
Válaszra váró kérdések  

Ez idő szerint azon folyik a huzakodás – mert
komoly vitának aligha nevezhető –, hogy ki,
kik az illetékesek egy iskola névadásának ügyé‐
ben. Mi több, arról, hogy egyáltalán kinek van
joga javaslatot tenni erre vonatkozóan. Jogi
szempontból tekintve világos a helyzet: az is‐
kolafenntartóé, azaz az érintett önkormányzaté
a döntő szó. Hol folyhat mindez másutt, mint
Marosvásárhelyen, abban a városban, amelyet
az erdélyi magyarság jogérvényesítési küzdel‐
meinek vonatkozásában eddig frontvárosnak
tekintettünk. S talán annak tekintünk ma is.
Legalábbis még senki sem szólt, hogy már
nem. 
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Túrára fel!: 
Istenszékéről a világ

Volt szerencsém és alkalmam baráti társasággal
túrázni, bevallom, életemben először. Fárasztó
volt, de megérte. Az Erdélyi Kárpát Egyesület
marosvásárhelyi fiókjának elnökét, Unger Sza‐
bolcsot is megkérdeztük, hogy mikor, milyen
túrákat szerveznek az idén, mit kell tudni
ezekről, na meg, hogy hogyan kerüljük el a
vadállatokkal való találkozást. 

Maros megyei közéleti lap

Új sorozat, XII. évfolyam // 35. szám  // október 25–november 7. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

Tanár úr kérem...

Döbbenetes dolgok derülnek ki a romániai
pedagógustársadalomról az Oktatás a demok‐
ráciáért a romániai iskolákban nevet viselő, a
Babeș–Bolyai Tudományegyetem munkatársai
által végzett friss kutatásából, melynek készítői
1427 oktatót interjúvoltak meg: például az,
hogy a hazai oktatók közel fele diktatúra‐ és
halálbüntipárti...

8. old. // HUMOR

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.

Halottak napja Erdélyben 

Sokan a halottak napját és a mindenszenteket
szinonimaként, egymás helyettesítésre használják.
Pedig ez óriási tévedés. Amiatt valóban megté‐
vesztő lehet a két fogalom, hogy előbbit november
elsején, míg a másikat november másodikán
ünnepeljük. A halottak napja keresztény ünnep
az elhunyt, de az üdvösséget még el nem nyert,
a tisztítótűzben lévő hívekért.

6-7. old. // HITÉLET

Új edzővel, új játékosokkal
az 1. értékcsoportban 

A marosvásárhelyi 2. ligás női labdarúgócsapat,
a Ladies a 2018–2019‐es idénytől kezdődően
a hazai bajnokság 1. csoportjában szerepel, ed‐
zője pedig Mihály Sándor, a Szász Albert Sport‐
líceum testnevelőtanára, míg a sportigazgatói
feladatokat továbbra is Székely András látja el. 

10-11. old. // SPORT

Nemes Katalin-Dalma fiatal kora ellenére már karriert futott
be a szakmájában. A vásárhelyi lány jogot hallgatott, aztán
humán erőforrás-menedzsment mesterképzést végzett.
Maros megyében kezdte a megyei rendőrség Csalásmegelőző
Egységénél, aztán a fővárosban, a Szervezett Bűnözési Büróban
dolgozott, ahonnan az Egyesült Nemzetek Szövetségéhez
került biztonsági tisztként. Vigyázott már Klaus Johannis
biztonságára is, de nemrég az ENSZ-közgyűlésre érkező
Donald Trump őrzésével megbízott csapat része volt. 

Vásárhelyi rendőrnő az
ENSZ biztonsági tisztjeként



KOS: Ezen a héten minden irányú döntéseit kö‐
vetkezetesen kell meghozzon, és lehetőleg hosz‐
szútávra gondoljon. A hét második fele egy kicsit
monotonná válhat. Ez az időszak a jövő tervezé‐
sének, a részletek kidolgozásának és az infor‐
mációgyűjtésnek kedvez. 
BIKA: Új felkérést kaphat munka téren. Mielőtt

igent vagy nemet mondana rá, fontos, hogy el‐
lenőrizze az energiakészletét és igényeit ahhoz,
hogy megóvja magát a túlvállalástól. 
IKREK: Ezen a héten is tele van energiával, jó‐

kedvvel. Egyre több mindent felfedez ön körül.
Legyen óvatos, nehogy megbántson valakit, aki
közel áll a lelkéhez. Munkájával kapcsolatosan
önre mosolyog a szerencse.
RÁK: Akik körülveszik, szeretik önt, de itt az

ideje, hogy ápolja a kapcsolatait is. Abból is érez‐
heti, hogy lazítania kell, hogy az utóbbi napokban
érzékenyen reagált az ön körül lévő feszültsé‐
gekre.
OROSZLÁN: Most eljött az idő arra, hogy ön‐

magával is foglalkozzon egy kicsit. Párjával egy
közös programot tervezhet, ami remekül sikerül.
A szabad levegőn töltött idő felfrissít, kioltja a
bent lévő feszültségeket.
SZŰZ: Népszerűsége megnő a környezetében.

Olyan problémát is meg tud oldani a hét során,
ami egy ideje csak húzódik. A párkapcsolatában
harmónia születik, ami igazi öröm. Ez a hét iga‐
zán alkalmas arra, hogy belevágjon valami újba.
MÉRLEG: A hét első felében lenyűgözi a kör‐

nyezetében élőket az újabb és újabb zseniális
ötleteivel. Fontos, hogy mindegyiket jegyezze fel,
mert közülük olyan ötlet is akad, amelyikkel lé‐
nyegesen javíthat családja anyagi helyzetén.
SKORPIÓ: Szellemileg teljesen felpörgetett ál‐

lapotban van. Legyen óvatos a kockázatvállalás‐
ban. Legtöbb esetben az első belső impulzusra
szokott hallgatni és be is szokott jönni, de most
egy gondolat erejéig járja körül döntéseit, mi‐
előtt meghozná őket.
NYILAS: Nagyon frusztrálja önt, ha ingadozónak

látja az anyagi egyenlegét. Ez nincs jó hatással
az egészségére sem, az emberi kapcsolataira
sem. Az amitől tart, csak átmeneti megrekedés‐
ből fakad, és nem jelent valós veszélyt önnek.
BAK: Személyes varázsa a hét során egyre hang‐

súlyosabbá válik az áthaladó bolygók hatására.
Lehet, hogy ez egy kicsit zavarba hozza önt. A
munkahelyén tornyosulnak a tennivalók. Emiatt
egy kicsit feszültnek érezheti magát.
VÍZÖNTŐ: Ezen a héten egy kicsit jobban meg‐

nőhetnek a kiadásai, mint amire számított. Az
sincs kizárva, hogy valamilyen új befektetést ter‐
vez. Legyen óvatos a kockázatvállalásnál. A mun‐
kája során új módszerekkel ismerkedhet meg,
de előfordulhat, hogy egy átszervezésben kell
részt vegyen.
HALAK: Nagyon sok jó barátja van, akik szeret‐

nek segíteni és ön mellett állnak, ha gondja van.
Számíthat rájuk. Munkahelyén sok munka hárul
önre. Munka közben lehetőleg hozza ki magából
a legtöbbet.

Szüreti bál 

Az Erdélyi Magyar Bal‐
oldal szervezésében novem‐
ber 9‐ én, pénteken szüreti
bál lesz. Érdeklődni, felirat‐
kozni a szervezet Dózsa
György utca 9. szám alatti
székhelyén lehet hétfőtől
csütörtökig naponta 9 és
11 óra között. Telefonszám
0744‐928‐299, az említett
időpontban lehet hívni.

Tökfesztivál 
a nyugdíjasoknál 

A Romániai Nyugdíjasok
Egyesületének Maros me‐
gyei fiókja szervezésében
november 15‐én tökfeszti‐
válra kerül sor a tagok szá‐
mára. Feliratkozni keddtől
péntekig 10–13 óra között
lehet az egyesület maros‐
vásárhelyi, Bolyai utca 36.
szám alatti székhelyén, az
emeleten.

Országos 
könnyűzene-fesztivál 

A Marosvásárhelyi Diák‐
ház szervezésében október
26– 28‐án a Mihai Eminescu
Kulturális Központban első
alkalommal tartják meg az
egyetemi hallgatók országos
könnyűzene‐fesztiválját
Őszi harmóniák címmel. Az

október 26‐án, pénteken 18
órakor kezdődő versenyre
18–35 év közötti egyete‐
misták jelentkezését várják.
A meglepetésvendégek fel‐
lépését is tartalmazó gála‐
műsor szombaton 18 órától
kezdődik, amikor kihirdetik
az I., II., III. helyezetteket
és átadják a fesztivál fődíját.
A belépés ingyenes.

Protestáns Marosvásár-
hely – könyvbemutató 

Október 28‐án, vasárnap
17 órakor a Vártemplomban
mutatják be a Protestáns
Marosvásárhely című köny‐
vet, amely a Népújságban
14 hónapon keresztül meg‐
jelent reformációs sorozat
szerkesztett kötete. A köny‐
vet Berekméri Árpád Róbert
és Ötvös József szerkesztők
ismertetik, igét hirdet Czir‐
may Csaba Levente, a Ma‐
rosi Református Egyházme‐
gye újonnan választott es‐
perese. 

Rendkívüli 
fesztiválzáró 
hangverseny 

A Constantin Silvestri em‐
lékére szervezett XXVIII.
nemzetközi zenei fesztivál
október 25‐én, csütörtökön

a 19 órakor kezdődő rend‐
kívüli vokálszimfonikus
hangversennyel ér véget a
Kultúrpalota nagytermében.
Vezényel Paul Nadler, az
Amerikai Egyesült Államok‐
ból érkezett karmester, he‐
gedűn játszik Valerij Szoko‐
lov ukrajnai művész, énekel
Irina Iordăchescu szoprán,
közreműködik a Marosvá‐
sárhelyi Állami Filharmónia
vegyes kara és szimfonikus
zenekara. Műsoron: Soszta‐
kovics‐, George Foca‐Rodi‐
művek. A koncertre a 4‐es
számú bérletek érvényesek. 

Forr a dalom – 
művészetisek 
gólyabálja 

Október 29‐én 17 órakor
Forr a dalom címmel kerül
sor a marosvásárhelyi Mű‐
vészeti Szaklíceum gólya‐
báljára a Maros Művész‐
együttes kövesdombi elő‐
adótermében. A formabontó
műsor koordinátora Ritziu
Ilka Krisztina, a gólyák kö‐
zös táncát Bereczki Adél ta‐
nította be. Az előadás után
21 órától a Cuba Groundban
szórakoznak a fiatalok. Az
előadás és a buli jegyára
összesen 25 lej, külön buli‐
jegy 20 lejért kezdés előtt
a Cuba Groundban váltha‐
tó.
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NÉVNAPOK |
Október 25. Blanka, Bianka, János
Október 26. Dömötör, Albin, Demeter
Október 27. Szabina
Október 28. Simon, Szimonetta, Alfréd
Október 29. Nárcisz, Teofil, Zénó
Október 30. Alfonz, Kolos, Fanni
Október 31. Farkas, Kristóf, Alfonz
November 1. Marianna, Igor, Benigna
November 2. Achilles, Viktor, Viktória
November 3. Győző, Bertold, Bálint
November 4. Károly, Karola, János
November 5. Imre, Zakariás, Erzsébet
November 6. Lénárd, Énok, Leonárd
November 7. Rezső, Lázár, Ernő
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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 
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Ez idő szerint azon folyik
a huzakodás – mert ko‐
moly vitának aligha ne‐
vezhető –, hogy ki, kik
az illetékesek egy iskola
névadásának ügyében.
Mi több, arról, hogy egyál‐
talán kinek van joga javas‐
latot tenni erre vonatko‐
zóan. Jogi szempontból
tekintve világos a helyzet:
az iskolafenntartóé, azaz az érintett önkormányzaté a
döntő szó. Hol folyhat mindez másutt, mint Marosvá‐
sárhelyen, abban a városban, amelyet az erdélyi ma‐
gyarság jogérvényesítési küzdelmeinek vonatkozásában
eddig frontvárosnak tekintettünk. S talán annak tekintünk
ma is. Legalábbis még senki sem szólt, hogy már nem. 

Lássuk a konkrét esetet: történt, hogy a Szabad Em‐
berek Pártjának (POL) három vásárhelyi önkormányzati
képviselője határozattervezetet nyújtott be arra vonat‐
kozóan, hogy a város egyetlen általános iskolája, amelyet
még számmal jelölnek, vegye fel Bethlen Gábor nevét.
Arra az újságírói kérdésre, hogy miért éppen a „nagyságos
fejedelem”, s nem más, az ötletgazda Radu Bălaș a kö‐
vetkezőket válaszolta:  „Három néven gondolkodtam:
Petőfi Sándor, Aranka György és Bethlen Gábor. Végül
azért választottam a Bethlen Gábor nevet, mert az
erdélyi fejedelemnek köze volt Marosvásárhelyhez, és
nevét a románok is könnyebben ki tudják ejteni”. Mint
ismeretes, a városban utca is viseli Bethlen Gábor nevét,
és ha minden igaz, hamarosan a szobra is állni fog a fő‐
téren. 

A POL eljárása ellenérzést váltott ki mind az érintett
iskola igazgatójában, mind helyi RMDSZ‐körökben, akik
mindannyian azt vetik a határozattervezet összeállítóinak
szemére, hogy előzetesen nem egyeztettek velük. Nem
ismerem a helyi önkormányzati képviselőtestületben
érvényes szokásrendet, de az RMDSZ dolga egyszerű:
ha nem tetszik a javaslat, leszavazza. Ilyen értelemben
nyilatkozott a „Szövetség” városi szervezetének ügyvezető
elnöke is: „A POL‐osok nem kerestek meg minket, hogy
tárgyaljunk a névadásról, nem egyeztettek az érintett
iskola vezetőségével sem. Ez jelen pillanatban a POL
magánakciója, s ha így marad, mi nem fogjuk megszavazni
a határozattervezetet” – jelentette ki Kali István. Ha‐
sonlóképpen elégedetlen Körtesi Sándor, az érintett
iskola igazgatója is, aki azt sérelmezi, hogy a határozat‐
tervezet benyújtása előtt nem egyeztettek vele, illetve
az iskola tanári és szülői közösségével.  Pedig – mint
mondta – maguk is nevet szeretnének adni az iskolának,
de eddig úgy érezték, ennek még nem jött el az ideje.
Hogy miért, arról nem nyilatkozott. 

Az eset kapcsán felvetődik néhány sürgősen megvá‐
laszolandó kérdés: miért gondolják azt egyesek – például
Kali István, illetve Körtesi Sándor –, hogy a névadás
csak és kizárólag rájuk tartozik, hogy ők a legilletéke‐
sebbek ez ügyben, valamint, hogy mi kifogásuk van az
ellen, hogy Bethlen Gábor nevét vegye fel az iskola –
esetleg arról van szó, hogy nem tőlük származik az
ötlet? –, illetve ha már annyira szívügyüknek tekintik a
névadást, akkor miért nem álltak elő eddig a saját ja‐
vaslataikkal, ki vagy mi akadályozta meg őket ebben? 

Amíg ezekre a kérdésekre elfogadható választ nem
kapunk, addig gondolhatunk bármit. Még azt is, hogy
alkalmatlanok a vállalt feladatokra… Véleményem szerint. 

| TÁRSADALOM/VÉLEMÉNY | / 3. /

VÉLEMÉNYEM SZERINT

| Központ hetilap | 2018 / 35. | október 25–november 7.  

Szentgyörgyi László

Válaszra váró kérdések 

Vásárhelyi rendőrnő 
az ENSZ biztonsági tisztjeként

Szeret 
emberekkel 
dolgozni

A new yorki munkáját
megelőzően Katalin közel két
évig dolgozott a Szervezett
Bűnözési Büróban, Bukarest‐
ben, ahol sikerült betekintést
nyernie komplexebb bűncse‐
lekmények kutatásába, főként
a gazdasági bűncselekmé‐
nyekbe, ami hozzájárult a
szakmai és a személyes fej‐
lődéséhez egyaránt.

Amint Katalin elmondta,
azért választotta ezt a cseppet
sem mindennapi szakmát,
mert szeret az emberekkel
dolgozni, az Egyesült Nem‐
zetek Szövetsége székhelyén
meg rendkívül színes és vál‐
tozatos emberek fordulnak
meg. „Ezen a munkahelyen a
világ minden részéről van al‐
kalmam megismerni szemé‐
lyeket, ízelítőt kapok külön‐
böző kultúrákból. Egyszóval
nagyszerű élmény számomra
ebben a multikulturális kör‐
nyezetben dolgozni” – mond‐
ta el. Azt is megtudtuk, hogy
az állás az Egyesült Nemzetek
Szövetségének hivatalos hon‐
lapján volt meghirdetve, amit
megpályázott, és rövid időn
belül értesítették, hogy be‐
választották a vizsgára, amit
New Yorkban szerveztek meg.
„Így tehát eljöttem New York‐
ba, ahol sikeresen levizsgáz‐
tam, és 2017 márciusától
kezdtem dolgozni biztonsági
tisztként” – mesélte. 

„Az ENSZ épületébe 
belépő személyekért 
felelősséget vállalunk”

Kérdésünkre azt is kifejtette,
hogy az átlagos munkaprog‐
ramja nyolc órából áll – kü‐
lönböző váltásokban – és ma‐
ximális figyelmet igényel.
„Biztonsági tisztként felelősek
vagyunk minden egyes sze‐
mély biztonságáért, aki átlépi
az ENSZ „küszöbét”. Ennek
érdekében minden személy,
jármű és csomag aprólékos
átvizsgáláson megy keresztül,
ami teljes mértékben a mi
hatáskörünk” – avatott be a
részletekbe. 

Katalintól azt is megtud‐
tuk, hogy a legjobb dolog a
munkájában a multikulturális
közeg, de a legnehezebb része
is ugyanebből a változatos‐

ságból ered. Mivel különböző
kultúrájú emberekkel dolgo‐
zik együtt, ezért megfelelően
kell tudnia megközelíteni
minden egyes személyt, il‐
letve problémamentesen ki‐
vitelezni a szakmai előíráso‐
kat.

Adódik a kérdés, hogy egy
férfiak által dominált mun‐
kakörben nőként milyen ne‐
hézségekbe ütközik, Katalin
elmondta, hogy az ENSZ‐nél
fontos szerepet játszik a ne‐
mek közötti egyenjogúság,
sőt a nőket támogatják abban,
hogy csatlakozzanak a biz‐
tonsági szolgálathoz.

Trumpot kísérte 
a pódiumra

A fiatal lány múlt hónap
végén Donald Trumpot őrizte
a New York‐i ENSZ‐gyűlésen,
ami elmondása szerint rend‐
kívüli élmény volt számára.
„A Közgyűlés évente egy ren‐
des ülésszakot tart, ilyenkor
nagyjából az összes tagállam
elnöke megfordul az ENSZ
székhelyén. Nagyon örülök,
hogy részt vehettem ezen az
egyedi eseményen, és hogy
tagja lehettem a díszőrség‐
nek” – tudtuk meg. Kérdé‐
sünkre hozzátette azt is, hogy
amióta New Yorkban dolgo‐
zik, nem találta magát „éles
helyzetben”, ám előfordult,
hogy határozottabban kellett
fellépnie, ugyanis bizonyos
személyek nem hajlandóak
betartani az előírásokat, de
ez még nem okozott komo‐
lyabb gondot. „Ami a ve‐
szélyes helyzetet illeti, ez
a szakma önmagában ve‐
szélyekkel jár, ezért is
fontos az elővigyázatos‐
ság, valamint az előírások
pontos betartása” – szö‐
gezte le. 

Örül, ha 
magyarokkal találkozik

Katalin azt is elmesélte,
hogy nagyon örül, amikor
magyar turistákkal találkozik,
ugyanis elég ritka az ilyen al‐
kalom. Ilyen esetben, ha épp
szünetben van, szívesen vé‐
gigkíséri őket az épületben,
és elbeszélget velük.

Terveiről faggatva megtud‐
tuk, hogy túl távolra még nem
tervez, hanem egyelőre ki sze‐
retné használni az adódott le‐
hetőséget. „Bár messze élek
jelenleg a szüleimtől, baráta‐
imtól, nagyon büszkék rám,
hogy sikerült megvalósítanom,
amit elterveztem. Számomra
ez óriási lehetőség, szeretnék
tanulni, fejlődni, minél többet
kirándulni, felfedezni Amerika
minden látványosságát, szép‐
ségét, megélni az „amerikai ál‐
mot” – zárta a vásárhelyi lány. 

Pál Piroska

Nemes Katalin-Dalma fiatal kora ellenére már karriert futott be a szakmájában.
A vásárhelyi lány jogot hallgatott, aztán humán erőforrás-menedzsment mes-
terképzést végzett. Maros megyében kezdte a megyei rendőrség Csalásmegelőző
Egységénél, aztán a fővárosban, a Szervezett Bűnözési Büróban dolgozott,
ahonnan az Egyesült Nemzetek Szövetségéhez került biztonsági tisztként. Vi-
gyázott már Klaus Johannis biztonságára is, de nemrég az ENSZ-közgyűlésre
érkező Donald Trump őrzésével megbízott csapat része volt. 
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Gyerekkori álmaink. Hogyan váltsuk valóra őket? 
A középkorú emberek élete tele van panasszal. „Csak
adósság van és adó. Az ember el sem tudja képzelni,
mi vár rá öreg napjaira.” Írta egy negyvenkét éves
száznyolcvan éve. Mellesleg hozzáteszi, hogy Bécs és
Baden között látta az első vasutat, amit egy George
Stephenson nevű angol talált fel, de nem jósol hosszú
jövőt neki.

Negyvenedik születés‐
napja felé közeledve Randy‐
n ‐ a Carnegie Mellon Egye‐
tem informatikai professzo‐
ra ‐ eluralkodott a sürgető
érzés, hogy változtatni kell
eddigi életén. A jóképű férfit
édesanya is csak így emle‐
gette szomorú félmosollyal:
„A fiam doktor, de sajnos
nem az a fajta, aki segít az
embereken.” Randy Pausch
szakmai téren egyébként
elég menő dolgokat talált
fel, a virtuális valóság fej‐
lesztőjeként komoly hírnév‐
re tett szert. Ám ami a valós
életet illeti...Nos, egyetemi
mentora egyszer átkarolta
Randy vállát, és azt mondta
neki: „Milyen kár, hogy ilyen
arrogáns vagy, ez sajnos
nagymértékben korlátozni
fog az életben.”

Randy Pausch‐t a Time
magazin néhány évvel ké‐
sőbb mégis a világ legbefo‐
lyásosabb emberei közé vá‐
lasztotta. Randy ugyanis
negyven körül „bepótolta”
elmaradásait. Feleségül vette
álmai asszonyát, három tün‐
déri gyermekük született
gyors egymásutánban. Tu‐
dományos pályáját rengeteg
díjjal honorálták, legna‐
gyobb sikerét mégis az Utol‐
só előadás című egyetemi
beszédével aratta. „Hogyan
kezdjünk el élni negyven
körül?” – tette fel a kérdést
Randy a katedrán, és a nyo‐
maték kedvéért mindjárt le‐
nyomott néhány félkezes
fekvőtámaszt, hogy minden‐
ki lássa, negyvenes férfiként
milyen kirobbanó formában
van. Olyan negyvenes férfi‐
ként, akinek már csupán hat

hónapja van hátra...
Az amerikai egyetemeken

gyakran kérik fel a profesz‐
szorokat egy úgynevezett
„utolsó előadásra”, hogy
képzeljék el, mit mondaná‐
nak életük utolsó ilyen al‐
kalmán. Randy‐nek végül
nem kellett elképzelnie ezt
az abszurd helyzetet, mert
a felkérés után gyógyítha‐
tatlan rákos megbetegedést
diagnosztizáltak nála. A
„Hogyan érjük el gyerekkori
álmainkat” című előadása,
amely minden idők legha‐
tásosabb életközépi válság‐
gal foglalkozó beszéde lett
mégsem a halálról szól, ha‐
nem magáról az életről.

Az élet delén

Amit ma agyonhasznált
szóval életközépi válságnak
neveznek, azt Jung úgy fo‐
galmazta meg, hogy az „élet
délutánján nem élhetünk a
délelőtt programja szerint”.
A világhírű analitikus az
életünket a napjárásához
hasonlította: van délelőttje,
délutánja, teljesen más te‐
endőkkel, energiákkal, fény‐
viszonyokkal. Délelőtt az
ember a külső világban ak‐
tív, az ifjúkornak a kifelé
fordulás a feladata, szakmát
választ, karriert épít, párt
talál, családot alapít. Dél‐
után pedig fokozatosan visz‐
szahúzódik a saját köreibe,
befelé fordul, önvalója mé‐
lyebb megélésére törekszik. 

Harmincas évekre az élet
egyre nyilvánvalóbbá válik
‐ állítják ‐, hiszen „normális”
esetben eldől, hogy milyen
szakmai területen veti meg

az adott személy a lábait,
hogy alapít‐e családot, vá‐
lasztási lehetőségeinek szá‐
ma egyre behatárolóbb.

Az apácák titka

Mielőtt azonban az utolsó
előadásra készülő tudós
vagy Jung életstratégiáit ma‐
gunkévá tennénk, érdemes
elgondolkodni azon, vajon
miért nem ismerik az élet‐
középi válságot az apácák? 

J. E. Sigler nővér és előadó
sok száz apáca életét vizs‐
gálva arra volt kíváncsi, mi‐
ért választották ezt a hiva‐
tást, és volt‐e olyan pontja
az életüknek, amikor meg‐
bánták a döntésüket. Nem
talált egyetlen ilyen apácát
sem. Pedig le kell monda‐
niuk a gyerekvállalásról, a
szerelemről, házasságról, a
munkájuk sem járt túl sok
extra juttatással. Az inter‐
júalanyok elmondták, meny‐
nyi kétely között engedel‐
meskedtek a hívó hangnak,
pedig megpróbálták figyel‐
men kívül hagyni. Ám amint
elfogadták a sorsukat, belső
élményeik átalakultak, ko‐
rábban soha nem érzett bé‐

kességet és elégedettséget
tapasztaltak, ami elkísérte
őket életük során.

Elég meglepő, hogy az
egyik legtöbb áldozattal és
lemondással járó munka
messze az átlag fölötti elé‐
gedettségi szinthez juttat.
Az apácák minden olyan
kutatásban, amely az élettel
való elégedettségre irányul,
meglepően jó eredmények‐
kel büszkélkedhetnek. Az a
jó érzés, amely a napi tevé‐
kenység közben átjárja őket,
erősebb immunrendszert
eredményez. Lefekvéskor ‐
a változókor után is ‐ köny‐
nyebben elalszanak, hosz‐
szabb időt töltenek a mély
alvás fázisában, mint a velük
azonos korú nők. Ismeretlen
náluk a változókori, hor‐
monális eredetű depresszió,
éjszakai pihenésük minő‐
sége és életerejük a fiata‐
lokéval vetekszik. 

Második élet...

Az élet véges. És nem
mindig igazságos. Minden‐
nap „először veszünk észre
valamit”. A világot, egy szar‐
kalábat, a szenvedést, az
irodalmat, valaki másnak a
mosolyát. Mások „második
történeteit”. Mind például
azt a sztorit, amit ezrek osz‐
tanak meg a világhálón: Egy
nőről, aki huszonöt évesen
elveszítette imádott édes‐
anyját. Huszonhat évesen
elvetélt, egy évvel később
férjhez ment, de a férje
rendszeresen bántalmazta.
Egyéves volt a kislányuk,
mikor az asszony beadta a
válópert, elköltözött egy
egyedülálló anyukáknak
fenntartott menedékházba.
Súlyos depressziót diag‐
nosztizáltak nála, harmin‐
cévesen az öngyilkosságot
fontolgatta, az tartotta visz‐
sza, hogy nem akarta, hogy
idegenek neveljék fel a lá‐
nyát. A menedékházban dol‐

gozó pszichológus tanácsára
minden idegszálával arra
összpontosított, hogy talál‐
jon egy olyan tevékenységet,
amely közben jól érzi magát.
Eszébe jutott, mennyire sze‐
rettet a vonaton ülve kifelé
bambulni, és mindenféle
történeteket kitalálni. Nem
sokkal később megjelent az
első könyve, harmincöt éve‐
sen az év írójának válasz‐
tották, negyvenkét évesen
a Harry Potter‐brand 15
milliárd dolláros üzletté nőt‐
te ki magát. Igen, a történet
főhőse J.K.Rowling, aki ak‐
kor már ismét házas volt,
még egy kislánya és egy kis‐
fia született. Pedig harmin‐
cas évei elején úgy érezte,
soha nem fog olyan életet
élni, amilyet szeretne.

Hogyan kell 
jól élni?

Nincs olyan egyetem,
amelyik felkészítene az élet‐
re, nemhogy az élet második
felére. Pedig sok példa van
rá, hogy milyen produktív
időszak lehet. Ha valaki
húsz‐harminc évesen carpe
diem üzemmódban pörög,
és úgy gondol a hatvanadik
születésnapjára, hogy ad‐
digra úgyis kontyos nagy‐
mama lesz, aki sütit süt az
unokáknak, legalább úgy be‐
csapja magát, mint aki negy‐
ven felett tiniként viháncol
a közösségi oldalakon.

A huszadik századi stra‐
tégiák ‐ miszerint az ember
élete első harmadában ta‐
nul, a másodikban termel,
a harmadikban nyugdíjba
vonul ‐ a huszonegyedik
században már nem mű‐
ködnek. Még soha nem volt
ilyen jól képzett, jó fizikai
állapotú a középosztály,
mint napjainkban, ami jól
is jön a demográfiai muta‐
tók mellett.

Timár Tímea
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Túrára fel!

Istenszékéről a világ

Dédabisztra irányából hú‐
szan „futottunk” neki a
csúcsnak, és hál′Istennek
ugyanennyien fel is értünk.
A kirándulók 34 és 50 év
közötti személyek voltak. A
kapaszkodás szinte minden
izmunkat igénybe vette, in‐
duláskor még fáztunk, aztán
egyre inkább belemeleged‐
tünk. Több helyen sár, vihar
által földre döntött fa, sűrű
aljnövényzet gátolt, de min‐
denen átgázoltunk a cél ér‐
dekében. Nehéz volt, de a
csodálatos környezet, a „di‐
cső természet” minden fá‐
radtságunkért kárpótolt. Volt
ott minden, amit az ember
el tud képzelni egy ilyen
helyről: sudár ezüst‐ és vö‐
rösfenyők, színkavalkádba
öltözött lombhullatók, kris‐
tályvizű hegyi patak, szilárd
sziklaszirtek, túlérett, napon
aszalódott áfonyát kínáló
bozót, tapló és őzlábgomba,
szikrázó napsütés... Fenyő‐
tobozt, taplót gyűjtöttünk,
és a hegy derekából fakadó
forrás vizét ittuk. A tetőről
aztán messzire ellátni, vagy
amennyire a falvakat borító
füst engedi. Mert ugye ilyen‐
kor a szemét‐ és tarlóége‐
tések ideje van, ami nem
csak abban keseríti meg az
életünket, hogy beszívjuk az
ártalmas füstjét, hanem még
a kilátást is zavarja. Más tú‐
rázókkal is találkoztunk, aki‐
ket „szakemberek” vezettek
a csúcsra. Mi is több értékes
útbaigazítást kaptunk tőlük.

Lefele jövet már a megjelölt
turistaösvényt követtük.
Nem bántuk meg! 

„Meghirdetett túráinkra
bárkit szívesen látunk!”

Remélem, sikerült az ol‐
vasók érdeklődését felkel‐
tenem, és sokan fognak tu‐
ristabotot kezükbe a követ‐
kező napokban. A marosvá‐
sárhelyi EKE facebookos ol‐
dalán tájékozódni lehet afe‐
lől, hogy milyen túrákat szer‐
veznek még idén: gyalogtúra
a Torockói‐hegységbe (ok‐
tóber 27.), gyalogtúra a Kő‐
gombákhoz (november 3.),
honismereti túra Cifra‐Ka‐
lotaszegre (nov. 10‐11.), gya‐
logtúra a Siklód‐kőre (nov.
17.), gyalogtúra az Egyes‐
kőhöz (nov. 24‐25.), látoga‐
tás Nagyváradra és Debre‐
cenbe (nov. 30‐dec. 1‐2.),
Mikulás‐túra Istenszékre
(dec. 1.), évzáró túra a Be‐
kecs‐tetőre (dec. 16). A be‐
jegyzések a túra nehézségi
fokát is jelölik, illetve a tú‐
ravezető nevét és telefonos
elérhetőségét, akinél jelent‐
kezni kell.  

„A honlapunkon és a fa‐
cebookos oldalunkon meg‐
hirdetett hivatalos túráinkra
bárkit szívesen látunk, azt
azonban mindig hangsúlyoz‐
zuk, hogy mindenki a fizikai
felkészültségének megfelelő
túrát válasszon. A túráinkat
nehézségi szempontból osz‐
tályozzuk 1‐5‐ig, és ezt min‐
dig a honlapunkon feltün‐

tetjük. Az Istenszéke például
egy közepesen nehéz túra,
adhatunk neki egy 3‐as osz‐
tályozást. Általában a késő
ősszel, télen, kora tavasszal
meghirdetettek aránylag
könnyű túrák, maximum 3‐
as nehézségűek. A nehéz
magashegyi túrákhoz már
egy kis tapasztalat kell és
főleg felszerelés. A túrave‐
zetővel fel kell venni a kap‐
csolatot, aki ismerteti a ne‐
hézségeit, és mindenki el‐
döntheti, hogy ő ezt tudja
teljesíteni vagy nem. Ha pél‐
dául valaki egy magashegyi
túrára jelentkezik és még
nem volt ilyenen vagy még
könnyűeken sem vett részt,
akkor őt nem szívesen visz‐
szük magunkkal. Látványos,
könnyebb túránk van a Kő‐
gombákhoz, de egy festői,
szép túra a torockói is, vi‐
szont itt arra lehet számítani,
hogy jó meredekek a lejtők,
és ezért ez is közepesen ne‐
héz túrának minősül” – tud‐
tuk meg Unger Szabolcstól.  

„A vadállatok jobban 
félnek az embertől, 
mint fordítva”

Bevallom, tartottam attól,
hogy túránk során esetleg
vadállatokkal találkozunk,
aztán meg utólag azért érez‐
tem csalódást, mert mégsem
találkoztunk. Nemhogy med‐
vét, de még egy mókust sem

láttunk. Az EKE marosvá‐
sárhelyi fiókjának elnökétől
afelől is érdeklődtük, hogy
hogyan kerülhetnek el a tú‐
rázók egy esetleges nemkí‐
vánatos találkozást. 

„Vadállatokkal nagyon rit‐
kán találkozunk, baleseteink
nem voltak. Én nagyon sze‐
retem a fotózást, de lencse‐
végre még egy medvét sem
kaptam. A vadállatok álta‐
lában jobban félnek az em‐
bertől, mint mi tőlük. Az már
elég, hogyha egy társaságban
beszélgetünk, közben sípo‐

lunk, fütyülünk, a túrabottal
megütögetjük a fákat, ami‐
kor erdőben járunk, hogy
elijessze a vadállatokat. Azok
a támadások, amik történ‐
nek, és amikről hallunk, in‐
kább abból adódnak, hogy
az emberek csendben jár‐
nak. Meglepetésszerűen éri
az állatot az embernek a je‐
lenléte, és akkor félelmében
támad” – mondta el lapunk‐
nak a túrázás szakembere.  

Nemes Gyula
Fotó: Cseke Péter

Volt szerencsém és alkalmam baráti társasággal tú-
rázni, bevallom, életemben először. Fárasztó volt, de
megérte. Az Istenszékére másztunk ki, eléggé nehéz
terepen, mondhatni szinte „toronyiránt”. A lejövetelnél
egy „ekés” vezetett a kijelölt túraösvényre, így már
lazább volt az aljba érni. Túrákat az Erdélyi Kárpát
Egyesület (EKE) is szervez, ezekről lehet tájékozódni
az egyesület honlapján és facebookos oldalán. Az EKE
marosvásárhelyi fiókjának elnökét, Unger Szabolcsot
is megkérdeztük, hogy mikor, milyen túrákat szer-
veznek az idén, mit kell tudni ezekről, na meg, hogy
hogyan kerüljük el a vadállatokkal való találkozást. 
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Sokan a halottak napját
és a mindenszenteket szi-
nonimaként, egymás he-
lyettesítésre használják.
Pedig ez óriási tévedés,
ugyanis két külön ünnep-
napról van szó. Amiatt va-
lóban megtévesztő lehet
a két fogalom, hogy előb-
bit november elsején, míg
a másikat november má-
sodikán ünnepeljük, így
sokan gondolhatják, hogy
ugyanarról az ünnepről
beszélünk. A mindenszen-
tek napján az üdvözült lel-
kekről emlékezik meg a
katolikus egyház. Nyuga-
ton 609-ben tűnt föl elő-
ször ez az ünnep, amikor
május 13-án a Szűz Mária,
Vértanúk Boldogasszonya

és minden vértanúk tisz-
teletére IV. Bonifác pápa
felavatta a római Panthe-
on épületét. November
első napja a megemléke-
zés napjaként a 8. század-
ban, 741-ben, III. Gergely
idején jelent meg először.
Általános szokássá vált,
hogy mindenszentek nap-
ján a hozzátartozók rend-
be teszik halottaik sírját,
melyet virágokkal díszí-
tenek, és gyertyát gyújta-
nak a halottak üdvéért. A
halottak napja keresztény
ünnep az elhunyt, de az
üdvösséget még el nem
nyert, a tisztítótűzben lévő
hívekért. Az ünnepet min-
den évben november má-
sodikán tartják, mely a

naptárakban is szerepel.
Halottak napján szinte
mindenki gyertyát, mé-
csest gyújt meghalt sze-
retteikre emlékezve, és a
temetőkbe is nagyon so-
kan látogatnak ki, hogy
virágot vigyenek a sírokra.

A keresztény egyház hi-
vatalosan 998-ban celeb-
rálta először önálló ün-
nepként a halottak napját,
de a liturgiákban már az
időszámításunk szerinti
III. századtól megtalálha-
tók az ünnepre vonatkozó

feljegyzések. Széles kör-
ben pedig a XI. századtól
terjedt el a keresztény vi-
lágban. E heti összeállítá-
sunkban erdélyi egyház-
vezetők mondják el em-
lékeiket és gondolataikat
a halottak napjáról.

Halottak napja 
Erdélyben

VETÉSI László 
református szórványlel-
kész, a romániai refor-

mátus egyház szórvány-
ügyi előadója:

AKIKNEK GYERTYAGYÚJ-
TÓIK SINCSENEK… 

Gyermekkoromban még
gyertyafény nélküli temetői
időket éltünk. Nemhogy a
protestáns, de még román
testvéreink sem világítottak
halottak napján. A régiek
„nem csináltak nagy dolgot
a halottakból, emlékjelekből
és az emlékezésekből sem.
A fejfák elkorhadtak, sok‐
szor semmi sem került az
elhunyt fejéhez, még felirat
sem. „Jelentelen sírban
nyugszik” mondjuk az el‐
felejtettekre. Aztán különös
történet, ahogyan a magyar
katolikusság felől – a ma‐
gyar protestánsok mellett
– elfoglalta Erdély román
vidékeit is a halottak napi
világítás. De még mindig
vannak nagy, elszigetelt vi‐
dékek, ahol ma sem világít
a románság. Aztán jöttek
új, modern idők: nincs, kit
világítani. „Mert a legárvább,
akinek halottai sincsenek”
– írta Kányádi Sándor le‐

gendás versében. Az elhuny‐
tak nyomtalanul tűnnek el
egy újfajta kegyeletben: a
szétszórásban, a vízmosás‐
ban, a folyóvizekbe hullaj‐
tott hamvak nyomán. Nem
maradt hely a gyertyagyúj‐
tásra, nincs ahol emlékezni,
könnyet hullatni. Nálunk,
Erdélyben a kisebbségi túl‐
élés egyik fő eszköze lett a
temető, a síremlék, emlé‐
kezés, gyertyagyújtás. Mert
a túléléshez és reményhez
kellenek a „nagyok”. A ki‐
sebbségi sorsban, ha kihull
az emlékezet, elvész a biz‐
tonság is. Az emlékezéshez,
a kegyelethez pedig kell a
hely, ahol szeretteink, nagy‐
jaink mellett meg lehet állni,
erőt gyűjteni. Így lett Tamási
Árontól és a szétszórt Wass
Alberttől a Bolyaiakon át
Kós Károlyig Erdély sírem‐
lékek gyertyás zarándok‐
helye. Milyen szegények len‐
nénk a marosvásárhelyi, ko‐
lozsvári, dési, szamosújvári
temetők nélkül. Néhány éve
tudjuk, hogy két nagy ma‐
gyar találkozó van Kolozs‐
váron. Az egyik még a há‐
zsongárdi halottak napja és
a másik már a magyar na‐
pok. A kegyelet napján érez‐
zük újra, hogy ott együtt
vagyunk: „haza a mélyben”.
A temető még mindig a mi‐
énk, mert ott lüktet, világít
és magyar többségű a te‐
metői emlékező régi Ko‐
lozsvár – valameddig. No‐
vember elején elnézzük a
gyertyafényben pompázó
temetőket, Van‐e valaki, aki
erre azt meri mondani, hogy
nem méltóságos, hogy nem
szép? De legalább ennyire
szükséges is. Még Petőfi

Sándornak is a vélt, legen‐
dás székelykeresztúri‐tima‐
falvi sírjára is jut minden
évben virág és gyertya is. A
keresztúriak tudják, hogy
mekkora erő ez a (tév)hit:
itt van velük Petőfi. De a
legszomorúbbak a népte‐
lenül, élők nélkül maradt
településeken a halottak
napja, a gyertyafény nélküli
temetők. Amikor már nincs,
aki a sírokhoz kilátogasson.
Mert sajnos Erdély százegy‐
néhány elhagyott temető‐
jében, a kastélyok mögötti
nemesi sírkertekben ma
sem gyúl gyertyafény. Nem
gyűjtik össze a gazt, nem
takarítanak bozótot a hoz‐
zátartozók. A síremlékek
nem szabadulnak ki a kövek
a liánok, bokrok szorításá‐
ból. De ilyentájt miért nem
ballag fel valaki a Telekyek,
Bethlehenek, Bánffyak, Hal‐
lerek, Bélyek, Mikesek, Sán‐
dorok, Gálok, Wesselényiek
számtalan, gazdátlanul szét‐
dúlt sírkertjeihez? De jó azt
is látni, hogy dicséretes ha‐
gyomány kezd kibontakozni
kisebbségi intézményeink‐
ben, elsősorban az iskolák‐
ban, önkormányzatokban,
gyülekezetekben: számon
tartják jeles magyar nagy‐
jaik emléke mellett sírjaikat
is, és gondozzák azokat. Ma
már gyakran láthatunk még
vidéken is gondosan rendbe
tett, tanítói, lelkészi sírokat,
nemesi kriptákat, temetők‐
erteket, ahol ilyentájt gyer‐
tya is világít. Halottak nap‐
ján pedig – Kányádi után
szabadon – azt is leírhatjuk,
hogy a legárvábbak azok a
halottak, akiknek ma már
gyertyagyújtóik sincsenek.

dr. TÓDOR Csaba, 
székelykeresztúri 
unitárius lelkész:

KORMOS ABLAKTÁNYÉR

Egyszer volt egy kicsi ház,
most skanzen. A tiszta szo‐
ba, amit úgy neveztek, hogy
az első ház, balfelőli abla‐
kának kereszttel szegett
négy részének bal alsó ab‐
laktányérja valamiért kor‐
mos maradt. Így maradt
bontás előttről. Évtizedeken
keresztül. Most költöztem
belé, így ahogy elmélke‐
dem… A kályha keserű szá‐
jízzel tátog. Szürke, száraz
hamu maradt a nyelve he‐
lyén. Az ablak előtt állok. A
kormos, légyszaros ablakon
át nézem a novembert. El‐
seje van. Sokan jönnek vi‐
lágítani. Valami dohos szag
van a szobában, amit más‐
kor nem is vettem észre. A
kormos ablakon át nézek,
és zavar, hogy nem látok
tisztán. A temetőre vetül a
kilátás…, azaz nem is vetül,
hanem pontosan a nagy‐
szüleim sírját látom a nagy
vackorfa alatt. Ott vannak
egymás mellett. Jobb felől
az ükszülőm, kinek neve
András. Mellette, középen
dédszülőm, akit szintén

Andrásnak hívnak; és a má‐
sik szélén, bal felől nagy‐
szülőm, kinek neve Mihály.
Mindhárom sír le van födve
betonlappal. Nem akarok
ma kimenni, mert augusz‐
tusban jártunk ott. Virágot
vittünk a feleségemmel. Ő
fejkendőt viselt, én priccs‐
nadrágban voltam, s ráncos
csizmában. Gatyába rázot‐
tan álltam a gyümölcsöt ér‐
lelő melegben. Ma mindenki
megy, virágot visz. Van, akik
pontosan ma egy éve talál‐
koztak. Reneszánszi han‐
gulatú mécses ünnep. Visz‐
szafogva lakomázik a lélek
a mekkora nagy áldozatokat
hoztatok értelemben. A za‐
rándoklatok reneszánsza.
Az emlékezések reneszán‐
sza, a falu reneszánsza. A
házak elől elzarándokolt pa‐
dok reneszánsza. Felváltva
szól a muzsika: rezesbanda
és cigányzene felelgetnek
egymásnak. A piros rózsák
elhallgattak, a fehér krizan‐
témok esőre várnak a száraz
novemberi földben. Skanzen
és öregotthon. Lelkiisme‐
retnyugtatás és nyugati mál‐
naszedés. Sztivuitor és a
hálába került melós hálája,
hogy avanzsált. A temető is
kozmopolisz lett, ahová
megérkeztek a turkálós koz‐
mopoliták. Évente egyszer.
A Közbirtokosság úgy, ahogy
lekaszáltatta a burjánt. Vagy
a primár. Mindegy. Fázok.
Kilépek a kicsi házból, és
autóba ülök, és sodor ma‐
gával a kivilágított gyors‐
forgalmi út. Csak most vet‐
tem észre, az autó ablakán
át nézve, hogy elhagyott az
egyfajta melegség.
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dr. PUSKÁS Attila 
tanár-vallástörténész: 

AMIKOR ÉLÜNK, 
A HALÁL NINCS, 
AMIKOR Ő ELJÖN, 
MI NEM VAGYUNK...

‐ Egy római filozófus sze‐
rint nem szabad félni a ha‐
láltól. „Mert amikor én élek,
ő nincs, amikor ő jön, én
már nem vagyok.”  Ez a ci‐
nikus megfogalmazás azon‐
ban nagyon jól kifejezi a
halál misztériumát, amit a
jövőbeli‐jelen, a megfogha‐
tatlan‐kézzelfogható, a van‐
nincs kettősége jellemez. A
halálról halandó a bibliai
Lázáron kívül nem tud ér‐
demben beszélni, bármilyen
halálközeli élményben is
volt része. Érezzük a halál
leheletét, látjuk közelségét
családtagjaink, barátaink,
embertársaink halálakor,
érezzük az űrt és olykor az
igazságtalanságot, kérdőre
vonjuk Istent. De magát a
halált nem ismerjük, pedig
már‐már megragadtuk. 

Az ókori népek ezért nem
is foglalkoztak annyira a ha‐
lállal, mert teljesen termé‐
szetesnek tartották. Termé‐
szetközelségükből követke‐
zően egyértelmű volt, hogy
ami él, meghal, és az elhalt
test az örök körforgásban
a természet része. De mivel
érezték, hogy az ember nem
csak fizikai anyag, úgy gon‐
dolták, hogy létezik az al‐
világ, a halottak birodalma,
ami nem pokol, minden lé‐
lek itt lakozik, és még azt
sem lehet mondani, hogy
reménytelenül, mert az al‐
világban „a semmi sincs”.
Egyszerűen csak létezik,
mellettünk, vagy ahogyan
magyar nyelvünk kifejezi:
alattunk. A természeti val‐
lások hívei teljes mértékben
elfogadták a halál „életkö‐
zelségét”, ami egy teljesen
más állapot, de csak az élet‐
tel kapcsolatban értelmez‐
hető. Ezért nem is érezték
távol maguktól a halottakat.
Nem is temetőkbe temették
halottaikat, elköltöztették
őket a halottak városába,
un. necropolisokba. Nem
temettek, hanem költöztet‐
tek. És amikor ők, az élők

ünnepeltek, a halottak is
részesültek az ünnepből.
Nagyon érdekes, hogy a ró‐
mai Szent Péter bazilika
alatti necropolisban, ahová
Szent Péter apostolt kereszt‐
re feszítése után eltemették,
a sírok mellé lyukakat fúr‐
tak, ma is jól láthatók. Ami‐
kor a halottról a család la‐
komával – torral – megem‐
lékezett, legyömöszölték az
ételt és italt az alvilágba,
hogy együtt ünnepeljenek.
Nem tartották elérhetetlen
messzeségben a halottat,
csak éppen más helyen élő‐
ként tartották számon. Ezt
az együvé tartozást más‐
más dimenzióban szépen
kifejezi a már keresztény
örmények, görögök egyházi
szokása, akik nem az év egy
napját nevezik ki a halottak
napjának, hanem a „sátoros
ünnepek” – Karácsony, Hús‐
vét, Pünkösd utáni első nap
a temetőkbe mennek ha‐
lottaikhoz. Mert egyrészt
az, hogy ők éppen „fenn”
vannak és a többiek „lenn”,
relatív, másrészt élet és halál
összetartoznak. A keresz‐
ténységnek van viszont egy
igazi örömhíre is a termé‐
szeti vallásokkal szemben.
A kereszténység legnagyobb
örömhíre pontosan az, hogy
a semmi változatlanságában
reményt nyújt a feltámadás
hirdetése révén. Kevés olyan
vallás létezett az ókorban,
amely hitt a feltámadásban.
De a pozitívum, amit a ke‐
reszténység hirdet nem az,
hogy milyen jó, mert min‐
denki újra életre kel, ugyan‐
is nem mindenki szeretné
a jelenlegi életét visszakap‐
ni, és van, akinek a halál
megváltás. A kereszténység
pozitív üzenete az élet mi‐
nősége, amelyet az Istennel
közös életnek nevez, vagyis
egy teljesen tiszta, érdektől
mentes, kölcsönös bizalom‐
ban és egyetértésben kitel‐
jesedő élet mindenkivel –
Istennel, emberrel és ter‐
mészettel, remélhetőleg ön‐
magunkkal is.

BERSZÁN István, 
az Erdővidéki Reformá-

tus Egyházmegye 
esperese:

SZERETTEINK SÍRJÁNÁL
ÁLLVA, A FELTÁMADÁS
HITÉNEK LÁNGJÁT
GYÚJTJUK MEG 
A SZÍVÜNKBEN…

Ugyan elég későn szem‐
besültem a halottak napjával,
egyrészt, mert gyermekko‐
romban szüleimmel két re‐
formátus faluba mentünk,
ahol ugyan a sírokat rendbe
tették, virágokat is vittek, de
még a gyertyagyújtás nem
igazán volt divatban. Más‐
részt teológus koromban a
Házsongárdiba mentünk ki,
de jobban érdekelt a nagy‐
jaink sírja, mint az, hogy mit
is jelent ez a nap. Pedig a X.
század végétől, XI. század
elejétől már ünnepelte a ka‐
tolikus egyház. Reformátu‐
soknál az utóbbi pár évti‐
zedben vált szokássá, és eh‐
hez véleményem szerint
nagyban hozzájárult az a
tény, hogy vidékről nagyon
sokan elmentek, elvándorol‐
tak a nagyobb ipari váro‐
sokba, újabban pedig kül‐
földre, s ez az alkalom, ami‐
kor „illik” hazajönni, virággal
s mécsesekkel feldíszíteni a
sírt. Ilyenkor találkoznak a
rokonok, a barátok, ez min‐
denképpen jó dolog, ha le‐
hetőségem van, én magam
is gyakorolom a temetőkbe
való kijárást. Véleményem
szerint ez az élőknek fonto‐
sabb, azoknak, akik emlé‐
keznek, s az emlékezés foly‐
tán talán önmagukban, a

múltjukból sok mindent fel
tudnak dolgozni, elrendezni,
esetleg egy kicsit megnyu‐
godni. Ezért mondom, hogy
nekünk, élőknek van erre
nagyobb szükségünk. A sze‐
retteinkről való megemlé‐
kezést nem lehet egy naphoz,
alkalomhoz kötni, azt máskor
is lehet, kell gyakorolni, akár
temetőkben, templomokban,
vagy a magunk „belső szo‐
bájában”. A szokások vidé‐
kenként változnak, immár
felekezetre való tekintet nél‐
kül, mert minden változik ,
s jönnek új érzések, gondo‐
latok, gyakorlatok. Ami nem
okoz számunkra gondot, lel‐
kiismeretfurdalást, nos azo‐
kat a szokásokat nem kell
megvetni. Mi a helyzet a kül‐
sőségekkel? Szeretteink sír‐
jánál állva a feltámadás hi‐
tének lángját gyújtsuk meg
szívünkben. Ezért a hitért
imádkozzunk, amely bera‐
gyogja egész földi életünket
és a halál árnyékának völgyét
is. Megvigasztal, békességet
és bizonyosságot ad az el‐
költözöttek tekintetében, és
erőt ad, hogy jobban figyel‐
jünk azokra, akik még itt
vannak velünk, közöttünk.  

SZABÓ Előd, 
ürmösi unitárius 

lelkipásztor:

HATÁRTALAN SZERETET

November elseje rendkívüli
nap az évben. Kevés olyan
nap van, amelyen pontosan
tudom a legtöbb rokonomról,
barátomról, hívemről, hogy
mivel tölti idejét. Talán kará‐
csony mellett ez a másik ilyen

nap, és akárcsak karácsony,
halottak napja is azért olyan
fontos, mert a családról, a
szeretetközösségeinkről szól.
Halottak napján olyan han‐
gulat száll a mi világunkra,
amilyenre ritkán van példa
mindennapjainkban: csend,
alázat, egymásnak szánt idő.
Erre a hangulatra emlékszem
gyermekkorom idejéből. Em‐
lékszem a készülődésre, amint
édesapám elment rendbe ten‐
ni a sírokat. Néha mi is elkí‐
sértük. Aztán eljutottunk a
távolabbi nagymamához is:
a sírnál a számunkra isme‐
retlen nagyapa emléke, a ház‐
ban pedig az alázatos, ben‐
nünket örömmel és kaláccsal
fogadó nagymama egyformán
fontos volt. Ma is ebből áll ez
a nap. Távolra sodródva az
otthoni tájtól most más családi
közösségben ugyanezt a han‐
gulatot érzem. A világ meg‐
változott, felgyorsult, és most
még jobban esik, ha van né‐
hány csendes, áhítatos óra,
amikor egymásra figyelünk,
magunk számára újrafogal‐
mazzuk a szeretet fontosságát,
a szeretetét, mely ezen a na‐
pon egymással és az örökké‐
valóság más tájaira költözöt‐
tekkel egyaránt összeköt.
Ahogy nekem is távol vannak
a családi sírok, úgy ma már
egyre több embernek, fiatal‐
nak még távolabb van. Ők
nem tudnak hazatérni, de hi‐
szem, hogy a síroktól távol is
meg‐meggyúl egy‐egy gyertya,
le‐lehull egy‐egy könny és fel‐
elevenedik sok szép emlék, s
a szeretet kötelékei térbeli és
időbeli, élet és halál közötti
határokat győznek le. A nap
áldása lenne, ha ebből a csend‐
ből, alázatból, egymásra fi‐
gyelésből és a szeretet igé‐
nyéből a gyertyák ellobbanása
után is maradna. „Isten sze‐
retet, és aki a szeretetben ma‐
rad, az Istenben marad, és Is‐
ten is őbenne.”

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

(képanyag: 
Deák András, Nagy-Bodó

Szilárd, Nemes Attila)



Ezek szerint aggodalom‐
ra ad okot, hogy a hazai ok‐
tatók jelentős arányban nem
támogatják a jelenlegi de‐
mokratikus rendszert, és
igen alacsony a tolerancia‐
szintjük a különböző tár‐
sadalmi csoportokkal szem‐
ben. Tíz oktatóból nyolc
szegregálná a roma diáko‐
kat, és az is beszédes adat,
hogy a tanárok közül többen
gondolják úgy, hogy Ion An‐
tonescu marsallnak pozitív
szerepe volt az ország tör‐
ténelmében, mint ahány
szerint negatív. (Az, hogy a
romániai zsidók deportálá‐
sát orkesztráló Antonescu‐
ról hogyan vélekednek a pe‐
dagógusok, a szakosodá‐
suktól is függ: a vallás‐ és
romántanárokban inkább
él pozitív kép róla, mint a
zenét, rajzot vagy társada‐
lomtudományokat tanítók‐
ban.)

Miközben a pedagógusok
87 százaléka véli úgy, hogy
Románia számára a demok‐
rácia egy jó vagy nagyon jó
opció, egy másik kérdésnél
már 45% diktatúrapártinak
mutatkozik: azt is jónak tar‐
tanák, ha Romániát egy, a
parlament hatáskörét meg‐
nyirbáló, a választási rend‐
szert korlátozó politikus ve‐
zetné. A megkérdezettek 14
százaléka azt is örvende‐
tesnek tartaná, ha az ország
kilépne az Európai Unióból,
ugyanennyien fogadnák el
a katonai diktatúrát, és alig
kevesebben (11%) egy po‐
litikai pártok és választások
nélküli, egyházuralta rezsi‐
met. Ami ennél is megdöb‐
bentőbb: ezeket a válaszo‐
kat főleg a fiatal, 35 év alatti
oktatók adták!

Sokatmondó az is, hogy
milyen intézményekben bíz‐
nak leginkább a hazai pe‐

dagógusok: a katonaságban
(79%), az egyházban (62%)
és a rendőrségben (59%).
Csupán 8 százalék szavaz
bizalmat a politikai pártok‐
nak, 15% a parlamentnek
és 19% a kormánynak. De
a java csak ezután követ‐
kezik: a romániai oktatók
több mint fele, egész pon‐
tosan 59%‐a elutasító ma‐
gatartást tanúsít a drogfo‐
gyasztók, 54%‐uk az alko‐
holisták, 43%‐uk pedig a
romákkal szemben. A kö‐
vetkező negatívan megítélt
társadalmi kategória a ho‐
moszexuálisoké: az oktatók
38%‐a viszonyul negatívan
hozzájuk, 34% a más nyel‐
vet beszélőket (többek kö‐
zött minket, magyarokat is),
33% pedig azokat a párokat
is elutasítja, akik nincsenek
összeházasodva.

Valamelyest „megnyug‐
tató”, hogy a városi tanárok
elfogadóbbak a bevándor‐
lókkal, más etnikumúakkal
szemben, mint vidéken ok‐
tató társaik. Továbbá, 86%‐
uk gondolja azt, hogy rossz
a családon belüli erőszak,
ugyanakkor a gyerekverést
csupán 68%‐uk utasítja el.
Az öngyilkosságot 67, a ha‐
lálbüntetést 59 százalékuk
tartja elfogadhatatlannak,
viszont 9% a válásról, illetve
10% a házasság előtti sze‐
xuális együttlétről is ugyan‐
így gondolkodik.

A szakmájukra vonatko‐
zóan is meglepő nézeteket
vallanak a romániai peda‐
gógusok: úgy vélik, hogy a
hazai oktatási rendszer
jobb, mint a nyugati. Igaz,
ez a felsőbbrendű hozzáál‐
lás régiónként változik: míg
az ország középső részén
csak 25 százalékuk véleke‐
dik így, addig Olténiában és
Bukarestben a többség ezt

vallja.
Kérdés, hogy a felmérés

adatai mennyire reprezen‐
tatívak a hazai magyar tan‐
ügyi káderekre nézve; va‐
lószínűleg semennyire, hi‐
szen a közvélemény‐kutatók
általában nem szoktak kí‐
nosan vigyázni arra, hogy
a kisebbségek is számará‐
nyuknak megfelelően sze‐
repeljenek a vizsgált popu‐
lációkban, így a fenti kimu‐
tatásban is legfeljebb a ré‐
giónkénti bontások mérva‐
dóak, többé‐kevésbé. Azt
viszont melegen ajánljuk
nekik, hogy egy következő
hasonló felmérésben a „cei
șapte ani de acasă” kérdés‐
kört is vizsgálják, mert vá‐
sárhelyi tanár ismerősök
mesélik, hogy még a város
elitebb líceumaiban is egyes
kollégák bizony meglehe‐
tősen ápolatlanok, nem túl
kellemes illatúak, az össze‐
piszkított vécét nem húzzák
le maguk után, megköny‐
nyebbülés után nem mos‐
nak kezet, meg egyéb ha‐
sonló gusztustalanságokat
művelnek.

Egy olyan, a diákok köré‐
ben végzett felmérés adatait
is szívesen megnéznénk,
hogy tanáraik milyen mér‐
tékben alkalmazzák még ma
is a régi (egyébként anno jól
bevált) makarenkói módsze‐
reket, hiszen erre vonatkozó
tanulmány nincs; már az is
csak elvétve kerül be az öt‐
órás hírekbe, ha a diák mo‐
lesztálja fizikálisan a tanárát,
mivel már annak sincs kü‐
lönösebb hírértéke (lásd: ré‐
gebb a tanárok maguktól ad‐
ták le a tananyagot, manap‐
ság úgy kell kiverni belőlük).

Apropó, Makarenko bácsi
(aki egy ízben egyenesen
az írógépét vágta egyik zsi‐
dózó tanulója fejéhez, majd

a székével támadt rá, de
szerencsére lefogták, mi‐
előtt nagyobb baj lett volna
a dologból) – végezetül
hadd említsük meg néhány
egykori követőjét az egyik
marosvásárhelyi iskolából,
természetesen az intézmény
megnevezése, nevek és a
teljesség igénye nélkül:

– a matektanárt, aki
ugyan soha nem csapott
meg, de a renitenskedő di‐
ákot bevágta a katedra alá,
hogy csak úgy nyekkent,
ahol aztán óra végéig tip‐
pelgethettük, hogy vajon
hány napja mosott lábat
utoljára

– a törcitanárt, aki a nagy
elődhöz hasonlóan szintén
székkel fegyelmezett, ami‐
kor nagyon feltoltuk a cu‐
korkáját, a táblába verte a
fejünket többször egymás
után, ha a tábla elé akasztott
világtérképen Észak‐Ame‐
rikában vagy Japán környé‐
kén kezdtük keresni Mada‐
gaszkárt, és még a lányokat
is úgy vágta olykor nyak‐
szirten, olyan buldózeresen,
hogy az ajtóig repült a kor‐
delucájuk

– a magyartanárt, aki ad‐
dig tartott a katedra mellett
félguggoló‐állásban, felemelt
sarkakkal és feltartott ke‐
zekkel, amíg reszketni kezd‐
tünk, vagy már ki se kérez‐
kedtünk pisilni

– a tornatanárnőt, aki
apró kezecskéjével olyan
sistergős pofot tudott leke‐
verni, villámgyorsan és ki‐
védhetetlenül, hogy utána
tíz percig az iskolacsengőt
véltük hallani fél füllel, és
még a kosárpalánkot se ta‐
láltuk el a labdával

Az egyetlen rejtély csak
az, hogy vajon miért esik
jól ezeket felidézni?

Molnár Tibor
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Tanár úr kérem...
Döbbenetes dolgok derülnek ki a romániai pedagó-
gustársadalomról az Oktatás a demokráciáért a ro-
mániai iskolákban (Educație pentru democrație în
școlile din România) nevet viselő, a Babeș–Bolyai
Tudományegyetem (BBTE) munkatársai által végzett
friss kutatásából, melynek készítői 1427 oktatót in-
terjúvoltak meg: például az, hogy a hazai oktatók
közel fele diktatúra- és halálbüntipárti, és úgy gondolja,
hogy a homoszexualitás elfogadhatatlan, így nem
csoda, hogy a kutatás végkövetkeztetései sem valami
optimisták.
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Emlékez(tet)ő gondolatok – ’56-ról

Sokan és sokféleképp em‐
lékeznek ’56‐ra. Sokan és
sokféleképp minősítik a tör‐
ténéseket. Népfelkelés, for‐
radalom, szabadságharc?
Magam úgy vélem, mind a
három. Egy háromlépcsős
történet, amely a világ köz‐
véleményének a figyelmét
– sajnos csak kis időre –
egy kis nemzetre irányította.
Arra a nemzetre, amely öne‐
rejéből próbálta meg lerázni
magáról, a mások néma asz‐
szisztálása mellett rárakott
rabbilincset. Arra a nem‐
zetre, amely nem mérlegelt,
amikor lehetőségét – vagy
talán csak reményét? – látta
annak, hogy élhet(ne) más‐
ként is.

Sok ezren, majd sok tíz‐
és százezren kiáltották han‐
gosan: „Ruszkik, haza!” S ez
lett a mindenki számára el‐
fogadható közös nevező. A
hatvankét esztendővel ez‐
előtti őszi napok fergeteges
forgatagában talán ez volt
az egyetlen kívánság/köve‐
telés, amivel szinte kivétel
nélkül mindenki egyetértett
az országban. Parasztok és
munkások, diákok és kato‐
nák, bolti eladók, postások,
vasutasok, tanárok…

S hogy képes‐e egy ilyen
mondat összekovácsolni egy
nemzetet? Pontosabban
nemzetté nemesíteni egy
népet? Úgy gondolom, igen.
Minden pátosztól mentesen

fogalmazhatjuk meg: igenis
képes. Látva, olvasva a for‐
radalom és szabadságharc
egykori résztvevőinek em‐
lékezéseit, kézbe véve a kü‐
lönböző kötetekbe össze‐
gyűjtött írásokat, a szemé‐
lyes emlékezéseket és a kü‐
lönböző lapokban, folyóira‐
tokban közreadott interjúk‐
ban megfogalmazott gon‐
dolatokat, fejet hajtva és
gyertyát gyújtva a kivégzet‐
tek sírjainál, elmondhatjuk:
él ’56 emléke. 

S hogy meddig és miként?
Ez az igazi, a valós kérdés.
Megértjük‐e és képesek va‐
gyunk‐e/leszünk‐e továb‐
badni mindazt, amit eleink
ránk örökítettek egy tiszta,
hiteles, sokszínű forrada‐
lom, szabadságharc törté‐
netéből? Mert ’56 szellemi‐
ségének kell továbbélnie!
Annak a magyarságot eggyé
kovácsoló történésnek,
amely megismételhetetlen.
Olyan történetről van szó,
amely nemcsak a trianoni
(1920), majd párizsi (1947)
békediktátumokkal európai
kis országgá zsugorított Ma‐
gyarország határain belül
élő nemzettársainkat fogta
meg, hanem azokat is, akik
az elszakítottságukban is
megőrizték magyarságukat.
Azok, akik aggódva – de
egyben reménykedve – fi‐
gyelték a Magyarországról
érkező híradásokat, úgy

érezhették: érdemes ma‐
gyarnak lenni és megma‐
radni annak.

Az „érdemes magyarnak
lenni” gondolat kell, kellene,
hogy megérintsen bennün‐
ket, és adjon erőt, biztatást
a számunkra a jövő évszá‐
zadokra is. Mert erő, akarat,
kitartás és önmagunkba ve‐
tett hit nélkül nem lesz,
nincs lehetőség a tovább‐
lépésre és a továbbélésre!

Több mint ezeregyszáz
esztendős Kárpát‐medencei
létezésünk, a hagyománya‐
inkhoz, nyelvünkhöz, kul‐
túránkhoz való ragaszko‐
dásunk volt mindig az, ami
átsegített bennünket a szin‐
te reménytelen helyzeteken.
S ahhoz, hogy erőt merít‐
hessünk az elkövetkező ne‐
hézségek leküzdésére, kell,
hogy legyenek múltbéli fo‐
gódzóink. A legközelebbi
ilyen a hatvankét évvel ez‐
előtti magyar feltámadás,
1956 népfelkelése, forra‐
dalma és szabadságharca.
Ma még itt vannak közöt‐
tünk azok, akik megélték
és átélték a felemelő napo‐
kat, és itt vannak velünk lé‐
lekben – és remélem sokak
szívében – azok, akik élet‐
üket adták a magyar sza‐
badságért, egy reménybeli
demokratikus Magyarorszá‐
gért. Itt vannak velünk a
sokszor kigúnyolt, lenézett
„pesti srácok”, a vitáik elle‐

nére is az ellenségnek
ugyanazt tekintő szabad‐
ságharcosok – Corvin közi‐
ek, Tűzoltó utcaiak, Széna
tériek, a „pécsi láthatatla‐
nok”, Dunapentele harco‐
sai… –, a kommunista múlt‐
jukkal szembefordulók, a
hétköznapok hősei, vasuta‐
sok, postások, tűzoltók. És
a sort hosszan illene foly‐
tatni. Ezért is fontos, hogy
a nemzet emlékezetéből ne
essenek ki, megmaradjanak
hőseink. Ők nem az utókor
által „kreált hősök”. Nem
olyanok, mint akik 1945
után a nem igazán létező
partizánok közül kiemel‐
kedtek, s példaképpé állít‐
tattak a fiatalok és a magyar
nép elé.

Mintegy három és fél év‐
tized szükségeltetett ahhoz,

hogy 1956 ismét csillag le‐
hessen, utat/irányt mutató
és adó. A kérdés most már
csak az: akarjuk‐e, szeret‐
nénk‐e, képesek vagyunk‐
e a kijelölt irányt követni?
Akarjuk‐e, hogy egy európai
kis nemzet megmaradjon,
például szolgálhasson má‐
sok számára, és büszke le‐
gyen múltjára úgy, hogy tud‐
ja, évezredes történelmében
voltak olyan időszakok és
történések is, amelyek nem
tartoznak a nemzet virtuális
történelemtankönyvének fé‐
nyes lapjaira, de a múltunk‐
ból azok sem kitagadhatók.
Egy magára valamit is adó
nemzet vállalja történelmé‐
nek minden részletét, és le‐
gyen különösen büszke arra,
amikor magára hagyatva,
csak mások erkölcsi támo‐
gatását bírva képes volt
olyan tettekre, amiért a vi‐
lágtörténelembe is be
kell(ene), hogy írják a nevét,
csupa nagybetűvel!

Ilyen nagybetűs történet
1956. S hogy az is maradjon,
azért sokat kell még ten‐
nünk. Emlékezni hőseire,
emlékeztetni magunkat és
másokat a történtekre, meg‐
őrizni szellemiségét és to‐
vábbadni az összefogást su‐
galló üzenetét! Ha ezt tesz‐
szük, helyesen cselekszünk.

Szakály Sándor 

A szerző a VERITAS Tör-
ténetkutató Intézet főigaz-
gatója, tanszékvezető egye-
temi tanár (Károli Gáspár
Református Egyetem)

1956. Sokaknak csak egy évszám, de nekünk, magyaroknak annál sokkal több!
Egy európai kis ország, a szétszakított magyar nemzet 20. századi történelme
soha nem feledhető szabadságküzdelmének legtömörebb összefoglalója. Négy
szám egymás mögött, s minden benne! 1956 októbere–decembere a legnemesebb
szabadságeszmény remélt megvalósulásának ideje. Egy kommunista diktatúrába
kényszerített ország népének szembefordulása a hatalmon lévőkkel és a meg-
szállókkal. A meghajlított gerinc kiegyenesedésének az ideje, a népből ismét
nemzetté válás időszaka.
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bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

Változások a Ladies háza táján 

A marosvásárhelyi 2. ligás
női labdarúgócsapat, a La-
dies a 2018–2019-es
idénytől kezdődően a hazai
bajnokság 1. csoportjában
szerepel, edzője pedig Mi-
hály Sándor, a Szász Albert
Sportlíceum testnevelőta-
nára, míg a sportigazgatói
feladatokat továbbra is
Székely András látja el. A
Ladies–Atletic Club Onix
Râmnicu Sărat 5. forduló-
beli hazai bajnoki találko-
zó után sikerült mindket-
tőjükkel beszélgetnem. 

Új edzővel, új játékosok-
kal az 1. értékcsoportban 

Jó úton halad a Ladies

A fent említett találkozót
a Ladies 0–1 arányban
ugyan elvesztette, viszont
elszántan, jól játszottak a
lányok, de sorra puskázták
el a jobbnál jobb helyzetei‐
ket. Mihály Sándor, az együt‐
tes nyáron kinevezett edzője
így összegezett: 

– Vereséget szenvedtünk,
habár nagy odaadással fut‐
balloztak a lányok – ezért
meg is dicsértem őket –, de
a labda sehogy sem akart a

hálóba kerülni. Amúgy ör‐
vendünk, hogy egy jó csa‐
patot sikerült kialakítanunk
a Marosvásárhelyen és a
környező településeken élő
lányokból. A csapat jól ját‐
szik, viszont az utolsó 30
méteren kell jobban kon‐
centrálniuk, hogy a táma‐
dások befejezése sikeresebb
legyen. Ez sokszor a pályák
minősége miatt nem sikerül,
de az egyéni képzés is mér‐
vadó, habár próbálunk szer‐
vezetten támadni: lerakni a
labdát, kombinációkat ki‐
alakítani, az ékek felé ját‐
szani. A nehézség az, hogy
a lányfoci nem annyira szer‐
vezett, mint a férfi, ezért
sokszor az ellenfelek játé‐
kosai össze‐vissza rúgják a
lasztit, példa erre a mai ta‐
lálkozó is. Mi épp ennek az
ellenkezőjét próbáljuk elér‐
ni, de bízom benne, hogy
az edzések során jobban
összeszoknak a lányok, és
a bajnokság második felére
annyira összeforr a csapat,
hogy jobb eredményeink
lesznek, sőt tudni kell azt,
hogy egy edző munkájának
eredménye három hónap
után látszik – mondta el Mi‐
hály, aki azt is hangsúlyozta,
hogy az idei bajnoki évadtól
kezdődően nagyon kiegyen‐
súlyozott csoportban sze‐
repelnek. Ez látszik az ered‐
ményeken is, hiszen sok
mérkőzés kimenetele alakult
döntetlenre, és nagy gólkü‐
lönbségek nincsenek, vi‐
szont hosszú kiszállások

árán jutnak el a csoport ta‐
lálkozóira például Konstan‐
cára, Románvásárra (Ro‐
man), Bákóba, akár Jászvá‐
sárra. 

Partnerkapcsolat 
előtt a Ladies

A bajnokság első öt mér‐
kőzését a következőképpen
elemezte Székely András, a
Ladies sportigazgatója: 

– A bajnokságban eddig
öt fordulóra került sor, mi a
nyitómérkőzésen a Navobi
Jászvásárt győztük le, aztán
előbb Székelyudvarhelyen
a Vasas 2 Femina ellen, majd
hazai pályán a szászrégeni
Viitorul SK ellen játszottunk
döntetlenre, aztán Kostan‐
cán a Selena SN otthonában,
végül hazai pályán, a kiváló
nagyadorjáni Dorman pá‐
lyáján szenvedtünk veresé‐
get a râmnicu‐sărat‐i Atletic
Onix ellenében. Mégis jó
úton haladunk, az eddigi
eredmények ellenére is, hi‐
szen kezd összeszokottabbá
válni az együttes – jegyezte
meg Székely.

Az edzésekről a követke‐
zőket mondta el a Ladies
sportigazgatója: 

– Heti három edzést tar‐
tunk a nagycsapattal a Ví‐
kendtelepen, azaz kedden,
szerdán és pénteken, ugyan‐
akkor Jedden a nagypályán
is tartunk heti egy edzést.
Augusztus folyamán az
együttes leigazolt nyolc 10‐
12 éves kislányt a klub kor‐

osztályos együtteseibe. A
testnevelőtanárukkal fogjuk
felvenni a kapcsolatot a kö‐
zös együttműködés remé‐
nyében, de ugyanakkor re‐
méljük, hogy az MSE‐vel is
partnerségi kapcsolatot ala‐
kíthatunk ki – említette Szé‐
kely, aki azt is elárulta, hogy
a nagycsapat játékosainak
havonta bizonyos juttatást
is tudnak biztosítani. 

A Ladies Ifjúsági 
Liga-tornákon 
is részt vesz

A klub gyerek‐ és ifjúsági
együttesei az ősz folyamán
megrendezendő, három If‐
júsági Liga‐tornán is részt
vesznek, többek közt Besz‐
terce, Szászrégen és Csík‐
szereda korosztályos csapa‐
taival együtt. Ezek jelentő‐
ségéről a következőket jegy‐
ezte meg Székely András:

– A legelső hasonló jellegű
tornára szombaton, Szász‐
régenben kerül sor, ahol hat
csapat vesz részt, és 8+1‐
es felállításban lépnek pá‐
lyára a lányok. Ez az Ifjúsági
Liga a 2018–2019‐es idény‐
ben opcionális a csapatok‐
nak, de a 2019–2020‐as
idénytől kezdődően minden
romániai női együttes szá‐
mára kötelező lesz, hogy if‐
júsági alakulattal is rendel‐
kezzen. Addig mi egy jól
összeszokott keretet kell ki‐
alakítsunk, hiszen a hazai
föderáció anyagiakat áldoz
erre, így alulról kell minél

Székely lánya Kolozsváron tanul és futballozik

Székely András 15 éves lánya, Kincső
Kolozsváron tanul testnevelő szakon, és
ezzel párhuzamosan futballozik is a Ko‐
lozsvári Olimpia Ifjúsági Központjánál,
ahová az ország legtehetségesebb, 2003–
2004‐es korosztályú női labdarúgói vannak
toborozva. A tehetséges Kincső 13 éves
korától kezdődően került Kolozsvárra, je‐
lenleg korosztályos román válogatott játékos
is. 

– Egy merész döntésünk volt, hogy el‐

engedtük Kincsőt egyedül Kolozsvárra. Jól
tanul, habár előtte is a vásárhelyi Dr. Bernády
György Általános Iskola jeles tanulója volt,
holott akkor heti öt edzésen és egy mér‐
kőzésen volt jelen. Örvendünk, mert jól al‐
kalmazkodó, erős egyéniség, akivel nagy
szerencsénk van, jól tanul. Kolozsváron a
Iuliu Hateganu Általános Iskola együttesével
országos bajnok volt, jól összeszokott tár‐
saságban bizonyított – mondta el büszkén
Székely András. C.F.A.
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Előző rejtvényünk helyes megfejtése: – Ma még henceg a palotájában, aztán holnap ő is csak egy egyszerű csali.

A Pegasus SK veretlen a bajnokságban 

A 2013‐ban alapított marosvásárhelyi Pegasus SK
junior 3‐as lánycsapata (2004–2005‐ben születettek)
veretlen a bajnokságban, miután szombaton is győzni
tudott hazai pályán: a jeddi Benedek Elek Gimnázium
sporttermében sorra került találkozón Sebastian
Haidu testnevelőtanár által edzett lányok ezúttal
38–33‐ra győzték le a nagybányai Phoenix együttesét
a 6. forduló keretében. A gólokat Moldovan Anita
(12), Teodora Damian (10), Selena Stavariu (7), Ale‐
xandra Pop (4), Daria German (2), Virág Linda (2) si
Márton Evelin (3) szerezték.  

A csapat 9 tagja – akikkel az együttes a tavaly az
országos junior 3‐as bajnokságban a 6 helyen végzett
79 csapat közül – , a bajnokság elején a nemrég
megalakult CSM csapatához igazolt (edző: Andrea
Luca), így a jelenlegi csapat mindössze három hónapja
játszik együtt ebben a felállításban, ezért is dicséretet
érdemelnek. 

A következő fordulóban a lányok Nagybányán lép‐
nek pályára a helyi ISK 2 Nagybánya ellen. C.F.A.

több korosztályt kialakít‐
sunk. 

Például Székelyudvarhe‐
lyen a 2007–2008‐as gene‐
ráció már második éve sze‐
repel a Hargita megyei kor‐
osztályos ifjúsági bajnok‐
ságban, emellett még három
korosztályos együttesük is
van, amely bajnokságban
szerepel, sőt most érik be a
2002–2004‐es korosztályú
gyerek korcsoportjuk, akik
a felnőttcsapatnak nevelik
ki a játékosokat – fejezte be
gondolatát Székely, aki azt
is elmondta, hogy a klub
edzőfelszerelésekkel látta
el a lányokat, amelyre büsz‐

kék a játékosok.

Kik a felnőttcsapat 
tagjai?

Az egykori ASA‐tól né‐
hány játékos a Ladieshez
igazolt (Ambrus Beáta, Vâgă
Camelia, Crina Tămaș, Rusz
Orsolya és Adorján Szidó‐
nia), ezek mellet három fi‐
atal, meghatározó játékos
is visszatért, akik a tavasszal
nem voltak a keret tagjai:
Tóth Evelin, Jáni Dorottya
és Csóka Antónia. Szintén a
Ladiesnél kölcsönben sze‐
repel egy tehetséges 17 éves
lány, Debora Dărăban is, aki

eddig a Bihar‐megyei Sport‐
ing Lugaș együttesében fut‐
ballozott. 

A Ladies felnőtt együtte‐
sének a jelenlegi kerete a
következő: Papp Timea és
Horváth Ștefana‐kapusok;
Rusz Orsolya, Soó Emőke,
Soó Izabella, Vâgă Camelia,
Andrea Golea, Ambrus Be‐
ata, Adorján Szidonia, Crina
Tămaș, Tóth Evelin, Jáni Do‐
rottya, Nagy Krisztina, Nagy
Laura, Nagy Enikő, Fekete
Andrea, Csóka Antónia, Mă‐
dălina Lazăr, Deborah Dă‐
răban, Miruna Sărac és Ba‐
rabási Salomé‐mezőnyjáté‐
kosok. C.F.A.
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A 2018-as bolyais gólyatábor margójára
Október12–14. között Marosfőn került sor a hagyo-
mányossá vált bolyais gólyatáborra,amelyen a Bolyai
Farkas Elméleti Líceum újdonsült gólyái, azok mentorai
és szervező diákok vettek részt. Az eseménynek a
marosfői Hagymás-panzió adott otthont.

A gólyatábor adminiszt‐
ratív főszervezője, a Bolyai
Diákszövetség titkára, Illyés
Györfi Barbara – aki egyben
a MAKOSZ (Romániai Ma‐
gyar Középiskolások Szö‐
vetsége) aktív tagja – , a há‐
rom nap eseményeit foglalta
össze:

„Örülök, hogy a gólyák és
a mentorok részéről min‐
denki jelen tudott lenni ezen
a hétvégén, sajnos a szer‐
vezői csapatot csak kis lét‐
szám képviselhette. Az ele‐
jén tartottam attól, hogy
nem zajlik le zökkenőmen‐
tesen a tábor, de kellemesen
csalódtam, ugyanis konflik‐
tus‐ és veszekedésmentes
volt a programsorozat. A
három nap sűrű volt, hiszen
rengeteg feladatot kellett
megoldjanak a táborozók
csapatonként, illetve egyé‐
nileg. Az összegyűlt társaság

pedig nagyon színes és köz‐
vetlen volt, így számtalan
emlékezetes percet éltünk
át együtt. A tábor célja ter‐
mészetesen az, hogy jobban
megismerjük egymást, mi‐
nél többet haladjunk az
egyéni és a csoportos tán‐
cokat illetően, emellett per‐
sze a szórakozás sem ma‐
radhatott el. Ennek érde‐
kében jónéhány összerázó
jellegű, közös játék is sze‐
repelt a programban. A gó‐
lyák tánca és az egyéni tán‐
cok mellett a legnagyobb
hangsúlyt a mentortáncra
fektettük, amely egy közös
táncban összefoglalja a gó‐
lyákat, a mentoraikat és a
rendezvény szervezőit is
egyben.

A diákok nyitottak, am‐
bíciózusak voltak, gyorsan
tanultak. Nem könnyű 45
diáknak táncot tanítani,

ugyanis mindenkinek más
a stílusa, személyisége, de
fegyelemmel és odafigyelés‐
sel nagyon hamar elsajátí‐
totta mindenki a koreográ‐
fiát” – mondta el a diákok
által Barbiként becézett bo‐
lyais gólyabál‐főszervező.

Illyés Györfi Barbarával
együtt a gólyatáborban részt
vett még Szabó Blanka tánc‐

oktató, a marosvásárhelyi
Bounce Factory Dance Stu‐
dio Romania alapítója, Farc‐
zádi Róbert táncoktató, a
szintén vásárhelyi SRG Pro‐
duction egyik alapítója,
ugyanakkor Péntek Balázs
a gála főszervezője, Papp
Zsófia, a gólyabál kreatív
főszervezője, a különböző
munkacsoportok koordiná‐
torai és nem utolsó sorban
a gólyák – Kiss Péter és Gi‐
liga Orsolya (IX. A), Szász
Péter és Bighirel Orsolya
(IX. B), Szilágyi Bálint, Ador‐
jáni Sára és Dósa Bíborka
(IX. C), Tompa Ferenc és Ji‐
tianu Rosemarie (IX. D),
Vass Péter és Kiss Zoltán
(IX. E), Csegzi Andrea és

Szász Blanka (IX. F) és Ku‐
pán Zsolt (IX. G) – , illetve
mentoraik: Székely Orsolya
és Váradi Csaba, Szitai Er‐
zsébet és Czimbalmos Sza‐
bolcs Attila, Porkoláb Zsófia
és Bikfalvi Norbert, Baróti
Krisztina és Kentelki Már‐
ton, Bujáki Eszter és Cristian
Róbert, Fancsali Kinga és
Kilyén Dávid, Ábrán Kinga
és Fekete Pál.

Az október 27‐i gáláig
még rengeteg munka vár a
csapatra, hogy a műsor gör‐
dülékenyen és színvonala‐
san zajlódjon le.

Czimbalmos Ferenc,
a diákokat kísérő szülő
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