsolatok ápolá-sának az időpontja, a fiata-labbak felkeresik az időseb-beket. Húsvét másodnapjánrégebb a kiszemelt lányokata falukútnál lesték és tisz-tavízzel locsolták, ma ez mármásként történik: hétfőn, adélelőtti istentisztelet után,a kiskorú gyermekek elin-dulnak locsolni kölnivel, par-fümökkel és szebbnél szebbverseket mondanak. Jutal-mul piros tojást kapnak,megkínálják őket sütemény-nyel és üdítővel. Este a le-gények indulnak locsolóútra, nekik jutalmul bor éskalácsszelet a bérük. De azudvarlók puszit és még egyszál virágot is bezsebelhet-nek. Egy kevésbé ismert pa-niti locsolóverset én is el-mondanék:
Itten e ház udvarán
Szép kis bimbó nő
Nevelje majd szépre
S jóra a jó Teremtő
Vizet hoztam a tövére
Szálljon áldás a fejére
A szép leánytól azt kérem
Egy piros tojás a bérem.

Szabó Hajnal Imola uni-
tárius énekvezér (Maros-
vásárhely, Nagyernye): Azünnep közeledtével mindigkettős érzés van bennem.Ilyenkor egyik szemem ne-vet, a másik meg sír. Neveta szemem, amikor arra gon-dolok, hogy az ünnepeketa „nagy családommal” tu-dom megélni, találkozhatomrég nem látott kedves ba-rátokkal, ismerősökkel. Szí-vem csordultig van tele ezérthálával. De sír a szemem,amikor arra gondolok, hogykevés időt tudok tölteni aszeretteimmel: a férjemmel,a lányaimmal. Fizikailag fá-radtan érkezem haza, de lel-kileg feltöltődve tudom vár-ni a locsolókat. Számomraazonban a húsvét elsősor-ban az újjászületést, és alelki megújulást jelenti.Összeállította: 

Nemes gyula
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bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

Hagyományos húsvéti menü a dietetikus szemével
A húsvét a családdal töltött idő, az ünnepi hangulat
mellett tartogathat kellemetlen meglepetéseket is,
főleg, ha az azt megelőző hetekben böjtöltünk, és ezt
kiadós evés-ivás követ. Székely dorottya táplálko-
zás-szakértőt kérdeztük, miként lehet legkevésbé
megterhelni a szervezetet úgy, hogy mégse hagyjuk
ki a tradicionális, finom húsvéti fogásokat. dorottya
gyerekkora óta imád a konyhában sürögni, 11 éves
kora óta főz, így a hagyományos székely ételek re-
ceptjeit is megújította, egészségesebbé tette. Ma vá-
sárhelyen segít nem csak a lefogyni vágyóknak, hanem
azon személyek számára is, akik szeretnék tudni,
mikor, mit és mennyit ajánlott enni. 

Mit ér a böjt táplálko-
zástudományi 
szempontból?Ma különféle keresztényfelekezetek változó szigorraltartanak böjtöt, amibőltöbbféle létezik a dietetikusszerint: van, aki csak szer-dán és pénteken kerüli ahúsfogyasztást, de olyan is,aki egyáltalán nem vesz ma-gához állati eredetű táplá-lékot, azaz vegán életmódotfolytat. Viszont olyan opcióis létezik, aki tejterméketés tojást is fogyaszt.„Úgy vélem, nagyon ked-vező hatása is lehet a böjt-nek, például a koleszterin-szint-csökkenés, fogyás, vér-nyomás, illetve húgysavszintjelentős csökkenése, ugyan-akkor emelkedhet az ener-giaszintünk, és „tisztább-nak” érezhetjük magukat.Viszont a böjt alatt a köny-nyebben emészthető éte-lekhez szokott szervezetetnagyon megterhelheti a hir-telen nagyobb mennyiségűétel-ital elfogyasztása, hi-szen a hús, a zsíros ételekemésztése több időt igényel,mint a zöldségek, gabonák-ból készült ételeké. Ehhezpedig társul az alkoholfo-gyasztás is, így teljes lesz akáosz” – fejtette ki Dorottya.Hozzátette, hogy 40 napböjtölés után – ami idén 48nap volt – óvatosan és mér-téktartóan együnk kedvencételeinkből. 
Mindenből ehetünk, 
de mértékkelA tradicionális húsvétimenü általában bárány, töl-tött bárány, más sült húsok,töltött káposzta, sonka, tűrthús, tojás, kalács, sütemé-nyek. „Tájainkon elterjedta nagy mennyiségű olaj, zsír,vaj használata az ételeinkelkészítéséhez, és a nagyonzsíros húsokat magyarosfűszerekkel készítjük el. Soksüteményt is sütünk, hogylegyen mivel a locsolókatmegkínálni, aminek felét mi

esszük meg.  A töltött ká-posztához zsíros csülköt te-szünk, és a legzsírosabb tej-föllel öntjük le” – részletezia szakember a legkevésbésem diétás ünnepi étren-dünket.  A dietetikus aztajánlja, hogy próbáljuk meg-tartani a mértéket, figyel-jünk oda a mennyiségre, ésígy ehetünk mindenből, ün-nep után pedig jöhet azegészségesebb életmód. 
Hagyományos receptek
egészségesebbenDe nem kell föltétlen kö-vessük nagyszüleink recept -jét, létezik gyomorbarát al-ternatíva. Dorottya azt ja-vasolja, hogy a bárányt sü-tőben süssük zsiradék hoz-záadása nélkül, köretnekválasszunk párolt zöldsé-geket és főtt krumplit. Atöltött káposztánál keve-sebb zsírt tartalmazó őrölthúst vásároljunk, és 300grammnál többet ne fo-gyasszunk egyszerre, tejföl-ből pedig a 12%-os zsírtar-talmút ajánlja. „A sütemé-nyeknél ne a vajas, zsírossüteményeket részesítsükelőnyben, hanem a piskó-taféléket – amelyekbe gyü-mölcsöket is tehetünk –,képviselőfánkot, kalácsotvagy tehéntúrós, joghurt-krémes süteményeket” –tudtuk meg.
Az ideális 
húsvéti menü 
a dietetikus szerintA vasárnapi reggelinélnyugodtan maradhat a hús-véti sonka, vagy tűrt hús, 1tojás, 2-3 dkg sajt, 7-8 dkgkenyér. Tízóraira egy gyü-mölcs, egy joghurt vagy egyszelet kalács. Az ebédnél aleves általában a húsleves,a második viszont változó:sült bárány, töltött bárány,töltött káposzta vagy mássült hús. „Húsokból 12-15dkg-nál többet nem javaso-lok, és a krumplinál is 20-25 dkg egy étkezésnél bő-

ven elegendő, persze a frisssalátát, vagy párolt zöldsé-gek fogyasztását is ajánlom.Ha pedig töltött káposztáraesik a választás, 2-3 tölte-léknél többet ne együnk. Azuzsonnánál nyugodtan el-fogyaszthatunk 10-15 dkgsüteményt is, ez az az óra,amikor a legjobb az édesételeket, csokikat enni. Avacsora legyen egy kicsitkönnyedebb, és akkor azegyensúlyt fenn is tudjuktartani” – részletezi. 
Csak csínján a tojásfo-
gyasztással és az alko-
holfajták keverésévelKérdésünkre a dietetikusazt is elmondta, hogy egész-séges embereknél heti 3-4tojás nyugodtan elfogyaszt-ható, a sárgájával van a na-gyobb probléma, mivelegyetlen tojás sárgája egyfelnőtt napi koleszterin-adagját tartalmazza. Ígyhúsvétkor sem jó túlzásbaesni a fogyasztásával. Az ünnepkor kihagyha-tatlan az alkoholfogyasztás,amelyre főleg a locsolók kellodafigyeljenek, hiszen min-den háznál másféle alko-hollal kínálják őket. „A leg-szerencsésebb, ha töreked-nek egyféle italt fogyasztani,egyenek sok rágcsálnivalót,igyanak vizet is, és tartsáka mértéket. Ha mégis túl-zásba vittük az evés-ivást,a dietetikus szerint a kö-vetkező napokban sok fo-lyadék, több zöldség, gyü-mölcs és kevesebb zsír fo-gyasztása ajánlott, napitöbbszöri kevesebb étkezés.A pihenés és a friss levegőnvaló tartózkodás is sokatsegíthet.

Pál Piroska

„...ne a vajas, zsíros süteményeket
részesítsük előnyben, hanem 
a piskótaféléket – amelyekbe 
gyümölcsöket is tehetünk –, képvi-
selőfánkot, kalácsot vagy tehéntú-
rós, joghurtkrémes süteményeket”
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Az édes semmittevés ki-
fejezést nem véletlenül
dolce far nienteként is-
merik legtöbben a vilá-
gon, hiszen az olaszok
ezen életformának a leg-
nagyobb mesterei. érde-
mes eltanulni tőlük, ho-
gyan lehet művészi szinte
lopni a napot. Jelszavuk:
„Ha nincs semmilyen terv,
az a legjobb terv.”Anthony Bourdain ame-rikai tévészakács meséliegyik könyvében azt a tör-ténetet, amelynek főszerep-lője egy karibi sziget halá-sza, akit megkeres egy ottnyaraló amerikai milliomos,és komoly üzletet ajánl neki.Az amerikai arra próbáljarábeszélni a férfit, hogy ve-gye komolyabban a mun-káját, és alapítson vele kö-zös vállalkozást, aminek el-feleznék a hasznát. Tíz évenbelül – ígéri a milliomos aszegény halásznak – annyipénze lesz, hogy akár nyug-díjba is vonulhat, és onnan-tól azt csinálhat, amit akar.Mire a halász azt feleli:„De uram, én már most isazt csinálok, amit akarok.Hajnalban kimegyek halász-ni, és csak addig maradok,amíg annyi halat nem fogok,ami éppen elég a megélhe-téshez. Dél körül hazame-gyek, megebédelek, ledőlökegy kicsit pihenni, szeret-kezem a feleségemmel ésjátszom a gyerekeimmel,este pedig lemegyek a sarkikocsmába, és együtt zené-lünk a barátaimmal. Magamost azt mondja nekem,ehelyett a következő tíz év-ben dolgozzam ki a belemcsak azért, hogy tíz év múlvaugyanazt az életet élhessemújra, amit már most is élek?Maga szerint melyikünk abolond?”

Haszontalan 
nem csinálni semmit?A karibi halász koncep-cióját arról, hogyan érdemesélni, az olaszok dolce farnientének, édes semmitte-vésnek nevezik. A kikap-csolódásnak ezt a struktu-rálatlan, spontán és látszó-lag haszontalan módját so-kan megvetik a nyugati vi-lágban. Ugyanez az általánosmegítélés az olyan hétvé-géken is, amikor valaki nemmegy sehova, nem találko-zik senkivel, csak pizsamá-ban hever két napig, fagyiteszik és sorozatokat néz,mert ahhoz van kedve. Eu-rópa északi, aktív, produktívrésze pedig a mai napig nemtud mit kezdeni azzal a me-diterrán szokással, misze-rint arrafelé az üzletek dél-ben bezárnak, a tulajdonoshazamegy ebédelni és szi-esztázni, majd a barátaivalkiül egy kávéház teraszárabeszélgetni és iszogatni.Nem veszi be könnyen agyomrunk a koncepciót, mi-szerint nem csinálni semmitönmagában is lehet prog-ram. Aki szoros időbeosztásszerint éli nemcsak a szak-mai, de családi és magáné-letét is, nehezen fogadja el,hogy az életét nem rutinok,határidőnaplók, „kellek ésmuszájok” irányítsák, ha-nem az ösztönei és pilla-natnyi hangulatai.Mennyire változna megaz élete, ha holnaptól a dolcefar niente szellemében élne?Ha ahelyett, hogy első sza-bad pillanatában rögtön aze-mailjeit csekkolja, inkábbnem csinálna semmit? Alegnehezebb mindebben le-győzni a késztetést, hogyminden szabad percünkbentegyünk valami hasznosat.Kora gyerekkorunk óta apuritán munkaetikát igyek-

szik belénk nevelni min-denki, mondván: a lustaságjellemhiba, a gyengeség jele,tessék valami értelmes dol-got kezdeni magunkkal ak-kor is, amikor nem kell csi-nálnunk semmit.
Hogyan profitáljunk 
a semmittevésből?Agatha Christie azt írjaaz önéletrajzában, hogy alegnagyobb ajándék, amita szüleitől kapott gyerek-korában, hogy hagyták ele-get unatkozni. A világ egyiklegolvasottabb írója annakköszönheti különleges kép-zelőtehetségét, hogy az any-ja nem tömte tele a napjaitprogramokkal és foglalko-zásokkal, így volt ideje ki-találni, hogyan tudja magáta legjobban elszórakoztatniolyankor, amikor azt csinál,amihez kedve van.
A lustaság 
feketeöves mestereiAmikor John F. Kennedya kampánykörútján szén-bányászok előtt mondottbeszédet, az egyik bányászodakiáltott a szenátornak:

„Mit tud maga a mi helyze-tünkről? Egész éltébenegyetlen napot sem dolgo-zott!” „Ez így igaz” – mondtaerre alázatosan Kennedy.„Jól tette! – közölte egy má-sik bányász. – Nem vesztettsemmit!”Fred Gratzon Lustasággala sikerért című könyvébenszellemesen fejti ki, hogyanköszönhetjük a civilizációta zseniális semmittevőknek.Ezek szerint az emberi ha-ladás és fejlődés mindigolyan emberek felfedezése-inek és találmányainak kö-szönhető, akiknek nem voltkedvük valamit a régi, fá-radságos, munkaigényesmódon csinálni, s akik a szí-vük mélyén tudták, hogylennie kell egy olcsóbb, egy-szerűbb, könnyebb megol-dásnak. Meg akarták köny-nyíteni az életet a magukszámára, szerették volna el-kerülni a kemény munkát,keveset akartak tenni éstöbbet elérni, azaz lustákvoltak.Az első ember, aki kita-lálta, hogy vitorlát kéne sze-relni a csónakra, ki akartszállni az evezésből. Akiekét erősített az ökör mögé,

az ásástól kívánt megsza-badulni. Aki a vízesés erejéthasználta a gabona őrlésére,gyűlölte, hogy kézi erővelkell szétzúzni a szemeket. A lustaságnak különbözőszintjei vannak, írja FredGratzon: „Az alapvető, ház-táji változat esetén a munkaelkerülése jelenti magát ajutalmat. Ennek is tökéle-tesen megvan a maga szép-sége és bája, amit bátorítaniés óvni kell, mivel mindenlustaság, még ez a gyengéd,sarjadzó változat is mennyeieredetű. A skála végén azon-ban a lustaság mesterei van-nak, akik tökéletesen bir-tokában vannak az embe-rileg lehetséges legkevesebbcselekvés óriási hatalmának.A lustaság feketeöves mes-terei nemcsak a munka el-kerülésének örömeit élve-zik, de arra is képesek, hogyközben nagy dolgokat vi-gyenek véghez, és nagy va-gyonokat halmozzanak felazzal, hogy tartózkodnak amunkától. A lustaságnak eza kiművelt formája adjaminden társadalmi haladáshatóerejét” – vallja az író.
Timár Tímea

Az édes semmittevés feketeöves mesterei



emlékeztetőErdély egyik legnagyobberődítménye Brassó ésTörcsvár között egy százöt-ven méter magas sziklántrónolva vigyázza a környé-ket. A szász lakosság által épí-tett és kisebb városnyirakibővített vár a középkor-ban a környék szinte teljesnépességének otthont tu-dott adni vész esetén. Azelmúlt években történt re-konstrukciónak köszönhe-tően igazi középkori idő-utazásban lehet részünk  avár látogatásakor.

Amit a várról 
még tudni kellAz erődítmény a XIV. szá-zadban épült egy a németlovagrend által épített várhelyén. A várat a szász la-kosság kibővítette a XV. szá-zad kezdetén, hosszú időnkeresztül több ízben men-tette meg támadóitól Bar-carozsnyó népét. A nem túlzottan nagy ki-terjedésű vár őrtoronnyalis bírt, kis létszámú katonaszállásolt benne. A Keresztes Géza műépí-tész, műemlékvédelmi szak-mérnök által a rendelkezé-sünkre bocsátott dokumen-tációkból tudjuk meg, hogybár 1612-ben Báthori Gáborfejedelem elfoglalja, de egyesztendő múlva visszaadjaa szászoknak, 1658-ban si-kerrel dacol a krími tatá-rokkal és az oláh vajdávalis. Ekkor már a város anyagiáldozatainak köszönhetőenkiterjedtebb épületegyüttesterül el a sziklás dombtetőn. A támadások idején a faluszinte teljes lakossága a vár-ba költözött, és az erős falakvédelmében egy új falut épí-tett fel magának. Az ide menekített lábas-jószágoknak külön legelő-parcella, a hosszabb ostromesetén lelkészlakás és ká-polna is rendelkezésre állt.Volt idő, amikor nyolcvanlakóház, iskola és templomis működött a várban.

A rekonstrukciónak 
köszönhetően nagyrészt
visszanyerte eredeti 
fényétTöbb ízben éri tűzkár –egy esetben a császári csa-patok is felgyújtják – majd1802-ben egy nagyerejűföldrengés súlyosan rongál-ja. A kápolna és az őrtoronyis összeomlott.Ezután hosszú évtizede-kig üresen, elhagyatottanáll. Napjainkban kezdődöttgyorsütemű rekonstrukci-ója, melynek során nagy-részt visszanyerte eredetifényét.A széles rónaságból mar-kánsan kiugró vár napja-inkban előszeretettel vá-lasztott úticél jó megköze-líthetősége miatt. A százöt-ven méter magas sziklán, avár alatt már messziről lát-szik a Hollywood feliratraemlékeztető nagy Râşnovfelirat. A várat gyalogosan, a vá-roska főutcájáról nyíló lép-csősoron, vagy autóval atúloldalról közelíthetjükmeg. A vár egyik épen maradtépületében helytörténeti ki-állítás kapott helyett a várés a város történetéről, né-hány helyen még magyarfeliratokat is találunk.A várfalakon belül min-tegy harminc kis épület se-gítségével próbálják re-konstruálni a középkor min-dennapjait, egy kis ódon
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erdély 
legdélebbi szász
településének
vára és 
templomai
(folytatás múlt heti lapszámunkból – befejező rész)

erdély legnagyobb parasztvára Barcarozsnyón talál-
ható. Mai formájában a város szász lakossága építette
ki a Xv. században és Báthori gábor 1612-es ostroma
után. Ha sereg közeledett, a rozsnyóiak felköltöztek
a vár falai mögött fölhúzott lakóépületekbe és itt,
mintegy ideiglenes faluban várták ki a veszély elvo-
nulását. Falai átlagosan öt méter vastagságúak. A
várudvaron lévő száznegyvenhat méter mély kutat
1623 és 1640 között állítólag két török hadifogollyal
fúratták ki, miután a vízutánpótlás korábbi, ciszternás
megoldása Báthori gábor ostrománál kudarcot vallott.
A felső várban 1650-ben épült a 2000-es években új-
jáépülő kápolna. 1718-ban a vár leégett, 1802-ben
földrengés rongálta meg. ezután építették az alsó
várban ma látható épületeket. Sonkát és szalonnát
tároltak benne. Utoljára 1848-ban használták a város
polgárai védelmi célra, amikor ide menekültek Bem
serege elől. A vár kedvező fekvésének köszönhetően
nyaranta látogatott turistacélpont. Az utóbbi években
gyorsan halad felújítása, a várudvar egyik épületében
pedig kiállítást rendeztek be.  Megközelíthető a főtér
egyik telkéről induló meredek ösvényen és keletről,
az egykori felől szekérúton. evangélikus templomát
eredetileg a XIII. században építették, de mai formáját
inkább a Xv. századi gótikus átalakítás határozza
meg. 1831-1833-ig várfal vette körül. A város régi
román külvárosában áll az 1384-ben emelt ortodox
templom – erdély délkeleti részén a legkorábbi fenn-
maradt görög rítusú vallási építmény –, mely régebbi
a brassói Szent-Miklós-templomnál. Tornya 1773-
ból való. Ikonosztázát 1775-1778 között készítették.
Szép falfestmények díszítik. A XIX-XX. század fordu-
lóján még egy különös helyi szokás tiltotta el a
hajadon román nőket a templomba járástól. 

Ortodox templom
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városkát építettek ki utcács-kákkal, lépcsőkkel. A vár falairól, bástyáirólkáprázatos panoráma nyílika városra és a Kárpátok he-gyeire.
Az evangélikus 
templom védőszentje
Szent MátyásA XIII. századi templomeredetileg háromhajós volt,de a sok átalakítás után csaktörpe mellékhajói őriztékmeg az eredeti boltozatot.1394-ből (és 1404-ből)templomának védőszentjeis ismeretes: Szent Mátyás.Késő gótikus bordáinakgerincei csörlődött gyám-kövekre futnak. Az egyik zárókövön Rozs-nyó címerét faragták ki: ko-rona fölött három rózsa,alatta pedig egy. Egy másikzárókő dísze kehely. 
A templom több 
ízben is megsérülA templom építési idejéta XIII. századra, a későbbigótikus átalakításokét a XV.

századra teszik. Legkésőbbi a sekrestyeajtókerete, amelynek egy-szerű reneszánsz keretelésebizonyítja, hogy a prázsmáriés szászhermányi ajtókere-tek mesterétől származik.A mennyezetfestmény XVI.századi. Léstyán Ferenc, a Meg-szentelt kövek című köny-vében tesz említést arról,hogy a karzat északi falán1500-ból Jézus szenvedésecímmel festmény jelenete-ket őriznek, ezeket később,a reformkor idejében mész-szel fedték el. A barcarozsnyói templo-mot falakkal erősítik, ezeketa más meglévő védelmi ele-mekkel együtt az 1831 és1833-as évek során lebon-tották. A templom az 1587, 1623és 1718-as tűzvészek soránsúlyosan megsérült. Felújí-tásokon esett át 1669 és1694 között, ám eredeti kül-lemét az 1773-1775-ösmunkálatok alapozták meg.Ekkor cserélik ki a tetőzetet,magasítják a főhajó falait,és ablakait is átalakítják. 

A munkálatokat 1775-ben fejezték be, amikor isa nyugati torony egy eme-lettel bővül. 
1776-ban 
lecserélik a régi oltárt1682-ben az oltár szá-mára nyolcvan forintot ado-mányoztak. 1776-ban a régi oltártegy kőből faragottal cserélikle, ennek predelláján a Le-onardo da Vinci Utolsó va-csorájának a festett máso-lata található. Az új oltár központi da-rabja egy feszület, mely föl-ött a mindent látó szem áb-rázoltatott. Jobb és bal ol-dalán Szent Péter és Pálapostolok szobrai állnak. A főhajó északi oldalán ta-lálható szószéket 1826 körülstukkókkal díszítik. Az orgo-nára vonatkozó legkorábbibejegyzés 1680-ból való,majd ezt a későbbiek során,az 1718-as tűzvész után egyújabbal helyettesítik. Ugyancsak Lestyán Fe-renctől tudjuk meg, hogyaz 1718-as pusztító tűzvész

során a toronyban a haran-gok megolvadtak, így kétév elteltével egy újat önte-nek, majd ezt 1926-ban azApoldról megvásárolt kétharanggal helyettesítik. Az 1802-es földrengésután a tornyot megjavítják,majd 1870-ben egy új órátépítenek be. 
Az ortodox templom1384-ben épült a barca-rozsnyói románság számáraez a kőtemplom, amely aBarcaság legrégebbi orto-dox vallási célokat szolgálóépülete. Az egyszerű szerkezetű,gótikus épület egy téglalapalakú hajóból és egy nyolc-szög öt oldalával záródószentélyből áll. Legrégibb része maga aszentély, amelyben egy1384-es évszámmal ellátottfeliratos kő is látható. A templom építését aszakirodalom rendszerintI. Radu Basarab havasalföldifejedelem vagy utódja, I.Dan személyével szoktákösszefüggésbe hozni. 

Egy 1500 táján bekövet-kezett pusztítás következ-tében a templomot a fal-magasság felétől újjáépítik.Ennek nyomai ma is jól lát-hatóak a különböző falvas-tagságok, valamint a fara-gott gyámkövek és a tégla-boltozatok bordáinak talál-kozásainál. A XVI. századi átépítéstkövetően a falakat bizánciihletésű falképekkel borí-tották. A középkori épület a kö-zösség új, XIX. századi temp-lomának használatba vételétkövetően romossá vált. Akét világháború közti idő-szakban újítottak fel, amikoris katonai helyőrségi temp-lom lett.
Összeállította:

Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bocsá-
tott dokumentációkért külön
köszönet Keresztes Géza mű-
építész, műemlékvédő szakmér-
nöknek; az illusztrációkat, a
régi és a mai képeket Demján
László műemlékvédő építész a
saját munkájából és gyűjtemé-
nyéből küldte be a szerkesztő-
ségünkbe. 

Evangélikus templom



A házi nyúl (Oryctolaguscuniculus var. domestica) azemlősök osztályának a nyúl-alakúak rendjébe, ezen belüla nyúlfélék családjába tar-tozó faj, az európai üreginyúl (Oryctolagus eur. iucus)háziasított változata; haszon-állatként elsősorban húsamiatt tartják, emellett prém-,hobbi- és labornyúl-tenyész-tés is folyik. Házi kedvenc-ként főleg a törpe fajták nép-szerűek, de erősen terjedő-ben van a különleges színe-zetű vagy extrém küllemi ésegyéb jegyekkel (pl. hosszúszőr, nagy test, nagy élvezet,igen hosszú vagy lógó fülek,különleges színezet, külön-leges szagozat) bíró fajtáktárs- vagy díszállatként valótartása is. 
Nyúlfarknyi 
nyúltörténelemA nyúl domesztikálásamár az ókorban elkezdődött,bár egyértelműen csak ti-zennegyedik századi bizo-nyítékot lehet erre találni:nemrég került elő egy ko-rabeli festmény, amelyen Ká-roly Róbert arra dresszírozegy mocsári vattafarkú vad-nyulat a visegrádi palotakertjében, hogy hozza visszaaz eldobott papucsát. Az üre-gi nyúl, házi nyulaink őseÉszak-Afrikában és a Pire-neusi-félszigeten volt ősho-nos, valamint, értelemsze-rűen, a Húsvét-szigeten. Azókori Egyiptomból fennma-radt falmázolmányokon rab-szolgák áldozati állatokat,közöttük nyulakat is szállí-

tanak; a régi Egyiptombana nagy számban, szakráliscélból tartott húsevő állat-okat a szapora nyulak hú-sával is táplálták. (Amúgyez a szokás máig nem mentki a divatból: az állatkertekhúsvét körül gyakran hirde-tik, hogy átveszik a gyerekekáltal ajándékba kapott ésmegunt kisnyuszikat. Csakazt felejtik el hozzátenni,hogy mit csinálnak velük:gondosan megetetik őket –az óriáskígyókkal. Nem vicc!)A nyulat az ÓszövetségbenMózes a tenyésztett állatokközött említi, de húsánakfogyasztását tiltja, mert imá-dott mindent tiltani a vénsalabakter. Annál jobbankedvelték viszont az ókoriRómában, ahol a frissen szü-letett nyúl húsa különlegescsemegének számított, sok-szor egyenesen az anyjukbólették ki őket élve, egy spe-ciális bébinyúlevő favillával.A középkorban a nemesikastélyok kertjeiben, vadask-ertekben éppúgy megtalál-hatóak voltak a nyulak, minta szerzetesek kolostoraibanés vadasmártásaiban. A vá-rosiasodás egész folyamataalatt és az Európán kívüliföldrészek gyarmatosításasorán az emberek magukkalvitték a kis helyen is tartható,olcsón takarmányozhatónyulaikat élelemforrásként,de állatszeretetből is; azészak-amerikai indiánok pél-dául annyira imádták a nyu-lat, hogy képesek voltak egyegész bölénycsordát elcse-rélni egy nyuszira.

Nyulas érdekességek
► Az állandó orrmozga-tás, szaknyelven orrjáték aszaglás elősegítésére, dekommunikációra is szolgál,főleg a süketnéma nyulak-nál
► A nyulak álla alatt ta-lálható egy mirigy, amelynekváladékával megjelölik (áll-dörzsöléssel) a sajátjuknakítélt dolgokat. Ez a szag azember számára nem érzé-kelhető, így sose tudjuk, hogymit tekintenek magukénak
► Nem bírnak ki hosz-szabb időt evés nélkül: leg-alább 2-3 óránként kell táp-lálkozniuk ahhoz, hogy azemésztésük ne álljon le, mi-vel az anyagcseréjük rend-kívül gyors. Egy félnaposkoplaltatás is erősen meg-viseli őket, de egy huszon-négy órás nemevés már vég-zetes lehet. Ami nem is baj,mert a metszőfogai állan-

dóan nőnek, és ha nem kop-tatná őket a folyamatos rág-csálással, és mégis életbenmaradna, úgy nézne ki sze-rencsétlen, mint egy mutánsrozmár
►A nyúl szexmániás: na-ponta akár hetvenszer ispárzik, kivéve, amikor a nős-ténynek migrénje van; Auszt-ráliában feljegyeztek egy ese-tet, amikor egy bak törpe-nyúl megzabálta a gazdájá-nak a viagráit, és még aszomszéd aranyhörcsögét isteherbe ejtette
►Nem véletlenül van ak-kora fülük: mivel igen kevésverejtékmiriggyel rendel-keznek, a fülükön keresztüladják le a fölösleges hő- észsírmennyiséget. Hallásukroppant fejlett, egymás kö-zött az ember által nem hall-ható hangokkal kommuni-kálnak, de csak olyankor, mi-kor nem vagyunk ott, mert

nem tudják, hogy nem hall-juk 
► Nagyon sok olyan ele-del van, amit nem szabadadni nekik, úgyhogy mielőttnyúltenyésztésre adnánk afejünket, nem árt tájékozód-ni a helyes táplálékoztatá-sukról; például káposztával,salátával és répával etethet-jük őket, ellenben töltött ká-posztával, ráksalátával vagyfasírtos murokfőzelékkelnem, vagy csak egyszer
► A nyúl apró, bolyhosfarka általában a tomporá-hoz simul, mivel fenntartvahordja. Elsősorban a fentemlített nyúlkommunikáci-óban játszik szerepet, pél-dául az udvarló baknyúl bil-legeti, azonban a nyúlcsávókalig egy százaléka szokottudvarolni, a többi kertelésnélkül csinálja meg a nyúl-lányt

Molnár Tibor
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A lOCSOlóK ARCHeTíPUSAI
A vICCeS. Mindenhol hu-morosra veszi a figurát,mindenkivel jópofizik, vic-cel, legalábbis azt hiszi. Ked-venc figurája, hogy valami-lyen veseremegtetően szel-lemes verbális megnyilat-kozás kíséretében puncitá-jékra is spriccent egyetüvegcséjéből (kizárólag par-fümmel dolgozik), amiért acsaj éppen otthon leledző,félig elázott férje vagy ba-rátja legszívesebben tökönrúgná, de hát húsvét van,ugye. Keveset iszik, annáltöbbet zabál, miközben teleszájjal tovább eregeti mó-kásnak hitt sutkáit („ebbőla gombakrémből már evettvalaki?”, „ez a töltött tojáspont olyan, ahogy anyámkészíti…, neki se sikerülsoha”, „szeretném elkérni

ennek a tojásos báránynaka receptjét…, nehogy mégegyszer elkészítsd” satöbbi).Nem hagy senkit szóhoz jut-ni, egyvégtében pofázik,sztorizik, humorosnak vélttörténeteket mesél. Sajnosévek óta ugyanazokat.
A FlegMA. Antialkoholista;ez már önmagában is ret-tenetes, ráadásul erénykéntfogja fel. „Igyál, na, legalábbegy pohárkával, legalábbmost!” – szívatják minden-hol, de ő nem enged. Pöpecgalambszürke öltönyben fe-szít, csillogó fekete cipőjébőlolykor kikandikál a bolyhosfehér frottírzokni. Kevesetbeszél, jobbára csak pikírtmegjegyzéseket tesz. Lee-reszkedően viselkedik,mintha szívességet tenneazzal, hogy méltóztatott el-

fáradni locsolni, olyan „asz*r is ízetlen” pofázmány-nyal üldögél, a telefonjávalvagy a slusszkulcsával bab-rál. Humorérzéke alulrólközelíti a nullát, ám ha va-lamelyik piás vendégnekvéletlenül megbotlik a nyel-ve, cinkosan rávillantja jó-zan szemét a házigazdára.Fogalma sincs, ilyenkor mi-lyen marha közel áll ahhoz,hogy pofánverjék.
AZ AMATŐR. Már kora reg-gel kinyalja magát, gondo-san megtervezi az útvonalat,és a tavalyi háromnaposmásnaposságból okulvánelhatározza, hogy kizárólagszáraz fehérbort fog inni,aztán a harmadik áldozatnálmár sörrel öblíti le a ko-nyakra ráküldött tojáslikőrt.

Kár drága italt adni neki, aszobafestőknek kotyvasztottháziköményest is pont úgydicséri, mint a legdrágábbviszkit. Kaját nem nagyonpusztít, legfeljebb néhánysóstanglit ropogtat el. Szó-rakoztató figura, megesik,hogy távozás előtt kéri aszámlát, mivel azt hiszi, ven-déglőben van. Ahogy egyrejobban opálosodik a tekin-tete, úgy iszik egyre erősebbhangulatfokozókat, pedigpont fordítva kéne, de ekkormár nincs kivel beszélni.Ennek ellenére hosszú ideigjól tartja magát, majd pilla-natok alatt fullra megrésze-gedik. Célszerű a konyhábanvagy a fürdőszobában fo-gadni, mert rajtaütésszerű-en hányik.
A PROFI. Nem tervez előre,

egyszerűen elindul valami-kor késő délután. Ő ténylegcsak bort iszik, de ha valaholnincs, blazírtan elfogadja aszilvapálinkát is. Az előzőkollegával ellentétben nemöltözik ki, ezzel is hangsú-lyozván lazaságát. Annyibanviszont hasonlítanak, hogyneki se tanácsos elővenniaz eredeti mexikói tequilátvagy a Hennessy konyakot,mert képes benyakalni azegész üveggel, és még csakmeg se látszik rajta. Annyittud inni, amennyitől egyosztálytalálkozónyi véndiákkómába esne, tanárostól.Nagyon ritkán rúg be, deakkor kegyetlenül, olyankorrendszerint ott is alszik.Szerda délután előtt nemérdemes költögetni.
mt

A húsvét celebállata: A NYúl
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Ellenzéki Muppet Show
Megvannak az oldalak, az
irányok, az elképzelések,
amiket a pártok fednek
le. Hangsúlyozom, egy
normális választás esetén
történnek így a dolgok.
Magyarországon – az el-
lenzéknek hála – ez a
kampány most inkább egy
Monty Pythonnal ötvözött
Muppet Showra hasonlít. A Gyalog galopp híres je-lenetében az anarchoszin-dikalista közösség egyik tag-ja azt firtatja, hogy Arthurmégis hogyan lett király, hi-szen ők nem szavaztak rá.Kifejti, hogy bárkit hata-lommal csak a tömegek ru-házhatnak fel, nem pedigegy nőcske a vízirevűből.Demokráciában nyilván iga-za lenne Dennisnek, ámnem lenne megfelelő meg-állapítás ez a mai magyar-országi ellenzékkel kapcso-latban. Jogilag persze ígyműködik a rendszer, ám amostani gyakorlatban a vá-lasztópolgárnak fogalmasincs arról, hogy pontosankire is adja le majd a sza-vazatát, ha pedig leadja, ak-kor az adott párt lesz-e avezető, vagy esetleg majdaz ellenzéki pártok homo-kozójában dől el, ki kerülki győztesen a versengésből.Szóval, indulnak is jelöltek,meg nem is. Vannak is ol-dalak, meg nem is.Pedig az itthon uralkodó„diktatúra” ellenére igen-csak széles palettáról vá-laszthatnánk miniszterel-nök-jelölteket, árnyékkor-mányokat, pártokat és kép-viselőket, ám a nagy igazságmégiscsak az, hogy nem aválasztópolgár dönt az el-lenzéki elképzelés szerint.Azért nem, mert a válasz-tópolgárnak van esze, el-képzelése és vannak elvei.Sajnos – teszik hozzá az el-lenzéki pártoknál. A baloldalsoha nem is bízott ebbenaz elképzelésben, nem hiábavolt kényelmes neki a két-fordulós rendszer, ahol ked-vére lepaktálhatott a kiste-sóval. Most azonban az ellen-zéket egy ember tartja kont-roll alatt, az pedig a bábjá-tékosok nagymestere, Gyur-csány Ferenc. Itt jön be aképbe a Muppet Show,amelyben Fletó a rendező,és a többi, magát rendkívülfontosnak, erősnek és kor-mányzásra alkalmasnak tar-tó (ön)jelölt a báb. Mi sembizonyítja ezt jobban, minthogy az ellenzéki pártok

kampányában csak úgy röp-ködnek a böszmeségek! Fe-rit nem riasztja vissza, hogyegy közös rendezvényenközvetlenül a kvázi szövet-ségese ellen beszéljen, ésfelülírja annak beszédét. Ul-timátumokat sem fél meg-fogalmazni, mint ahogyanhülyét sem fél csinálni sajátmagából és a többi párt ve-zetőjéből. Akik lefekszenekneki, gerincüket félretéve,saját táborukat és magukatprostituálva elmennek veletárgyalni, ahol aztán meg-lepődnek, hogy semmi más-ban nincsen részük, mintszáraz pogácsában, amiheznem jár whiskey. Mi pedig csak kapkodjuka fejünket a nyilatkozatokathallva. A bajuszos, „én azelmúlt huszonnyolc év felettállok” képviselőjelölt közli,hogy Gyurcsány részeg voltmind a szó szoros, mind azátvitt értelmében, majd errea demokratikus luficsászá-rok felháborodnak, és perrelfenyegetik a leendő szövet-ségesüket. Együttműködésez a javából! Közben Kará-csony Gergely átmegy pol-gári engedetlenbe, példátmutatva a választóinak,hogy a törvényes rend nemszámít, és ő bizony erre azalaptörvényre nem fog fel-esküdni, ha megválasztják.Halkan kérdezem: a polgár-mesteri beiktatásánál miértnem zavarta, hogy ott is azalaptörvényre kellett feles-küdnie? Vona Gáborék megnem akarnak egyezkedni,vagy inkább nem nyíltan,mondván, adjunk legalábba látszatra, ha már az el-vekre nem. Náluk is lehetmás ezek szerint a politika,nyilván ezért választottákmaguknak az LMP-t közve-títőnek, amelynek pénzt isszívesen felajánlanak, csaklépjen már vissza a jelölt-ségtől.

Tárgyalnak is, meg nemis, ott is vannak, meg nemis. Ilyen felemásan is lehetmás politika. Engem pedigmár csak egy dolog érdekel:mi lesz, ha nyernek? Ha azeddigi egymásról szóló meg-ítélésüket vesszük alapul,kapni fogunk egy liberális,kommunista, fasiszta, rasz-szista, antiszemita, kirekesz-tő, hazaáruló, az országottönkretevő, szociálisan azértérzékeny, ivásra hajlamos,zöldes beütésű formátumot.Erről szólt ugyanis évekigaz eddigi ellenzéki együtt-működés, amiben ránk, vá-lasztókra akarják tolni a fe-lelősséget, és meg akarnakminket arról győzni, hogyrájuk szavazzunk, még ak-kor is, ha nem. Ez ténylegböszmeség a javából, éstényleg nem értem, ha csakegyütt lehet leváltani OrbánViktort, akkor erre nyolcévig tartott rájönni? Nemlett volna egyszerűbb fel-oszlatni magukat 2014-ben,és felépíteni egy teljesen újformációt? Egy szürreális showbanműködhetne ez a koalíció,nem mondom, hogy nemnézném meg, de a valóság-ban azért problémásnak ér-zem a létét. Így tehát egyetkell értenem a Jobbikkal:ez tényleg csak egy vicc.Csak az a baj, ha ők nyernek,akkor a tréfa csattanójánmár nem nevetni, hanemsírni fogunk!
Nagy dóra

Soros futóbolondja
egy üldözési és hazudo-
zási mániában szenvedő,
magát áldozatnak kép-
zelő beteg ember, vagy egy hétpróbás gazember
lett polgármesterré választva? Az első sajtósze-
replése alkalmából sírva fakadt. Majd bejelentette,
amióta nyilvánossá lett indulási szándéka, ka-
merákat szereltek a háza elé, minden lépését fi-
gyelik, azután azt, hogy politikai okból eltávolí-
tották a munkahelyéről. Az első két hazugsága
szinte azonnal lelepleződött.Most, hogy már polgármester, kíváncsiak lennénk,képes-e vezetni is a várost. Egyelőre a hírekből úgytűnik, nem annyira. Munkavégzéséről semmi hír, viszont hangzatosbejelentéseket tesz: például, hogy milliárdos hiányttalált, amit előle eltagadtak, emiatt nem tudja teljesíteniválasztási ígéretét; aki pedig rámutatott a tévedésére,szóval hogy még egy nyomorult költségvetési táblá-zatot sem képes helyesen, tényszerűen értelmezni,azt eltávolította a hivatalából. Ez eléggé gyalázatostett. Ennek elfedésére elkezdett kiabálni:- Kémprogramot találtam a számítógépemen!- Juj, és hogy vette észre?- Hát úgy, hogy csökkent a gépem teljesítménye.Ezt a parasztvakítást elhagyhatta volna, mert vajonmiért kémprogram a kémprogram neve? Biztosannem azért, hogy egy futóbolond is azonnal lefülelje.Valaki szólhatott volna neki, hogy egy kémprogramsemmilyen szabad szemmel látható teljesítmény-romlást nem okozhat. Nem az a feladata, hanem éppaz, hogy észrevehetetlen legyen. Tény: a városnak nincs se fő- se aljegyzője, a pol-gármester megvált tőlük. Ezért ezután Szeged szo-cialista polgármesterére, Botkára támaszkodik, a vá-sárhelyieket ellenségének tekinti.Érdeklődésünkre, hogy bevált-e az új polgármester,egy szavazója úgy mondja: „rövid még az idő, denekem kicsit csalódást okozott. Megmondom, azthittem róla, tényleg független, mert a családja biza-lomgerjesztő, de hogy azonnal a „komonistákhoz”szaladjon, hogy „gyüttmentekkel” ellenőriztesse avásárhelyieket, a helyieket kirugdossa, levegye apénzüket, a vásárhelyieket „lehallgassa”, hogy azt azegyet, amit ígért, azt se tartsa be, nem gondoltamvolna róla. Korhol is a kisleányom, látod, megmondtamneked, meg azt is mondja, mert ő a Zolira szavazott,hogy akinek a szavait ez a „Pétör” az illető engedélyenélkül rögzítette, és nem tájékoztatta őt erről előre,vagy nem kapta a hozzájárulását, az fel is jelenthetné.Vagy kiforogja magát, vagy ha gazembernek állt, hátkikopik idő előtt a „székibül””.  

Czyla

egy normális választás során értékek és jövőképek közül kell választaniuk az embereknek
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Ezzel a helyi kosárlabdá-nak a legeredményesebb éslegszebb szakasza zárul le,három bajnoki és két kupa-döntővel és megannyi nem-zetközi részvétellel.„Az idei szezon súlyosanyagi gondjai következté-ben kénytelenek vagyunkbejelenteni, hogy a MarosKosárlabda Klub nemzeti li-gás együttese nem folytatjatovább a küzdelmet a baj-nokság alsóházi rájátszásá-ban” – állt a közleményben. 

Mint ismert, kevés, főkéntfiatal játékosokra alapozottaz alakulat, így értelmetlenlett volna lejátszani ezeketa találkozókat, hiszen nemtudták volna tartani az ira-mot vetélytársaikkal. Azegyesület vezetőségének tá-jékoztatása szerint az anyagigondok (az elmúlt évek fo-lyamán több mint egymillióeurós tartozást halmozódottfel) továbbra sem szűntekmeg az egyesületnél, ezértnem állt módjukban folytatni
a bajnokságot. A következőkben a klubonbelüli anyagi problémák okairól és az utóbbi hetekfejleményeiről olvashatnakbeszámolót. 

Miért került ilyen 
helyzetbe a Maros KK?Évekkel korábban még alegpesszimistább hazai ko-sárlabda-szurkolók sem gon-dolták volna, hogy 2018-banmegszűnhet a férfi kosár-labda városunkban. Mind-ezek oka az anyagiak hiá-nyára vezethető vissza.Az elmúlt szezonokbanmintegy 4,4 millió lejes (kö-zel egymillió eurós) tartozást

halmozott fel Maros KK, melyklubot az idén már a várositanács sem támogatta, mi-után a képviselőtestület ez-irányú döntését a SzabadEmberek Pártja és LucianGoga prefektus is megvétóz-ta. Az egyesület egyik leg-nagyobb szponzora, az Azo-mureş pedig egyszerűennem fizette ki a szerződés-ben rögzített összeget, idő-közben az alakulat korábbikosárlabdázói sorra pereltékbe a klubot a tartozásokért.Emellett az idény elején ér-kező légiósok néhány talál-kozó után továbbálltak, és

Hétfő délelőtt szomorú hírt közölt a Maros KK a klub
hivatalos honlapján: kiszállt az élvonalbeli férfi ko-
sárlabda-bajnokságból az együttes. így a marosvá-
sárhelyi csapatsportok legsiralmasabb időszakában
az ASA után egy újabb együttes zárta be kapuit: a
Maros KK a város legkedveltebb, legszeretettebb és
legsikeresebb kosárlabdacsapata volt.  

Kiszállt a bajnokságból a Maros Kosárlabda Klub!

Padlón, akár a marosvásárhelyi csapatsportok / www.bcmures.com

www.bcmures.com



| SPORT | / 11. /

| Központ hetilap | 2018 / 13. | március 29–április 4.

rövidesen követték őket azegyesület hazai felnőtt játé-kosai is. Mindezek dacára aMaros KK így is nyert hatmérkőzést az alapszakasz-ban, és ezzel a tízedik helyenáll a 12 csapatos NemzetiLigában, de a legutóbbi ösz-szecsapásokon már kizárólaga helyi ifjúsági játékosok ját-szottak, akik az edzésekenis kevesen voltak, így aligtudtak egymás közt gyako-rolni. Mindezekből kifolyólaga középszakaszt és a ráját-szást már nem vállalta a klub.
Az anyagiak hiánya miatt 
távoztak a játékosokMivel már hónapokkal ko-rábban tisztázatlan volt azanyagi helyzet a klub házatáján, így a 2017–2018-asidény elején is sorra távoztaka csapat legjobbjai: előbbBonds, Martinic, aztán Mi-jović, Mladenović, Mitchell,végül Person és Pita is, ígya Szászgáspár-Trif edzőpároskénytelen volt a lerövidülőkispadot használnia: Borșa,Stăncuț, Steff, Engi-Rosen-feld, mellett Gîrbea, Porime,Tar Krisztián, Barabási Lo-ránd és Cristian Bloj is ját-szottak már március elején,a BCMU Pitești elleni ide-genbeli találkozón, mely ala-kulat színeiben Sánta Sza-bolcs, Jonathan Person ésKilyén Örs is lehetőséget ka-pott volt csapatuk ellen, éspontjaikkal hozzájárultak aPitești kiütéses győzelméhez. 
A nagyszebeni kiszállás
után már figyelmeztetett
Szászgáspár...A Nagyszebeni CSU elleni,49–105 arányú, azaz 56 pon-tos hazai kiütéses vereségután mindössze hatan vettekrészt az edzésen, akkorramár Pita és Stăncuț is tá-voztak az együttestől. A ta-lálkozó után a csapat veze-tőedzője, Szászgáspár Bar-nabás beszédében már úgyfogalmazott, hogy siralmashelyzetbe jutott a vásárhelyikosárlabda, és nem látja eb-ből az utat, hogy tovább tud-ják folytatni. Azaz a vég kez-dete már közel állt: „A mi-nimális edzési feltételeinksincsenek meg, mivel márkét hete nem a Sportcsar-nokban, hanem kisebb ter-mekben tartjuk a felkészü-lést. Meg szeretnénk köszön-ni a segítséget mind a szur-kolóknak, mind az eddigi ésmostani támogatóknak,hogy sok szép esztendőt töl-töttünk el együtt, de széplassan ennek a végére ér-tünk.” 

...george Trif 
sem volt optimistaGeorge Trif tragikomiku-san fejezte ki véleményét aklub siralmas helyzetéről:„Olyan amatőrök lettünk,amilyennek még nem láttamegy kosárlabdaklubot, mégaz ifjúságiaknál sem. Bor-zasztók a körülmények, eznem méltó egy élvonalbeliklubhoz. Sosem hittem vol-na, hogy valaha ilyen hely-zetbe jutunk. Mi, az edzőistáb már régóta visszalép-tünk volna, de ezt nem tettükmeg, mert a legelsők voltunka klub alapításánál, és utol-sók is akarunk maradni, akiklakatot tesznek a kapukra,és nem akartuk magukrahagyni ezeket a fiatal játé-kosokat. Nem tudom, hogylehet-e még tenni valamit ahelyzet javulásáért, de azbiztos, ilyen körülményekközött nem lehet folytatni,mert csúfot űzünk a kosár-labdából és a bajnokságból.” 
A dinamo otthonába
edző nélkül utazott 
a csapatA Bukaresti Dinamo ellenifővárosi találkozóra hét já-tékos utazott el, viszont nemtartott a csapattal a két edző,Szászgáspár Barnabás és Ge-orge Trif. Helyüket a kispa-don Béres Lóránt klubelnökvette át, a mérkőzés közbenitaktikai utasításokat azon-ban maguk a játékosok, acsapathoz erre a találkozóravisszatért Bogdan Stăncuț-cal hozták meg, de az alap-szakasz 21. fordulóbeli ta-lálkozóját 87–77 (24–22,17–14, 16–19, 16–18, 14–4) arányban a Dinamo nyer-te meg.
A Temesvári Timba elle-
ni meccs volt az utolsó 
a dzsungelbenA román férfi kosárlab-da-bajnokság 18. fordulójá-ból elmaradt mérkőzésen afiatal Tigrisek sokáig tartot-ták a lépést, és viszonylagszoros küzdelemben vesz-tettek a számos idegenlégi-óssal érkezett TemesváriTimba ellen március 21-én,a Dzsungelben. A ligeti Sportcsarnokbana korábban jól megszokottközel telt ház helyett ezúttalkevesebb mint ötszáz vá-sárhelyi szurkoló volt kíván-csi a meggyengült fiatal csa-pat játékára. Időnként vi-szont a kis létszámú közön-ség is majdnem olyan han-gulatot teremtett, akár a régiidőkben, buzdították a játé-kosokat, akik mindent be-leadva tartották a lépést ésbírták az iramot a vendé-gekkel. 

Végül a Temesvári Timba74–84 (25–25, 16–28, 16–15, 17–16) arányban nyert. Íme, a Maros KK utolsófelállítása: Engi-Rosenfeld23 (6x3), Borșa 18 (3x3),Gîrbea 15 (2x3), Steff 12(1x3), Porime 5 (1x3), Szabó1, Barabási, Tar. 
A legutolsó meccs 
a Jászvásári Poli ellenA Nemzeti Liga alapsza-kaszának utolsó fordulójá-ban a tigrisek a JászvásáriPolitehnica otthonába láto-gattak, ahol megsemmisítő,116–58 (32–14, 29–14, 30–14, 25–16) vereséget szen-vedtek moldvai ellenfelüktőlaz alakulat történeténekutolsó találkozóján. AlinBorșa csapatkapitány távol-maradása miatt azonban aMaros KK biztos áldozatnakszámított. Egy cseréjük volta vásárhelyieknek, a tapasz-taltabb Steff Norbert, Engi-Rosenfeld Dávid és TudorGîrbea mellett a fiatal VladPorime és Tar Krisztián, il-letve Szabó Dávid is pályáralépett, de mindhiába.A bajnokság alapszaka-szát és egyben a bajnokságotis 28 ponttal, 6 győzelemmelés 16 vereséggel a 10. helyenzárta a Maros KK. Ilyen hely-zetben szinte lehetetlen lettvolna elkerülnie a kiesést,a tízfordulós alsóházi (7–12. helyezettek) középsza-kaszt ugyanis csak két pon-tos előnnyel kezdte volna ela mögötte felzárkózott Po-litehnica előtt. 
Felharsoghat még valaha
,,huj, huj hajrá”?Ezzel sajnos lezárult egyfejezet a marosvásárhelyikosárlabda történetében. Sajnos, már csak kellemesemlékként marad meg min-den egyes Maros megyeisportszeretőnek, szurkolónaka ,,huj, huj, hajrá!” rigmus,amelyet az odaadó és mindigelszánt Maros KK drukkereiharsogtak tizenhárom évenát az együttes a hazai és ide-genbeli találkozóin. Még most is libabőrös leszaz ember háta, ha vissza-gondol arra, milyen hangulatteremtődött a Dzsungelben,ahol román és magyar druk-kerek jelenlétében mintegy2-3000 torokból zúgott a,,huj, huj hajrá!”, vagy az Is-merős Arcok: Nélküled címűslágere. Egy biztos, olyan elszántés kulturáltan drukkoló szur-kológárdája, mint a MarosKosárlabda Klubnak, talánnincs még az országnak, ami-ért dicséretet érdemelnek! 

Czimbalmos 
Ferenc Attila

Köszönjük Maros KK, 
köszönjük dzsungel!

Még feléledhet Marosvásárhelyen a kosárlabda?A visszalépést bejelentő közleményben ugyan avezetés azt ígéri, hogy más formában, más klub ke-retében jövőre is lesz férfi kosárlabda Marosvásár-helyen, ám a tervezett városi sportklub még papíronsem létezik, megfelelő szponzortörvény hiányábanpedig a magántőke nem szívesen áldoz a profi sportra. Hogy lesz-e folytatás, a jövő titka...
A Maros KK történetérőlA Maros Kosárlabda Klubot 2000-ben alapították,de jogelődje, az 1994-ben létrehozott Altius már a90-es években az élvonalban szerepelt, Herlitz Mobexnéven. A Maros KK 2005-ben jutott fel az első ligába,ahol a 2010-es években lett meghatározó együttes:2013-ban, 2015-ben és 2016-ban is bajnoki döntőtjátszott, 2015-ben és 2017-ben a Román Kupa finá-léjába jutott be, 2013-ban és 2016-ban pedig az eu-rópai kupaküzdelmekbe is belekóstolt. Mindamellett,hogy egyetlen trófeát sem nyert, a közönségszóra-koztató, látványos játékra épülő filozófiájának kö-szönhetően rendre megtelt a ligeti sportcsarnok,ezért a marosvásárhelyi Dzsungelben egyetlen ven-dégcsapat sem játszott szívesen a Tigrisek becenevűkék-fehérek ellen.
CsapattörténelemA hosszú évek során a csapatban olyan kiváló já-tékosok is megfordultak mint Szászgáspár Barnabás,Vajda Attila, Luke McKenna, JuJuan Cooley (2008–2009-es idény), Nicholas Covington, Liviu Dumitru,Aleksandar Mladenovic, Jason Forte, Flavius Lăpuște,Jakab Cristian, JuJuan Cooley (2010–2011-es szezon),Virgil Stănescu, Baczó Balázs, Gabriel Hallai, AdrianTudor, Virgil Stănescu (2011–2012-es idény), BarroOusmane, Andrija Ciric, Vaidotas Peciukas, DanPăltinișanu, Gediminas Navickas, Matija Ceskovic(2012–2013-as szezon), Goran Martinic, Silviu Lu-pusavei, Alexandar Mladenovic, Ivan Ivanovic, SteffNorbert (2013–2014-es idény), Polyák László, LázárLászló, Kyndall Dykes, Goran Gajovic és BarabásiCsongor (2014–2015-ös szezon). Az együttest az évek során többek közt MihaiCorui, Déri Csaba, Srecko Sekulovic, Audrius Praku-raitis, Szászgáspár Barnabás és George Trif is edzte.



A legtöbb ember szeretia hagyományokat, bár nincsaz új ellen sem, ha megadjáka tiszteletet a régieknek is.Míg régen sok helyen a paj-tában szalmából és fűvelbélelt nyuszifészek készült,rétes ebédre, torma regge-lire, aztán jöttek a locsolók,manapság sokan ilyenkor„menekülnek” el a városbólegy kis kikapcsolódásra. Márai Sándor egyszerűenés szépen írta le, hogy mikénttudnánk egészében, teljesvalónkkal megélni az ünne-pet. „Ha az ünnep elérkezik,akkor ünnepelj egészen. Öltsfekete ruhát. Keféld meg ha-jad vizes kefével. Tisztálkod-jál belülről és kívülről. Felejtsel mindent, ami a köznapokszertartása és feladata. Azünnepet nemcsak a naptár-ban írják piros betűkkel.Nézd a régieket, milyen áhí-tatosan, milyen feltétlenül,mennyi vad örömmel ünne-peltek! Az ünnep a külön-bözés. Az ünnep a mély va-rázslatos rendhagyás. Az ün-nep legyen ünnepies. Legyenbenne tánc, virág, fiatal nők,válogatott étkek, vérpezsdítőés feledkezést nyújtó italok.(…)” – írja az író, hozzátéve,hogy mindenekfölött legyenbenne valami régi a rend-tartásból, a hetedik napból,a teljes kikapcsolódásból, le-gyen benne áhítat és föltét-lenség. Az ünnep az élet rang-ja, felsőbb értelme, fel kellrá készülni testileg és lelkilegegyaránt.
A nő határozza meg 
az ünnep menetétA rítus szó latinul vallásosszokást jelent, tágabb érte-

lemben olyan jelentést hor-dozó, ismételt, formális cse-lekvéssor, amely közösség-teremtő funkcióval bír. Egyrítus azonban közösségen-ként változó, és a szépségerészben ebben áll. A közös-ség tagjain múlik, milyennéformálják, és hogyan élikmeg. Egy angol kutató, Ro-bert Bocock azt mondta, arítusok nélküli élet személy-telen és rideg. Szükségesekahhoz, hogy kapcsolódnitudjunk egymáshoz. Érde-kes, hogy van egy kis köte-lező érvényességük. Haugyanis nem lenne elváráselmenni a vasárnapi ebédre,vagy húsvétkor meglátogat-ni a szülőket, nagyszülőket,talán többször elmaradna.Éppen ezért élnek külön-böző szerepek a rítusokhozkötődően. Családok szintjénáltalában a nő határozzameg az ünnep menetét, ve-zeti a felkészülést, megszer-vezi, mikor lesz nagytaka-rítás, mikor készül el a bejg-li, fő meg az ünnepi ebéd.
A húsvét sztárja: 
a nyuszi!Miért nyúl a nyúl? Tud-juk: a gyerekvicc szerint ká-posztáért! Néprajztudósokviszont arra jutottak, hogya húsvét mint afféle tavasziünnep, az ősi termékeny-ségvarázsló ünnepek roko-na. Ez tökéletesen megma-gyarázza a húsvéti tojás ál-talános elterjedését. A tojásugyanis mindig a szapora-ságot és az újjászületést jel-képezte. A tojással azonbanegyütt jár valamilyen madár,általában a tyúk. Így aztána húsvéti varázslásokon a

tojás mellett megjelent atyúk is. 
Mit jelképez?Az aztékoknál az újjászü-letést és a megfiatalodástjelképezte. Az észak-amerikaiindiánoknál a fény állata, mi-vel éles szemével elpusztí-totta a kígyót. A görög-rómaimitológiában a fürge nyúl ahírvivő. A kínai horoszkópnegyedik állata: a legendaszerint negyedikként vonultBuddha halálos ágyához. Ekultúrkörben a nyúl nemgyáva, hanem tehetséges,becsvágyó és diplomatikus.

E vonások jellemzik a Nyúlévében születetteket.
Történelmi hősA szemtelen, örökké éhesés sárgarépájáért bármilyenveszéllyel szembeszálló nyúlalakját 1939-ben Ameriká-ban találta ki TexAvery. Atöbb száz filmben szereplőBugsBunny, azaz Tapsi Hap-si mindig győzedelmeskedikgonosz ellensége, ElmerFudd, a vadász felett. Sőt, aII. világháborúban hős nyu-lunk a német és japán ké-mek ellen is hadba szállt afilmvásznon. Méltán érde-

melte hát ki nyugdíjba vo-nulását 1963-ban.
Politikai kérdésA földművelők legna-gyobb bánatára igazi nyúl-paradicsom Ausztrália. Nyu-lak milliói rongálják meg afarmerek kerítéseit, tesziktönkre a termést. Érhetőhát a nyúlellenes hangulat,ami azonban a nyúlszőrfel-használók elemi érdekeitsérti. Míg a két párt a par-lamentben viaskodik, a tap-sifülesek úgy szaporodnak,mint a nyulak!

Timár Tímea
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A húsvéti hagyományok tükrében
„Ahány ház, annyi szokás” – szól a közismert mondás,
ami húsvétkor sokszorosan igazzá válik. Míg a magyar
nők még mindig nagy előszeretettel festik a tojásokat,
a férfiak pedig locsolkodnak, mindeközben a világ kü-
lönböző tájain óriási omlettek készülnek, tojásfát állí-
tanak, és a nyuszi helyett egy bilby nevű füles hozza a
tojásokat. A modern rítusok tükrében az ünnepeket
minden család másképp éli meg, bár a régi hagyomá-
nyokat nagy tisztelet övezi, ha csak elméletben is. 


