
Orbán történelmet írt A felfokozott érdeklődés, a kimagaslóan magasrészvételi arány ellenére nem hoztak megle-petést a magyarországi parlamenti választások.Sportnyelven szólva az eredmények a papír-forma szerint alakultak. Ha a Fidesz-KDNP di-adala nem is okozott meglepetést, a sorozatbanharmadik kétharmados győzelem már igen.Mondjuk ki: vasárnapi magabiztos győzelméveltörténelmet írt a magyar nemzeti-konzervatívoldal, hiszen példátlan, hogy egy politikai erőháromszor egymás után kétharmados parla-menti felhatalmazást kapjon a választóktól. 

Az Erdély kapujának 
tekintett erődítmény A Maros bal partján, Gyulafehérvártól hatvanötkilométerre délnyugatra, Aradtól százötven ki-lométerre délkeletre fekszik. Első említése1269-ből való, Dewa alakban. A város nyugatirészén, a Várhegy csúcsain állnak az Erdélykapujának tekintett erődítmény.
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Marosvásárhelyi 
Olvasóklub alakult – túl 
a „teaparti” jellegen Ha olvasó- vagy könyv-klubról hallunk, sokunk-nak az amerikai fil-mekből közismertdúsgazdag üzletem-berek kitartott fele-ségeinek szórakozásajut eszünkbe. Ám anemrég alakult Maros-vásárhelyi Olvasóklubegyáltalán nem erre a kon-cepcióra épül. A kezdeményezőkcélja, hogy a könyvek és olvasmányélményekáltal mindenki valami újat fedezzen fel önmagáról. 

Maros megyei hetilap
Új sorozat, XII. évfolyam // 15. szám  // április 12–18. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

In memoriam Nagy József A minap 72. életévében elhunyt Nagy Józsefdiszkoszvető rekorder, több olimpiai játékrésztvevője. A következőkben Nagy sikeressportpályafutását idézzük fel. 1946-ban szü-letett Marosvásárhelyen, ahol atlétaként is-merkedett meg a sporttal, majd a Bolyai FarkasElméleti Líceum sportosztályában végzett1964-ben.

10-11. old. // SPORt

A KÖZPONt 
a keresztény-konzervatív értékek
iránt elkötelezett, pártfüggetlen 

sajtóorgánumként 
csak a kiadó saját anyagi 

áldozatvállalására támaszkodva 
jelenik meg, nem élvezi egyetlen 

politikai-gazdasági érdekcsoporthoz
köthető alapítvány anyagi 

támogatását sem, kizárólag 
AZ OLVASóK HűSéGéRE SZáMít.

Zacskótörvény, 
kecskeevés, űrnyaralás

PUNGAStOP. Kihirdette nemrég Klaus Johannisazt a törvényt, amelynek értelmében július el-sejétől tilos a vékony, illetve nagyon vékonyanyagú, fogófüllel ellátott műanyag szatyrok(vásárhelyiesen: nájlonpungák) behozatala,2019 januárjától pedig ezek forgalmazása is. 

8. old. // HUMOR

Vándorbölcső mozgalom Székelyföldön

„A legszebb magyar ellenállás 
a bőséges gyermekáldás”

A Vándorbölcső mozgalom kezdetei Magyarországon az 1970-es évekig vezethetők vissza.
2012-ben csatlakozott ehhez a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom, amelynek kö-
szönhetően 2015-től vándorbölcsők Erdélybe is érkeztek. Az Erdély-szerte azóta szórványosan
működő programot a Gyarapodó Magyarság mozgalom elindítói vették kézbe, Sepsiszéki
Nagy Balázs néprajzkutató és felesége irányításával. Lelkes embereknek köszönhetően
azóta vándorbölcsők már a Székelyföldön és azon belül Marosszéken is ringanak.

„A legszebb magyar ellenállás 
a bőséges gyermekáldás”

Vándorbölcső mozgalom Székelyföldön
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KOS: Most nagyon élvezi a teendőit! Midenenergiájával erre összpontosít. A héten talán aszórakozásra is többet költ, mint eddig. Szellemienergiája is valósággal pezseg! Ez meglátszik azön körül lévő események pörgésében is. 
BIKA: Hiányzik a harmónia? Akkor legyen tü-relmesebb a szeretteivel! Barátaival könnyedénmeg tudja most beszélni a gondjait, és pozitívszemléletre sarkallják önt. Nem hiába, az igazbarát a bajban ismerszik meg.
IKREK: Miért idegeskedik mindenen? Rokona-inak életét és sorsát úgysem tudja befolyásolni!A héten a szokásosnál is jobban kifolyik a pénzkezei közül. Tudja, mikor nem történhet baj? Hacsak annyit tart magánál, ami feltétlenül szük-séges!
RáK: A héten nincs semmi oka a panaszra! Per-sze az apró részletekre ügyelnie kell, ha nemakar maga körül bajt! Csak saját igényeire ala-pozzon! Ha elutazna, már előző nap készítse ösz-sze dolgait.
OROSZLáN: A héten váratlan bevétel érkezhetönhöz! Most főképp saját magára kell koncent-rálnia az energiáját és az idejét! A környezete isaggódik nyugtalansága miatt. 
SZűZ: A héten minden támogatja életminőségejavítását. Azonban a közúti forgalomban és hi-vatalos ügyintézéseiben legyen elővigyázatos!Nagyobb döntések során kérje ki szakemberekvéleményét!
MéRLEG: Egy régebben tervezett összejövetelvár önre. Ugye ezt most a háta közepére sem kí-vánja? El kell keserítsem. Már nincs visszaút. Fe-jezze be a szervezést, csinosítsa ki magát és le-gyen elbűvölő.
SKORPIó: Ez egy igazán ambiciózus önnek!Tudni akarja, mivel párosul ez? Magabiztossággalés erős kisugárzással. Fontos döntések várják,és mivel nagy a tét, nehezen tud döntést hozni.
NYILAS: Az otthonában most ne halogassa aszükséges javításokat. Ha kell, hívjon ki szakem-bert is. Így megelőzhet egy nagyobb bajt, és ké-sőbbi váratlan kiadásokat is! Amennyiben ne-hézségei támadnának, barátaira most isszámíthat. 
BAK: Ezen a héten végre eléri azt az állapotot,amikor azt mondja elégedettnek, kiegyensúlyo-zottnak és erősnek érzi magát. Mellette csak úgybuzog önben a tettvágy. Most aztán annyira el-szánta magát, hogy tényleg képes lesz valóra vál-tani a vágyait.
VíZÖNtŐ: Most nem fontos, hogy mi zajlik akörnyezetében. Csak arra figyeljen, ami és akiigazán fontos önnek! Egy megtisztulási perió-dushoz érkezett az életében, ami emelkedésthoz minden téren.
HALAK: Életre szóló bizalmas kapcsolatot ígér-nek önnek a csillagok! Mindezt egy olyan sze-méllyel, aki nem csak érti, de érzi is az ön lényétmélyebb szinteken is. Most minden álmai meg-valósításának kedvez.
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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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Valami Amerika 3 
Marosvásárhelyen isA VÁNDORMOZI és A TAY-LOR PROJECTS bemutatjaHerendi Gábor VALAMIAMERIKA 3. című filmjét,melyet már több mint 360ezer néző látott a magyar-országi mozikban. Maros-vásárhelyen a Kultúrpalotá-ban április 15-én, vasárnap,16, illetve 19 órától vetítika filmet.  Jegyek elővételbenkaphatók a Kultúrpalotajegypénztárában, április 12-én reggeltől vagy online awww.vandormozi.ro olda-lon. Jegyek ára: 20 lej. A film-re jegyet váltó néző vetítésután egy moziplakátot kapajándékba.
Fogadó a kíváncsi 
hörcsöghöz A marosvásárhelyi ArielIfjúsági és Gyermekszínház-ban április 12-én, csütör-tökön és 13-án, péntekendélelőtt 9.30-kor és 11 óra-kor a Fogadó a kíváncsi hör-csöghöz című mesejátékravárják a gyermekeket.
Mozart-est
a Kultúrpalotában Április 12-én, csütörtö-kön 19 órakor Mozart-estcímmel szimfonikus hang-versenyre kerül sor a ma-rosvásárhelyi Kultúrpalotanagytermében. VezényelConstantin Grigore, hege-dűn játszik Lokodi Károly,Béres Melinda. Műsoron:Mozart-művek. A koncertrea 25-ös számú bérletek ér-vényesek.
Gyűjtők kiállítása Április 14-én, szombaton7–14 óra között a maros-vásárhelyi Mihai EminescuMűvelődési Házban zajló

gyűjtők vásárán többek kö-zött bélyeg-, érme-, régi-ség-, kitüntetés- és jelvény-gyűjteményekből válogat-hatnak az érdeklődők.
Nagybánya örökében Április 18-ig még látogat-ható a Dersi János kiállítóte-remben (Bolyai tér 13. szám,Marosvásárhely) a Nagybá-nya örökében című kiállítás.Két szatmárnémeti alkotó,Kovács Emil Lajos festményeiés Kóter László szobrai lát-hatók a tárlaton.
Környezetvédelmi 
akciók az önkéntesség
napjainA Marosvásárhelyi Diák-ház a megyei erdőgazdál-kodási igazgatósággal, a víz-ügyi hatósággal, a DimitrieCantemir Egyetemmel éstöbb egyetemistaszervezet-tel közösen részt vesz az ön-kéntesség napjai kampá-nyakcióban. Április 17-énBesében facsemetéket ül-

tetnek, míg április 20-án aMaros-part marosvásárhelyiszakaszát takarítják. Az ér-deklődők a diákház székhe-lyén (N. Grigorescu utca 19.szám) vagy a www.cssmu-res.ro honlapon, illetve a Di-ákház (Casa de Cultură aStudenţilor Tg. Mureş) Fa-cebook-oldalán iratkozhat-nak fel. Bővebb felvilágosítása rendezvényekkel kapcso-latosan a 0265-216-066-ostelefonszámon vagy accs.targumures@mts.ro e-mail-címen. 
Kirándulás BorszékreAz Erdélyi Magyar Bal-oldal április 21-én kirán-dulást szervez Borszékre,ahol egyebek mellett meg-látogatják a Medve-barlan-got is, hazafelé a Basa ven-déglőben lesz az ebéd. Ér-deklődni a szervezet DózsaGyörgy utca 9. szám alattiszékhelyén (I. emelet) vagya 0744-928-299-es telefon-számon hétfőtől csütörtökig9-11 óra között.

KÁR KIHAGYNI 



A felfokozott érdeklődés,a kimagaslóan magas rész-vételi arány ellenére nemhoztak meglepetést amagyarországi parla-menti választások.Sportnyelven szólva azeredmények a papírformaszerint alakultak. Ha a Fi-desz-KDNP diadala nemis okozott meglepetést, asorozatban harmadik két-harmados győzelem már igen. Mondjuk ki: vasárnapimagabiztos győzelmével történelmet írt a magyar nem-zeti-konzervatív oldal, hiszen példátlan, hogy egy politikaierő háromszor egymás után kétharmados parlamentifelhatalmazást kapjon a választóktól. Az eredményeket, a sikert az egyik oldalról, a kudarcota másikról az érintettek és a hozzáértők minden bizonnyalbehatóan elemzik majd, a magunk részéről most csaknéhány, már első látásra is teljesen nyilvánvalónak tűnőaspektusát próbáljuk kiemelni a történetnek. Elsőkéntazt, hogy a Fidesz-KDNP pártszövetség vitathatatlangyőzelméhez, a maga kétségtelen erényein túl, nagybanhozzájárult az ellenzék alkalmatlansága is. Mindenkülföldi, elsősorban brüsszeli, illetve a Soros-féle NGO-k támogatása ellenére, esélye sem volt a győzelemre. Aza helyzet, hogy az önépítkezés helyett, egymás pozícióinakkölcsönös gyengítésén ügyködtek elsősorban, miközbenaz ellenzéki összefogást hirdették, kizárólag a maguktúlélését tartották fontosnak a liberális baloldali ellenzékvezetői. Hiába hangoztatták hamis önbizalommal - tettékezt különösen a hódmezővásárhelyi időközi polgármes-terválasztás utáni hetekben –: nem kormányváltó, haneminkább ellenzékváltó hangulat volt az országban. A magyarországi politikai porondon mára egyetlenjelentős aktor maradt, az pedig a Fidesz-KDNP pártszö-vetség. Az ellenzék gyakorlatilag nem létezik. Pedigegészséges demokrácia, bejáratott politikai pluralizmus,olajozottan működő politikai váltógazdaság elképzel-hetetlen egészséges, erős ellenzék nélkül. A vasárnapicsata után a kihívók reménytelen, vert sereg képét mu-tatják, a teljes szétzilálódottság állapotát. Ezt jelzik apártvezetők –Vona Gábor, az MSZP teljes elnöksége, azLMP társelnöke stb. – sorozatos lemondásai is. Mondhatni:egyetlen legény maradt a gáton, s az maga GyurcsányFerenc, ki lenne más... Sokak szerint maradjon is, hiszamíg ő ott van, mármint a politikai porondon, addig aFidesz-KDNP pozícióit semmi sem veszélyezteti. Sőt, abaloldalinak mondott, valójában globalista ellenzék új-raszerveződése is pusztán vágyálom maradhat.  És most néhány szót a Fidesz-KDNP-ről. Az Orbán-kormány érdemei, elvitathatatlan kormányzati sikerei,elsősorban karakteres külpolitikája, a gazdaság szerke-zetének átalakítása, a nemzetépítésben megtett határozottlépései által szinte garantálták a választási győzelmet.Az a tény, hogy az utóbbi négy esztendő alatt a politikaierőviszonyok, minden ellenzéki erőlködés, légvárépítésellenére, szinte semmit sem változtak, sokban köszönhetőaz Orbán-kabinet kiemelkedő teljesítményének is. Ami a jövőt, az elkövetkező négy esztendő várhatókormányzati politikáját illeti, sok újra nem számíthatunk:ez lehet - a kiszámíthatóság, a választott úton történőkitartó előrehaladás, a célok konok követése - a sikerzáloga. Akár a következő választási győzelemé is. És még valami: a Fidesz-KDNP győzelme előreláthatólagazzal is jár majd, hogy a következő négy esztendőbenállandósulnak, konszolidálódnak majd a magyar-magyarkapcsolatrendszerben Orbán által indukált folyamatok,s az erdélyi magyar politizálásban egyre inkább Budapestválik majd a legfőbb viszonyulási ponttá.
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Szentgyörgyi László

Orbán történelmet írt Vándorbölcső mozgalom Székelyföldön„A legszebb magyar ellenállás a bőséges gyermekáldás”
A Vándorbölcső mozgalom kezdetei Magyarországon az 1970-es évekig vezethetők
vissza. 2012-ben csatlakozott ehhez a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom,
amelynek köszönhetően 2015-től vándorbölcsők Erdélybe is érkeztek. Az Er-
dély-szerte azóta szórványosan működő programot a Gyarapodó Magyarság
mozgalom elindítói vették kézbe, Sepsiszéki Nagy Balázs néprajzkutató és
felesége irányításával. Lelkes embereknek köszönhetően azóta vándorbölcsők
már a Székelyföldön és azon belül Marosszéken is ringanak.  A Vándorbölcső program– és az ezt felkaroló mozgal-mak – elindítóinak elsődlegescélja a magyar népesség fo-gyásának visszafordítása, agyermekvállalás buzdítása.Ezen kívül pedig szakembe-rek szerint a bölcső hinta-mozgása jótékony hatássalvan a kisbaba idegrendszeriés egyensúlyérzékelő fejlő-désére is. Március elején So-mosdon adtak át egy ván-dorbölcsőt a gyermeket váróSipos családnak, akik azótamár használják is ezt. Szö-vérffi Melindát, a Marosi Re-formátus Egyházmegye Nő-szövetségének elnökét, a böl-cső átadóját és az átvevő kis-mamát, Sipos Katalint kér-deztük arról, hogyan kerültekkapcsolatba a mozgalommalés mit kell tudni erről. 
Bölcső átadásra 
ünnepi istentiszteleten
kerül sor„Sepsiszéki Nagy Balázsbarátunk által kerültünk kap-csolatba ezzel a mozgalom-mal, aki néprajzkutató és csa-ládjával az Úz-völgyében, Csi-nódon él. Ők egy rönkkápol-nát építettek a saját telkükönés indították el a Gyarapodómagyarság mozgalmat. Miott voltunk a kápolnaszen-telésen. Idén januárban kap-tuk tőlük a hírt, hogy várjáka harmadik gyermekük szü-letését, mely alkalomból őkis elindítanak itt egy vándor-bölcső programot. Lehet igé-nyelni, patrónusként megvá-sárolni bölcsőket, vagy mármeglévőket felajánlani errea célra. Mi is megvásároltunkfebruár folyamán egy bölcsőt,amit márciusban adtunk átegy Nyárádmentén, Somos-don élő, gyermeket váró csa-ládnak, akik azóta már hasz-nálják is. Somosdon azótaegy másik bölcső is útjáraindult, és Lukafalván is fel-ajánlottak egyet a mozga-lomnak, amelyre már van isigény. További jelentkezőketvárunk mind bölcsővásárlás-ra, mind felajánlásra gyer-meket váró szülők részéről”– tudtuk meg Szövérffi Me-lindától.A jelentkezést nem kötikfelekezethez, de az egyházikötődést szeretnék, ha meg-lenne, mert a bölcsőket min-den alkalommal templomban

adják át istentisztelet alkal-mával, ahol áldást kapnak aszülők. Hat hónapig van egycsaládnál a bölcső és utánakerül egy másikhoz. A moz-galommal szeretnék a ringa-tás fontosságára is felhívni afigyelmet. Maros megyébena lukafalvi református lelkészvállalta fel, hogy igényeketgyűjt. 
„Minél több közösségben
ringatódjanak magyar
gyermekek bölcsőben”„A mozgalom egyik mot-tója, hogy a legnagyobb éslegszebb magyar ellenállás abőséges gyermekáldás, és mitulajdonképpen azt kívánjuk,hogy minél több faluban, gyü-lekezetben, városi közössé-gekben ringatódjanak magyargyermekek bölcsőben, és ígylegyen áldás népünkön, ígyvigyük tovább azokat a ha-gyományokat, azokat a ke-resztyén értékeket, amiketmi is kaptunk. A bölcsőre rá-kerül az adományozó neve agyarapodó magyarság szim-bólumával és a gyermekeknevei, akik ebben ringatód-nak. Tervezzük, hogy ahogyancseperednek a gyermekek,évente egy alkalommal ta-lálkozót szervezünk nekikCsinódon, a szülőkkel és pat-rónusokkal együtt, és remé-nyeink szerint ez is az össze-tartozás és az egymáshozvaló kötődés érzését erősí-tené. Ha valakinek bővebbinformációra lenne szüksége,vagy jelentkezni szeretne, ak-kor a 074 822 682-es tele-fonszámon felhívhat" –mondta el lapunknak a lu-kafalvi tiszteletes asszony.2018. március 4-én ünne-pélyes keretek közt vett át a

Sipos család egy vándorböl-csőt a somosdi reformátustemplomban. Március 23-ánmeg is született a család má-sodik gyermeke, a kis Zengő,aki már birtokba is vette abölcsőt. A kismamát is arrakértük beszéljen lapunknakaz eseményről: „Nem sokattudtunk a mozgalomról, min-ket Szövérffi Melinda tiszte-letes asszony keresett meg asomosdi lelkészen keresztül.Tetszett az ajánlat, azt mond-tuk, hogyha ennyi a dolgunk,hogy kapunk egy bölcsőt, éskapcsolatba kerülünk másemberekkel, akkor nagyonszívesen fogadjuk. Somosdonegy vasárnap délelőtti isten-tiszteleten vettük át a luka-falvi lelkészházaspártól, akikelmondták, hogy mi a moz-galom, honnan indult és mia célja. A terv szerint hat ha-vonta kell továbbadni ünne-pélyes keretek közt. Augusz-tusban továbbítjuk egy barátikörünkhöz tartozó gyermeketváró házaspárnak. Mi márhárom hete használjuk a böl-csőt, a kislányunk neve SiposZengő. Jómagam Magyaror-szágról kerültem Erdélybe,és Pécs mellett születtem,ahol Zengő egy hegy neve,amely kedvelt kirándulóhely"– tudtuk meg Sipos Katalintól.  A tervek szerint a Somos-don átadott bölcső egy AlsóNyárádmenti bölcső lesz. Er-délyben, Székelyföldön mégnagyon elején jár a mozga-lom. Magyarországon pályáz-nak a szülők és aszerint vá-lasztják ki, hogy kikhez kerüla bölcső. Itt még a baráti, is-merősi körökben próbálnaka bölcsőkre igényt tartó csa-ládokat találni a mozgalom-ban résztvevők.
Nemes Gyula
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• Kardiológia

• Bőrgyógyászat
• Nőgyógyászat
• Hematológia
• Munkaorvos

• Fül-orr-gégészet
• Ortopédia

• Gyerekgyógyászat
• Tüdőgyógyászat

• Pszichiátria
• Urológia 

• Belgyógyászat-Ultrahang
• Ideggyógyászat

• Szemészet
• Sebészet

• Infektológia
• Allergológia
• Pszichológia

•  Dietetika

A KÖZPONt HEtILAP OLVASóI
10% -OS KEdVEZMéNYBEN RéSZESÜLNEK

bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

Valahol a csendes hegyvi-déken, Burma és Észak-Tha-iföld határán, a folyókkal ésfákkal körbevett településenél ugyanis egy különlegesnép: ők a kareni csoportbatartozó padagunok. A közös-séget valamikor a törzs asszo-nyainak rézspirállal megnyúj-tott nyaka tette messze földönhíressé, ezt azonban ma mársajnos turisztikai attrakció-ként reklámozzák. A főútrólletérve, a Longneck Karen”

– vagyis a „hosszú nyakú ka-renek” falvait hirdető, kézzelfestett, házilag fabrikált táblákminden kereszteződésnélirányt mutatnak az érdeklő-dőknek.
Menekültek 
a kirakatfalvakbanA zsiráfnyakú nők kálvá-riájáról először az 1990-esévek végén tudósított a de-mokratikus Burma angol

A zsiráfnyakú nők kirakatfaluja

thaiföld titkos oldala

nyelvű magazinja, az Irra-waddy, hírt adva arról a me-rész thai vállalkozóról, akiegy falunyi átcsempészetthosszú nyakú nővel skanzentnyitott az észak-thaiföldi Chi-ang Mai megyében. A thairendőrség bevonult ugyan akirakatfaluban, és őrizetbevette a szerencsétlen burmainőket, akiket később mene-külttáborokban helyeztek el,de a vállalkozóhoz senki nemnyúlt egy ujjal sem. Ugyaneza magazin később beszámoltarról is, hogy az államilag el-lenőrzött turistafalvakból be-folyó összegen a thai kor-mányhoz közel álló magán-személyek, az adószedők, sőta kormánnyal szembenállóerők is osztoznak. Így nemcsoda, hogy a Thaiföld északirészén mesterségesen kiala-kított, hegyi törzsek lakta fal-vakat sokan csak humán sza-fariként emlegetik, ahol ál-latok helyett embereket mu-togatnak a külföldi érdeklő-dőknek.A 2005-ben megnyílt MaeRim falu hat különálló nép-csoportnak ad otthont. A lá-togatók 16 dollárt fizetnek,hogy beléphessenek, fotókatkészítsenek és csecsebecsé-ket vásároljanak, amit a he-lyiek készítenek és árulnaka standjaikon. Az ily módonbefolyt összeggel – legalábbisa pénztárba kiakasztott táblaszerint – a falu népét támo-gatják: ebből fizetik a gyógy-szereket, a gyerekek tanítta-tását és az élelmet is. A helyfő attrakciója természetesenitt is a padagun nők és a nya-kukra tekercselt ékszerekszámítanak.A mesterségesen kialakí-tott faluban jól szervezett,tiszta kép bontakozik ki: kicsi,nádtetős házak tarkítják adomboldalt, kiskertek sora-koznak a hegy lábánál. Az ittlakók tulajdonképpen a ha-gyományos módon élik min-dennapjaikat, annyi különb-séggel, hogy miközben azasszonyok és a lányok a hét-köznapi tevékenységeiketvégzik, káposztát savanyíta-nak, kosarat fonnak, szőnek,gyereket dajkálnak, mellettenépviseletbe öltözve szuve-nírt is árulnak a turistáknak.Az 50 milliós Burma la-kosságának mintegy 15 szá-zalékát teszik ki, a karenekösszesen 7 millióan vannak.Az elmúlt húsz évben a ha-talmi harcok jellemezte zűr-zavaros belpolitikai helyzetelől sok tízezren menekültek

el, majd telepedtek le és leltekotthonra Thaiföldön a thaihatóságok hallgatólagos en-gedélyével. Közülük mintegy500 fő padagun, akiket háromjól őrzött faluban helyeztekel a hatóságok az északi határmentén, ahol rendszereseka feszültségek. A bevándorlókmenekültstátuszt nem, leg-följebb egy korlátozott státustigazoló papírt kapnak, amely-lyel az északi megyék meg-határozott területein belülmozoghatnak, és semmilyenmunkát nem vállalhatnak.Ezt a kétségbeesett helyze-tüket használta ki a thai kor-mány a mesterséges turisz-tikai falvak létrehozásával,és teszi rá a kezét a becslésekszerint évi 40 000 turistánakköszönhető bevételek nagyrészére. Az ide látogatók kö-zül kevesen vannak tisztábana valódi helyzettel, hiszen anőknek megtiltják, hogy bár-kivel beszéljenek, a férfiakpedig amúgy sem érintkez-nek senkivel, hiszen ők a fal-vakhoz tartozó földeken dol-goznak.
Védelem 
tigristámadás ellenA hagyomány szerint va-lamikor csak a telihold idejénszületett nők kaptak nyaks-pirált öt-hat éves korukban,de itt, Thaiföldön újabbanszinte minden lánygyermek-en látni, akár holdtöltekorszülettek, akár nem. Maga afémspirál, a tévhittel ellen-tétben nem különálló, hanemegybeforrasztott gyűrűkbőláll, és egyszerűen levehető.Maga a hosszú nyak is csupánafféle érzéki csalódás, ahogya padagunok csontszerkeze-tét fél évig kutató orvosokjellemezték a látványt. Rönt-genfelvételeiken jól látható,hogy a rézspirál nem nyújtjameg a nyakcsigolyákat, csu-pán 45 fokban lefelé hajlítjaviselője bordáit, és lenyomjaa vállát, így alakul ki a hattyú-nyak.A nyaktekercs felhelyezé-sét és később a cseréjét masz-százs és alapos fürdetés kí-séri. Ez bonyolult, intim szer-tartás, ahol a hagyomány sze-rint nincs helyük a férfiaknak.

A rézspirál levétele után amozgékony bordák és alepréselt nyakizmok idővelvisszarendeződnek, bár eztkevés hattyúnyakú nő tapasz-talja meg, hiszen általábanállandóan hordják az ékszert.Míg a régiek arra esküsz-nek, hogy a különleges ékszervéd a tigristámadás ellen, mamár azt mondják, hogy a céla lányok szándékos elcsúfí-tása, hogy így meneküljenekmeg a rabszolgákra vadászóburmaiaktól. Sokan nem ke-resik az okát, hanem hordják,mert ez a szokás.
Ki kapja a pénzt?Egy biztos, az eredetilegMongólia területéről szár-mazó karenek a délkelet-ázsiai népvándorlás során issikeresen megőrizték iden-titásukat. Az egész kontinen-sen nem él hozzájuk hasonlónép. A hattyúnyak kivételestulajdonságnak számít, ésmint ilyen, komoly gazdaságihasznot hajt. A több mint há-romszáz, nyaktekercset viselőasszony és gyermek főidény-ben hatalmas pénzösszegűbevételt produkál napontacsak a turistafalu belépődí-jából. A thai kormány szerintebből a rendfenntartó erőkés a helyi vezetés mellett juta települések fejlesztésére is,bár orvosi rendelők, iskoláknem igazán vannak.A padagunok, az egykorfüggetlen kareni állam büszketörzsének tagjai, ma akaratukellenére jelentenek jövedel-mező üzletágat a kirakatfal-vak tulajdonosainak. De atörzs asszonyai nem akarjáktovább elhallgatni Thaiföldszégyenletes titkát, hogy ahosszú nyakú nők nem má-sok, mint burmai menekül-tek, akiket a thai hatóságokszándékosan megakadályoz-nak abban, hogy menedék-jogot kérjenek és kapjanaka tengerentúlon. Mára egyretöbben a csendes ellenállástválasztják. Leveszik a hírne-vüket adó ékszereiket, és vé-kony sállal takarják el a nya-kukat, ami másoknak hasznothajtó humán szafari szerep-lőjévé tette őket.

timár tímea

thaiföld, vagy ahogyan a legtöbb utazó ismeri, a Mosoly országa az egyik leg-
népszerűbb turistacélpont, rengetegen keresik fel trópusi szigeteit, hófehér ho-
mokos strandjait, türkizkék tengerét és arany Buddháit. Azt azonban már
kevesen tudják, hogy a természeti csodákon kívül kegyetlenebb látnivalók is
rejtőznek itt: mesterségesen létrehozott turistafalvak, ahol pénzért mutogatják
a különleges ékszerrel megnyújtott nyakú nőket.
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Marosvásárhelyi Olvasóklub 
alakult – túl a „teaparti” jellegen 
Ha olvasó- vagy könyvklubról hallunk, sokunknak az amerikai filmekből közismert
dúsgazdag üzletemberek kitartott feleségeinek szórakozása jut eszünkbe. ám a
nemrég alakult Marosvásárhelyi Olvasóklub egyáltalán nem erre a koncepcióra
épül. Brassai Eszter és Szőcs Beáta kezdeményezők célja, hogy a könyvek és ol-
vasmányélmények által mindenki valami újat fedezzen fel önmagáról. A klubta-
lálkozók túllépnek a „teaparti” jellegen, a teatrológia szakot hallgató Eszter drá-
mafoglalkozással egybekötött tevékenységgel viszi közelebb az olvasókat egy-
egy műhöz, illetve csoport többi tagjához.

Olvasási kihívás 
offline térbenEszter mindig is szeretettvolna olvasóklubhoz tartoz-ni, és mivel kimaradt azéletéből, ezért megalapítottaő maga. A társával, SzőcsBeátával egy ideje aktívrésztvevői az interneten ke-ringő olvasási kihívásnak,amelynek lényege, hogy egyév alatt – meghatározott te-matikák mentén – ötvenkönyvet kell elolvasni. „Be-áta ötlete volt, hogy jó lenneezt közösségben és offlineművelni, így alkalmunk nyíl-na ajánlásokat begyűjteni,beszélni az olvasottakról,eltölteni együtt két órát akönyvek ürügyén. Így ha-vonta egyszer kerül sor atalálkozókra, amelyek idő-pontját az olvasóklub Facebook-oldalán, valaminta sajtóban hirdetjük meg”– részletezi. Mint mondja, bármihezis fog hozzá, az a célja, hogykiragadja az embereket amegszokott közegükből, ésúj közösségi lehetőségekettárjon eléjük. „Gyakran aszemtől szembeni találko-zások felszínesek és a tár-sadalom által megszabottsémákra épülnek, az olva-sóklub pedig egy lehetőségarra, hogy az emberek közöshobbijuk által egy teljesenmás énjüket mutassák meg,mint amit amúgy láttatnakmagukról. Minden könyvegy újabb esélyt nyújt arra,hogy az ember valami újat

fedezzen fel önmagáról vagya másikról” – véli Eszter. Az eddig megszervezetthárom találkozón 7-8 sze-mély vett részt, akik túl-nyomóan 25 és 35 év kö-zötti nők. Eszter szerint ezaz olvasóklubokat érintősztereotípiák okán történtígy, éppen ezért kitaláltakegy új formát, hogy túllép-jenek a „teaparti” jellegen,és bárki jól érezhesse magátbenne. 
Milyen kritériumok alap-
ján választanak könyvet? Az olvasóklub a fent em-lített olvasási kihívás alapjánműködik. Minden találkozóvégén meghatároznak egytematikát, és ezen belül arésztvevők olyan könyvetolvashatnak el, amihez ked-vük van. Bár az első talál-kozón még nem volt meg-határozott téma, azt az al-kalmat arra használták,hogy megismerjék egymástés olvasási szokásaikat, áma második alkalom témájaegy olyan könyv volt, amibőlfilm készült. A legutóbbi ta-lálkozóra pedig egy celebáltal ajánlott könyvet kellettelolvasni. Az eheti eseménytémája pedig egy antihősről,negatív szereplőről szólóírás lesz. 
drámajátékkal közelebb
a művekhez Arra a kérdésünkre, hogymiként zajlik egy-egy talál-

kozó, mire számíthat az, akiellátogat az eseményre, Esz-ter elmondta, hogy igyeke-zett alternatív formát kita-lálni a találkozóknak. „A két-órás együttlét kötetlenül in-dul, fontos az, hogy megér-kezzünk úgy fizikailag, mintlelkileg. Ezt követően másfélórás, drámafoglalkozássalegybekötött tevékenységzajlik. A drámajátékok azéppen tárgyalt tematikáraépülnek, lehetőség nyílikáltaluk arra, hogy különbözőformában foglalkozzunk azolvasott könyvekkel, vala-mint a konkrét témával. Ajátékok feloldanak, meg-nyitnak, és nem utolsó sor-ban közösséggé kovácsol-nak. A találkozó vége szin-tén egy nyitott beszélgetés,ahol többek között megbe-széljük a következő havi te-matikát” – avat be a részle-tekbe. 
tartja a lépést 
a trendekkel a 
vásárhelyi könyvolvasóHogy lehet-e – a nem rep-rezentatív mintából merített– következtetéseket levonni,ami a vásárhelyi, erdélyikönyvolvasási szokásokatilleti, Eszter nem szaladnaennyire előre, hiszen a ta-lálkozók eddigi látogatóiegyetlen társadalmi csopor-tot képviselnek. „Ám azt el-mondhatom, hogy a csoportszinte minden eddigi tagjarendelkezik Kindle-olvasó-val, emellett mindannyian

A következő találkozóra április 12-én, csütörtökön 18
órától a Gyulafehérvári utca 36. szám alatti My Happy
Family Perinatális Egészségközpontban kerül sor. Ér-
deklődni lehet az Olvasóklub Marosvásárhely nevű Fa-
cebook-oldalon, vagy a következő telefonszámon lehet:
0756.332.608. Beugró: 10 lej, amely összeget a diákoknak
szánt könyvállomány beszerzésére fordítják.ugyanúgy vásárolják a klasz-szikus könyvformát is. Egymásik észrevételem, ami in-kább általános tapasztalata vásárhelyi könyvfogyasztószemélyek körében: műfa-jilag nagyon színesen olvas-nak az emberek, illetve mű-veket is tudatosan válasz-tanak” – felelte. 

Olvasóklub gyerekeknek
és mozgókönyvtárA kezdeményezőtől aztis megtudtuk, hogy a felnőttolvasótalálkozók mellett aközeljövőben egy új pro-jektre is készülnek: olvasó-klubot szeretnének indítani9-14 éves gyerekek számá-ra, mégpedig úgy, hogy moz-gó könyvtárat hoznának lét-re igényes kortárs könyvek-ből, és ezeket a gyerekekrendelkezésére bocsátanák.„Célunk, hogy olyan közegbe

vigyük el ezeket a könyve-ket, ahol a gyerekeknek ke-vés esélyük van találkoznikortárs irodalommal, eset-leg anyagi okok miatt nemengedhetik meg maguknak,hogy megvásárolják azokat.Valamint szeretnénk, ha azolvasás iránti szeretet nemfulladna ki a gyerekekbenaz oktatási rendszer általkínált kötelező olvasmányokmiatt. Főleg, hogy ebben akorban tevődik össze igazánegy ember személyisége,ezért fontosnak tartom,hogy ezt az életszakaszt akönyvek, az olvasás általgazdagítsuk, segítsük. Szá-mukra is havonta megren-dezett találkozókat szervez-nénk, valamint egyéb ki-egészítő programok is terv-ben vannak” – ecseteli öt-leteiket Eszter. 
Pál Piroska

Brassai Eszter



A vár bástyáinak, 
palotáinak és épületei-
nek nagy része ma is állA Ruszka-havasok lejtőjeés az Érc-hegység között, aMaros völgyében települt vá-ros tehát ma Hunyad megyeszékhelye.A Város nyugati részénemelkedő háromszázhetve-negy méter magas Várhegytetejét koronázza Déva vá-rának többemeletes magas,tekintélyes része, maradvá-nya. A Várhegy oldalában szer-pentin vezet a Császár-ka-puhoz, mely egy „négyszeg-letre épített kőbástya” voltágyúlőrésekkel, fatornáccal

és az őrök szobáival.  Ettől délnyugatra emel-kedik az egykor fahídon meg-közelíthető Bethlen-bástya.A Császár-kaputól körülbelülötszáz-hatszáz méterre azAlsó-kapun át mintegy negy-ven méter hosszúságú, fel-vonóhíddal ellátott fahíd ve-zetett a vár nyugati oldalánakegyetlen bejáratához, a Fel-ső-kapuhoz. Ezen belül ki-sebb udvar helyezkedett ela tömlöc, az őrség és a vice-porkoláb házával.Kiss Gábor, az Erdélyi vá-rak, várkastélyok című mun-kájában ír arról, hogy ezutánkörülbelül negyven méterhosszú és húsz-huszonöt mé-ter széles udvar következett,melyet épületek sora vettkörül. A keleti sarkában a SzentTamás bástya, az északi ol-dalon az emeletes Palota ésegyéb lakó- és gazdasági he-lyiségek, az északkeleti rész-ben a Kincstár-szoba, a délioldalon pedig a kápolna ésa börtön helyezkedett el. A vár bástyáinak, kapu-tornyainak, palotáinak ésegyéb épületeinek nagy részemég ma is áll. 
déva vára az első 
királyi várak egyikeDéva várának keletkezésiidejét, építőjének nevét nemismerjük. Egyesek Decebaldák király építkezésének tu-lajdonítják, és ebben az idő-ben Decidáva lett volna aneve, mások pedig a rómaiakidejéből származtatják, akik-nek itt is volt egy castru-muk.Kiemelten fontos tudniazt, hogy e várak a népván-dorlás korában elpusztultak,de bizonyosnak látszik, hogyhelyükön és anyaguk felhasz-nálásával is, a XIII. századelején felépült az első királyivárak egyike: Déva. A rendelkezésünkre bo-csátott dokumentumokbóltudjuk meg azt, hogy ezt a

várat 1241-ben a tatárok fel-égették, és kivonulásuk utánIV. Béla király újjáépítette. 
Itt tartották fogva 
Ottó magyar királyt, 
és itt raboskodott 
dobó István is…Déva várának első okle-veles említése 1264-ben tör-ténik, amikor a Trencséniágból származó I. Csák Mátéfia, Péter a kunokat a váralatt legyőzte, majd 1267-ben castrum Dewa alakban,amikor IV. Béla király itt üt-között meg pártütő fiával, akésőbbi V. Istvánnal. Déva vára kezdettől fogvakirályi vár, mely később amindenkori erdélyi vajda ve-zetése alatt állott. Itt tartotta fogságban KánLászló vajda 1307-ben Ottómagyar királyt, és később ittraboskodott az egri hős,Dobó István is.Zsigmond király 1437-benaz erdélyi részek vajdaságát– melyet eddig lévai CsehPéter és Csáky László viseltek–, valamint a dévai királyivár fele részét Csáky Lász-lótól elvette, és Cseh Péter-nek adományozta. 
Ami az országnagyok
1447-ben kelt 
okleveléből tűnik kiAmikor 1445-ben CilleiFrigyes és fia, Ulrik, ÚjlakiMiklós erdélyi vajda, macsóibánnal és székelyispánnalörökösödési szerződést kö-tött utód nélküli halálok ese-tére, Déva várát a Torda me-gyei Görgény várával együttÚjlaki Miklós birtokai közöttsorolták fel. Bizonyos azonban, hogyÚjlaki a várat mint erdélyivajda és székelyispán bír-hatta ideiglenesen. Az országnagyok 1447-ben kelt okleveléből kitűnik,hogy az 1444. november tí-zediki csatában meghalt I.Ulászló király Hunyadi Já-
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Az Erdély 
kapujának 
tekintett 
erődítmény
déva megyei jogú város, Hunyad megye székhelye. A
Maros bal partján, Gyulafehérvártól hatvanöt kilo-
méterre délnyugatra, Aradtól százötven kilométerre
délkeletre fekszik. Első említése 1269-ből való, dewa
alakban. Német neve 1412-ben denburg. A város ne-
vének az eredetére vonatkozóan három föltételezés
ismeretes. Első: a „lány” jelentésű szláv deva szóból.
Ez talán összefüggene a várba befalazott asszony le-
gendájával. Második: a dák dava szóból, mely a legtöbb
ismert dák helynévben megtalálható és valószínű je-
lentése „vár”. Harmadik: egy türk eredetű ómagyar
személynévből, melynek eredeti Győ alakját az Algyő
helynév őrizte meg. A város nyugati részén, a Várhegy
csúcsain állnak az Erdély kapujának tekintett erő-
dítmény tekintélyes, három várkapuval rendelkező
maradványai. A Várhegyen már az ókorban, dákok
és a rómaiak idejében is emelkedett erődítmény. A
napjainkban romos állapotban lévő dévai várat, ame-
lyet a tatárjárás után IV. Béla építtetett újjá, 1264-től
említik a korabeli oklevelek. 1264. augusztus elején
itt győzte le V. István híve, Csák Péter a királyhoz
hűtlenné vált Kán László erdélyi vajda seregét.



| Központ hetilap | 2018 / 15. | április 12–18.

| éPítEtt ÖRÖKSéGÜNK | / 7. /

nosnak és utódainak ado-mányozta Déva várát és ura-dalmát, mely adományt ek-kor meg is erősítetek. V. Lász-ló 1453-ban ismét mint ki-rályi várat adta Hunyadi Já-nosnak, a várhoz tartozó öt-venhat faluval együtt.
déva ismét 
a korona birtoka leszHunyadi halála után Dévátelőbb özvegye, majd 1458-ban Mátyás király nagybáty-ja, Szilágyi Mihály mondhattamagáénak. 1474-ben már magyar Ba-lázs vajda rendelkezik az it-teni várnagyokkal, 1481-benpedig Báthori István vajdavárnagyai szerepelnek itt. II. Ulászló király októbermásodikán kelt oklevele ki-rályi várnak mondja, melyetBáthori István országbíró-nak, erdélyi vajdának és test-véreinek 16 ezer forintértzálogosított el. Szintén a fent említettszerző, Kiss Gábor közlésébőlderül ki az, hogy alig tíz évmúlva Déva ismét a koronabirtoka lett, az erdélyi vajdairányítása alatt, ahol az al-vajdák egyben a várnagyok. 
A vár további birtokosai1535-ben Szapolyai János,majd 1539-ben Izabella ki-rályné birtoka lett. A Szapo-lyaiak kihalta után BáthoriZsigmond fejedelem GesztiFerencnek, a mezei hadakfőkapitányának, ennek halálaután, 1595-ben kancellárjá-nak, Jósika Istvánnak, 1601-ben pedig hadvezérének,Borbély Györgynek és vejé-nek, Vajda Miklósnak ado-mányozta. Egy ideig Bocskai Istvánfejedelem birtoka, majd ha-lála után, 1606-ban Déva vá-rát és uradalmát Nyári Pálszerezte meg, de tőle BáthoriGábor fejedelem elvette, ésiktári Bethlen Gábornak ésfeleségének, Károlyi Zsuzsan-

nak adományozta, akiket1610-ben iktattak be a bir-tokba.Amikor pedig Bethlen Gá-bor fejedelem lett, 1614-benfeleségének adta Dévát. 
Amiről Szalárdi is meg-
emlékezikKárolyi Zsuzsanna halálaután Déva ifjabb Bethlen Ist-ván birtoka lett, majd az őhalála után, 1633-ban özve-gyének, a „Murányi Vénusz”-nak, Széchy Máriának kezébekerült. Széchy Mária 1634-benférjhez ment rozsályi KunIstván köznemeshez, és la-kodalmukat a dévai udvar-házban tartották, majd Tas-nádra költöztek. A házasság nem sikerült,mire az ifjú asszony: „…pa-ripára ülvén – írja Szalárdi –szolgáival nekikelve, Déváranagy postán (sietve) bémentvala, elhagyván urát, amígeszébe venné magát. Ki mi-dőn Déván, a Várhegy alattvaló szép urháznál nagy bá-torságban laknék, Kun Istvánvagy harmadfélszáz lovassalegy éjszaka ráütött vala azudvarházra, de… az asszonyháza ablakán a lugosos kert-re, onnan a vár útjára nyílóegy kis ajtón ki, … fel a várbaszaladott vala. Azhonnan ot-tan öreg lövőszerszámokkalis váltig igyekezték rájok alá-lőtetni…” – mire a férj kény-telen volt elvonulni a váralól. Miután az asszonynak si-került elválnia, I. RákócziGyörgyhöz ment feleségül. 
déva mint az erdélyi 
fejedelmek birtokaA fejedelem rövidesenhozzáfogott Déva váránakmegerősítéséhez:„… egy igen temérdek kő-falú bástyát rakatott – írjaSzalárdi –, és noha a felsővárba merő kősziklákkal ki-vágott igen nagy és szép s jó

italú híves vizet tartó csa-tornakút, s az alsó kapu előttis csak közel nagy bő vízzelkifolyó gyönyörűséges folyásvolna, mindazonáltal a vár-nak közép felmenő kerítésetájatt, által a kősziklán elevenkutat is vágatni és lyukasz-tani akarván, egynéhány esz-tendők alatt majd huszonötölig alávágatta vala, de eztfélbehagyta vala”. A vár 1640. évi leltárábanrészletesen felsorolják azépületeket, bástyákat, gaz-dasági és egyéb helyiségeket,az azokban talált felszerelé-sekkel együtt. Déva a Rákócziak birtoka1657-ig, amikor II. RákócziGyörgy Barcsai Ákosnak ado-mányozta. Ezután minden-kor az erdélyi fejedelmekévolt. 
déva várát a török 
soha sem ostromoltaAmikor a török szultán el-határozta Nagyvárad elfog-lalását, a sereggel 1660 jú-niusában Evlija Cselebi is el-indult, hogy részt vegyen azostromban, és leírja mindazt,amit útja során tapasztal.Ebben az időben Déva fe-jedelmi birtok volt, de a várparancsnoka, talán félelem-ből is nagy szívességgel fo-gadta Cselebit, és a vele ér-kezett török vendégeket. Cselebi a kapitány enge-délyével megtekintette a vá-rat:„… Vára a Maros folyó part-ján az ég csúcsáig emelkedőmagas sziklán meredek éserős vár, melyet egy oldalrólsem lehet aláaknázni, s el-foglalása semmiképp nemlehetséges, ha csak körülnem zárolják s kiéheztetésáltal önkénytes feladással elnem veszik… Ötszög alakúvár s repkényszerű várfalaés bástyái fölött magas bál-jemez ágyúk… ékeskednek…Erdélyországban ilyen igenerős magas vár nincs… Va-lamennyi háza várszerű s

különféle színű, fényes tetejűpalota módjára ékeskedik;ablakaik a Marosra néznek…A Maros folyó partján levőalsó kisváros is igen szép ésművelt… Ez nagy kikötő vá-ros, mivel a dunai Belgrádból,Szerémből Szendről és Bu-dáról évenkint ezrenkint jön-nek a hajók s ennek a várnaknépétől néhány ezer oka –súlymérték, 1,30 kilogramm-nak felel meg – kősót veszneks lefelé Lippára, onnan a Ti-sza folyón a Dunára mennekvele…”.A várat a török sohasemostromolta. 
A vár a kurucok 
kezére jutA Keresztes Géza műépí-tész, műemlékvédelmi szak-mérnök által rendelkezé-sünkre bocsátott dokumen-tációkból tűnik ki az, hogyII. Rákóczi Ferenc szabad-ságharca idején, 1704-ben akurucok kezére jutott és

Csáky András kapitány csakhárom hónapi ostrom után,1706-ban adta át a császá-riaknak.Steinville gróf, az erdélyicsászári hadak főparancsno-ka 1717 és 1719 között ja-víttatta ki a megsérült falakat,és a vár keleti és nyugati fel-ére egy-egy bástyát, kaza-matákat és lakótelepeketépíttetett.
(folytatás a következő

lapszámunkban)Összeállította:
Nagy-Bodó tibor

* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért kü-
lön köszönet Keresztes Géza
műépítész, műemlékvédő
szakmérnöknek; az illusztrá-
ciókat, a régi és a mai képeket
Demján László műemlékvédő
építész a saját munkájából
és gyűjteményéből küldte be
a szerkesztőségünkbe. 
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KÖZLEMéNY

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala pályázatothirdet a 2018. június 1. és szeptember 1. közöttiidőszakban megszervezett kulturális programok,projektek, tevékenységek nem visszatérítendő tá-mogatására. A pályázatok benyújtási határideje
2018. május 5. A támogatási útmutató és a formanyomtatványokelérhetőek a www.tirgumures.ro honlapon (továbbiinformációk Sztancs Erzsébetnél a 0265-268.330-astelefonszám 162-es vagy 163-as mellékén).A pályá-zatokat zárt borítékban, a Marosvásárhelyi Polgár-mesteri Hivatal iktatóhivatalában kell benyújtani.

dr. dorin Florea polgármester

MAROSVáSáRHELY
POLGáRMEStERI 
HIVAtALA

VERSENYVIZSGát HIRdEta Műszaki igazgatóság Civil építkezési és beruházásirészlegére, III. szintű fő szakmai fokozatú referensiállás betöltésére. A versenyvizsgára az intézmény székhelyén (Ma-rosvásárhely, Győzelem tér 3. szám) kerül sor 2018.május 10-én 10 órától – írásbeli vizsga. Az interjú időpontja a későbbiekben kerül kihir-detésre.A jelentkezési iratcsomókat 20 napon belül lehetbenyújtani, azután, hogy a felhívás megjelenik Ro-mánia Hivatalos Közlönyének III. fejezetében, és a2017. évi 761-es számú kormányhatározat 49-escikkelyének (1) bekezdésénél előírt okiratokat kelltartalmaznia.A meghatározott bibliográfiát, illetve a munkakörileírásban megszabott feladatköröket az intézményszékhelyén és hivatalos honlapján (www.tirgumures.ro)teszik közzé.Az iratcsomók átvételére vonatkozó tájékoztatásés kapcsolattartás: Marosvásárhely, Győzelem tér3. szám, 85-ös szoba, 0265-268.330-as telefonszám110-es mellék, vita.ibolya@tirgumures.ro, kapcso-lattartó Vita Ibolya tanácsos.
dr. dorin Florea

polgármester

PUNGAStOP. Kihirdettenemrég Klaus Johannis azta törvényt, amelynek értel-mében július elsejétől tilosa vékony, illetve nagyon vé-kony anyagú, fogófüllel el-látott műanyag szatyrok (vá-sárhelyiesen: nájlonpungák)behozatala, 2019 januárjátólpedig ezek forgalmazása is.A fogófül nélküli vékony ésnagyon vékony műanyag-zacskók forgalmazását nemtiltják be (vélhetően azért,mert maga a punga alig kör-nyezetszennyez, a fogófü-lekhez képest). A törvény azt is előírja,hogy 2018 májusától a kör-nyezetvédelmi minisztéri-umnak jelentést kell tennieaz Európai Bizottságnak azévente elhasznált nejlon-zacskó-mennyiségről, a kör-nyezetvédelmi ügynöksé-geknek pedig tájékoztatókampányokat kell szervez-niük. Lássuk, milyen szlo-genekkel kampányolhatná-nak:
► Alege hartia!/Válaszda papírzacskót! (A mező-gazdasági minisztérium ál-tal indított „Alege oaia!/Vá-laszd a juhot!” kezdemé-nyezés mintájára)
► Renunta la pungutacu doi bani!
► Kombiné, kombiné, a

nejlonkombiné egészségte-len, büdös is meg tré!
► Tartsál tacskót: meg-eszi a zacskót!
► Védd a környezetet –zabáld meg a pufulecet pun-gástól!

KECSKE MENt A KISKERt-
BE, A KáPOSZtát MEG-
EttE. Azaz mostantól ígymódosul az ismert gyerek-mondóka: román ment azállatkertbe, s kecskeanyótjól megette, miután két ro-mán vendégmunkanélkülimúlt héten kiette a kecskétegy berlini állatkertből. Román lapok beszámolóiszerint a környéken lakódajcsok meghallották az ál-lat halálhörgését, riasztottáka rendőrséget, és a hatósá-gok el is kapták a két románfiatalembert. Egyiküknélegy véres kést találtak, to-vábbá egy hátizsákot, amelyállatlábakat és egy pár véreskesztyűt rejtett. A vizsgálatsorán megállapították, hogyaz áldozat egy Lilly névrehallgató angórakecske volt,amely ráadásul három gi-dával volt vemhes.Az is kiderült, hogy azegyik kecskészt lopás miattkorábban már elítélték Né-metországban. A hatóságivizsgálatot elindították, a

két vádlott bíróság elé ke-rült, ahol beismerték tettü-ket, de arra hivatkoztak, il-letve azzal mentegetőztek,hogy azért ölték le a kecskét,mert éhesek voltak, már na-pok óta nem ettek, mivel amunkáltatójuk nem fizetteki a bérüket. A német bíró-ság végül a büntetett előé-letű románt tíz, tettestársátkilenc hónap börtönbünte-tésre ítélte.Az ítélet nem jogerős, mi-vel a tettesek is, és Hans,Lilly özvegye is fellebbe-zett.
NYARALáSI tIPP. A minapmegkezdte a helyek árusí-tását a világ első űrhotelébeaz Orion Span; a texasi cégfejenként 80 ezer dollárértkínálja a foglalást(!) az Au-rora Station nevű szállodá-ba, amely a tervek szerint2022-től fogad vendégeket.A kábé húszmillió forintnyifoglaló ugyanakkor teljesegészében visszajár, ha tervcsúszna vagy bukna, hátnem rendesek?Nem a foglaló lesz azon-ban az igazán nagy tétel aleendő űrturistáknak: fe-jenként ugyanis 9,5 milliódollárt, azaz két és fél mil-liárd forintot kell majd ki-csengetniük a súlytalanság-ban, a föld felszínétől szá-mított 322 kilométeres ma-gasságban eltöltött tizenkét

napért. Az orbitális összegellenére a vállalkozás sike-resnek tűnik, a cég Twit-ter-oldalán ugyanis azt írják,hogy hetvenkét óra alattmár négy hónapra érkezettfoglalás.A jelentkezők az út előttegy három hónapos felké-szítésen vesznek majd részt,és egyszerre négyen uta-zhatnak, plusz a kétfős sze-mélyzet. Az űrhotel másfélóránként fogja megkerülnia Földet, így 24 óra alatt ti-zenhat napfelkeltét és nap-nyugtát láthatnak majd aszerencsések, ellentétben akis herceggel, aki annyit né-zett meg, ahányat akart,csak a hokedlijét kellettmindig kicsit arrébb húznia.Kényelmüket szolgálja majdegy virtuális valóság-él-ményt kínáló holodeck, je-lentsen az bármit is, vala-mint gyors wifi, hogy az in-terneten tarthassák a kap-csolatot családtagjaikkal,barátaikkal, hiszen túrót seér az egész űrnyaralás, haközben nem posztolgatha-tunk szelfiket a fészbukra.Már csak egyetlen kérdésmegválaszolatlan: ha tíz-millió dollárba kerül a ti-zenkét napos lébecolás azűrszállóban, akkor vajonmennyi borravalót illik adnia szobalánynak/szobalény-nek?
Molnár tibor

Zacskótörvény, kecskeevés, űrnyaralás 10 éRdEKESSéG 
A PARIZERRŐL

☻A parizert valójábanEdison találta fel véletle-nül, amikor minél olcsóbbvályogtégla előállításávalkísérletezett
☻ Valójában nem Szí-ria, hanem Románia sértimeg a vegyi fegyverekrevonatkozó nemzetközielőírásokat azzal, hogymai napig is gyárt pari-zert
☻ A biodízelt repce-olajból állítják elő, míg anormál dízelt parizerből
☻ A parizer kipirítvaa legjobb, mert távol tartjaa legyeket, szúnyogokat,csótányokat
☻ A legádázabb nagy-britanniai támadás négyévvel ezelőtt volt, amikoregy orosz kémnek pari-zerport szórtak a kilin-csére
☻A húsból készült pa-rizer neve hús
☻ Gyakorlatilag nincsolyan kémiai elem a Men-gyelejev-táblázatban, amine lenne megtalálható aparizerben
☻ A disznó mindene-vő, szinte bármit meg-eszik, de még senki nempróbált neki parizert adni
☻ A parizer sokkal fo-gyaszthatóbb és egészsé-gesebb megemésztése éskiürítése után, mint fris-sen
☻ És végül: Iliescuazért él még mindig, mertsose evett parizert!

(Részben 
a tnr nyomán)

mt
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Facebookás

KÖZLEMéNY Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala(székhelye: Győzelem tér 3. szám, telefon 0265-268.330, 190-es mellék, fax:0365- 801.856) tájékoztatja a lakosságot, hogy közvetlen odaítéléssel bérbe adja aMarosvásárhely megyei jogú város magántulajdonában levő legelőket, a következőhelyszíneken és állatok számára, a 2013. évi 34-es sürgősségi kormányendeletetmódosító és kiegészítő 2018. évi 44-es törvény szerint:Asszonydomb (Dealul  Femeii) 16,78 hektár SZARVASMARHABese (Besa) 25,09 hektár SZARVASMARHA Kiskút (Fintinita) 27,7 hektár JUH 
A bérleti díj 393,75 lej/hektár.A bérleti kérvényeket 2018. április 18-án 12 óráig lehet benyújtani a MarosvásárhelyiPolgármesteri Hivatal székhelyén, Győzelem tér 3. szám, 13-as szoba (az intézményiktatóhivatala).Csak a helyi közbirtokosságnak a Gazdaságok Országos Nyilvántartásába bejegyzettállatokkal rendelkező tagjai jelentkezhetnek, a kérvényeket a következő okiratokkalegyütt kell benyújtani:a) az érvényes személyazonossági igazolvány másolata; b) megállapító bizonylat, alapító okirat/alapszabályzat, pénzügyi bejegyzésiigazolás – jogi személyek, közbirtokossági egyesületek (helyi állattenyésztők) ese-tében;c) másolat azokról az okiratokról, amelyek alátámasztják az állatoknak aGazdaságok Országos Nyilvántartásába vételét (másolat a Gazdaságok OrszágosNyilvántartási tagságát igazoló gazdasági kártyáról vagy a gazdasági kártya számáravonatkozó igazolás a kerületi állatorvostól);d) igazolás a kerületi állatorvostól a Gazdaságok Országos Nyilvántartásábanszereplő   állatállományról, csoportok szerint; e) igazolás a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal alárendeltségébe tartozómezőgazdasági nyilvántartótól, amely alátámasztja a tulajdonban levő állatmennyi-séget.Az állattenyésztők egyesületeinek, jogi személyek székhelyének Marosvásárhelyterületén kell lennie és jogilag létre kellett jönnie legalább egy évvel a bérletikérelem benyújtásának időpontja előtt. Az állattenyésztők egyesületeinek kérésreegy táblázatot kell benyújtaniuk az egyesület tagjaival, a Gazdaságok OrszágosNyilvántartásában szereplő helyi állattenyésztőkkel.
dr. dorin Florea 
polgármester

Marosvásárhely megyei jogú város jegyzője
a Jogügyi igazgatóság ügyvezető igazgatója

dianora Cătană

A világ legsúlyosabb füg-
gést okozó kábítószere. Ez
a megállapítás nem vala-
milyen veszélyes drogra
vonatkozik, hanem arra a
valamire, ami a Facebook
nevet viseliÉs ez nem egy antigloba-lista fórumon jelent meg,hanem az Economist címűhetilapban. Ám e semmibőllett, a mostani bukás előttmajdnem hatszázmilliárddollár értékű birodalommost bajban van, nagyonnagy bajban.A Facebook értéke roha-mosan csökken, és a világnem létező urai láthatólagsúlyos, ma még nem is lát-ható súlyosságú csapást kí-vánnak mérni erre a globálishatalmi intézményre, amely-nek ifjú vezére a világ egyiklegfontosabb uralmi pozíci-óját tudhatta magáénak. Ed-dig! De mi lesz most?Nos, az emberi közössé-gek számára mindig is meg-

határozó jelentősége voltazoknak a fórumoknak, aholaz egész közösség jelen le-hetett, és mindenki minden-kivel szót válthatott. Az em-bert éppen legfőképpen aminden más élőlényétől gaz-dagabb és differenciáltabbkommunikációs rendszeretette azzá, amivé vált, azegész világot uraló globáliscsúcsragadozóvá.A világ önújrateremtésifolyamatait most már lassanfél évezrede meghatározónyugatias modernitás lét-módja pedig legfőképpenpontosan technológiája, le-ginkább a kommunikációstechnológiája miatt válhatottazzá, aminek ma látjuk. Az

internet valami olyat tett le-hetővé, ami ennek előtte el-érhetetlen, sőt, értelmezhe-tetlen volt. Gyakorlatilagmegnyílt a lehetőség arra,hogy a világ valamennyi la-kója egyidejűleg kerüljönközvetlen kapcsolatba egy-mással, az írás, a hang és akép közvetítésével.A régi mondás szerint „atudás hatalom”, ami a maivilágban azt jelenti, hogy azinformáció hatalom. Ám alegnagyobb hatalom azé, akimeghatározza, hogy mi atudás. Márpedig ez a rend-szer minden eddiginél na-gyobb hatalmat jelent azokkezében, akik mindezt el-lenőrzik. Ma már több mint

kétmil liárd ember napi fog-lalatosságainak egyike, hogya Facebook kommunikációsrendszerébe belépjen. Felsem tudjuk talán fogni, hogymindez milyen mérhetetlenhatalmat és befolyást adazoknak, akik mindezt el-lenőrzik, s az így nyert ada-tokat, információkat szisz-tematikusan rendszerbe fog-lalják.A Facebook ma harminc-négy éves alapító főnöke,Mark Zuckerberg, tizennégyév alatt a semmiből terem-tett egy olyan céget, amelyetnéhány hete még hatszáz-milliárd dollárért vásároltakvolna meg a tőzsdén, de mamár százmilliárddal keve-sebbet ér, és ki tudja, mithoz a jövő? A tőzsde, minttudjuk, a lélektani várako-zások világa, egy cég értékemindig azokhoz a várako-zásokhoz igazodik, amelyeka jövőbeli profitra vonat-koznak. A globális pénzha-talmi rendszer pedig azértértékelte ilyen elképesztőenmagasra a Facebookot, merta gigantikus reklámfolyam„célzottságát”, a célzások ta-lálati pontosságát mindeneddig elképzelhető szintnélmagasabbra emelte.Ráadásul a rendszer ön-gerjesztő, hiszen minél többés minél precízebb infor-mációtömeg áll össze, annálinkább megnő az újabb ésmég differenciáltabb, mégpontosabb információk be-szerzésének, a még ponto-sabb „célzásnak” az esélye.Külön érdemes elmerengeniazon is, hogy a „szelfi” hisz-térikus gyorsasággal elter-jesztett planetáris őrülete avilág sok milliárd felhasz-nálóját ösztönzi arra, hogyne is igyekezzen védeni sajátmaga és környezete infor-mációs biztonságát, haneméppen ellenkezőleg, ő magategyen meg mindent annakérdekében, hogy mindentközhírré és közszemlére te-gyen. Megkönnyítve ezzelazt, hogy életének egészkomplex mintázatáról, szo-kásairól, egyáltalán egészszemélyiségéről a lehető leg-jobban ellenőrizhető képetadjon a számára teljesen is-meretlen és persze ellen-őrizhetetlen erők kezébe.

Így ejt csapdába kétmil-liárd embert a primitív am-bíciókra épülő, ostoba kis-szerűsége nap mint nap. Aglobális média planetárisdimenziójú véleményhatal-mi rendszere mindezzelolyan, eddig értelmezhetet-len kiterjedésű befolyást ka-pott, hogy ez az emberi tör-ténelemben kritikus elága-zási pontot jelent. Nem na-gyon lehettek illúzióink ed-dig sem arról, hogy vajonmire is használta/használjaa „birodalom” mindezt. MarkZuckerberg eddig óvatosvolt, a súrlódásokat kerülve,lassan s átgondoltan építettebirodalmát, ami így a világ-történelem leghatalmasabb„hírszerző hivatalává” vált,ahogy Edward Snowden ne-vezte a minap.A KGB vagy a CIA sohaálmaiban sem remélte volna,hogy egy nap olyan mennyi-ségű ismerete lesz az állam-polgárokról, amilyen a Fa-cebook szerverein fellelhető.Jelenleg nincs, és nem is le-het olyan politikus, aki olyanvéleményterrort képes üze-meltetni, és olyan mértékbenképes teljesen önkényesenkorlátozni a szólásszabad-ságot, mint éppen Mark Zuc-kerberg, aki a kommuniká-ciós szabadság apoteózisa-ként ünnepelte magát és cé-gét napjaink szép új világá-ban. A Facebook-birodalom,eddig legalábbis, a hatályostörvények felett áll – úgynőtt és vásárolta fel sorbana konkurenseit, hogy szinteegyáltalán nem adózott: apolitikusok azonban nemmertek szembeszállni vele,hiszen már a következőkampány során fizet niükkell a Facebooknak a rek-lámfelületekért, különbenelkerülhetetlen a bukás.Ám a jelek szerint történtvalami, amit egyelőre nemtudunk beazonosítani, de akövetkezmények mintázataminden bizonnyal kirajzoljamajd a történések mélyebbrétegeinek körvonalait. Avilág nem létező urai felte-hetőleg azért büntetik mosta Facebook nagyhatalmúurát, mert azt mértéktelenülelbizakodottá tette látszó-lagos hatalma. Ez a „szu-perstruktúra” most arra ké-szül, hogy megleckéztesseés világossá tegye a számára,ő sem más, mint egyszerűbábfigura, akit a semmibőlemeltek fel, és oda is löknekvissza, ha nem engedelmes-kedik.
Bogár László
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Ki volt Nagy József?1946-ban született Ma-rosvásárhelyen, ahol atlé-taként ismerkedett meg asporttal – a néhai Kacsó Ti-bor testnevelőtanár fedeztefel őt a marosvásárhelyi Bo-doni utcai volt 11-es Álta-lános Iskolában –, majd aBolyai Farkas Elméleti Lí-ceum sportosztályában vég-zett 1964-ben. Nagy egy-koron Mircea Buhlea kezeialatt nevelkedett, majd abukaresti Steaua verseny-zője lett, ahol Serafim Dantanítványa volt, aztán vete-rán koráig tolja ki szintepáratlan pályafutásának ha-tárait, hiszen 44-évesenhagyta abba az aktív ver-senyzést. Időközben a marosvásár-helyi Testnevelési és Sport-egyetemen szerzett okleve-let, majd Bukarestben a vá-logatott atlétáit edzte. Sportpályafutásának leg-sikeresebb időszakát a het-venes években élte, amikortöbbszörös román bajnok-ként 1976-ban a Montreáli

Olimpiai Játékokon, aztán1980-ban a Moszkvai Olim-piai Játékokon is részt vettdiszkoszvetőként.  Nagy if-júsági és felnőtt kategóriá-ban többszörös országosbajnok volt, 21 alkalommaljavított rekordot diszkosz-vetésben. Nála több alka-lommal csak Valeria Bufanugátfutó (30), Lia Manoliudiszkoszvető (28), AnaRoth-Coman-Sălăgean súly-lökő (28) és Gabriela Mi-halcea rúdugró (27) javítottcsúcsot Romániában. Amúgy a diszkoszvetésvilágbajnoki címe a németJurgen Schult (RDG) nevé-hez fűződik, aki az 1986-os Neubrandenburg-i vb-n74, 08 métert ért el. Nagy 2018. március 20-án hunyt el tüdőembóliakövetkeztében. 
Milyen 
eredményeket ért el?– 1962-ben tűnik fel amarosvásárhelyi atlétikaharmadik és mindmáig utol-só nagy korszakának meg-

határozó egyénisége, aki avárosunkból (a DózsaGyörgy utcából) indult el,idővel pedig a bukaresti Ste-auában teljesedik ki. – 1963-ban 50,54 méte-res dobásával már ifjúságiEurópa-bajnoki címet sze-rez – 1966-ban mindössze19 évesen megnyerte elsőfelnőtt bajnoki címét (54,88m), a Balkán-bajnokságonmásodik lesz 53,46 méteresdobásával– 1969-ben Szófiában

Balkán-bajnok, 1970-ben,Bukarestben második lett– 1972-ben még vásár-helyi színekben 60,68 mé-teres országos rekordotdönt, majd  a Steauához iga-zol, ahol sportpályafutásá-nak legjobb időszakát éli:1971-ben, 1979-ben és1980-ban országos első,1978-ban országos máso-dik, 1975-ben (Bukarest),1976-ban (Celje) Balkán-bajnok, 1971-ben (Zágráb),1974-ben (Szófia) ezüstös,1977-ben (Ankara), 1979-

ben (Athén) bronzos, 1972-ben hazai pályán román csú-csot állít (60,68 m). – Marosvásárhelyi szí-nekben 1982-ben a Balkánbajnokságon 63,52 métertér el, majd az országos baj-nokságokon 1983-ban és1985-ben ezüstöt, 1986-ban bronzot szerez, aztán37 évesen, 1983. május 23-án, Krétán egy nemzetköziversenyen felállítja ma isérvényes 68,12 m-es orszá-gos diszkoszvető-csúcsát! 

In memoriam Nagy József (1946-2018)
A minap 72. életévében elhunyt Nagy József diszkoszvető
rekorder, több olimpiai játék résztvevője. A követke-
zőkben Nagy sikeres sportpályafutását idézzük fel.
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tavaszi általános nagytakarítás:
utcabeosztás az április 

16-21. közötti időszakraMarosvásárhely Polgármesteri Hivatala általánostavaszi nagytakarítást szervez, amely során elszállítjáka háztartásoknál felhalmozott hulladékot. A 2018.április 16-21. közötti időszakra vonatkozó utcabe-osztás: 
április 16. Cukorgyári, Zsilava, Rozmaring, Temes,Tordai, Pajka Károly, Egység, Váltóőr, Kalász, Közlegelő,Cséplés, Termés, Kurta utcák;
április 17. a Dózsa György út vasútállomás és vegyikombinát közötti szakasza, mindkét irányban;
április 18. Március 8, Ősz, Kapa, Domb, Déli, Kudzsir,Vajdahunyad, Resicabánya, Nagydisznód utcák; 
április 19. Béga, Bodoni, Törcsvár, Ludasi, Radnóti,Gyulafehérvári, Malomfalva, Caraiman, Bogáti, Nyíres,Ilie Munteanu, Kalapács utcák;
április 20. Raktár, Băneasa, Cserna, Cukorgyári(bejárat a Băneasa utcából), Felszabadulás utcák;
április 21. Malom, Arany János, Cloşca, Cuza Vodă,Bolgár tér, Győzelem tére, Rózsák tere, Színház tér,Petőfi Sándor, Tusnád, Ifjúság, Városháza, GeorgeEnescu utcák.Kérjük a magánházak tulajdonosait és a tulajdonositársulásokat, hogy takarítsák ki ingatlanjaikat, va-lamint az ezekhez tartozó területeket és zöldöveze-teket. Továbbá kérjük, hogy a hulladékot helyezzékki a járdák szélére (kupacokban, kivéve az építke-zési/bontási munkálatokból származó hulladékot),a szállítóeszközök számára könnyen megközelíthetőhelyre, a meghirdetett dátum előtti napon. A fako-rona-alakítási munkálatokból származó ágakat különkell tárolni, ellenkező esetben ezeket nem szállítjákel. A hulladékot a meghirdetett program szerintinapon szállítják el minden utcából. A kijelölt időpontután kihelyezett hulladékot csak a köztisztasági vál-lalathoz (a Salubriserv Rt-hez) benyújtott előzetesmegrendelés alapján szállítják el, a tulajdonosi tár-sulásokat pedig megbírságolják. Kivételes esetekben(időjárási viszonyok, objektív okok miatt eltérés ameghirdetett programtól stb.) a program változhat.

A köz-, bel- és külkapcsolatok osztálya

Hogyan vélekedtek 
Nagy Jóskáról családtag-
jai, legjobb barátai, ko-
rabeli sporttársai?Nem véletlenül említet-tem becenevén, hiszen vá-rosunkban a néhai kiválóatlétát mindenki Nagy Jós-kaként ismerte, sőt ,,ErősJóskaként” emlegették őtismerősei, barátai. 

Nagy József özvegye,
Nagy Edit egyetemi tanár,a bukaresti Képviselők HázaEmberjogi Intézetének kép-zési igazgatója:– Sokszor gondolkoztama paradox valóságon, hogyegy óriás erejét és méreteitmegközelítő testben, hogyanis létezhet egy olyan gyer-meki, érzékeny, meleg lélek?A szerénység visszatartottamindenféle hivalkodástól,viszont a sportban elért túl-szárnyalhatatlan eredményibeszéltek róla. A magánéletben ő volt azaltruizmus megtestesítője:a család, a barátok, a kö-zösség érdekeit helyezte aszemélyes dolgai elé. Sze-mélyiségének alapját a ge-rincesség, a keresztény er-kölcsi normák tisztelete ésaz állhatatosság jellemezte.Az állatvédelem és szeretetis jelen volt hétköznapjai-ban, a saját kutyáin kívülsok közösségi állat elede-léről is gondoskodott. Kinem emlékezik Marosvá-sárhely főterén a galambokezreit naponta etető ,,óri-ásról”?Most szomorúan mond-hatjuk: lehullott egy csil-lag...” – mondta Nagy Edit.

Kincses Elemér író, drá-maíró, rendező, hajdani at-léta, Nagy József valamikorilegjobb barátja:– Nagy Jóskát a BolyaiFarkas Elméleti Líceum egy-kori sportosztályában is-mertem meg röpke 58 évvelkorábban, azaz 1960-ban:ő akkor már hetedikes bo-lyais diák volt, én csak nyol-cadikban kerültem a sport-osztályba, így 58 éves ba-rátságot ápoltunk. Hatalmastermetű, bivalyerős, ugyan-akkor hatalmas szívvel ren-delkező, szeretetre méltósportoló volt egész életében,aki tulajdonképpen mindenidők legnagyobb marosvá-sárhelyi atlétája. Őt ember-feletti erővel áldotta meg aTeremtő, amit ki is használt,így rengeteg győzelmetszerzett az évek során, ésami nagyon fontos, hogysoha nem felejtette el, hon-nan indult el. Hirtelen halálaszámomra felfoghatatlan,nincs a napnak egy olyanfélórája, hogy ne gondolnékrá, az emléke törölhetetlencsaládtagjai, barátai, isme-rősei emlékezetéből. Jóskaazon kevés sportolók közétartozott, akit nem változ-tatott meg a siker – jelle-mezte őt Kincses Elemér. Azzal kapcsolatosan,hogy milyen remek humor-érzékkel is rendelkezett,Kincses egy hajdani, líceumitörténetet mesélt el: – Tizenegyedikben egyikszünetben azzal szórakoz-tunk, hogy melyikünk tudszilvalekváros kenyérrel aszemeteskosárba célozni.Béla nevezetű padtársam

óvatlan pillanatban az osz-tályba belépő orosztanárttalálta el. Óriási botrány lettbelőle, az igazgatóságra isfelkerült az ügy, kicsapássalfenyegették a tettest, demindenki kiállt mellette,senki nem árulta el. Az osz-tályfőnök azt kérte, hogyálljon fel azon diák, aki az-nap szilvalekváros kenyerethozott uzsonnára. Erre fel-állt a fél osztály az osztály-főnök nem kis csodálkozá-sára, majd a néhai Nagy Jós-ka barátunk a világ legter-mészetesebb módján csakannyit mondott: ,,Tanár elv-társ, a szilvalekvárnak mostvan a szezonja!” – mesélteKincses.
Fülöp Csaba János, ve-

terán súlylökő, torpi SE: – Mindketten 1946-banszülettünk, de nem voltunkbarátok, viszont kölcsönösentiszteltük egymást. Jóska bo-lyais volt, én sportiskolás, deegykoron a Ligeti-stadionbantöbb alkalommal találkoztunkedzéseken. Egykori csapat-társa, jó barátja volt neki RuszGyörgy – aki padtársa is volta Bolyaiban –, Kincses Elemér,Simon János és a néhai JakabAndrás atléták is. Nagy Jóskahíres, elismert, ugyanakkorsikeres marosvásárhelyi atlétavolt, aki sikereinek köszön-hetően kivívta a tiszteletetmindenki előtt hazánkban ésa nagyvilágban egyaránt –mondta el Fülöp.
Czimbalmos 
Ferenc AttilaA képek Nagy József özvegyétől, Nagy Edittőlszármaznak

Nagy József is rajta 
van a dicsőségtáblán

A Marosvásárhelyi
Református Kollégium
– Bolyai Farkas Elmé-
leti Líceum Öregdiákok
Baráti Köre 2011-ben
az iskola sportcsarno-
kának falára dicsőség-
táblát helyezett azon
egykori sportolók em-
lékére, akik a Bolyaiban
végezték tanulmánya-
ikat és a sportban ki-
váló eredményeket ér-
tek el. Amint a sport-
csarnok falára helyezett
táblán szerepel: dr. Ke-
lemen Atilla (1952),
Nagy ,,Poczó” Gábor (1956), dr. Bordy János vízipóló
(1968), Dósa Csaba (1976) és Nagy József (1980) atlétika,
Gál István torna (1976), Hodos László 1992 bob. Akkor
a sportcsarnok felvette a Horváth András (1911-1951),
míg a sportpálya Fülöp György (1921– 2001) nevét.
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112 éves és a termálvízre esküszik a világ legidősebb embere

Bob dylan dalai magyarul

A japán férfi az édes-
séget is szereti és gyakran
fürdőzik. Egy 112 éves és
259 napos japán férfi, No-
naka Maszazo a világ leg-
idősebb embere a Guin-
ness-rekordok könyve
kedden ünnepélyesen át-
adott bizonyítványa sze-
rint.Az idős férfi az északiHokkaido szigeten található

Asoro városában, otthoná-ban vette át az igazolást.Nonaka 1905. július 25-én született, nagy családbannőtt fel. Szülei után ő vetteát a családi vállalkozást, egyonszent, vagyis egy termál-fürdős fogadót, melyet ké-sőbb egyik gyereke, ma pe-dig unokája irányít.A matuzsálemi korú férfielmondása szerint gyakran

élvezi a forró termálvízbenfürdőzést és szereti az édes-séget is. Felesége és öt gye-rekük közül kettő már nemél.A Guinness képviselőjeelmondta, a rekordot ko-rábban a spanyol FranciscoNunez Olivera tartotta, aki113 éves korában hunyt elidén januárban.forrás: MTI

Zenei pályafutása ötven évvel ezelőtt egy Bob dylan-
dalszövegfordítás hatására indult, HOBO (Földes Lász-
ló) mégis csak most készített először lemezt az ame-
rikai művész számaiból.Kezdetben csak saját ma-guk szórakoztatására ját-szottak magyarított Dylan-számokat, idén azonban egydupla lemez megjelenésétis tervezik. „Számos előadó-nak szenteltem teljes este-ket, lemezeket az elmúlt év-tizedekben, Dylannek nem.Ennek elsősorban az voltaz oka, hogy azok az em-berek, akikkel együtt ját-szottam, még a Rolling Sto-nest és a Doorst sem tar-tották igazán nagyra. Tőlemelfogadták, de nem rajong-tak érte. A hazai zenészeklenézik Bob Dylant minténekest,és azt kell monda-nom, hogy Magyarországonnincs a dalainak közönsége”- mondta Hobo (FöldesLászló)  az MTI-nek.Azt is elmondta, hogy ahatvanas évek elején BobDylan volt az első, aki arockzenében magas minő-ségű szövegeket írt,az ő út-ján indult tovább későbbJim Morrison, Mick Jaggervagy John Lennon. Sajnála-tos, hogy a Dylan-jelenségvalahogy nem volt jelen amagyarországi zenei társa-dalomban, igaz, Barna Imreszámos Dylan-szöveget le-fordított, Dinnyés József,Bob Dinnyés Ezt nem fújtael a szél címmel pedig meg-jelentetett egy kazettát ma-gyarított Dylan-dalokkal1992-ben.A Lassú víz című CD-n15 klasszikus Bob Dylan-dal Hobo-fordítása szerepel.Közülük kettő már évtize-dekkel ezelőtt megvolt, aVégig az őrtorony mellett(All Along the Watchtower)című szám Jimi Hendrix-féle interpretációját játszot-ták a HBB-vel, de műsoronvolt korábban a Mindennekvége, Baby Blue (It's All

Over Now, Baby Blue) is.„1968-ban az Új Sympo-sion című újvidéki magyarnyelvű avantgárd irodalmiújságban olvastam előszörmagyar fordításban Dylan-dalszöveget, ez volt a De-solation Row (A pusztítássorán). Ennek hatásárakezdtem szövegeket írni,ennek következménye voltaz 1968-ban íródott A Vi-dám Park éjjeliőrecímű szö-vegem, amelyből a VadászatOrgiája lett 1984-ben” -mondta Hobo.A lemezen hallható daloktöbbségének eredetije a hat-vanas években született, alegújabb 1981-es. Az anya-gon szerepel két önparódia,a Magányos hobó vagyok (IAm A Lonesome Hobo) ésa Csak egy hobó (Only AHobo).Próbáltam egy kicsitironizálni ezzel, a koncer-teken is szoktam mondani,hogy ezeket nekem írtaDylan- mondta Hobo. Rajtavan a CD-n továbbá a Mintegy rolling stone(Like A Rol-ling Stone) is. „Barna Imrekorábban földönfutónak for-dította a rolling stone-t, amiaz én felfogásomban félre-érthető, és a magyar köz-nyelvben a templom egerétjelenti. Az ő fordításai távolvannak a rock and rollbansokak által és általam hasz-nált nyelvtől” - mondtaHobo, és hozzátette hogyszerinte nem érdemes le-fordítani a kifejezést, amelyabból a régi mondásbólered, hogy a gördülő kövönnem nő moha. Hobo azt iselmondta, hogy az anyagmegszületését legjobb ba-rátja, Brády Márton inspi-rálta. Vele és Brády gitárta-nárával, Kiss Zoltánnalhár-masban kezdtek el magya-rított Dylan-számokat ját-

szani, eleinte csak a magukszórakoztatására.Ebből nőttki egy nagyobb szabású pro-jekt további három zenész-szel.A GrundRecords gondo-zásában megjelent lemezenHobo mögött Brády Márton

(gitár, szájharmonika), GálIstván (dob, ütőhangszerek),Igali Csanád (zongora, or-gona), Kiss Zoltán (gitárok,ukulele, producer, hangsze-relő) és Pengő Csaba (nagy-bőgő, basszusgitár) játszott,Brády azóta kiszállt a Dylan

Zenekar elnevezésű csapat-ból. Az albumon közremű-ködött még Kutasi Zsolt(steel gitár), Szirtes EdinaMókus (hegedű) és Pál Lajos(tangóharmonika).
forrás: MtI


