
Libajelentés Tévedtek, akik azt hitték, hogy április 8-a, amagyarországi választások napja lejárta utánvalamiképpen lenyugszanak a kedélyek, különöstekintettel az Orbán-kormány elleni brüsszeliirányítású balliberális gyűlöletkeltésre, alaptalanvádaskodásokra. Dehát vannak, akik jó bolsevikmódra soha nem adják fel: ha veszítettek egydemokratikus választáson, akkor az utcán pró-bálnak érvényt szerezni vélt igazuknak – vagycsak megbízóik akaratának. Nemrég és egészenközel is volt már erre példa – lásd a kijeviMajdan-téren történteket –, s lesz még egészenbiztosan.
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„Fel kell fedeznünk 
a mi humorunkat 
a Biblia humorában”Veress László marosszent-királyi református lelkészhivatalos elfoglaltságamellett az élet egyébterületein is tevé-keny szerepet vállal.Ezek egyike az ér-dekfeszítő egyházijellegű előadásoktartása. A szentkirá-lyi lelkész április fo-lyamán két helyszínenis előadást tartott két kü-lönböző témában.

Maros megyei hetilap
Új sorozat, XII. évfolyam // 18. szám  // május 3–9. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

Az ASA lánycsapata 
beolvadt a Ladiesbe   Csődbejutása után a Marosvásárhelyi ASAlányegyüttese a második ligás, szintén helyiLadies alakulatával fuzionált, így Ladies névenszerepelnek a 2. ligás bajnokságban, amely atapasztaltabb, volt ASA-s játékosokkal kiegé-szülve megerősödött.

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.

A dévai református temp-
lom és a VármegyeházaDéva városának története szorosan összefonódika város északi határában található várral, melynekelső írásos említése 1269-ből származik. I. Ulászlómegszüntette az erdélyi vajdának az uradalomfölötti birtokjogát, és a várat a mezővárossal együttHunyadi Jánosnak és utódainak adományozta. 

6-7. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

A jövő iskolája ma – az élet-
re való nevelés fontosságaEgyre több ijesztő hírt hallani a világból, mint:„Európa megint kezd belerokkanni a mene-kültkáoszba.” Vagy: „Már tart az élővilág apo-kalipszise.” Fájó gondolat merül fel mindenértelmes, jóérzésű emberben: ki fogja megol-dani ezeket a problémákat? Mi?

12. old. // KAVÉ MELLÉ

Vásárhely minden magyar egyeteméről
van szervezője a diáknapoknak

Nem túlzás azt állítani, hogy az erdélyi fesztiválsorozatot a Marosvásárhelyi Diáknapok
és Diákfesztivál kezdi. A május 2-5-e között a Maros-parton, idén 21. alkalommal meg-
szervezett esemény nem csak a játékos megmérettetésekre beiratkozott csapatok tagjainak
önfeledt szórakozás, hanem a helyi diákságot és a vásárhelyi, bulizni vágyó lakosokat is
megmozgatja. Geréd Bíborka, a diáknapok egyik főszervezője avatott be a Gyűrűk Ura te-
matikával előrukkoló négynapos rendezvény részleteibe. 



Talentum Művészklub –
szabad alkotóműhely 13 éves kortól Képzőmű-vészeti foglalkozásokat szer-vez a Talentum Alapítványolyan felnőtteknek, akik kö-tetlenül, saját örömükre sze-retnének ismerkedni a raj-zolással és festéssel, és ezáltalkikapcsolódni. A résztvevőkszakmai irányítás mellett ké-szítik el alkotásaikat, sajátfantáziájukra támaszkodva.A foglalkozás kedden 17.30-19 óra között lesz a TalentumAlapítvány Marosvásárhely,Vihar (Furtunei) u. 13. számalatti székházában. Érdek-lődni a következő telefon-számon lehet: 0723-037-922.
Civil szervezetek vására Május 10–12. között tart-ják meg a Rózsák terén azEgyütt a közösségért civilszervezetek vásárát, mely-nek keretében bemutathat-ják tevékenységüket. Sor ke-rül a szokásos civil menete-lésre és a civil krosszra, il-letve a virágóra mellett a III.marosvásárhelyi utcazene-fesztiválra. A részvételi szán-dékot április 30-ig az offi-ce@divers.org.ro e-mailcí-men lehet jelezni, informá-ciókat, valamint beiratkozásinyomtatványt igényelni. Acivil szervezetek vásáraévente megfelelő keretet sze-retne teremteni a különbözőtevékenységi területen mű-ködő civil szervezetekegyüttműködéséhez, bemu-tatva a közösségnek szol-

gáltatási ajánlatukat vagymás típusú tevékenységeket,alkalmat biztosítva az ön-kéntesek bevonására, vala-mint a személyi jövede -lemadó 2%-ának a megszer-zésére.
Kertészeti kiállítás 
a SapientiánMásodik alkalommal szer-veznek kertészeti kiállítástés vásárt a Sapientia egye-tem koronkai campusábanmájus 4–6. között. A háromnap alatt színpompás dísz-növények és széles körű ker-tészeti termékek kínálata,

igényes ismeretterjesztőszakmai előadások, bemu-tatók, szaktanácsadás, nö-vény-, talaj- és öntözővíz-állapotfelmérés, valamintkulturális és családbarátprogramok várják a látoga-tókat. A rendezvényen ipar-művészek és kézművesek iskínálják egyedi készítésűportékáikat. A gyerekek ré-szére a Mesekertben kerté-szeti és hagyományőrző fog-lalkoztatásokat tartanak. 
Rendkívüli nótaestA TVR marosvásárhelyistúdiója és a Pro Novumegyesület zenei csemegéreinvitálja önöket. Május 4-én, 18 órától, a Kultúrpalotanegytermében Egy ernyőalatt címmel rendkívüli nó-taestre hivatalos mindenmagyar nótakedvelő. Fellép-nek: Ábrám Tibor, Koós Éva,Boros Emese, Buta Árpád,Gyárfás István, Miklós Szilvia,Szilágyi Sándor és a maros-vásárhelyi székely néptán-cosok. Kísér Jakab Attila ésnépi zenekara. A belépés in-gyenes, de a helyek számakorlátozott. A helyjegyeketa Kultúrpalota jegypénztá-ránál lehet átvenni.
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KOS: A hét során több esetben is előfordulhata környezetében élők közül valakivel, hogyolyan helyzetbe kerül, amiben szüksége leszaz ön segítségére. Azokban az ügyeiben, me-lyeket erre a hétre tervezett, késések is elő-fordulhatnak. 
BIKA: A kiadásai ebben az időszakban meg-növekedhetnek. Szerencsére egy kis plusz be-vételre is számíthat. Az anyagiakat érintő té-mák kerülnek előtérbe ezen a héten.
IKREK: Valakinek a szoros környezetéből kel-lemetlensége támadhat, amikor jól jönne az önsegítsége. Amennyiben ön szülő, ezen a hétenfokozottan legyen elővigyázatos a gyerekeivel.
RáK: Ezen a héten családi fronton jól menneka dolgok. A családtagjaival való kapcsolata jó.Akárhogy is látja, még nincs ok az érzelmiéletén változtatni. A felmerülő feszültségekcsak átmenetieknek bizonyulnak partnerkap-csolatában.
OROSZLáN: A héten az átvonuló bolygók ha-tásai a családi körében átmeneti feszültségetválthatnak ki. Az új ötleteiben való együttmű-ködéseknél érdemes elővigyázatosnak lenni,mivel az együttműködő partnerei mindegyikenem a legtisztességesebb céllal tart önnel.
SZűZ: Ezen a héten fokozottan energikus lesz.Hagyja a környezetében élőket is kibontakoznia közös tevékenységek során. Ezzel megfor-díthatja pozitív irányba a kedélyállapotokat.Új ötletei zseniálisnak bizonyulnak. 
MÉRLEG: Amennyiben hosszas utazást ter-vezne, kiválónak bizonyul. Ha még nem tervezutazást, lehetséges, hogy új terveivel tölti azideje javát. Az alapos munkája meg is hozza akívánt eredményeket.
SKORPIó: Egy közeli rokona hosszú utazásrakészül. Ez mindannyiuknak előnyére lesz.Olyan szellemi tevékenységbe kezd, amelynagy döntésekre késztetheti önt, viszont rövididőn belül igazolódnak elképzelései és kiemel-kedő eredményeknek örvendhet.
NYILAS: Amennyiben lehetséges, próbáljonkétszer is mérlegelni, mielőtt döntéseit meg-hozza. Az eheti bolygóhatások több ízben ispróbára tehetik helytállóképességét. A ma -gánéletben is elkel a türelem és a tolerancia.
BAK: Ezen a héten, amennyiben a türelmérőltanúbizonyságot tud adni, határtalan elő-nyökre tehet szert, amit nagyon várt egy ideje.Olyan ismeretségeket köthet, melyek a későb-biekre nézve kamatozódnak üzleti téren. 
VÍZÖNTŐ: Mostanság az otthonára szeretnefordítani nagyobb összeget. Az e heti átvonulóbolygók tranzitjai arra figyelmeztetik, hogytízszer fontolja meg az anyagiakat érintő dön-téseit, mielőtt mélyen a pénztárcába nyúlna.
hALAK: Egy közeli hozzátartozója igen nagysikereivel örvendezteti meg önt a hét során.Amennyire csak lehet, kerülje a törvény ha-tárait feszegető ügyleteket, mert veszélyekrefigyelmeztetnek ezen a téren a csillagok a hé-ten.
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A megjelent írások nem fel tét lenül
a szer kesz tő ség véle ményét tük -
rözik!  // Szer kesztőségünk fenn -
tartja a jo got, hogy a be érkezett
le velek és más féle írások köz -
léséről döntsön. // Kéziratokat
nem őrzünk meg és nem küldünk
vissza!

Lapunk előfizethető 
Maros megye összes  

postahivatalában 
(katalógusszám: 15429),

vagy a szerkesztőség 
Rózsák tere 16. szám 

alatti székhelyén .
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Tévedtek, akik azt hitték,hogy április 8-a, a ma-gyarországi választásoknapja lejárta után vala-miképpen lenyugszanaka kedélyek, különös te-kintettel az Orbán-kor-mány elleni brüsszeli irá-nyítású balliberális gyűlö-letkeltésre, alaptalan vá-daskodásokra. Dehát van-nak, akik jó bolsevikmódra soha nem adják fel: ha veszítettek egy demok-ratikus választáson, akkor az utcán próbálnak érvénytszerezni vélt igazuknak – vagy csak megbízóik akara-tának. Nemrég és egészen közel is volt már erre példa– lásd a kijevi Majdan-téren történteket –, s lesz mégegészen biztosan.  Magyarország – bővebben a V4-ek – egy ideje abrüsszeli támadások kereszttüzében áll, pontosabbanattól a pillanattól kezdve, amikor nyilvánvalóvá vált:az Orbán-kormány ellenzi az EU által erőltetett migrációspolitikát, Európa iszlamizációját, s legfőbb célja meg-tartani Magyarországot magyar országnak, ezáltal Eu-rópát -ha még lehetséges - keresztény kontinensnek.Az csak tetézte a magyar kormány „bűnét”, hogy mindenerejével azon van, hogy megakadályozza az Európa fö-deralizálására irányuló tervek valóra váltását, s meg-őrizzék az EU-t annak, aminek alapítói szánták: a nem-zetállamok uniójának.        És most elértünk az elmúlt hét egyik szégyenteljestörténéséhez: az EP Állampolgári Jogi, Bel-és IgazságügyiBizottsága (LIBE) jelentéséhez. Szerencsémre – vagyszerencsétlenségemre? – időm engedte, hogy kövessemaz „esemény” televíziós közvetítését. Mit mondjak,épületes élménnyel szolgált, különösen az egyes EP-képviselők lelki, erkölcsi, szellemi színvonalára vonat-kozóan. A zöldpárti Judith Sargentini vezényletévelösszeállított „libajelentés” csak alátámasztotta akorábbi feltételezést, hogy az EU különböző bizottságaitöbbnyire a balliberális médiaorgánumok és a Soros-hálózat által támogatott, egyébként teljesen civil szer-vezetektől gyűjti be információit. Ezekre alapozva ítélikel a fényes tekintetű brüsszeliták a magyar kormánypolitikáját. Abból a sok sületlenségből, amiket ott összehordtak– például az egyik tájékozatlan osztrák „zöldségárus”azt vetette a Fidesz szemére, hogy együttműködik aszélsőjobboldali Jobbikkal – egyértelműen következik:nem számít, ha akkora hazugságot állítanak, hogy nekilehet támaszkodni, ha az a célt, azaz az Orbán-kormányvalamiképpeni elítélését szolgálja. S mindezt miért?Azért, mert az EU rá akarja erőszakolni a migrációtMagyarországra.  És végül minden elismerésem a külgazdasági és kül-ügyminiszter Szijjártó Péteré, aki kiválóan állta a sarat,s határozottan és kíméletlenül verte vissza a hazugvádakat.
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Szentgyörgyi László

LibajelentésVásárhely minden magyar egyeteméről
van szervezője a diáknapoknak
Nem túlzás azt állítani, hogy az erdélyi fesztiválsorozatot a Marosvásárhelyi Di-
áknapok és Diákfesztivál kezdi. A május 2-5-e között a Maros-parton, idén 21.
alkalommal megszervezett esemény nem csak a játékos megmérettetésekre be-
iratkozott csapatok tagjainak önfeledt szórakozás, hanem a helyi diákságot és a
vásárhelyi, bulizni vágyó lakosokat is megmozgatja. Geréd Bíborka, a diáknapok
egyik főszervezője avatott be a Gyűrűk Ura tematikával előrukkoló négynapos
rendezvény részleteibe. 

Bíborka elmondta, hogyidén 38 csapat jelentkezetta diáknapokra, ami hozzá-vetőlegesen 1500 személytjelent, de ebbe beletartoz-nak a csapatok szimpati-zánsai is. Ám az esti kon -certeken ennél jóval na-gyobb látogatószámra szá-mítanak ebben az évben is. 
Kincskeresés 
életszerűbbenAmi az újdonságokat il-leti, a részben felfrissültszervezőcsapat a hagyomá-nyos, már megszokott pró-bákat benne hagyta a prog-ramban, ám a teljes ren-dezvény a Gyűrűk Ura te-matikájára épül. „Idén a pró-bákat, a kincskeresés soránmegfejtendő rejtvényeketis a Gyűrűk Ura motívum-világára építettük. Az éveksorán bevált, igen népszerűalapprogramokat megőriz-tük, ugyanakkor most elő-ször lesz fleckfoci – ami azamerikai futball szelídebbváltozata –, crossfit és eve-zés a Maroson. Szintén új-donságnak számít, hogy ez-úttal minden csapat sze-mélyre szabott kincskere-sési feladatokat kap, és nemcsak virtuális kincseket ke-resnek, hanem igaziakat” –részletezi Bíborka. 
Fejlődött az 
online jelenlétAz is fejlődésnek számít,hogy ebben az esztendőbenmegújult a honlap, felhasz-nálóbaráttá vált, illetve bár-ki online követheti a sport-

mérkőzések beosztását, me-netét, illetve eredményeita www.playerranks.net ol-dalon. Ebben az évben nagyobbszámú szervezőcsapat gon-doskodik a diáknapok za-vartalan lebonyolításáról,Bíborka elmondása szerint70 fős társaság felel a négy-napos eseményért. „Idénnagyon szerencsések va-gyunk, hiszen Vásárhelyminden magyar egyetemé-ről van szervezőnk: a MO-GYE mellett a Sapientia, szí-ni és a pedagógiai egyetem-ről is. Úgy vélem, ez a fel-frissült, színes csapat vál-tozatos szempontokat tudbehozni az eseménybe” –tudtuk meg. 
Úgy újuljon, hogy meg-
maradjon a gerincHogy mi volt az idei di-áknapok megszervezéséneklegnagyobb kihívása: „azthiszem, azon agyaltunk a

legtöbbet, hogy miként lehetúgy új elemekkel gazdagí-tani a programot, hogy acsapattagok kedvencei, azállandó biztos pontok seváltozzanak. Hogy otthonoslegyen az esemény, meg-maradjon a gerince, de még-se váljék unalmassá. Remé-lem, ez idén is sikerült” –mondja Bíborka, aki idénelőször kapcsolódott be adiáknapok szervezésébe. Marosvásárhelyi MagyarDiákszövetség környezet-védelmi szakosztálya sze-métgyűjtést szervez ebbenaz évben is a rendezvényután, hogy a Maros-partotolyan állapotba hagyják,ahogyan kapták. Az akciómájus 6-án, vasárnap, 15órától kezdődik, és minden-kit szívesen várnak. 
Népszerű fesztiválzene-
karok a Maros-partonBíborka azt is elmondta,hogy olyan népszerű ma-

gyarországi fesztiválzene-karokat sikerült Marosvá-sárhelyre hozni, mint az IrieMaffia, Punnany Massif, Ha-lott Pénz. Fellép majd a ha-zai tehetségkutatóban fel-tűnt Vizi Imre és együttese,a Vizi & Band, az erdélyizenekarok közül pedig aFUNKorporation, a No Su-gar, az Ego Sum, valamint a

4S STREET koncertjét él-vezhetik a résztvevők. Akoncertek befejeztével semér véget az este: DJ Budai,DJ Shiver, DJ Rosso Bruno,DJ Thomas Pcz és DJ AndreiChelbezan biztosítják majda fergeteges hangulatot aGoKart-pályán.
Pál Piroska

Fotók: Iulia ŞantaA részletes programot a
https://www.diaknapok.mmdsz.ro/ oldalon találnak.
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a következő orvosi szakellátással áll az önök rendelkezésére:

Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 07.00–20:00
Marosvásárhely, Mihai Viteazul utca 42. szám
Tel.: 0265.269.172, 0265.266.249                                                   
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A KÖZPONT hETILAP OLVASóI
10% -OS KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLNEK

bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

„Fel kell fedeznünk a mi humorunkat a Biblia humorában”
– Interjú Veress László marosszentkirályi református lelkésszel – 
Veress László marosszentkirályi református lelkész
hivatalos elfoglaltsága mellett az élet egyéb területein
is tevékeny szerepet vállal. Ezek egyike az érdekfeszítő
egyházi jellegű előadások tartása. A szentkirályi
lelkész április folyamán két helyszínen is előadást
tartott két különböző témában. Mai lapszámunkban
erről számolunk be röviden. 

– Hogyan indult pályafu-
tása?– Ha szülővárosom nevenem tűnik sokak számáraelső hallásra ismerősnek,úgy Olthévíz annál inkább,hiszen ott élt és dolgozottÁrva Bethlen Kata és BodPéter. Előbbi hozta létre otta református gyülekezetet,

Bod Péter pedig a megépültelső templomnak az elsőlelkipásztora volt. Sokat je-lentett számomra, hogyilyen nagy elődnek lehettemaz utóda. Talán az ő szelle-misége ihletet meg, és énis igyekeztem úgy élni ésalkotni, hogy az több em-berhez is eljusson. 

– Önnek több tanulmánya
jelent meg nyomtatásban,
gyakran hívják meg előadá-
sokat tartani.– Olthévízen sokat fog-lalkoztam a Bethlen Kata ésBod Péter idejével, így ta-nulmányban jelent meg atemplom építésének a tör-ténete meg Bod Péter olt-hévizi szolgálatának törté-nete. Menetközben aztántöbbnyire úgy alakult, hogyfelkértek, meghatározták atémát, a címet, amiről elő-adást tartsak, és így születetmeg néhány előadásom.Ezekből jelentek meg itthoniújságokban cikkek, de hol-land nyelvre is lefordítottakegyet. Ezen kívül – ez máraz én választásom volt – aBiblia humorának a bemu-tatása foglalkoztatott. Ebbőlkészült egy hosszabb tanul-mány, aminek egy rövidítettváltozata jelent meg az Útcímű újságban, de több kül-földi lapban is. Ezzel az elő-adásommal sokfelé meghív-tak, legutóbb április 19-éna marosvásárhelyi Kistemp-lomban mutathattam be. 

– Miként van jelen a bib-
liában a humor?– Nagyon sok ember szá-mára furcsának tűnik mind-ez. Amikor elkezdtem ezzela témával tudatosan foglal-kozni, hogy lemérjem az em-berek reakcióját, elmond-tam, hogy mivel foglalkozom

és vártam a hatást. Legtöb-ben megdöbbentek ezen, devoltak olyanok is, akik ér-deklődéssel tekintettek rám,mert hát a humor alatt több-nyire a nagyon vastag vic-ceket értjük, amin hangosanderülünk, kacagunk. Már-pedig a bibliát nem ezértolvassuk. Előfordult az időkfolyamán, hogy megpróbál-ták a Szentírást nevetséges-sé tenni, de az én célomegyáltalán nem ez. Erről atémáról azért is nagyon ne-héz beszélni, mert a teológiaigondolkodás kerülte a hu-morról való beszélgetést.Miközben a filozófia, pszi-chológia megállapította,hogy mennyire fontos a hu-mor, a nevetés az embernekaz életében, a teológusoknem szívesen beszéltek errőla témáról. Ez egyrészt azértvan, mert a Bibliához nemazért nyúlunk, hogy neves-sünk, másrészt meg az utób-bi két évezredben kialakultaz a nézet, hogy a keresztyénembernek nem illik nevetni.A viccelődés a léhaságnaka tárgykörébe tartozott, ésnem összeegyeztethető avallásos ember magatartá-sával. Ezzel szemben azon-ban maga a Biblia ír sok he-lyen nevetésről, s jól meg-különbözteti az eltérőokokból fakadó nevetést.Gúnyos nevetés, kárörvendőés felszabadult nevetés. APéldabeszédek könyvében

olvassuk, hogy a vidám szívegy orvosság, amit a pszi-chológia is kimond. Tehát,aki jó hangulatú, nevetnitud, az gyorsabban, köny-nyebben gyógyul. Ha már aBiblia is beszél a humorról,akkor benne is valahol ottkell lennie, csak nem vesz-szük észre. Sok humorosmegállapítást találunk pél-dául éppen a PéldabeszédekKönyvében, csak sokszorazért kerüli el a figyelmün-ket, mert mi, magyarok más-ként viccelődünk. A mi hu-morunk sokkal szókimon-dóbb, mint a Biblia idejénélt embereknek a humora.Fel kell fedeznünk a mi hu-morunkat a Biblia humorá-ban. Egy-egy hasonlatban,megállapításban könnyenrábukkanunk. Például Jézusritkán, de használ humoroshasonlatokat, bár róla sohasem olvassuk, hogy ne-vetett volna. Kétszer olvas-suk, hogy sírt. Mégis vannakvicces hasonlatai: „Vak vezérek, akik megszűriteka szúnyogot, a tevét pediglenyelitek." Ez például akkorválik számunkra humorossá,ha megpróbáljuk elképzelni,hogyan csúszik le egy púposteve az embernek a torkán.Pál Apostol is vicces hason-latokkal jelzi azt, hogy mi-lyen nevetséges az a gyüle-kezet, ahol egy ember ragadja magához ahatalmat. 
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Leaszfaltozták a 
marosvásárhelyi Bükkös utcát!

Miután előzetesen megnézte aBükkös utca térségét, ahol ta-lálkozott a környékbeli lakók-kal, a polgármester tanácsadója, Claudiu Maior ategnapi nap folyamán jelen volt az említett utca le-aszfaltozásánál. „Megígértem a lakosoknak, hogy
rövid időn belül megoldást találunk a kéréseikre.
Íme, néhány nappal azután, hogy találkoztam a la-
kosokkal és mindenki elmondta panaszait, ez meg is
történt. Mindeddig a felület 40 százalékán befejeztük
a munkálatokat. Az aszfaltréteg leterítésének költségeit
a városi büdzséből fedeztük, a munkálatokat pedig a
Citadin Prest munkatársai végezték” – mondta a pol-gármester tanácsadója, Claudiu Maior.

A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

„Ameddig a Szentírás
abszolút tekintély volt,
nem kellett gyülekezet-
építésről beszélni”

– Április 24-én a Szabad-
ságúti templomban tartott
előadást az egyházépítésről.
Miről volt itt szó? – Sokszor szembesülünkazzal, hogy romlanak az ál-lapotok, csökken a temp-lomba látogatók száma, ésnagy a különbség az igazikeresztyén élet és a temp-lomi, megjátszott keresz -tyén élet között. Ezért töb-ben gondolkodnak azon,hogy mit lehetne tenni ajobbításért. Sokféle módszerlétezik, tanulmányok jelen-tek meg erről, de mindezekcsak üres próbálkozások,emberi trükkök maradnak,ameddig rá nem jövünkarra, hogy a gyülekezeti, kö-zösségi életünk romlásánakaz oka az, hogy nincs te-kintélye számunkra a Szent-

írásnak. Ameddig a Szent-írás abszolút tekintély volt,addig minden ment magá-tól, nem is kellett gyüleke-zetépítésről beszélni. Ami-óta ezt nem tekintjük alap-nak, azóta vannak a bajok!Erre próbáltam az előadássorán rávezetni a hallgató-ságot, hogy ha a Szentírásttekintjük alapnak, akkor afejlődés olyan természete-sen és csendben megy vég-be, mint amilyen csendbennő a gyermekünk vagy egyfa, amelynek a növekedésétnem halljuk, de mégis látjuk.Innen kellene elindulni ah-hoz, hogy a gyülekezeteinkújra növekedjenek: Visszaa Szentíráshoz! 
– Ön a Maros-Mezőségi

Református Egyházmegye
missziói előadója, a lelkészek
önnek küldik be jelentéseiket
a gyülekezetek lélekszáma-
inak változásáról, a temp-
lomlátogatási adatokról stb.

Kérem, emeljen ki egy ne-
gatív és egy pozitív összesí-
tett eredményt. – Ezeken a jelentésekennéha elszomorodom, devan, amikor reménységgeltelik el a szívem. Szomorú-ság az, hogy apadunk lélek-számban, 2012-től többmint 2000 lélekkel fogyottegyházmegyénk híveinekszáma. Ha ezt nagyon apró-lékosan elemezzük, akkorborúlátóak lehetünk, devannak pozitív dolgok is:például folyamatosan javul,egyre nő az arány a szülöt-tek és elhunytak közt azelőbbiek javára. Bár többettemetünk, mint amennyitkeresztelünk, de már nemolyan nagy a különbség,mint hat évvel ezelőtt. Van-nak már olyan gyülekezetekis, ahol több a keresztelés,mint a temetés. 

Kérdezett: 
Nemes Gyula

Névjegy:
Veress László Magyarláposon született 1969-ben,ahonnan a család 1980-ban Segesvárra költözött.Kolozsvári teológiai tanulmányait 1988-ban kezdhetteel és 1993-ban végezte, amikor püspöki kinevezésselOlthévízre került. 2005 tavaszán a marosszentkirályiparókiára hívták meg, és azóta is ott szolgál. 2012-től a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye misz-sziói előadója. Több történelmi és egyházi tanulmányszerzője, rendezvények meghívott előadója is. 



Az egykori katolikus
templom a református
gyülekezethez kerülA régi templom jóval ki-sebb volt, építése még a ti-zenharmadik századbankezdődött el, tornya a Hu-nyadiak idején épült meg. A reformáció nyomán azaddig katolikus templom –Déva legrégebbi temploma– a református gyülekezet-hez került. Az idő múlásával azonbanállapota jelentősen romlott.1898-ban a repedések mároly méretűek voltak, hogyhalaszthatatlanná vált atemplom kijavítása. SzőcsSándor lelkipásztor, aki1905-ig szolgált Déván,gyűjtést is szervezett, melysorán Jókai Mór is adako-zott, csakhogy a templommár annyira az összeomlásszélén volt, hogy kijavításareménytelenné vált. 
Az új templom 
felszenteléseAz utolsó istentiszteletet1904-ben tartották, ezután

életveszélyessé vált. 1905-ben kénytelenek voltak le-bontani az akkor már többmint ötszáz éves templo-mot.Chirmiciu András ír arról,hogy Bitai Béla lelkipásztor(szolgált 1905 és 1931 kö-zött) idején indult el a je-lenleg is álló – parányi előd-jénél jóval tágasabb és vi-lágosabb – templom építése.Pontosabban az előkészü-letek, mert a szabadkai cég,amely az építkezési terveketelkészítette, közben csődbejutott.Ezért a tulajdonképpenimunka csak 1908-ban in-dult, méghozzá Bitai Dezsőépítészmérnök – az akkorilelkipásztor fia – tervei sze-rint. Az építkezés két évig tar-tott, és 1910. október hu-szonharmadikán szenteltékfel.A mai templom majdnemugyanazon a helyen állt,mint elődje, néhány méter-nyi különbséggel. A méretenkívül a legjelentősebb elté-rés az, hogy a régi templomtornya a déli, a hegyek felöli

oldalon volt, míg a mostaniéaz északin, a város felé nézőoldalon.
A középkori templomot
XIII. századinak vélikPontosan nem lehet tud-ni, hogy az erdélyi refor-máció idején mikor vált atemplom reformátussá,azonban az első ismert lel-késze Tordai Sándor András– a szobra a templom bejá-rata előtt áll – volt, aki fel-tehetően 1564-ben kezdtemeg dévai szolgálatát. A középkori templomotEntz Géza megállapításaalapján, XIII. századinak vé-lik, melyet a történelem fo-lyamán többször is átépít-tettek. Az első jelentős módosí-tásra a XIV. század végénkerülhetett sor, mikor a ro-mánkori szentély helyéresokszögzáródású gótikusszentélyt építenek, melynekszélessége a templomhajószélességével megegyezett. A románkori templom-hajó egyszerű síkfödémmelfedett építmény volt, a délioldalát fülkék szegélyezték. A főhomlokzatát vaskosharangtorony uralta, mely-nek felső szintjén a XVI. szá-zad közepétől toronyóraműködött. A toronysisak 1868-bannyerte el végleges formáját,ami egy fából készült kilá-tóra támaszkodó, zsindellyelfedett sisak volt. 

A templom alapkövébe
vésett névsorAz új templom a régitemplom helyétől tizenötméterre levő Felszeg-térenépült. Imecs–Magdó Eszterközléséből tudjuk meg, hogyaz építkezést ünnepélyesalapkőletétellel kezdték,1908 májusában, Pünkösdmásodnapján. A dévai gyülekezet tör-ténetének igen jelentős idő-szaka volt ez, hiszen a rá-fordított anyagi áldozatok,az adományok, a pótadó, akölcsönök törlesztése mind-mind a gyülekezet összefo-gásáról tanúskodnak. Nem véletlen, hogy azépítendő templom alapkö-vébe belevésték az akkorélő egyháztagok névsorát,mivel az építkezés anyagiterhe túlnyomó részt rájukhárult. 
A mai templomtérbe a
középkori templom né-
hány jelentős emlékét is
átmentettékAz épület neoromán stí-lusa a XIX. században felvi-rágzó historizmus irányza-tának gyűjtőfogalmába tar-tozik. A külső kiképzés festőicsoportosítással és egyesdiscrét decoratiokkal ter-vezett, azon nemes egysze-rűséggel, mely a reformátustemplomokat általában jel-lemzi. – Dobovszky Józsefezzel a mondattal zárja épü-

letének külső leírását, meg-indokolva a választott stílust– a neorománt –, mely vé-leménye szerint a reformá-tus szellemiségnek legin-kább megfelel. A mai templomtérbe aközépkori templom néhányjelentős emlékét is átmen-tették. A szentély északi ol-dalába falazták be TordaiSándor András sírkövét, föléa középkori szentély egykorizárókövét helyezték, melya Szapolyai címert ábrázolja. Ezzel átellenben, hasonlóelrendezésben látható a Ja-gelló címeres zárókő, illetveSulyok Zsófia síremléke. A mellékhajó északi szár-nyában Bajomi Katalin sír-köve áll.A dévai vármegyeházeklektikus stílusban, Al-pár Ignác tervei alapjánépült, századfordulós mű-emléképület. Ma a Hunyadmegyei Tanács és Prefektúraszékhelye. A XIX. század utolsó év-tizedeiben egyre szűkebb-nek bizonyult a Hunyad me-gyei vármegyeházként szol-gáló dévai Bethlen kastély,a Magna Curia  épülete. Ebben az időben osztot-ták fel Zaránd vármegyét,így a Hunyadra tartozó te-temes levéltárnak is helyetkellett találni. E kettős indok kapcsánPogány György, Hunyad me-gye főispánja és Barcsay
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A dévai református templom és a Vármegyeháza
Déva városának története szorosan összefonódik a
város északi határában található várral, melynek
első írásos említése 1269-ből származik. A közép-
korban a vár az erdélyi vajda egyik fő szálláshelyeként
szolgált, melynek következtében az alatta elterülő
település viszonylag gyors fejlődésnek indult. Az
1332-es pápai tizedjegyzékben már mezővárosként
említik, és a várral együtt az erdélyi vajda birtokaként
tartották számon. I. Ulászló megszüntette az erdélyi
vajdának az uradalom fölötti birtokjogát, és a várat
a mezővárossal együtt hunyadi Jánosnak és utódainak
adományozta. Az uradalom jelentőségéből kifolyólag
valószínűleg rendelkezett plébániatemplommal, mely-
nek az írásos említése az 1332-es pápai tizedjegy-
zékben szerepelt először.

Református templom - 1905



| Központ hetilap | 2018 / 18. | május 3–9.

| ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK | / 7. /

Kálmán alispán, a MegyeiTanács testületével karöltvetöbbször is kérvényezi egykorszerű székház felépítéséta minisztériumnál. Utóbbiazonban csupán 1885 júli-usában ad engedélyt ennekmegépítésére. 
Az építkezés 1889-ben
kezdődik elA díszítő és belsőépíté-szeti munkákat kolozsváriés budapesti szakemberek-re bízzák. Az építkezés 1889tavaszán kezdődik és 1890őszén zárul. Az eredetileg tervezett20 ezer forintos költségve-tés szűknek bizonyult. Azépület ennek ellenére, ki-sebb díszítőelemek nélkü-lözésével elkészült, és úgyépítészeti szempontból,mint funkcionalitását te-kintve ma is remekműnekmondható.
Az eredeti bútorzatot a
vasgárdisták prédálják elAz 1890-es átadását kö-vetően Trianonig várme-gyeházként működött. Eztkövetően a román közigaz-gatás különböző intézmé-nyei, illetve a kommunistapárt megyei bizottsága ka-pott helyet az épületben. A kommunizmus éveibenvaskos falú boltíves pince-helyiségét a Securitate ki-hallgatásokra használta. A Keresztes Géza műépí-

tész, műemlékvédelmi szak-mérnök által a rendelkezé-sünkre bocsátott dokumen-tációkból tudjuk meg, hogya műemléképület eredetibútorzatát a helyi szájha-gyomány szerint a vasgár-disták prédálták el. Az 1989-es fordulatot kö-vetően rövid ideig város-házaként működött, majda megye prefektúrai hiva-talának székhelye lett. 2007-től a megyei tanácsintézménye is itt kapott he-lyet. Ekkor kezdik el a XX.századot rendkívül jó álla-potban átvészelő épület fel-újítását is.
A millenniumi emlék-
táblának nyoma vészA késő eklektikus stílusúépület tompaszögű V alak-ban helyezkedik el, a dévaivárhegy lábánál, szembena városi parkkal. Központitengelyéhez viszonyítva azépület teljesen szimmetri-kus. A várra néző főbejára-tához árkádos loggián vezetaz út. A központi épülettömb-ből jobbra és balra nyíló, atágas belső udvarra nézőablakokkal ellátott folyosókaz épület két oldalsó tömb-jéig futnak. Az első szinten hajdan aszolgák és hivatalnokok szo-bái, irodái kaptak helyet.Ma számos irodahelyiségtalálható itt. A második szintre díszes

márványlépcső vezet fel. Alépcsőházban a millenniumiünnepség alkalmával feketemárványtáblát helyeztek ela következő felirattal: „A magyar állam ezerévesfennállásának örömünne-pén I. Ferencz József apos-toli királynak dicső uralko-dása idején Zágoni báróSzentkereszty György főis-pán elnökletén KishalmágyiHollaky Artur alispán tiszt-sége idején Hunyad megyetörvényhatósági bizottságaáltal 1896. évi május hó 14-én tartott díszközgyűlésé-nek emlékére.”. A táblának nyoma ve-szett. 
A kovácsoltvas csilláron
eredetileg százharminc
gyertya világítottAz emeleten, szemközt adíszes márványlépcsővel atöbb mint 200 négyzetmé-teres, neoreneszánsz és ba-rokk díszítésű gyűlésteremnyílik. A terem eredetileg is gyű-lésteremként szolgált, áma századfordulón gyakranadott helyet jótékonyságibáloknak, hangversenyek-nek is. Ekkor váltak igazánfunkcionálissá a terem há-rom falán kialakított díszeskarzatok. A kilenc méter magas ter-met kazettás mennyezetfedi, amelyből két hatalmaskovácsoltvas csillár eresz-kedik alá. Hajdanán mind-

egyiken százharminc gyer-tya világított. A terem díszítésébenmeghatározók a neorene-szánsz motívumok, a kar-zatot, illetve faragott ajtó-kereteket pedig a Hunyadi-ak hollós címere díszíti. So-káig ebben a teremben voltkiállítva Pataki Lajos, Hu-nyadi János és serege Nán-dorfehérvárra való vonulá-sát ábrázoló festménye me-lyet 2009-ben restauráltakSzombathelyen, és napja-inkban Magna Curia épüle-tében van kiállítva 
Ahova magyar szentek
és királyok szobrait
akarták elhelyezniA terem, főhomlokzat fe-lőli falán hármas ajtó vezeta bejárat feletti tágas er-kélyre. Innen nagyszerű ki-látás nyílik a várra, a vár-megyeház előtti térre, ésközelről szemügyre vehetőka teljes homlokzatot díszítőelemek: a Corvin címer ésa barokk illetve manieristaépületdíszek. Itt tűnik fel leginkább azépület homlokzatán kiala-kított szobormélyedéseküressége. Az eredeti terv alapjánezekbe magyar szentek éskirályok szobrai kerültekvolna, ám a szűkös költség-vetés miatt ezek soha nemkészültek el.A vármegyeház megépí-

tésével indul meg Déva vá-ros fejlődéseA dévai vármegyeház,műemlék jellegén és nagy-szerű funkcionalitásán túl,kettős szempontból is mér-földkőnek nevezhető. Egyrészt tervezője, AlpárIgnác számára e nagyszerűmunkája nyomán nyílik megaz út számos közvetlenmegbízatás felé, amelyekma is csodálatra méltó is-kola-, bank- és közigazgatásiépületeket eredményeznek. Másrészt a vármegyeházmegépítésével indul megDéva város fejlődése, és kétévtizeden belül kiépül a mais álló városközpont: KirályiFőreálgimnázium, a hon-védlaktanya – a mai sport-iskola épülete –, az igazság-ügyi palota – mai törvény-szék –, mögötte a börtön, avárosháza, és végül az újreformátus templom illetvea szecessziós stílusú városiszínház. Ezzel Déva felzár-kózik a fejlődő erdélyi vá-rosok sorába.
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.

Református templom 

Vármegyeháza

Vármegyeháza
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KÖZLEMÉNYMarosvásárhely Polgármesteri Hivatala 2018 második félévére érvényes pályázatothirdet az OKTATáSI INTÉZMÉNYEK TEVÉKENYSÉGÉNEK TáMOGATáSáRA.A támogatási program átfogó célkitűzése az oktatási intézmények közöttitartós partneri kapcsolatok kialakítása és fejlesztése, valamint a marosvásárhelyioktatási intézmények nevelési és iskolán kívüli tevékenységének népszerűsítése. A támogatási útmutató és a formanyomtatványok elérhetőek a www.tirgumures.rohonlapon (további információk Sztancs Erzsébetnél igényelhetők a 0365-882.066-os telefonszámon).A 2018 második félévére (július – december) vonatkozó pályázatok benyújtásánakhatárideje 2018. május 30.
dr. Dorin Florea Alina hetrea-Stan Marina Ciugudean
polgármester Igazgató szolgálatvezető

10 ÉRDEKESSÉG A MICCSRŐL 

A brit uralkodóputri

halivúdos csentenár

Sajtóhírek szerint egy román producer hollywoodi
filmcsillagokat akar felvonultatni december elsején
a bukaresti diadalív alatt. Az amúgy jónevű pro-
ducert Bobby Păunescunak hívják (többek közt
olyan román újhullámos filmek fölött bábáskodott,
mint a Lăzărescu úr halála, az Aurora vagy a Dom-
bokon túl), és nem mellesleg egyike Románia mil-
liárdosainak, hála a gazdasági válság előtti ingat-
lanbefektetéseinek, illetve az apja, George Cons-
tantin Păunescu üzletember halála után örökölt
pénzügyi birodalomnak.Nos, Păunescu úr úgy gondolta, hogy ha 2018 aromán egyesülés centenáriumi éve, akkor neki is előkell rukkolnia valamilyen nagyszerű projekttel. Éseszébe is jutott az igazán megfelelő és felemelő gondolat,amit meg is osztott a világgal: több, román származásúhollywoodi filmsztárt akar meghívni december elsejérea román fővárosba, hogy a nemzeti zászlóval vonuljanakát a bukaresti diadalív alatt (majd pihenjenek meg azárnyékában, ha sütni fog a nap).Hogy kik lennének a meghívottak? Például NataliePortman, aki ugyan izraeli születésű, de apai ágon ro-mániai felmenőkkel is rendelkezik. Vagy Dustin Hoff-man, akinek moldvai zsidó felmenői vannak. VagyJackie Chan, aki Gică Centenar néven látta meg a nap-világot Zimniceán (na jó, ez marhaság). Aztán perszeHarvey Keitel, akinek az anyukája máramarosi zsidóemigráns volt. Păunescu elmondta: elkezdte a tár-gyalásokat a kiszemelt sztárok ügynökeivel, a vissza-jelzések eddig pozitívak voltak, de a probléma elégbonyolult, tekintettel a hírességek zsúfolt programjáraés egyéb körülményekre. És hogy miért szeretné a producer végigspacíroztatnia sztárokat a diadalos ív alatt? Hát, hogy a centenáriumalkalmával megmutassa, hogy Románia milyen híresembereket adott a világnak!

mt

☻Május elsején vagy egytetszőleges jóidős nyári hét-végén annyi miccset sütünka szabadban, hogy a Romániafölött gomolygó miccsfüst-felhő látszik az űrből 
☻A miccs valójában nemromán találmány, hanem tö-rök eredetű étel: az első mics-cset I. Bajazid oszmán szultánsütötte román földön, amikoraz 1395-ös rovinei csata előttmegkívánta a sült juhkol-bászt, de a janicsárja otthonfelejtette a belet
☻ A miccstől azért nemvagy soha rosszul, bármeny-nyit is zabálsz belőle, mertmár eleve benne van a szó-dabikarbóna
☻Egyesek annyira imád-ják a miccset, hogy sercegvesülő miccs a csengőhangjuk
☻ A bukaresti Herăstrăuparkban minden nyáron há-romnapos miccsfesztiváltrendeznek, ahol nemcsakkülönféle miccseket kínálnak,hanem például miccsízű fa-gyit vagy miccses ízesítésűkólát is, de kapható miccs-szagú autóillatosító, miccs-parfüm és miccsízű óvszeris
☻A mustárt és a fogpisz-kálót direkt a miccs mellé

találták fel, azelőtt nem lé-teztek
☻A japánok nem esznekmiccset, mert hiányzik a szer-vezetükből a henger alakúételek lebontásához szüksé-ges enzim
☻ Egy átlagos romániaiannyi miccset fogyaszt elélete folyamán, hogy ha sor-ban leraknánk őket a földre,három hónapig tartana vé-gigmenni rajta, biciklivel
☻ A kullancsok utálják amiccset, ezért mikor erdő-szélen miccsezünk, kenjükbe magunkat a miccsekbőlkisült zsiradékkal tetőtől tal-pig
☻És végül: más országokKauflandjaiban bármilyennyelven kérheted a miccset,úgyse kapsz, mert ott káncsmiccs! mt

Az utóbbi időben újra az
érdeklődés középpontjá-
ba került a brit királyi fa-
mília, a harmadik hercegi
purádé, Lajcsika születé-
se, valamint a nagybátyja,
harry herceg közelgő lag-
zija apropóján. Azt mindenegészségesen lokálpatriótavásárhelyi, illetve Marosmegyei magyar tudja, hogya brit királyi családdal kvázirokonságban állunk, pon-tosabban ők velünk – Grófkisrédei Rhédey KlaudiaZsuzsanna erdőszentgyör-gyi születésű és az ottaniRhédey-kastélyban nevel-kedett magyar grófnő révén,aki a mai Windsor uralko-dóház egyik ősanyja, Böskemámi, azaz II. Erzsébet britkirálynő ükanyja –, de bi-zonyos jelek arra engednekkövetkeztetni, hogy nem-csak Küküllő-menti magyar,de egy jó adag (román)ci-gány vér is csörgedezik azereikben. Lássuk, melyekezek:
☻ Vilmos herceg és Ka-talin hercegné palotában

laknak, és sok gyerekük van
☻ Vilmos apja, Károlywalesi herceg felvásároltErdélyben egy csomó, szá-szok által üresen hagyottházat
☻ Erzsébet királynőimádja a színes, csiricsáré,máriskós culákat
☻ Egész Európában van-nak rokonaik
☻ Az öreglány abba azországba utazik, amelyikbecsak úri kedve tartja, habárnincs útlevele (ténylegnincs: a brit útleveleket akirálynő, vagyis az ő nevé-ben bocsátják ki, és magá-nak nem teheti meg), jogo-sítvány nélkül vezethet au-tót (szintén a fenti ok miattjogsija sincs), és nem fizetadót
☻Néhány száz évvel ez-előtt a brit királyi családtagjai nagyrészt Indiábantartózkodtak
☻ Családi esküvőkre, ke-resztelőkre, temetésekre fel-cicomázott hintókban vagyméregdrága verdákkal ér-keznek, és a környéken még

a forgalmat is leállíttatják
☻ Szeretik a hangzatostitulusokat, például Vilmosherceg a Katikával kötött há-zassága alkalmából megkap-ta a nagyanyjától, a sárbansült kárász receptje mellé aCambridge hercege, Strat-hearn grófja és Carrickfergusbárója címeket is 
☻ Nem dolgoznak
☻ Jobbára csak egymásközött házasodnak
☻Az uralkodókat mindigkinevezik, sosem választ-ják
☻ Különféle rendezvé-nyeken nem átallnak kard-dal megjelenni
☻ Koronát és rengetegékszert viselnek
☻ Sok lovuk van
☻ Nem integrálódtak atársadalomba, elszigeteltenélnek a palotáikban
☻ Habár palotáik van-nak, továbbá rengeteg ara-nyuk, lóvéjuk, birtokaik megegyéb javaik, az államtól iskapnak pénzt minden hó-napban

Molnár Tibor
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KÖZLEMÉNYMarosvásárhely Polgármesteri Hivatala 2018 második félévére (július – december)érvényes pályázatot hirdet a SPORTTEVÉKENYSÉGEK TáMOGATáSáRA.A támogatási program átfogó célkitűzése a marosvásárhelyi teljesítménysport,iskolás sport, valamint tömegsport fejlesztése, illetve az egészségmegtartási,megelőzési vagy terápiás célú mozgás, fizikai gyakorlatok népszerűsítése a ma-rosvásárhelyi sportstruktúrák finanszírozása által.A pályázati szabályzat és a formanyomtatványok elérhetőek a MarosvásárhelyiPolgármesteri Hivatal honlapján (www.tirgumures.ro) (további információkSztancs Erzsébetnél igényelhetők a 0365-882.066-os telefonszámon).A 2018 második félévére (július – december) vonatkozó sporttevékenységi pá-lyázatok benyújtásának határideje 2018. május 30.
dr. Dorin Florea Alina hetrea-Stan Marina Ciugudean
polgármester Igazgató szolgálatvezető

Mivel az Orbán Viktor által(is) sikeresen működtetett „il-liberális demokratikus rend-szer” sok európai politikusszámára maga a gonosz biro-dalma, mások azokban má-solandó és követendő példá-nak tartják, így érdemes min-den rosszindulat nélkül fog-lalkozni vele. Már csak azértis, mert úgy tűnik, hogy sokkalhatékonyabb válaszokat tudadni a társadalmi-gazdaságiproblémákra; és azért is, mertsokkal inkább alkalmas arra,hogy a hatalmat éppen bir-toklók a valóságot megértsék.Fordítva pedig azt lehet állí-tani, hogy az egykor virágko-rukat élő liberális demokráciákvezetői, a rendszer túlnövéseés belterjessé válása miatt,egyre kevésbé értik a valósá-got, hisz elvakítja őket a sok-sok homályos, életidegen elv.Jól látszik, hogy ez a két fi-lozófiai álláspont képződik lejelenleg az európai politikában.Az egyik a modern liberaliz-must kizárólagosan jónak tartószabadelvű, liberális, szociál-demokrata politikusok lazahalmaza, szemben a közösségiértékeket magasabb rendű lé-tezőnek tartó, leginkább lo-kálpatrióta vagy a modernkonzervatív, kereszténydemok-rata, esetleg nemzeti radikálispolitikusokkal. De igaz az is,hogy ez a filozófiai szemben-állás bizony nem illeszkedikfeltétlenül a klasszikus ideo-lógiai határvonalakhoz. Ezértis van az, hogy Orbán politikájamegosztja az unió néppártiközösségét, míg van olyan bal-oldali párt, amelynek tagjaiszimpatizálnak vele.A tudományos és még in-kább a közéleti publikálást ésvitát azonban megnehezítitöbb olyan nézet is, ami már-már egyfajta megfellebbezhe-tetlen állítássá, politikai dog-mává kövesedett az elmúlt év-tizedekben. (És az is, hogy azangol nyelvterületen kissémást jelent e fogalom annál,mint amit, azaz „nem liberális”demokrácia.) Téves módonugyan, de kialakult az a fajtavélekedés például, hogy libe-

ralizmus nélkül nincs demok-rácia. Ami egyrészről azértsem igaz, mert a demokráciapolitikai rendszer, míg a libe-ralizmus csak egy ideológia asok-sok egymással is verseny-ző többi más ideológia közül.Igaz, hogy a kettő annyibanegybefonódott, hogy bizonyos,a polgárosodáshoz szükségesszabadságjogok (a vélemény-nyilvánítás, a sajtószabadság,a magántulajdon vagy a vallásiés lelkiismereti szabadságjo-gok) mind a klasszikus libe-ralizmus bölcsőjében születtek.Ám ez nem jelenti azt, hogy amodern (vagy posztmodern)liberalizmus is ezt képviselnéma csupán. A történelem eztannyiban meghaladta ugyanis,hogy az „első generá¬ciós sza-badságjogok” mára minden,demokráciában versenyző ide-ológia számára politikai mi-nimummá váltak. Azaz a klasz-szikus liberalizmus vívmányaitnem vitatja senki.Annál inkább a modern li-beralizmus céljait.A liberalizmus mindig azegyén pártján áll, ha a közösségaz ellenérdekelt. De ha két in-dividuum kerül szembe, va-lójában megoldhatatlan nagydilemmába keveredik. Egye-düli szabály a klasszikus „milligondolat” (John Stuart Mill fi-lozófusról elnevezve), misze-rint minden egyén szabadság-joga addig tart, míg másét nemkorlátozza. Ha viszont az egyénés közösség szabad cselekvéseikeresztezik egymást – a libe-rális mindig az előbbi melléáll. Ennyiben különbözik egyilliberális jogrendtől és a kon-zervatív alapvetésétől – amiattól, hogy a közösséget toljaaz egyén elé (hagyományoscsalád, nemzet, vallási feleke-zet), még ugyanúgy demok-ratikus marad. A liberálisokszerint a közösség önmagábansemmis, illetve autonóm em-berek valamilyen preferenciájaszerint összekapcsolt laza, ato-mizált csoportja csupán, míga konzervatívok, kik illiberálisjogrendet építenek, a termé-szetes közösségeket is valódilétezőknek tartják és előnyök-

kel, illetve jogokkal ruházzákfel. (Hagyományos család,nemzet, vallási felekezet.)A konzervativizmust és aszocializmust többek között aközösséggel kapcsolatos ér-telmezés különbözteti meg aliberalizmustól. Bár a kettőközött is óriási a különbség.Míg az előbbi, a hagyományosközösségeket – család, nemzet,vallási közösség – védi; addigaz utóbbi, alapvetően a mes-terségesen létrehozott társa-dalmi közösségekben – legin-kább osztályokban – gondol-kodik. A másik nagy különbség,hogy a szocializmus irányult-sága internacionalista, amibeninkább a liberalizmus kozmo-politizmusához hasonlít, a kon-zervativizmus pedig legtöbb-ször a nemzet felé fordul. Azegyén és a közösség közti vi-tában vetődik fel az erkölcseredetének kérdése. A liberá-lisok szerint az erkölcs azegyénből és annak akaratábólszármazik, és csak annyibanlehet közösségi szinten értel-mezni, amennyiben a közös-séget az egyéni atomok vi-szonyrendszerének tekintjük.A liberalizmus, ha még olykortagadja is: menthetetlenül ato-mista. A liberálisok szerint aközösség önmagában nem ér-tékhordozó közeg, hanem job-bára inkább egy leküzdendőakadály, az egyén autonómiájaelőtt. A konzervatív kritikaegyik legfontosabb eleme pe-dig ezzel szemben az, hogy azegyén jogai mellett (máskorazzal szemben) megjelenő kö-zösségi jogok és kötelességekrögzítése is szükséges. Ígyegyensúlyoznák ki az egyéniszabadság radikális elszaba-dulását.Ezen a ponton látható a li-berális és a konzervatív fölfo-gás közti különbség: míg azelőbbiek az individuális jo-gokban látják a garanciát, azutóbbiak inkább a közösségiránti kötelességek erősítésétszorgalmazzák. Ennyiből pedigaz illiberális jelzőnek ismétlétjogosultságot kell adni a vi-tában.
Nagy Ervin 

Az illiberalizmus védelme Ezzel az ellenzékkel nem lehet más…
Létrejötte óta rendsze-
resen visszatérő narra-
tívája volt az LMP-nek,
hogy ők az új erő, ők a tisztaság megtestesítői.
Még a nevük is azt hirdette, hogy ők azok, akik
makulátlan múltjuk és jelenük miatt képesek
lesznek megmutatni: lehet más a politika. Bár az
elmúlt parlamenti ciklus idején már egyre több-
ször kikandikált a valóság a zöldre festett paraván
mögül, az elmúlt hetek végérvényesen is meg-
mutatták: neve ellenére az LMP sem más, mint
bármelyik másik politikai formáció, sőt.A választási vereség miatt olyan fejetlenség ésegymásra mutogatás alakult ki a „zöldpárton” belül,amely súlyos tettlegességig fajult. Nehéz kibogozni,hogy pontosan mi történhetett, mert a tiszta ésegyenes beszéd helyett – amelyet pedig szintén hir-detett magáról a formáció – követhetetlen mismásolászajlik, minden állítást tagadás és cáfolat követ. A hír-portálokon olvasható beszámolók szerint az LMPválasztási eredményt is értékelő etikai bizottságiülésén az egyik korábbi országgyűlési képviselőtettleg bántalmazta a párt korábbi társelnökét, akihezorvost, mentőket kellett hívni. Egyes híradások szerinta bántalmazott ex-társelnök rövid időre az eszméletétis elveszítette a bántalmazás következtében, igaz,sem a bántalmazás, sem az eszméletvesztés nem gá-tolta meg abban, hogy az ugyanaznap esti kormány-ellenes tüntetésen már személyesen részt vegyen –külsérelmi nyomok nélkül.Hogy pontosan mi történt az LMP szóban forgóetikai bizottsági ülésén, talán sosem derül ki. Ám aznapnál világosabb lett, hogy az LMP megnevezése,és a saját magukról hirdetett jelszó nem más, mintegy szlogen, aminek semmi valóságalapja sincs…Persze, másként is felfogható a dolog: végül ismégiscsak képes volt az LMP arra, hogy új alapokrahelyezze a magyar politikai életet. Olyanra ugyaniskorábban Magyarországon még sosem akadt példa,hogy egy párton belül bárki is fizikai inzultussalvegyen elégtételt a vele egyet nem értő személlyelszemben. Ez az ukrán és néhány balkáni állam tör-vényhozásában szokott olykor-olykor előfordulni. Amai ellenzék egyik pártja immáron erre a színvonalrasüllyedt.Külön figyelmet érdemel, hogy a képtelen incidensaz LMP etikai bizottsági ülésén történt. Vagyis azontestület ülésén, amely az adott párt magatartási nor-máinak szabályozásáért is felelős. Ahogy pedig azáldozat a történéseket kommentálta, az teljes mér-tékben igazolja, hogy a mai ellenzék egyedül csakarra képes, hogy mindenért Orbán Viktort kárhoztassa.A saját párttársa által bántalmazott ex-társelnök azeset indoklásaként ugyanis nem átallott közzétennisaját közösségi oldalán, hogy: „a Fidesz évek óta cse-pegteti, újabban dézsából önti a gyűlölet mérgét aközéletbe”. Vagyis a helyben hagyott LMP-s szerintőt a Fidesz politikája miatt verték meg. Az ellenzékipártok közül az MSZP egyik üdvöskéje, HarangozóTamás is hasonló álláspontot fogalmazott meg.Az ilyesfajta történések és nyilatkozatok önma-gukban megadják a választ, miért tudott újból két-harmados győzelmet aratni a Fidesz. Ilyen politiku-sokra és pártokra ugyanis, mint amelyek az ellenzékzászlaja alatt manapság megtalálhatók, jó érzésűember nem adja a voksát…

Kovács Attila
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Az ASA lánycsapata 
beolvadt a Ladiesbe
Csődbejutása után a Marosvásárhelyi ASA lányegyüt-
tese a második ligás, szintén helyi Ladies alakulatával
fuzionált, így Ladies néven szerepelnek a 2. ligás
bajnokságban, amely a tapasztaltabb, volt ASA-s já-
tékosokkal kiegészülve megerősödött. A Ladies el-
nökével, a nyárádszeredai Novák Vilmossal az együttes
körüli hírekről, ugyanakkor a csapat célkitűzéséről
beszélgettünk.

A Ladies célkitűzése,
hogy megmeneküljön 
a kieséstől 

– Jó hír a vásárhelyi lab-
darúgó-szurkolóknak, hogy
az ASA lánycsapata nem
bomlott fel, azaz nem szé-
ledtek szét a játékosok,
ugyanakkor a Ladies szem-
szögéből is pozitív fejlemény,
hogy megerősödött a csapat. – A Ladies szempontjábólazt tartom jó dolognak, hogya tavaly felbomlott ASA-tóla lányok hozzánk igazoltak.Ez azért is jó, hiszen azokaz anyagi problémák, ame-lyek az ASA-t gyötörték, ná-lunk nincsenek jelen. A La-dies klub vezetősége beszélta lányokkal, elmagyaráztuknekik, hogy mi amatőr egye-sület vagyunk, amely lehe-tőséget teremt számukra,hogy játszanak, felfigyelje-nek rájuk, s majd ha lejár a

bajnokság, és sikerül meg-kapaszkodnunk a másod-osztályban, akkor majd be-szélhetünk a további célki-tűzésekről. Eddig az ifiegyüttesseljátsztunk a 2. ligában, deaz ASA-tól jött tapasztaltabblányokkal ötvözve, az együt-tesünk jobb teljesítménytnyújtott eddig is, és nyújthattovább is a tavaszi idénysorán. 
– Ez úgy érthető, hogy a

Ladiesnek a jelenlegi célki-
tűzése, hogy megmeneküljön
a kieséstől?– Igen, hisz reményeinkszerint számunkra az egy-beolvadás sikeres lépés lesz.De megjegyzem, hogy min-den második ligás alakulataz anyagiakkal küzd első-sorban, azzal együtt, hogymindenki erősített is a téliszünet alatt. 

A 2018–2019-es évadtól
a csapatnak új célkitűzé-
se lesz

– Kik a legnagyobb ve-
télytársai a Ladiesnek a má-
sodik ligában a kiesés elke-
rüléséért folyó harcban?– A nagybányai Indepen-denţa az éllovas, de április29-én a XI. fordulóban el-lenük 2–2-es döntetlent ér-tünk el Nagybányán AlinaBoroş két találatával, előttepedig az aradi Piros SecurityLioness SE otthonában is2–2-es döntetlenre játszot-tunk, viszont hazai pályán19–0-ra legyőztük a boros-jenői SK-t. Három fordulóval koráb-ban még sereghajtók vol-tunk nulla ponttal, most pe-

dig a nyolc együttes közüla hatodik helyen állunk 5ponttal, magunk mögé uta-sítva a két kiesőjelöltet, azalsólugosi Sportingot és aborosjenői SK-t. Május 6-án a székelyudvarhelyi Va-sas Femina otthonában ját-szunk, míg május 20-án, ha-zai pályán a kolozsvári Olim-pia Star együttesét fogadjuk.Úgy gondolom, hogy ezzela csapattal képesek vagyunkmegkapaszkodni, hiszen ajelenlegi játékoskeret jelen-tős része az első ligából ke-rült ide. 
– Ha megmenekülnek a

kieséstől, akkor a vezetőség
új célokat fog kitűzni?– Igen, akkor a felnőtt-együttesnek lesz egy újra-

értékelése, és más célt tű-zünk ki. De egyelőre a lá-nyok a Ladiesnél vannak le-igazolva a bajnokság végéig.A játékosok amatőrök, deha felmerül a profi szerző-dés lehetősége előttük, minem álljuk útját. 
A jelenlegi edző

– Ki edzi jelenleg a fel-
nőttegyüttest? – A csapatot nyilván nema klub vezetősége állítja ösz-sze, hanem a klub új edzője,az ASA-tól érkezett SzékesKároly. Akik megütik azedző által kért és követeltstandardot, azok játszanak,de a gyengébb képességűjátékosok is bizonyíthatnak,hogy bejussanak a kezdő
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A XXII. Marosvásárhelyi Napok alkalmából  a Polgármesteri Hivatal megszervezi a 
Miss & Mister Marosvásárhely 2018 SzépségversenytRészvételi feltételek:- lakhely/tartózkodási hely Marosvásárhelyen;- a minimális korhatár 14 év (azoknak a személyeknek, akik még nem töltöttékbe a 18. életévüket, fel kell mutatniuk a szülők/törvényes gyámok írásos belee-gyezését); - a minimális magasság 1,65 méter (Miss) és 1,70 méter (Mister);- nem vehetnek részt azok, akik a korábbi években már elnyerték a Miss vagya Mister címet.

A jelentkezéshez szükséges információk:• Jelentkezni lehet:1. A következő Facebook-oldalon: misstirgumures (2018. május 7-én 15 óráig);2. Személyesen a Kulturális, Sport- és Ifjúsági Tevékenységek Osztályán (Ma-rosvásárhely Polgármesteri Hivatala, Győzelem tér 3. szám, 77-es szoba,  telefon:0365-882.066, naponta 8 és 14 óra között) 3. Az előválogatás napján a Mihai Eminescu Kulturális Központban • Előválogatás: - 2018. május 7., 16:30 – Mihai Eminescu Kulturális Központ.- a lányoknak nappali viselet, magassarkú cipő, fürdőruha szükséges.
AZ ELŐVáLOGATáSON BE KELL MUTATNI 
A SZEMÉLYAZONOSSáGI IGAZOLVáNYT !

Díjak: I.hely – 4000 lej, II.hely – 2500 lej, III.hely – 2000 lej, döntősök – 500 lej

A Ladies egyik célkitűzése 
a fiatalok neveléseAz ifjúsági bajnokságban játszó,azaz 2003 után született játé-kosokról Székely András, a La-dies sportigazgatója a követke-zőképpen vélekedett: 

– Az ifibajnokságban 15 év
alattiak játszhatnak. A bajnokság
területi tornákból áll. A Ladies az
ősszel már szervezett egy tornát Nagy-
adorjánban, ahol Udvarhelytől kikaptunk,
de Brassóval 2-2-re játsztunk, de még két torna
van hátra, ahol minden csapat mindenkivel fog játszani
kétszer. Esélyeink vannak, fontos lenne a 2. helyet megsze-
rezni: a Brassót meg kell vernünk a visszavágón, Beszterce
ellen is győznünk kellene a hátralévő két tornán, hogy el-
jussunk az országos döntőre, amelyet júniusban szerveznek
meg. Amúgy 6 hasonló csoport van Romániában, minden
csoportból az első két helyezett megy tovább, így 12
csapatos lesz a döntő. A tavaly a döntőre Udvarhelyen
került sor, még nem tudni, hogy idén hol lesz – mondta elSzékely.Arra a kérdésre, hogyan látja a Ladies jövőjét, a sport-igazgató így értékelt:

– Jelen pillanatban a marosvásárhelyi női foci jövője
ezekre a lányokra támaszkodik. Én azt látom, hogy sokkal
nagyobb odaadással, bizonyítási vággyal játszanak, nagy
a konkurencia a csapaton belül, de Székes Károly, a Ladies
jelenlegi edzője is meg van elégedve velük. C.F.A. 

tizenegybe, így a konkuren-cia megvan a csapaton belül.Edzéseket hetente ötszörtartunk a Sziget utcai mű-füves pályán, amelyekenmintegy 22-24 lány veszrészt, de rövidesen különedzéseket tartunk anagycsapatnak és a 2003után születetteknek is.
– Megmarad a serdülő

csapat is?– Persze. A lányok a csa-paton belül tovább formá-lódnak, fontos, hogy játék-lehetőséget kapjanak a ki-sebb, 8+1-es bajnokságban.Amikor felnőnek majd, ak-kor készek lesznek a beve-tésre. Jó csapatunk van ott,őket is Székes Károly edzi,de továbbra is Székely And-rás a sportigazgatónk. 
– Hol kerül sor a Ladies

hazai találkozóira?– Akárcsak eddig, a hazaimeccseket a nagyadorjáni

Dorman-sportbázis egyik,kitűnő gyepszőnyegű pá-lyáján rendezzük. Elmond-hatom, hogy a hazai mér-kőzések előtt egy rövid ed-zőtábort is szervezünk an-nak ellenére, hogy a lányoknagyrésze dolgozik.  
Szponzort keres 
a Ladies

– Hogy állnak anyagi
szempontból?– A gond számunkra az,hogy nincs a csapatnak egyhivatalos szponzora, hiszena megyei tanácsnál megpá-lyázott projektekből élünkmár évek óta, de ezekbőlnem könnyű fizetni a játék-vezetőket, a mentőt, az ed-zőket, a lányokat, ugyanak-kor a szállításra és a kiszál-lásokra is pénz kell.  Egy mérkőzés költsége700 lej kör vannak, emelletta lányok edzőtáborát, az ét-kezésüket és elszállásolá-

sukat még nem számoltukhozzá. Tudjuk, hogy aszponzor csak akkor jön,ha eredmények van, de en-nél a klubnál azok csak mostkövetkeznek. Örvendenénk,ha valaki helyi, tőkeerős,sportszerető személy tár-

sulna az együttesünkhöz.
– Gondolom, hogy fontos

a Ladies klub szemszögéből
is, hogy megmaradjon és to-
vább fejlődjön a női futball
városunkban.– Valóban, hiszen enneka sportágnak most már ha-

gyománya van. Mi egyelőreezen a vonalon haladunktovább, hogy a helyi, tehet-séges lányokat a labdarúgásfelé irányítsuk, ahol ők fej-lődhetnek.  
Czimbalmos 
Ferenc Attila

Novák Vilmos



Ha józanul és elfogulat-lanul gondolkodunk, tudjuk,hogy találékony, ötletekkelteli, rugalmas gondolkodásúemberekre lenne szükség,hogy a világ egyre szaporo-dó és egyre súlyosabb gond-jaira megoldást találjunk.Olyan fiatalokra, akik tettrekészek és a problémameg-oldásra fókuszálnak. Megpersze felelősségérzetük isakad. Nemcsak maguk iránt,hanem a közösségért is,amelyben élnek. Vagy akáraz egész bolygóért.Ehhez képest milyen azoktatásunk? Merev, száraz,tantárgyakra bontott, adat-szerű információkat átadóés szóról szóra visszaköve-telő. Az önálló törekvést, akezdeményezőkészséget, azegyéni meglátást a diákokés a tanárok között is vissza-szorítjuk. A múltat tanítjuk,egyrészt mert Cicero ótatudjuk, hogy a „történelemaz élet tanítómestere”, más-részt azért, mert csak aztismerjük. Pedig a jövőre kel-lene vagy legalábbis a máralenne jó felkészíteni a gye-rekeket. Ez történik?
Újfajta nemzetközi 
tendenciákEgy kisiskolás hajnalbankell. Majdnem tízkilós táskátcipel, pedig a testsúlya aligtöbb negyvennél. Késő dél-után ér haza, és még órákigtanulnia kell. Fásult és fáradt.Ezt akartuk?Pedig a kisgyermek agyamég olyan, mint a szivacs:szívja magába a tudást, azúj ismereteket. Számára avilág nyitott könyv, egy ér-dekes hely, ahol lehet kísér-letezni és egy csomó min-denre spontán rájönni. Aztána látszólag mindent tudó fel-nőttek bevágják a gyerkőcöt

suliba, és ott jön a kötelezőcsendben maradás, az órákigtartó fegyelmezett ülés és ajátékosság mellőzése.A ma iskolája kiöli a gye-rekekből a természetes ér-deklődést. Szerencsére a vi-lág jobbik felén kezdi fel-váltani az élményalapú ta-nulás, a digitális készségekfejlesztése és legújabban ajelenségalapú oktatás a ha-gyományosat. Egy biztos:ma még nem tudjuk, pon-tosan milyen tudásra leszszüksége a jövő nemzedé-kének. Arról sincs fogalmuk,milyen szakmák léteznekmajd, mire a mostani iskolásgeneráció felnő. Egyetlendologban lehetünk biztosak:sokféle készségre lesz sül-ségük. Nyilván az életre szó-ló tanulás készségére is.
Játékosság 
és rugalmasságAmit a finn iskolától ta-nulhatunk, az a folyamatosújítás, az egyre jobb utakkeresése. A finneket is meg-rendíti diákjaik PISA ered-ményeinek visszaesése. Eztnem kijavítandó hibának,hanem visszajelzésnek te-kintik. Nem a nemzetközmeg az országos tesztekrepróbálják felkészíteni a di-ákjaikat, hanem az egészoktatásukat alakítják és iga-zítják a felgyorsultan változóvilághoz és az eltérő sze-mélyiségű gyerekekhez. Eza képlékeny, kreatív hozzá-állás felkapottá és megbe-csültté teszi a pedagógusipályát is. Hiszen a gyerekekjövője, tehetségük kibonta-koztatása a tanárok kezébenvan. És azt is tudjuk már,hogy sokféle intelligencialétezik. Nem helyes, sőt, ódi-vatú, hogy a hagyományosiskola kizárólag a verbális

és a logikai intelligenciávaldominánsan rendelkezőgyerekeket részesíti előny-ben, míg a többiek képes-ségeit nemhogy nem ismerifel és nem támogatja, demég lesújtó véleményt isnyilvánít róluk jegyek for-májában. A finnek nem fél-nek a helyi ötletektől, ru-galmasan és házon belül ke-resnek azonnal megoldáso-kat, és akár a szabadbanjátszva is tanítanak, példáulszámtant. A túlfeszített szá-monkérés helyett a kisebb,önálló csoportmunkák és azegyénileg vállalt személyesprojektek a jellemzők. Nempluszban, nem a tanórákmellett és után, hanem azórán.
A jelen kérdései, 
a jövő megoldásaiFinnországban szinteminden tanteremben ott adigitális tábla, és nincsenekelitiskolák, mert országszer-te azonos színvonalú okta-tást tudnak biztosítani – ezpersze pénz kérdése is. Deközben tudják, hogy tanítanicsak érdekesen lehet és ér-demes. Azt is felismerték,hogy az iskola feladata: se-gíteni a diákokat saját ér-deklődési körük és tehet-ségük felismerésében – hi-szen csakis így válhatnakönkiteljesítő, boldog felnőt-tekké. Vallják, hogy az iskolanem merevedhet meg, merta változó világban folytono-san helytálló embereket kellnevelnie. S mindez már nempénz, hanem mentalitás kér-dése.2016 augusztusától a jö-vőre való felkészítés szelle-mében bevezették a jelen-ségalapú oktatás: mindeniskola szabadon, de min-denképpen a diákjai bevo-

násával olyan helyi vagy tár-sadalmi témakört, jelenségetválaszt projektmunkának,amely akár érintheti is agyerekek mindennapjait. En-nek az innovatív, multidisz-ciplináris új módszernek akialakítását, gyakorlati meg-valósítását teljesen a helyiiskolára bízzák. A lényeg,hogy a gyerekek egy kér-déskör kapcsán megtanul-janak kutatni, kritikusan ésalkotó módon gondolkodni,érvelni, javaslatokat tenniés döntéseket hozni. Ezekrea képességekre felnőttko-rukban sokkal nagyobbszükségük lesz, mint a ha-gyományos tanítás során ér-zelemmentesen bemagolt,majd gyorsan elfelejtett le-xikális „tudásra”.
Felelősség és motivációAmit a svéd iskolától ta-nulhatunk, az a személyestudatosságra, felelősségvál-lalásra, önállóságra és belsőmotivációra való nevelés. Asvéd iskoláknak nemcsak afelszereltsége, de a szemlé-letmódja is példaértékű.Utóbbi arra épít, hogy egygyerek akkor lesz elkötele-zett a tanulás mellett, hamaga határozhatja meg azelérni kívánt céljait. A diákoksaját döntésük szerint ren-delkezhetnek a tanórák bi-zonyos hányadával, pluszó-rákat vehetnek fel vagy ad-hatnak le, de mindezt egyáltaluk kidolgozott fejlődésiterv szellemében. A peda-gógusok segítenek a diá-koknak a negyedéves, félé-ves terveik elkészítésében,majd az együttműködésszellemében a mentortaná-rok megbeszélést tartanaka gyerekekkel és szüleikkelaz elért eredményekről ésa lehetséges új célokról. Egy-egy új időszak megkezdése– és az új terv megírása –előtt a tanulók önálló be-számolókban véleményeziksaját elhatározásaik telje-sülését. Az iskolai nap men-tori megbeszéléssel indul,és a tanítása nap végén a

diákok visszajelzést adnaka napi munkáról és a hala-dásról. Az értékelés, az ön-értékelés, a céltudatosságés a fejlődésbe vetett hit el-sőrendű érték ebben az ok-tatási rendszerben.
honnan jössz? 
És hova mész?Amit az észt iskolától ta-nulhatunk, az az informá-ciótechnológia tudatos hasz-nálata és a családi háttérnegatívumait kompenzálnitudó, felemelő és megerősítioktatás. Az országszerte ma-gas színvonalának eredmé-nyeként a hátrányos hely-zetű diákokból tevődik összea nagyon jól teljesítőknekmajdnem a fele. Az észtekközpontilag határozzák mega diákoktól elvárt teljesít-ményt, de széles körű au-tonómiát nyújtanak az is-koláknak és a pedagógusok-nak: rájuk bízzák, hogy akívánt eredményt milyenmódon érik el. Az oktatás-ban nincs szelekció, egyen-lőtlenség és hátrányos meg-különböztetés a szegényebbrétegek kárára. Nem számít,hogy honnan jön a gyerek,csak az, hogy hova tart.Ha nem gépeket, nemvégrehajtó alattvalókat, nemcsendes, fegyelmezett és kö-telességtudó alkalmazotta-kat akarunk a jövő számárafelnevelni, akkor sürgősenváltoztatni kell azon a je-lenlegi általános helyzeten,hogy egy tanórán az egygyerekre jutó megszólaláslehetősége másodpercekbenmérhető. Felül kell bírálniaz iszonyatos mennyiségű,felesleges tananyagot, és he-lyette életszagú projektek-kel, egyéni tervekkel, tény-leges problémákkal és azoklehetséges megoldásaivallenne jó megismertetni agyerekeket. Mert a lexikálistudásnak a fejekbe veréseegyre kisebb érték. A jövőa készségeken múlik. Ezeketkell a ma iskolájának fej-lesztenie.
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\ 12. \ | KáVÉ MELLÉ |
A jövő iskolája ma – az életre 
való nevelés fontossága
Egyre több ijesztő hírt hallani a világból, mint: „Európa megint kezd belerokkanni
a menekültkáoszba.” Vagy: „Már tart az élővilág apokalipszise.” Fájó gondolat
merül fel minden értelmes, jóérzésű emberben: ki fogja megoldani ezeket a
problémákat? Mi? Képesek vagyunk rá? Vagy a jövő generációja?


