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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.

Aláírásgyűjtés indult annak érdekében, hogy a hegyimentő szolgálatok gépjárművei is 
használhassanak megkülönböztető hang- és fényjelzést, illetve gyorsabban haladhassa-
nak, ezáltal hamarabb kiérhessenek a balesetet szenvedett vagy eltévedt emberekhez. 
Lapzártánkkor több mint 5900 személy látta el kézjegyével a petíciót. Jelenleg a hegyi-
mentő szolgálatok gépjárművei a törvény által előírt sebességgel haladhatnak az utakon, 
akkor is, ha életmentő hívásnak tesznek eleget és egy sürgős esethez igyekeznek. 

Kék fényjelzést kérnek
a hegyimentők az autóikra

Figyelem! Már nem ingye-
nes a netes pornó! Nagyon 
nem...
Valamelyik nap kicsit körbenéztem volna az xvideos oldalon, ahogy azt egészséges férfiem-berek teszik néha, amikor gyönyörű, vízszinte-
sen lambadázó punettiket támad kedvük né-
zegetni. Nos, ahogy rákattintottam találomra egy csurdéfilmecskére, egyből megjelent a ké-pernyőn egy (román nyelvű) értesítés, amely 
nagyjából és röviden az alábbiakat hozta ked-
ves tudomásomra.

12. old. //    SPORT

Török Dávid Marosvásárhe-
lyen készült fel az NB III-as 
idényre
A Marosvásárhelyi MSE korábbi labdarúgója, a 
18 éves Török Dávid – a többszörös hazai vete-rán bajnok atléta,  Barabási Rozália fia –, 2019. 
augusztusában a magyarországi NB III Keleti csoportjában szereplő Füzesgyarmat játékosa lett, mely alakulattal az őszi pontvadászat végén az első helyen végzett. Egy somostetői edzés vé-
gén a Központ néhány kérdésére válaszolt. 

6-7. old. //    ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Királyföld templomai – 
Darlac
A Szeben megyei Darlac Erzsébetvárostól ti-zennyolc kilométerre fekszik. Az azonos nevű 
községség központja. Lutheránus temploma a XV. század elején épült gótikus stílusban, a ko-rábbi román stílusú templom helyett. A temp-lomban levő szobrok valószínűleg még az első 
templomból maradtak meg, a XIII. század végén 
vagy a XIV. elején készülhettek. A szentély fest-ményekkel gazdagon díszített, korukat a XVI. 
század elejére teszik.

Jönnek a kéksisakosok? 
 
Rendesen felkavarta a székelyföldi közélet 
állóvizét a gyergyóditrói eset, mi több: mára országos, sőt világméreteket öltött. Mi is? Na, 
ez az, amiben egyáltalán nem lehetünk bizto-
sak. Aki kategorikusan ki meri jelenteni, hogy tudja, annak valószínűleg fogalma sincs a helyzetről, de nem is érdekli, vagy tudatosan 
nem mond igazat. Mindenesetre, ha nem fújja 
fel a média az esetet – a szokásos szenzáci-óhajhász, a valóságot szándékosan elferdítő tudósításaival –, akkor ma nincs Ditró-ügy. Ilyen egyszerű.  

„A napfelkeltét a felhők 
fölött üldögélve csodáltuk” Ha valaki a Facebookon a Feeling Travelous ol-
dalra talál vagy keres, csodálatos képekben gyö-nyörködhet, amelyek a világunk különböző he-lyein, tájain készültek. Az oldal profilképén egy fiatal lány látható, aki ezeken a helyeken mind 
megfordult, és ajánlja másoknak is, hogy tegyék 
meg. Mai lapszámunkba Nagy Ágota Gabriellát 
arra kértük, meséljen világjáró kalandjairól és lásson el ilyen jellegű tanácsokkal.   
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HOROSZKÓP |
KOS: A megérzései átlagon felül működnek ezen a héten, 
ezért hallgasson rájuk, még akkor is, ha minden jel arra mutat, éppen ennek az ellenkezőjét kellene tennie. 
Pénzügyek terén higgadtságra, fegyelmezettségre van 
szüksége, ha nem akar veszteséget elkönyvelni.

BIKA: Kellemes hétnek néz elébe akkor, ha képes lesz féken tartani az indulatait. Le kell győznie az irigység 
és a féltékenység érzését, amelyek egyik pillanatról a másikra keríthetik hatalmukba. Amennyiben jogi prob-
lémái merülnének fel, kompromisszumképesnek kell lennie, így kerülhet győztes helyzetbe.
IKREK: Ezen a héten a legfontosabb, hogy igyekezzen 
világosan fogalmazni, és ne képzelje azt, hogy valakivel akár fél szavakból is megérthetik egymást. Felettese nyitott ezekben a napokban a hízelgésre, sőt elvárja a 
dicséretet, ami önnek nem esik nehezére.

RÁK: A házasságokban, régi együttélésekben elfogad-
hatatlan helyzet alakulhat ki, amikor felmerülhet a sza-kítás gondolata. Ám ha engedékenyebb lesz, ha elhiszi, hogy az idő önnek dolgozik, és képes lesz a múltban el-
követett hibákból tanulni, akkor a kapcsolata kiállhatja 
ezt a próbatételt.

OROSZLÁN: A házasságokban, régi együttélésekben nehéz helyzet alakulhat ki. Előfordulhat, hogy egy ti-
tokban tartott szerelmi kapcsolat, illetve gyermek 
miatt kerülnek olyan helyzetbe, amikor el kell gondol-kodni a közös jövőn. Pontosabban azon, hogy milyen jövőjük lehet együtt.
SZŰZ: Ezen a héten mindennél fontosabbak lesznek a külsőségek, talán még soha nem volt ennyire lényeges, hogy a környezetében ki mit gondol önről, illetve ha 
párkapcsolatban él, akkor a társáról vagy a viszonyuk-
ról. Hajlamos lesz gondolatban elkalandozni.

MÉRLEG: Nem alkalmas a hét arra, hogy őszinte be-
szélgetést folytasson egy olyan személlyel, aki fontos 
önnek. Ugyanis minden szava falra hányt borsó lehet, ráadásul még az illetőt meg is sértheti az őszinteségé-vel. Anyagi ügyekben résen kell lennie, mert előfordul-
hat, hogy megpróbálják kihasználni.

SKORPIÓ: Ha képes lesz segítőkészen viselkedni, nem 
lesz oka panaszra, mert több minden alakul úgy, ahogy 
szeretné. Ám ha köti az ebet a karóhoz, akkor sajnos 
nemcsak anyagi ügyekben, hanem az érzelmi életében 
is veszteséget könyvelhet el. A szerelemben varázslatos 
pillanatokat élhet át.

NYILAS: Feletteséről jót, vagy semmit! Legyen ez a jel-mondata, így elkerülheti a kellemetlen helyzetet, illetve 
hogy a megélhetése veszélybe kerüljön. A héten a kör-
nyezetében több a hazug, álnok személy, ezért ügyeljen 
arra, hogy kinek mit mond.

BAK: A héten úgy érezheti, mintha egy helyben topo-rogna. Hiába próbál dűlőre jutni bizonyos témákban, 
még mindig ott tart, ahol az elmúlt év végén. Ráadásul 
anyagilag is nehéz, már-már reménytelennek mondha-
tó szituációba kerülhet.

VÍZÖNTŐ: Még az is megtörténhet, hogy a munkahelyén 
olyan helyzet alakulhat ki, amikor muszáj lesz körül-néznie az álláspiacon. Felettese kényszerhelyzetbe ke-
rülhet, ami az ön megélhetésére is hatással van.

HALAK: Amennyiben jogi ügye van, észnél kell lennie, mert 
megfoszthatják attól, amiért keményen megdolgozott. 
Amennyiben válófélben van, egy ingatlan körüli hercehur-cára készülődjön. Ne dőljön be a hízelgőknek és annak, aki 
úgy kezdi a mondókáját: csak jót akarok önnek.

Február 6. . ............................ Dóra, Dorottya, Tódor, Titusz
Február 7. . .....................................Tódor, Rómeó, Richárd
Február 8. . ................... Aranka, János, Jeromos, Salamon
Február 9. ...............................Abigél, Alex, Erik, Apollónia
Február 10.  ....................................Elvira, Pál, Ella, Vilmos
Február 11.  ....................................Bertold, Marietta, Adolf
Február 12. ...............................  Lívia, Lídia, Lilla, Reginald
Február 13. ...........................Linda, Ella, Gergely, Levente
Február 14. .................................... Bálint, Valentin, Konrád
Február 15. ......................................Kolos, Georgina, Alfréd
Február 16. .................................Julianna, Lilla, Fülöp, Illés
Február 17. .................................. Donát, Alex, Emőd, Elek
Február 18. .......................................Bernadett, Simon, Leó
Február 19. .................................Zsuzsanna, Buda, Konrád

Kettős könyvbemutatóFebruár 6-án, csütörtö- 
kön 18 órakor a marosvá-
sárhelyi Bolyai téri unitá-
rius egyházközség tanács-termében a csíkszeredai 
Pro-Print Kiadó két köte-
tével ismerkedhetnek meg az érdeklődők.  Farkas Pé-
ter, Oláh Gál-Róbert  A leg-híresebb helyettes tanár –  Szász Károly című könyvét 
Szabó András mérnök, bo-
lyais véndiák mutatja be. 
Ugyanekkor Oláh-Gál Ró-
bert Arany János és erdélyi barátai című kötete is be-
mutatásra kerül.

A Szutyok a StúdióbanFebruár 6-án, csütörtö-
kön 19 órakor a Szutyok című előadást játsszák a Stúdió Színházban. Rende-ző: Gecse Ramóna.

Mesejátékok és  
felnőttelőadás 
az ArielbenFebruár 6-án, csütörtö-kön délelőtt 9.30-tól és 
11 órától a Vándor Miska című bábjátékra várják a 

gyermekeket a marosvá-sárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház nagyter-
mébe. Szintén csütörtökön 
19 órától az Ariel Stúdió-
ban a Jóisten és pszicho-lógusa című, 14 éven felüli nézőknek ajánlott előadás látható. Az előadásra elő-
zetesen helyet kell foglalni a 0747-942-181-es tele-fonszámon. 7-én, pénteken délelőtt 9.30-tól és 11 órá-
tól, 9-én, vasárnap 11 órá-
tól újra a Vándor Miskát 
játsszák a nagyteremben.

Rendkívüli szimfonikus 
hangverseny Beethoven 
születésének
250. évfordulójára

Ludwig van Beethoven német zeneszerző szüle-tésének 250. évfordulója 
alkalmából február 6-án, 
csütörtökön 19 órától rend- kívüli szimfonikus hang- 
versenynek ad otthont a 
Kultúrpalota nagyterme. 
Vezényel: Shinya Ozaki, hegedűn játszik: Frances-co Ionascu. Műsoron: Bee-thoven-művek. A hangver- 
senyre a 16-os számú bér-
letek érvényesek.

Láncok az időbenFebruár 11-én 18 órától 
a vár kupolatermében mu-
tatják be Csata Éva pszi-chológus Láncok az időben című, harmadik regényét. A szerzővel Szőcs Blanka 

beszélget, meghívott dr. 
Lukács Márton Réka pszi-
chológus. A könyv a Book-
man kiadó gondozásában 
jelent meg.

Farsangtemetés KibédenFebruár 22-én, szomba- 
ton tartják Kibéden a ha-
gyományos farsangtemetést. A farsangi menet 10 óra-
kor indul a községközpont- ban levő általános iskolá-
tól, majd az utcákat bejár-
va a kultúrotthonnál feje-ződik be, majd bállal zárul 
az esemény. 

Dr. Zacher Gábor Maros-
vásárhelyenBetépett álmodozók cím- 
mel több erdélyi városban, Marosvásárhelyen is előa-
dást tart februárban dr. Za-cher Gábor népszerű ma-
gyarországi toxikológus. 
Vásárhelyen február 28-án 19.30-tól a Maros Művész- 
együttes termében hallgat-
hatja meg a közönség leg-újabb előadását, amelyben 
a popkultúra bálványainak 
életén és addikcióin át mu-tatja be a tudatmódosítók 
veszélyes világát.
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CSAK ÚGY MONDOM Jönnek a kéksisakosok?     
 
Rendesen felkavarta a székelyföldi közélet álló- 

vizét a gyergyóditrói eset, mi több: mára országos, sőt vi-lágméreteket öltött. Mi is? 
Na, ez az, amiben egyál-
talán nem lehetünk biz-
tosak. Aki kategorikusan 
ki meri jelenteni, hogy tudja, annak valószínűleg fogalma sincs a helyzetről, 
de nem is érdekli, vagy tu-
datosan nem mond igazat. Minden-
esetre, ha nem fújja fel a média az esetet – a szokásos szenzációhajhász, a valóságot szándékosan elferdítő tudósításaival –, akkor ma nincs Ditró-ügy. Ilyen egy-szerű.  

A konkrét eset, a ceyloni pékek alkalmazása által kiváltott népharag rávilágított egy évek, évtizedek 
óta húzódó, akkutizálódó problémára: a székelyföl-di munkavállalók alulfizetettségére. A szóban forgó 
pékségben, ahogyan az a ditrói lakossági fórumon 
kiderült, igen sokan megfordultak, de a „patron” em-
bertelen viselkedése miatt kiléptek. Ezért alakult ki a munkaerőhiány, amit helyiekkel – egyébként érthető 
módon – már nem sikerült pótolni. Ekkor kerültek 
képbe a ceyloniak, akiknek megjelenése a településen kiborította a bilit: felszínre bukott minden korábbi konfliktus, kimondatlan neheztelés, indulat, amit a vállalkozó újgazdagokra jellemző viselkedése váltott ki belőlük.    

Az eset bizony túlmutat Ditrón: a helyzet hasonló az 
egész Székelyföldön. A statisztikai adatok is azt mutat-
ják, hogy az átlagkereset Hargita és Kovászna megyék-
ben a legalacsonyabb az országban. Tehát ott is, ahol a 
munkaadók és a munkavállalók zöme magyar. Nos, azt 
hiszem, itt van a kutya elásva. A gyors meggazdago-
dási vágy gátlástalan cselekedetekben ölt testet. És itt megemlíthetnénk újfent a sajtóban megszellőztetett jelenségről, a székelyföldi vállalkozók kartellezéséról, 
akik egy-egy tevékenységi területen megszabják a bé-
reket. Legalábbis a régióban. 

Amint az várható volt, a szenzációra éhes média túl-reagálta a dolgokat: idegengyűlölő, kirekesztő, rasz-
szista ditróiakról hordtak össze hetet-havat.  Megszó-
laltak a politikusok is, köztük maga az RMDSZ egykori elnöke, Markó Béla, aki a Transindex-en közölt írásá-ban egyértelműen elítélte a tiltakozó gyergyóditróia-
kat, s úgy tett, mintha a szervezetnek semmi köze nem 
lenne abban, hogy a Székelyföld gazdaságilag nem lépett egyről a kettőre az utóbbi harminc év alatt. A 
politikum és a vállalkozói réteg Székelyföldön is tetten érhető erkölcsileg egészségtelen szimbiózisáról sem 
volt egyetlen szava. Pedig lehetett volna…  Nem maradhatott ki a ditróiakat elítélők közül fő-fő jogvédőnk, a diszkrimináció elleni harc hőse, az EU Alapjogi Ügynöksége leendő igazgatótanácsi tagja, 
Asztalos Csaba sem, aki kötelességének érezte maga is 
letenni a garast a polkorrektség eszméje – és gyakor-
lata – mellett: bejelentette, hogy kivizsgálják az ügyet. Úgy mellékesen: amikor két évvel ezelőtt egy marosvá-sárhelyi takarítóvállalat kizárólag román nemzetiségű 
alkalmazottakat keresett álláshirdetésében, egyetlen 
árva szava nem volt sem neki, sem hivatalának. Nesze 
neked diszkrimináció elleni harc. Végül a két RMDSZ-es EP-képviselő – név szerint 
Winkler Gyula és Vincze Loránt – is megszólalt. Bár ne 
tették volna. Mert nem tettek egyebet, visszaböfögték a fényes tekintetű kollégáik között beléjük ivódott kö-telező polkorrekt szólamokat. Azaz: beszéltek, de nem mondtak semmit. S azt sem magáról az esetről. 

Szentgyörgyi László 
Ui. Egyvalaminek azért örülhetünk: úgy tűnik, a két 

ceyloni pék nem marad munka nélkül, hisz számos ro
mán vállalkozó országvilág tudtára adta, szükség ese
tén alkalmazza őket.  

Kék fényjelzést kérnek
a hegyimentők az autóikra

Aláírásgyűjtés indult annak érdekében, hogy a hegyimentő szolgálatok gépjár-
művei is használhassanak megkülönböztető hang- és fényjelzést, illetve gyor-
sabban haladhassanak, ezáltal hamarabb kiérhessenek a balesetet szenvedett 
vagy eltévedt emberekhez. Lapzártánkkor több mint 5900 személy látta el kéz-
jegyével a petíciót. Jelenleg a hegyimentő szolgálatok gépjárművei a törvény által előírt sebes-
séggel haladhatnak az uta-kon, akkor is, ha életmentő hívásnak tesznek eleget és egy sürgős esethez igye-keznek. 2018-ban volt egy 
törvénykezdeményezés, amely lehetővé tette vol-
na, hogy a szolgálati autó-kat hang- és fényjelzőkkel 
szerelhessék fel és a többi életmenő hatósághoz ha-sonlóan elsőbbséget élvez-
hessenek az utakon. Akkor 
a parlamenti szakbizott-
ságban elakadt ez a terve-zet, így nem valósulhatott 
meg.

Miért fontos?

„Az országos hegyimen-tő szolgálatot a tavalyi év-ben 7170 esetben riasz-tották, amely során 8297 
személyt mentettek meg, ezzel bebizonyították, hogy 
jó eredményeket mutat fel 
az intézmény, amelyek meg- 
felelnek a hegyi turizmus-
fejlesztés és gazdasági akti-
vitás diktálta tempónak” –  írják a petíció kezdemé-nyezői.

„Bár a megyei vagy helyi 
önkormányzatoknak van 
alárendelve az intézmény 
és a belügyminisztérium 

sürgősségi helyzetekért fe-lelős osztálya koordinálja, a hegyimentő szolgálat az egyetlen sürgősségi szol-
gálat, amely nem rendelke- zik megkülönböztető fény-jelzéssel és elsőbbséggel 
közutakon”.

Nem olcsó, de megéri

Mint Kovács Róbert, a 
Maros megyei hegyimen-tő szolgálat vezetője ko-
rábban elmondta, a pro-
jekt nem olcsó, egy autó 
hang- és fényjelzésekkel történő felszerelése kö-rülbelül 5000 euróba ke-
rül, összesen 21 megyei 
szolgálat van, mindegyik 
három-négy autóval ren-
delkezik.

Munkaerőhiány 
a hegyimentőknél

Az elmúlt év legvégén 
egy fontos és súlyos követ-
kezményekkel járó tényre hívta fel a közvélemény fi-
gyelmét az Országos Hegy-imentő Szolgálat vezetője: 
krónikus emberhiány van  hegyimentő-szolgálatok- nál és ennek enyhítése ér-dekében az elkövetkező két évben országosan 150 élet-mentőt kellene alkalmazni. 
Maros és Hargita megyében 

is meglepően kevés alkal-mazott hegyimentő van.
Az országos hegyimen-tők vezetője, Sabin Cor-noiu arra hívta fel a hely-

hatóságok, de a lakosság figyelmét, hogy az elmúlt években jelentősen meg-nőtt a hegyi sportokat űző 
turisták száma, ezzel ará-
nyosan pedig sokkal több helyszínen kell helytállja-nak és embereken segít-senek a hegyimentők is. 
Nyilatkozata szerint éven-te mintegy ötszázzal nő 
az életmentések száma, 
és lassan nemcsak télen 
és nyáron, hanem egész 
évben szüksége van a kö-
zösségeknek szakképzett életmentőkre. „Az elmúlt 
négy évben országos szin-ten az évi 5000-ről 7000-re nőtt a beavatkozások száma, sokkal több sípálya nyílt 
és újabb és újabb hegyvi-
déken gyakorolható spor- 
tokat próbálnak ki az em-
berek. Miközben az alkal- mazott hegyimentők szá-
ma nem változott – orszá-gos szinten 350 alkalma-
zott van, és a munkájukat valamivel több mint 400 önkéntes segíti –, úgyhogy 
ez a szám már rég nem elég –  
kongatta meg a vészharan-got az országos vezető.

Pál Piroska
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„A napfelkeltét a felhők fölött 
üldögélve csodáltuk” 

Ha valaki a Facebookon a Feeling Travelous oldalra talál vagy keres, csodála-
tos képekben gyönyörködhet, amelyek a világunk különböző helyein, tájain ké-
szültek. Az oldal profilképén egy fiatal lány látható, aki ezeken a helyeken mind 
megfordult, és ajánlja másoknak is, hogy tegyék meg. Mai lapszámunkba Nagy 
Ágota Gabriellát arra kértük, meséljen világjáró kalandjairól és lásson el ilyen 
jellegű tanácsokkal.    � Kérlek, mutatkozz be la
punk olvasóinak.� A nevem Ágota és 25 éves 
vagyok. Bár Nagyernyében születtem, évekkel ezelőtt az 
egyetemi tanulmányaim Ko-
lozsvárra tereltek. Egy ideig 
egy amerikai cégnél voltam 
ingatlanpiac-kutató, aztán 
gondoltunk egy merészet a 
párommal, és három és fél 
hónapra Ázsiába utaztunk, 
hogy kiszakadjunk a meg-
szokott életritmusból, meg-
tapasztaljunk valami újat 
és világot lássunk. Jelenleg egy kolozsvári kreatív ügy-
nökség munkatársa vagyok, 
mellette pedig párommal a 
közösen létrehozott utazási 
blogunkon dolgozunk.

A csend napja 
Bali szigetén � A blogotokból, Facebook 

oldaladról kitűnik, hogy na
gyon sok helyen megfordul
tatok már a nagyvilágban. 
Melyek voltak a legszebb 
országok, ahol jártatok, és 

melyek voltak a legemlékeze
tesebb események?� Számos európai országot 
volt szerencsénk megláto-
gatni az elmúlt évek alatt, azonban mindkettőnk szá-
mára az igazi nagy dobást az 
Ázsiában eltöltött három és fél hónap jelentette. Ez idő 
alatt hét országban jártunk, 
pontosabban az Egyesült 

Arab Emírségekben, Szing-
apúrban, Indonéziában, Ma- 
lajziában, Thaiföldön, Viet- 
námban és Kambodzsában. Nehéz beazonosítani a leg-
emlékezetesebb pillanato-
kat, ugyanis ottlétünk min-
den pillanata különleges és 
meghatározó volt. Amit mé- 
gis érdemesnek tartok ki-
emelni, az a Balin eltöltött 
újévi ünnepség és a hozzá 
tartozó hagyományok megé-
lése. Balin ugyanis az embe-
rek újévkor hatalmas ször-nyeket építenek, amelyekkel nagy zaj kíséretében végig-
vonulnak az utcákon, ezzel elűzve a gonosz szellemeket. 
Ezt követi a csend napja, 
amikor a sziget teljes csönd-
be borul, a reptér, a boltok, 
minden zárva van, lekap-
csolják az internetet, illetve a közvilágítást is, tilos kint és 
bent egyaránt hangosan be-
szélni, tüzet gyújtani vagy az 
utcán tartózkodni. Ezt meg-
élni elmondhatatlan élmény 
volt, hiszen számunkra a te-lefon, a számítógép, a világí-
tás sosem volt egy megvont 
vagy tiltott dolog. 

Egy másik élmény, amit megemlítenék ugyancsak Ba- lihoz köthető. A sziget aktív vulkánja az 1717 méter ma-
gas Mount Batur, amelyet az 
éjszaka közepén egy elem-lámpa és egy helyi vezető segítségével másztunk meg, 
azzal a céllal, hogy majd a 

napfelkeltét a felhők fölött 
üldögélve csodálhassuk.� Milyen tippekkel látnád el 
a fiatalokat, s nem csak, akik 
utazni szeretnének?� A legfontosabb tanácsom 
az volna, hogy ne féljenek a 
helyiekkel párbeszédet kez-
deményezni, közelebb ke-
rülni hozzájuk. Számunkra 
a legnagyobb élmény mindig 
az volt, ha a helyiek között 
élhettünk, részt vehettünk a 
mindennapjaikban, láthattuk, 
ahogy megélik a hitüket, és 
ahogy a világhoz viszonyul-
nak. Beszélgetni kell, nyitni 
kell és elraktározni minden 
impulzust, ami más kultú-
rákkal való találkozáskor ér bennünket! 

Minden utazás
belső utazás is� Az utazás egyben belső 

utazás is, mit tanultál meg 
magadról az utak során?� Minden utazás belső uta-zás is, csak figyelni kell befelé 
is. Rengeteg folyamat lezajlik 
az ember lelkében, amikor 
távol van az otthonától, a 
családjától, amikor elszakad 
a megszokottól. Az ismeret-len olyan gyorsan ismerőssé, 
már-már megszokottá tud 
válni. Amit magamról meg-
tanultam az ázsiai utunk so-
rán, az nem más, mint hogy 
le kell küzdeni a félelmeket, 

Indonézia � Bali � Lemuyang Templom

Thaiföld � Krabi

Indonézia � Nusa Penida � Kelingking Part

Indonézia � Bali � Batur Vulkán
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Marosvásárhelyen is vetítik a Drakulics elvtársatFebruár 7-től látható a romániai mozikban Bodzsár Márk (Isteni mű-szak) második nagyjátékfilmje, a Drakulics elvtárs. A szocialista vám-pírtörténetet az alkotók is elkísérik három erdélyi helyszínre, jelentette be a film romániai forgalmazója, a Filmtett. A vígjáték a ‘70-es években játszódik, Magyarországon, ahová a kubai forradalmat is megjárt Fábián elvtárs (Nagy Zsolt) hazalátogat, hogy elindítson egy nagyszabású véradó mozgalmat. Éppen akkor, amikor 
Kádár elvtárs Brezsnyev nyomására próbálja megszerezni az örök élet titkát. Az örökifjú Fábián elvtárs mintha éppen ezt birtokolná, hiszen 30 évesnek néz ki, laza a stílusa és bomlanak utána a nők, ezért rögtön az állambiztonság célkeresztjébe kerül. Mária (Walters Lili) kísérőként 

próbál a gyanús alak bizalmába férkőzni, közben nyomozó élettársa, Laci (Nagy Ervin), megfigyel és lehallgat, de majd szétveti a féltékeny-
ség. A film Bodzsár Márk forgatókönyvéből készült, az operatőr Reich Dá-niel, a vágó Kovács Zoltán, a zeneszerző Keresztes Gábor, a produce-rek Pék Csaba és Tőzsér Attila. Walters Lili, Nagy Ervin és Nagy Zsolt 
mellett Borbély Alexandra, Znamenák István, Thuróczy Szabolcs, Balsai 
Móni, Trill Zsolt is szerepel benne. A Drakulics elvtárs február hetedikétől a mozik műsorán lesz Maros-
vásárhelyen is.

Forrás: Filmtett 

A Carit San Medical  
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• Infektológia 
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Nyitva tartás: Hétfő-Péntek:  07.00–20:00
Marosvásárhely, Mihai Viteazul utca 42. szám
Tel.: 0265.269.172, 0265.266.249                  
Mobilszám: 0730-619-401
E-mail: contact@caritanmed.ro

Laborvizsgálatok: 
Aurel Filimon utca 15. 
Tel.: 0265-250-874 vagy 0730-619-404

facebook.com/caritsan
www.caritsanmed.ro
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   A KÖZPONT HETILAP OLVASÓI
10% -OS KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLNEK 

bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával.

kell bízni az emberek jósá-
gában és hinni kell magunk-
ban. Bármennyire is köz-
helyes, szinte biztos voltam 
benne, hogy képtelen leszek 
vaksötétben felérni a vulkán 
csúcsára, mégis sikerült, és 
életem egyik legfantaszti-
kusabb élménye marad. Hi-
szem, hogy az élet összes te-
rületére érvényes ez a példa.� Mi a következő úti cél, il
letve az álom úti cél, ami ba
kancslistás?� Bár még nincs konkrét ter-
vünk, de nap mint nap ma-
gunkban hordozzuk a gon-
dolatot, hogy folytatnunk 
kell ezt a felfedezést. A kö-vetkező hosszabb utazásunk 
célja reményeink szerint 
Dél-Amerika lesz. Mind-
ketten szeretnénk bejárni Perut, Chilét, Brazíliát, látni 
a Machu Picchut, az Ataca-

ma-sivatagot és még sorol-
hatnám. 

"Volt irodánk
a dzsungel, a tengerpart,

a rizsföldek..."� Hogyan lehet anyagilag 
kivitelezni ezeket az utazá
sokat minél költséghatéko
nyabban?� Az utazásokra természe-tesen előre megtakarítunk, 
ami önmagában izgalommal tölt el és ösztönző hatású, ez 
a felkészülés része. Az ázsiai 
utunk során azonban mind-
ketten dolgoztunk kisebb 
szünetekkel. Szerencsére mindkettőnk munkája lehe-tővé tette, hogy más ország-
ból dolgozhassunk. Így volt 
irodánk néha a dzsungel, a 
tengerpart, a rizsföldek köze-
pén egy kis kávézó, internet-
kapcsolat kellett, semmi más. 

� Verseket, elbeszéléseket ír
tál. Ma is foglalkozol ezzel? � Diákként számos verset ír-
tam, azonban az elmúlt évek 
alatt ez a hobbi sajnos hát-
térbe szorult, holott inspirá-
cióból nincs hiány. Viszont 
biztos vagyok benne, hogy 
eljön az életemben egy olyan 
szakasz, amikor kicsit lelas-sul minden és lehetőségem lesz leírni mindazt a szépet, 
amit az utazások során a pá-
rommal közösen megélünk. 
Addig is a közös blogunk, amely a Feeling Travelous (www.feelingtravelous.com) 
nevet viseli, tökéletes felület 
arra, hogy másokkal is meg-
osszuk ezeket az élménye-
ket.

„Ha lehetőségetek
van rá, menjetek!"

 Mit üzensz az utazni vá
gyóknak? - Nem könnyű elhatároz-
ni magunkat és elindulni. 
Én magam is nagyon sokat 
töprengek és hezitálok egy-egy komolyabb utazás előtt. De ha lehetőségetek van rá, menjetek! Ezek olyan élmé-
nyek, amiket másképp nem lehet átélni! Engedjétek be a 
világot és engedjétek, hogy a sok impulzus átformáljon! 

Kérdezett: Nemes GyulaIndonézia � Bali �   Tegallalang
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Királyföld templomai – Darlac
A Szeben megyei Darlac Erzsébetvárostól tizennyolc kilométerre fekszik. Az azo-
nos nevű községség központja. Lutheránus temploma a XV. század elején épült 
gótikus stílusban a korábbi román stílusú templom helyett. 1500-ban boltozták, 
sík mennyezetű, de szentélye keresztboltozatos. A templomban levő szobrok va-
lószínűleg még az első templomból maradtak meg, a XIII. század végén vagy a 
XIV. elején készülhettek. A szentély festményekkel gazdagon díszített, korukat a 
XVI. század elejére teszik. Királyföld a Nagy-Küküllő és az Olt közötti történelmi 
tájegység neve. Néha Szászföld vagy Szászok földje néven is említik. Régebben 
hívták Tulajdonnak és Fiskális földnek is.

A szász székek területe

A szász székek területe 
eredetileg százkilencven ki- 
lométer hosszú, keskeny 
földsáv volt Dél-Erdélyben, 
mely Szászvárostól a Ho-
moród-mentéig nyúlt el. E területsáv a későbbiekben 
észak-déli irányban gyara-
podott. 

A Királyfölddel szomszé-
dos területek: északon Kü-küllő vármegye, Fehér vár-
megye és Udvarhelyszék, 
keleten Udvarhelyszék, Mik- 
lósvárszék, Sepsiszék és Felső-Fehér vármegye, dé- len a Havasalföldtől elvá-
lasztó hegységek, nyugaton Hunyad, Fehér és Küküllő 
vármegye. 

Az Erdélyi 
Három Nemzet – 

magyarok, székelyek, 
szászok – Uniója

Az erdélyi szászok XII. 
századi betelepülését köve- tően az 1224-es Andreanum 
rendezte jogi helyzetüket 
és szabta meg autonómiáju- kat, amelyet 1486-ban Má-tyás király megerősített. Felettes szervük a szebe-
ni ispán lett. Vásártartási 
jogot és adókedvezményt, sőt Nagyszeben árumeg-állító jogot is kapott Nagy 
Lajostól. 1437-ben az Erdélyi Há-
rom Nemzet – magyarok, 
székelyek, szászok – Uni-ója is kodifikálást nyert, ezt az uniót (Unio Trium Nationum) többször meg-erősítették.

A XV. századtól a szász 
universitas újabb önren-
delkezési eredményeket ért el, így a saját bíráskodás – a királybíró, illetve a szász önkormányzat vezetőjének 

kijelölése (comes Saxonum), aki egyben a főszék fővá-
rosa, Nagyszeben polgár-
mestere is volt. 

A jogilag különálló székek, 
melyek egymással univers-itast alkottak, az 1876-os 
vármegyerendezésig ma-
radtak fenn, ezután Brassó 
vármegye, Szeben várme-gye, Nagy-Küküllő várme-
gye illetve Beszterce-Naszód 
vármegye részét képezték. 

Az asszimiláció már a 
XX. század elején beindult, 
például Brassó lakossága a 
román impérium alatt vált német többségűből magyar többségűvé. Ma román több- ségű. Ma, az 1970-es évek erőltetett kivándorlása foly-
tán, a terület német lakos-
sága minimális.

Számos település pedig 
bár megindult az önálló-
sodás útján, végül nem lett 
teljes jogú székváros; ilyen például Nagyekemező. Jellegzetes építészeti em- lékük az erődtemplom. 

Egyedi tájnyelvük a lu-
xemburgihoz áll közel. Ki-
emelten fontos tudni azt 
is, hogy Nagyszeben város 2007-ben – két társrende-ző településsel – Európa kulturális fővárosa volt.
Először II. Géza hív erre 

a vidékre szászokat

Királyföldnek vagy Szász- 
földnek nevezzük tehát azt az Erdély déli részén fekvő 
területet, ahol a szászok is 
megtelepedtek: nyugat-ke-
let irányban Szászvárostól 
Barótig, északon a Marosig és a Nagy-Küküllőig, délen 
az Oltig és a Déli-Kárpáto-
kig húzódik. Először II. Géza hívott 
Nagyszeben, Újegyház és 
Nagysink vidékére szászo-

kat, akik a XIII. század ele- jétől nyugat felé Szerdahely, 
Szászorbó, Szászsebes, Szász- 
város, kelet felé pedig Szász- kézd, Kőhalom és Barót vi-
dékéig települtek. 1224-ben a területet II. And-
rás a szász közösség tulaj-donának minősítette (lásd az Andreanum című kirá-lyi oklevelet). 

A középkor folyamán 
gyorsan megindult a vidék 
városiasodása, a települé-
sek egykori gazdagságá-nak mementói az erődített 
templomok is, amilyen a 
szászbogácsi is.

Darlac XV. századi 
templomaAmint azt a felvezetőben röviden már említettük, Dar- 

lac szeben megyében talál-ható. Első említése 1317-ből 
maradt fenn Darlaz néven. 

További névváltozatai: Dor- laz (1325), Darlas (1392), Darlacz (1543). Késő gó-
tikus temploma a 15. szá-
zadban épült. 

Lutheránus temploma a 
XV. század elején épült gó-tikus stílusban, a korábbi román stílusú templom 
helyett. 

1332-ben plébániatemp-
loma van, papja, Hermann 
a pápai tizedjegyzék sze-
rint tizenhét régi banálist fizet.

A mai templomMai templomát megelőz-
te egy a XIII–XIV. század 
fordulóján épült templom. 
Mostani temploma a XV. század első negyedéből való késő gótikus alkotás. 

Egyhajós, torony nélkü-
li templomok mintájára épült. Falusi méretekhez 

viszonyítva nagy templom. Hajója kezdettől egysze-rű mennyezettel volt fed-ve. 1500-ban boltozták. 1837-től újra sík mennye-zetű. Szentélye és apszisa 
azonban keresztboltozatos 
és többszöggel zárul. A di-adalív félköríves. 

Ablakai változatos formá- jú gótikus kőráccsal díszí- 
tettek. Gyámköveit faragott figurák, szobrok dombor-művei ékesítik. Közülük 
Mária és János apostol azonosítható. A boltozat 
zárókövén Jézus látható.

Két szobra – Mária és Já-
nos – a román korra utal, és a feltételezett előbbi 
templom emlékének tekint- hető, amelynek papja a fent említett Hermann plébá-
nos volt. 

Az egykori sekrestye aj- 
tókerete megmaradt a fal-
ban és mellette a szószék-re felvezető egykori ajtó kőkerete is, mely reneszánsz díszítésű. Szentélyfülkéje 
gótikus.

A falfestmények 
korát a XVI. század 

elejére teszikA szentélyt kívül-belül rendkívül gazdagon fest-ményekkel díszítették. A szentély külső oldalán Jé-
zus elfogatása, a Kereszt-refeszítés és Szent Kristóf nagy alakja vehető ki, sötét égszínkékben. 1975-ben tár-
ták fel. 

A keleti és északi fal fal-
festményei nagyon kopot-

tak. A belső szentélyfalon 
újabban oltárfüggönyös és indadíszítéses festménye-
ket tártak fel. 

Az oltárkredenc fülkéjé-
ben két szent harcos látható. 

A falfestmények korát a 
XVI. század elejére teszik 
és rokonságba hozzák a 
szászbudai tizenkét apos-
tol képével. 

A falfestményeken azo-nosították még: Utolsó va- 
csora, négy evangélista, 
vértanúk, Dávid, Salamon, 
Krisztus, Szent István és 
Szt. László, angyalok, szer-
zetes, ördög. A szentélyben 
Jézus szenvedésének jele-
netei. Megmaradt a szent-
ségfülke is.

Darlac középkori 
katolikus lakói 

lutheránusok lesznek

Az oromzatos homlokzat közepén díszes csúcsíves 
kapuzat áll, melynek feje-zeteit levéldíszek, szőlő-fürtök ékesítik. A kapu feletti fiatornyocs- kákkal díszített koronázó részen vakmérműves pár-
kányt képeztek ki. A kapu-
zat fölött Krisztus, Mária 
és Szent János között. Va-
lamikor várfal vette körül.

A templomnak nincs tor-nya, de mérműves – kőrá-
csos – ablakai gazdagon díszítettek, s különlegessé 
teszi a templomot, hogy külső falába római kori fa-ragványokat falaztak be!

Középkori katolikus lakói 
a reformáció idején luther-
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ánusok lesznek, a temp-
lommal együtt. 

A XVIII. században luthe- 
ránus anyaegyház, és e szá- 
zad elején is az. 

A régiségek megőrzése 
kifejezi a kontinuitást,  

a folytonosságot az 
apostoli egyház és az 
evangélikus egyház 

közöttIsó M. Emese közléséből tudjuk meg, hogy a művé-
szettörténeti kutatásban 
mára elterjedt az a felis-
merés, hogy nem véletlen 
az, hogy a Németország 
és Hollandia területén álló 
evangélikus templomok-
ban több középkori emlé-
kanyag – liturgikus felsze-
relés – maradt meg épen, mint más felekezetű temp-
lomokban. A szerző meglátása sze-rint az ok egyszerű: a régi-ségek megőrzése kifejezi a 
kontinuitást, a folytonos-
ságot az apostoli egyház 
és az evangélikus egyház 
között. Ennek megfelelően – a lu-theri tanításon alapulva –  
az evangélikusság mindig is megvédendő örökségként tekintett az elődeitől reá 
hagyott értékeire: ezt lát-
hatjuk az erdélyi templo-
mokra tekintve is.

A freskókon Szent 
Kristóf alakja is kivehető

A látogató egy másik ér-
dekességet is felfedezhet: a templom kívülről is fes-
tett volt, a szentély falain 
a mai napig látszanak a 
freskók, köztük a Kereszt-refeszítés jelenete, illetve –  a korszakra jellemző, de számunkra meglepő mó-
don – Szent Kristóf hatal-

mas alakja is kivehető, aki 
vállán hordozza a gyermek 
Jézust. 

Sokan úgy ismerik, mint a vándorok védelmezőjét, 
azonban egy másik értel-
mezése magyarázza, hogy miért jelenítik meg álta-lában a templomok külső 
falán alakját: a hirtelen halál ellen véd, amitől a 
középkorban joggal tar-tottak a hívek, és remélték, 
hogy Kristóf látványa, a hozzá szóló ima segíti őket 
abban, hogy elkerüljék az 
utolsó kenet nélküli halált.

A páratlan látvány

A templomba lépve hihe-
tetlen látvány tárul elénk, 
ami a gazdag kifestésnek köszönhető. Feltűnik az Utolsó ítélet, a Fájdalmak férfija, a magyar király-
szentek, Szent Katalin le-
gendája.A fent említett szerző, 
Isó M. Emese még azt is 
megjegyzi, hogy De Geran-do Ágost (1819–1849) e templom kapcsán írta le az 
itteni lelkész beszámolója 
nyomán, hogy az evangé-
likus közösség még egy-
szer sem kérte a falképek 
lefestését, de ha erre sor 
kerülne, maga a gyüleke-zet vezetője akadályozná azt meg!

A római kori 
temetkezési relikviákA hívek nélküli darla-

ci lutheránus templomot még nem újították fel. 
Szomszédságában – bal 
oldalon – református, és – 
jobb oldalon – római kato-
likus templom található.

Az ablakkeretek gazda-gon díszítettek és a temp-
lom hátsó részén Erdély-

ben ritkán látható elem hívja fel magára a figyel-met a külső falon festmé-
nyek láthatóak. Szűz Mária karján kis Jézussal, Jézus kínszenve-
dései jelennek meg a fres-
kókon. A templom falába 
római kori temetkezési re- likviák vannak beépítve.

Befejezés, avagy amit 
még tudni kell…

Darlac tehát  Erzsébet-
város mellett helyezkedik el. Léstyán Ferenc is iga-
zolja azt a tényt, hogy „mai templomát megelőzte egy, 
a XIII. és a XVI. század 
fordulóján épült korábbi 
templom.  

Egyhajós, torony nélküli 
templomok mintájára épült. Falusi méretekhez viszo-nyítva nagy templom. Ha-jója kezdettől egyszerű 
mennyezettel volt fedve”. 

A lutherános templomot 
a szászok kitelepedését követően egy ideig a gö-
rögkeletiek használták – feltehetően csak a új temp-lomuk építése idején –, ma már használaton kívüli. Magyarul is beszélő férfi 
nyitotta ki.A már többször is emlí-tett település mindig híres szőlőtermesztő vidék volt.

Összeállította: 
Nagy Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bo
csátott dokumentációkért 
külön köszönet Keresztes 
Géza műépítész, műemlék
védő szakmérnöknek; az 
illusztrációkat, a régi és a 
mai képeket Demján Lász
ló műemlékvédő építész a 
saját munkájából és gyűjte
ményéből küldte be a szer
kesztőségünkbe.
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FÉSZBUK NORMÁL – 
avagy nagyon várjuk 
már azt a napot…
• amikor egy normál testalkatú csaj is ki-
tesz egy „vicces” ducicsajos fotót, „Milyen igaz!”, „Úgy van!” vagy más hasonló elmés hozzáfűzéssel, nemcsak a tankarankák;
• amikor valaki végre nem dicsérő kom-mentet ír a hároméves hájfalat Pannika 
képe alá, akit egy kiéhezett oroszlán is 
csak csukott szemmel és egy hordó csala-
mádéval tudna megenni, hanem betolja az 
igazat;
• amikor valaki megváltoztatja a profilké-pét, és egy ismerőse bekommenteli: „Nem 
azért lájkoltam, mert tetszik, de a réginél 
azért jobb”;
• amikor valaki kirak egy állatkertes fény-
képet „Az új szerelmemmel az állatkert-ben” kiírással, és érkezik egy ilyen hozzá-szólás: „Melyik az?”;
• amikor majd valaki kitesz szöveg nél-kül egy síró emotikont, de a kutya se fog-
ja megkérdezni kommentben, hogy mi a 
franc baja van már megint;
• amikor majd bármivel kapcsolatban 
lehet kamingautolni, és arra is olyan láj-közön érkezik, mint amikor valaki kiírja, 
hogy meleg; például: „Rasszista vagyok”, „Zoofil vagyok”, „Szeretem anyósomat” sa-
többi;
• és végül: amikor egy nőismerősünk ki-
posztol egy ultrahangos felvételt a kis „po-caklakó”-ról, és kinagyítva azt látjuk, hogy az bizony egy alien!

Figyelem! Már nem ingyenes a netes pornó! 
Nagyon nem...
Valamelyik nap kicsit körbenéztem volna az xvideos oldalon, ahogy azt egészséges férfiem-berek teszik néha, amikor gyönyörű, vízszin-

tesen lambadázó punettiket támad kedvük 
nézegetni; szerintem nincs is ezzel semmi baj, 
olyan, mint az orrtúrás vagy a hangospurcogás: 
mindenki csinálja, amikor nincs szem-, fül- és 
orrtanú. Nos, ahogy rákattintottam találomra egy csurdéfilmecskére, egyből megjelent a ké-pernyőn egy (román nyelvű) értesítés, amely 
nagyjából és röviden az alábbiakat hozta ked-
ves tudomásomra:  
• olyan tartalmat néztem/osztottam meg, amely pedofíliát, zoofíliát meg egyéb csúnya-ságokat tartalmaz (erről nyilván szó sincs, ilyesmiket nem tesznek fel erre az oldalra);
• eme cselekedetet a Romániában hatályos törvények szerint (idéznek mindenféle cikke-lyeket meg paragrafusokat) 100 000 lej (kábé húszezer euró) pénzbírsággal vagy/és 4 és 7 

év közötti szabadságvesztéssel sújtják, és az ip-címem alapján már azonosítottak is;
• de nekem óriási szerencsém van: mivel most először hágtam ki a hámból, fizessek 600 lejt netes átutalással, 48 órán belül az értesítmény alján megadott számlára (még azt is szpecsifi-
kálták, hogy milyen prepayes kártyával, illetve hogy honnan tudom azt beszerezni), különben automatikusan elindítják a büntetőperes(!) el-
járást.Első olvasatra (nem)kicsit ijesztőnek tűnt, 
pláné, hogy a policijáromünö neve és jele is 
szerepel a lap tetején, de aztán kiderült, hogy 
nyilvánvalóan kamu az egész, például az em-lített törvénycikkelyek se léteznek, azaz létez-nek, de teljesen másra vonatkoznak, és említe-nek még valami angliai(!) 2013-as jogszabályt, 
aminek szintén nincs nyoma a neten, ráadásul tele van az egész helyesírási meg fogalmazási hibákkal (amiket elsőre nem veszel észre).

Nos, az egészet csak férfitársaim okulására írtam le: nem kell befélni, ha hasonlót kaptok, s főleg nem kell fizetni ezeknek a szélhámo-
soknak egy vasat se. Inkább nekem egy sört, 
hogy szóltam.

Molnár Tibor

Alma
Hej, azok a hetvenes-nyolc-vanas évekbeli régi szép (su-lis) idők! Amikor egy borús 

októberi hajnalon anyánk de-
geszre tömte a prodcomple-
xes csöveshátizsákunkat pár 
borkán zakuszkával, simával 
és fuszulykással vegyesen („Amit kibontasz, azt egyé-
tek is meg aznap, mert hamar 
megromlik, kifelejtettem be-lőle a szalicilt”), besuvasz-
tott közéjük néhány páté- és halkonzervet is (meg azt a 
pár hónappal korábban, ki 
tudja honnan szerzett ma-
gyarországi Globus vagdalt-
húskonzervet is, amit nem előlünk dugdosott sokáig, hanem nekünk), majd kikí-sért a Bolyai (Papiu, Unirea, Konster satöbbi) előtt álló 
rozoga buszhoz, amely busz 
elvitt minket, tizenöt-tizen-

hat éves lurkókat Bátosra, 
ahol két hétig szedtük az al-
mát pirkadattól alkonyatig, 
vagyis úgy tettünk, mintha 
szednénk, de a lényeg min-dig este kezdődött, napnyug-
ta után, amikor visszaértünk 
a „táborba”: úgy-ahogy meg-mosakodtunk (hideg vízzel), előkapartuk az otthonról el- 
csaklizott, rettenetesen sava- 
nyú, szörpnek álcázott házi-
borokat, a hátizsákjaink du- gizsebéből elővarázsoltunk néhány, a szüleinktől szálan-
ként ellopkodott cigarettát (Snagovot, Amiralt, Topot meg ilyesmiket, a „menőbb” társaink BT-t meg DS-t), 
majd kisosontunk a gyümöl-
csösbe, vagyis annyira nem 
is kellett osonni, mert egy-
részt már sötét volt, más-
részt meg a felügyeletünk 

olyan műhelytanárokra volt bízva, akik már kora délután 
olyan részegek voltak, hogy 
azt se tudták, hány fülük van, 
na szóval, kidzsanáztunk az 
almafák közé, raktunk egy 
nem túl nagy, kulturált tá-
bortüzet, körbeültük, vala-
honnan mindig került egy 
gitár s egy olyan osztálytárs, 
aki le tudott fogni rajta há-
rom-négy akkordot, és haj-nalig danolásztuk a Hűtlent, a Kört, a Neked írom a dalt, 
a Kéglidat, a Balatoni nyárt 
meg satöbbit, valamint az 
akkori örökzöldet: Vásárhe-
lyi csárdában ecet ég a lám-
pában.És ha most nem kívántál 
meg egy almát, egy olyan 
igazi bátosit, akkor... való-színűleg fel voltál mentve praktikából!                          

mt 

RetrohumorAzon vásárhelyiek, akik a gengszterváltás előtt lettek szivarérettek, bizonyára emlé- keznek még a legendás rendőrre, Lengyelre. Nos, történt, valamikor a nyolcvanas években, 
hogy egy hölgyemény nem pont a zebrán haladt át az úttesten, s Lengyel szorgalmasan meg 
is büntette huszonöt lejre, de az áldozat védekezni próbált:� Há’ de csak egy méterrel az átjáró mellett mentem...� Akkor próbáljon meg egy méterrel a Maros-híd mellett átmenni a Maroson. Ha sikerül, 
összetépem a büntetést.



|   Központ hetilap | 2020 / 3. | február 6 – 19.

 Hazafelé  

Mindig szerettem kihajolni a vonatablakon. Persze, leginkább nyáridőben, amikor forró szel-lő nyaldossa az ember ábrázatát, és a vonat fut, 
egyre csak fut velem.Hazafelé nézelődtem a legtöbbször vonat- 
ablakból.

Kiskunfélegyháza és Szentes között két kedvenc 
tájam van. Az egyik Gátér és Csongrád között te-
rül el. Az igazat megvallva, autóból kitekintve még 
látványosabb, de akkor nincs a hajunkat borzoló 
szél, nincs a vonat ütemes kattogása, a monoton muzsika, amely a zöldellő táj halk kíséretéül sze-gődik. Szóval, maradjunk csak a vonatablakban, 
ott járunk Gátér és Csongrád között, ahol való-sággal kinyílik a vidék. Bizonyos pontokról olyan 
messze ellátni, hogy belefárad a szem. Mint két-
száz éve, amikor csak néhány tanya és magányos 
kútágas olvadt bele a tájba, hogy mégse árválkod-
jon csupaszon a magyar tenger; néhány facsopor-
tot, kisebb ligetet ma is látni. De a többi a határta-
lan messzeségé, a látóhatár széle már egybeolvad 
az éggel, vagy a jó fekete földben oldódik fel – ki tudja? A lucernából és a búzából őzek tekintget-nek kíváncsian vonatunk felé. Gyerekkorom óta megszámolom őket. Egy őz tízet ér, egy nyúl ötöt, 
a fácán csak egyet. És olyan még nem volt, hogy Csongrád és Gátér között, a rekkenő hőségben el-
suhanva állatok nélkül maradjon az ember.

Ez a megyehatár is. Gátér még Bács-Kiskun, a 
többi már Csongrád megye. A vidék betyár sújtot-ta terület volt százhetven évvel ezelőtt. Nemcsak 
Rózsa Sándor, de a Bogár-banda is erre garázdál-kodott; amikor betyárkönyveimet írtam, rendre 
felbukkant Csongrád környéke az elsárgult pe-riratokból, a dohos pincék mélyéről előhalászott könyvekből, újságokból. A szegénylegények talán 
ugyanúgy méricskélték a tájat, mint én, és egyál-talán nem vagyok biztos abban, hogy a Félegy-házáról Szentesre döcögő vicinálist, amely ma is rendre tíz-húsz embert szállít, szélvészgyors 
paripáikon nem érték volna-e utol.

Ez a táj az Isten tája: csend van. Aki itt él, önma-gán kívül legfeljebb a Teremtővel társaloghat. És parancsokat osztogathat csillogó szemű pulinak, 
féktelen kuvasznak. Itt semmi sem változik. A táj választja ki emberét, és nem fordítva. A dél-alföl-
di magyarságnak arra a részére, amely tanyán él, 
ma is ugyanúgy ráborul ennek a tájnak a szakrá-lis rendje, ahogyan ráborult mindenkire az idők 
kezdete óta.

Horgászni is jártunk erre. Hajnalban magányos földutakon zötykölődött a Wartburg, a termosz-

ban lötyögött a kávé, én pedig kövér pontyokról álmodoztam. De még jobban szerettem ősszel 
csukára villantózni a csépai holtágakon. Néha 
leengedtem a botot, és mozdulatlanul a túloldalt fürkésztem. Megelevenedett ezer esztendő, és talán hátra sem hőkölök, ha honfoglaló lovas po-
roszkál erre itatni apró lovát, és hiúzszemeit rám veti, ahogyan a tanyaiak ma is fürkészőn szemre-vételezik az idegen embert az ismerős tájban.Furcsa volt ez a nép. Öltözete a levert szabad-
ságharc után a gyászfekete, étele a tarhonya, a 
szalonna és a paprikás, zenéje a padkaporos mu-latság egyéni hangszere, a tekerő. Jó itt a levegő, végtelen a látóhatár, az itt élők vallása tehát a sza-badság. Ez a nép testestől-lelkestől, kétségek és 
magyarázkodás nélkül törzsökös magyar. Csupa 
Arany János tekint vissza rám gyerekkorom óta tanyán, utcán, boltban, piacon. A tanyákon élő 
magyarságon a történelem csak 1956 után fogott 
ki. Addig ez a gátéri-csongrádi-szentesi nép visz-szavert mindent. Tavasztól őszig kint gazdálko-
dott a tanyán, télre bement a városi házba, dolgo-
zott hajnaltól sötétedésig, megitta a demizsonból 
a piros csongrádi bort, elénekelte azt a hatszáz 
dalt, amit tudott. Vasárnap bement a templomba, 
a hét közben elolvasott könyveket újakra cserélte 
be, és azokkal felszerelkezve vágott neki a visz-
szaútnak, amely sárban-fagyban vezetett vissza 
a tanyára.

És azok a könyvek, istenem.
Hányszor láttam a bütykös ujjakat, ahogyan 

felütik a regényeket, versesköteteket. A „buta 
parasztok”… Akik Móriczot, Mikszáthot, Koszto-lányit olvastak, népi és urbánus írókat, kalandos históriát, életrajzot, lektűrt, mindent, amihez hozzáfértek. Móra Ferenc írja valahol, hogy olyan 
ez a dél-alföldi nép, mintha megannyi professzor-
ból állna, és hogy ásatáskor régészként megta-
pasztalta a kubikosok hihetetlen intelligenciáját, 
tapasztaltságát. Hányszor beszélgettem roko-nokkal, szomszédokkal könyvekről, távoli orszá-
gokról, ott lapultam kiskölyökként, hallgattam a nagy öregeket tisztelettel, csendesen. Amit ők 
láttak és tapasztaltak a világból, annál többet ne-
künk sem kell tudni. És azt hiszem, nagyon össze kéne kapnunk magunkat, hogy ugyanolyan szívó-sak, kemények és állhatatosak legyünk, mint ők. 
És olyan okosak.Ahogyan suhan a táj, és a Tisza-hídon is átme-
gyünk, lassan közeledünk másik kedvenc vidé-
kemre. Ez már szentesi föld. A Mentettrét. A Tisza szabályozása előtt vízjárta terület, de aztán az 
ember elragadta ezt a kis földet, megmentette a rétet. Ahogyan megy a vonat, jobbra erős gát kí-
gyózik, balra, a jegenyéken túl szürkén terül el a 

szántóföld. Errefelé jöttek-mentek a világ legjobb 
földmunkásai, a csongrádi, szentesi, szegvári, 
mindszenti kubikosok, akik Katona Imre néprajz-kutató szerint az egyiptomi piramisépítésekhez hasonlítható emberfeletti teljesítmény nyomát 
hagyták a tájon. Ebben semmi túlzás nincs. Szer-ződtetett alföldi kubikosbandák építették fel a fél országot, ott voltak a nagy budapesti építke-zéseknél, a vasútépítéseknél, eljártak Németor-szágtól Spanyolországtól mindenhova. Inas, erős 
karjaikkal, talicskáikkal, módszeresen és tem-pósan felépítették Magyarországot, sőt némileg Európát. Ki emlékszik ma még rájuk? Életmű-vük, a szentesi gát ott tornyosul előttem, van ez is ugyanolyan művészeti alkotás, mint egy barokk 
tájkép vagy márványszobor.

Ott látom balra a szerény kis tanyát, széles föl-dút vezet hozzá. Egyszer húsz emberre főztek bir-
kapörköltet abban a tanyában, én is ott voltam. A gomba alakú kerek ól mellett szolgafán főzőcské-zett a tanyatulajdonos, szállt a füst, és szállt a fövő birka semmihez nem hasonlítható, fenséges illata. Köretet felénk csak lakodalomra főznek, kenyér-
rel esszük a pörköltet, ott, az Isten ege alatt, ahol 
a szüleink, a nagyszüleink is ették, ahol beszélget-
tek, meséltek, tréfálkoztak. Úgy alkottak közössé-
get, úgy vigyáztak egymásra, úgy mutattak példát és őriztek hagyományt, ahogyan otthon látták. 
Tudták, hogy nem jó az embernek egyedül. És 
hogy a szabadságodat nem veheti el senki. S hogy 
van tisztes szegénység, tavasszal-nyáron mindig 
meszelhetsz, és rendet tartasz a ház körül, mert 
a szegénység és az igénytelenség nem ugyanaz. 
Még azt is megtanulhattuk, és tudjuk néhányan a 
mai napig, hogy ha valaki hozzánk tartozik, akkor 
el kell fogadnunk olyannak, amilyen. Megtanultad 
a tanyaiaktól, hogy nem körülötted forog a világ, 
te is csak egyetlen apró csillag vagy a határtalan 
égen, és létezésed értelme nem az, hogy céltala-
nul ragyogj, hanem hogy csendben, zúgolódás 
nélkül mutasd az utat.Már Szentes határában járunk. Előttem kopott sírköveivel a hékédi temető, amott, a másik ol-
dalon a régi kopjafás. Valahol abban nyugszik a dédnagyapám, sírjára református szokás szerint gombosfát állítottak. Elkorhadt már régen, aho-
gyan elkorhadt a mi hajdani szentesi életünk is.

Szerencsére itt a család, és a történet valami-
képpen folytatódik.

Erre gondolok majd, ha az út véget ér.Mert így kell ennek lennie.
„Akárhogyan lesz, immár kész a leltár. Éltem – 

és ebbe más is belehalt már.”
Szentesi Zöldi László 

MAGYAR DEMOKRATA
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Albert Camus örökérvényű igazsága
Bayer zsolt beszéde a Niedermüller Péter 

elleni tüntetésen
Tisztelt hölgyeim és uraim, 

kedves barátaim, kedves fe-
hér, keresztény heterók, ré-misztő képződmények!A világ, úgy tűnik, végképp 
kifordult önmagából. Albert 
Camus a világ önmagából ki-
fordulásának kezdetén, a hat-vanas években írta le ezeket a sorokat a Lázadó ember című művében: „Azon a napon, amikor a bűn az ártatlanság 
képében tetszeleg, érdekes 
áttétel folytán az ártatlansá-got szólítják fel önigazolás-
ra.” Nos, kedves barátaim, 
ma ezeket a napokat éljük. A mai világban a bűn naponta szólítja fel az ártatlanságot és 

az erényt önigazolásra. És eb-
ben a tébolydában még csak 
nem is Niedermüller Péter a 
legrosszabb…

Idézzünk csak fel egy két évvel ezelőtti esetet!
Egy iraki migráns, bizo-

nyos Amir brutálisan meg-erőszakolt egy tízéves kisfiút egy Bécshez közeli fürdőben. 
Azzal védekezett, hogy négy 
hónapja nem látta a feleségét, és hirtelen „erős késztetést érzett, hogy megerőszakolja 
a gyermeket”. Az osztrák leg-felsőbb bíróság pedig felfüg-
gesztette az egyik vádpontot, 
mondván, mivel a migráns 
nem tudott németül, nem 

tudhatta egyértelműen, hogy a kisfiú nem egyezett bele a 
szexbe. Ma ebben a világban 
vagyunk kénytelenek élni. Ez a megdöbbentő és bicskanyi-
togató eset pedig a legegyér-telműbb, legkézzelfoghatóbb 
példája Camus igazságának. 
És ebben a közegben mi va-gyunk a rémisztő képződmé-
nyek.

Kedves barátaim, mondjuk ki jó hangosan: jól is van ez így!Hiszen az erőszaktevők, az erőszaktevőket mentegetők, az iskolakerülők, a társaikat bántalmazók, a tanárverők, a 
mindezekért milliós „kárpót-lásban” részesülők, azok, akik ezt a „kárpótlást” kierősza-kolták és megítélték, a hagyo-mányok tagadói, a nőiesség és a férfiasság tagadói, a torz, 

a beteg, az ocsmány felkent 
papjai, a társadalmat össze-
tartó szövet szétszaggatói, 
minden erény, kiválóság és hierarchia tagadói és elítélői, 
a nemzet és a nemzeti érzés gyűlölői, a nyitott társada-
lomról zagyválók szemében 
tényleg mi vagyunk a rémisz-tő képződmények.Legyünk is azok!

A mi dolgunk az ellenállás, 
ugyanis nekünk, fehér, ke-resztény, heteró férfiaknak és nőknek már tényleg nin-csen hová hátrálnunk. Sőt! 
Nekünk, fehér, fekete, sárga 
keresztényeknek, zsidóknak, 
hinduknak és muszlimoknak 
nincs már hová hátrálnunk. 
Ugyanis a törésvonal már 
régen nem közöttünk van, 
hanem a normalitás és az ab-

normális között.
S nekünk, a normalitást képviselőknek egy dolgunk 

maradt: az ellenállás. Hogy 
ezek soha, egyetlen pillanat-
ra se gondolhassák azt, hogy győztek, és elérkezett az ő 
világuk. Mert a beteg, a torz 
soha nem kerekedhet a szép 
fölé, az abnormális a normá-lis fölé, a bűn az ártatlanság 
fölé. Mert végül mégiscsak 
mindnyájan Isten képmásai 
vagyunk, ha ezt Niedermüller 
Pétert szemlélve olykor ne-
héz is elképzelni.

Ezért kell nekünk ellen-
állnunk. Hogy végre ismét a bűn igazolja magát, és elnyer-
je rég megérdemelt, méltó 
büntetését.

Bayer Zsolt
MAGYAR NEMZET 
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Horșia, Grittó, Csegöldi

Egy BEK-sorozat és egy sikeres rendezvény margójára
A minap néhány önzetlen marosvásárhelyi sportbarát – Horaţiu Nicolau, Tiberiu Petriş és Ballai Sándor (aki az alább említett sport-
könyv kiadásának támogatásában vállalt szerepet), a Play Mures Sportklubbal, ugyanakkor Aurel Raţiu és Vlad Amariei újságírókkal 
– a rendezvény ötletgazdáival és műsorvezetőivel – karöltve egy fergeteges kézilabda találkozót szervezett Marosvásárhelyen, amelyre 
városunk minden idők legsikeresebb kézilabda csapatának egykori tagjai a szakosztály egykori vezetővel és a sportág helyi szakembe-
reivel közösen voltak meghívva. Ez alkalommal került bemutatásra Aurel Raţiu újságíró, író kötete is, amely ,,A Maros megyei kézilabda 
története” (Istoria handbalului Mureşan) címmel jelent meg.

Hazai és világsztárok – 
hajdani kedvencek és bálványokA Mureşul egykori játékosai közül meghívást kapott a rendezvényre Angela (Cioboată) Bloj, Kiss Emese és Ana (Man) Mocean, Virginia Borda és Fábián Harmat kapusok; Sós (Soós) Rozália, Maria (Dorgó) Buciuman, Nyulas (Pe-res) Magda, Lungu (Szöllősi) Judit, Mariana Frâncu, Biró (Fejér) Zita, Adriana Bărbat, Ki-bédi (Kozma) Tünde, Gödri Erzsébet, Párdi (Hegedüs) Erika, Vasilescu (Gergelyfi) Erzsé-bet – mezőnyjátékosok; továbbá Rodica (Cor-doş) Sarchiz - a csapat egykori orvosa; Maria Kulcsár (aki már 50 éve a kézilabda terén tevé-kenykedik), Bukaresti László, Gogu Ştrec, Do-rin Mureşan (a szakosztály volt edzői); Orbán István (kétszeres román kézilabda-világbaj-nok), Viorel Negrean, Aurel Raţiu (a Mureşul volt vezetői); Bianca Bârlean és Flaviu Pop (Valentin Pop hajdani edző gyerekei); Mihai Grebenişan (Maros megye egyetlen nemzet-közi kézilabda-játékvezetője), Sorin Mureşan (segesvári kézilabda edző), valamint Gheorg-he Neagu és Vasile Dobrău (marosludasi kézi-labda edzők).Az összejövetelen objektív vagy szubjektív 

okok miatt nem vehetett részt többek közt Éva (Gál, Mózsi) Jensen, Mátéfi (László) Esz-ter, Gabriela (Gherendi) Florea, Ramona Mi-
halache, Maria Avram, Carmen Bartha, Peteley (Szőllösi) Mária, Stroia Elena, Biró Andrea. A néhai Corina Muşat egykori játékos, valamint Bartha Jenő és Valentin Pop – a szakosztály volt edzői –, az égi pályákról követhették a 
rendezvényt. A meghívottak virággal díszített emlék-
plakettet, valamint a frissen megjelentetett 
sportkönyv egyik példányát kapták kézbe a szervezőktől, ugyanakkor egy kivetítőn meg-tekinthették az 1987. március 29-ei, craiovai Románia-kupadöntő mérkőzését, amelyen az akkori Mureşul IMATEX 28-21-re (12-10) leis-kolázta ellenfelét, a Bákói Ştiintát, és elhódí-totta a kupát. Ugyanakkor Aurel Raţiu és Vlad Amariei emlékeztették a jelenlévőket, hogy a tavaly volt 30 éve annak, hogy a Mureşul-IMA-
TEX a Bajnokcsapatok Európa Kupájának-ne-gyeddöntőjéig jutott el, ahol éppen a legen-dás 13-szoros (!) BEK-győztes szovjet Kijevi Szpartak (edző: Igor Turcsin) búcsúztatta az 
alakulatot.

Egy diadalút, amely a Mureșul legsikere-
sebb évét jelentetteAz idősebb városunkbeli sportrajongók még biztos emlékeznek azon felejthetetlen időkre, 

amikor a Sportcsarnokban sziporkázó kézilab-da-mérkőzéseket játszottak 3000-4000 néző előtt. Igaz, akkor Vásárhelyen nem is akármi-
lyen kézilabda-élet folyt, hiszen a vásárhelyi Mureșul-IMATEX női csapata egyre-másra 
érte el a hazai és nemzetközi sikereit. 

Az 1988–1989-es évad volt a legsikeresebb 
a klub történetében, amikor az alakulat a Baj-
nokcsapatok Európa Kupája-sorozatban az elődöntőig jutott. 

1988-ban a román bajnokcsapat a  Mureșul voltA BEK-sorozatban akkor a Mureșul első el-
lenfele a török bajnok Arcelik volt, amelyet itthon 37–5-re (1988. dec. 11-én) és 28–15-re Isztambulban (1988. dec. 18.) ütötte ki, majd a következő fordulóban 1989. január 15-én a norvég Byasen IL Trondheim jó képességű 
együttese látogatott városunkba. A minden igényt kielégítő mérkőzésen, Vásárhelyen, telt ház előtt 32-23 (13-11) arányban legyőzte fé-
lelmetes partnerét a hazai alakulat úgy, hogy Mátéfi Eszter 14 és a kapitány, Mózsi Éva 8 al-
kalommal volt eredményes. A másik oldalon a válogatott Trine Haltvik játékirányító 9 gólt 
ragasztott be a tapasztalt Bloj Angela kapujába. Trondheimben a Mureșul 27-19-re kikapott, 
az utolsó gólt Mózsi Éva juttatta Britt Akslem hálójába az utolsó másodpercben, így mind-össze egy találattal (51-10) jutottak tovább 
Biró Zitáék a BEK-ben. 

Mureșul  találkozó 2020, Éva Gál  Mozsi Jensen 
Fotó: Bálint Julianna

A következő fordulóban, vagyis a nyolcad-döntőben a spanyol valenciai Balonmano Iber Club sokat ígérő csapatát is sikerült legyőzni hazai környezetben, 31-21-re (13-9). A mér-kőzés után a bájos Mayo Cristina asszony, a spanyol csapat edzője nagy elismeréssel nyi-latkozott Mátéfi Eszterről (10 gól szerzője) és Mózsi Éváról (8 találat megvalósítója), de tet-
szett neki a lelkes közönség és maga a város is. A visszavágó mérkőzésen 24-21 (14-11) 
volt az eredmény a valenciai lányok javára, de összesítésben újra jobban teljesített a Io-
nescu–Pop-páros együttese és tovább jutott a negyeddöntőbe, ahol a félelmetes Igor Tur-csin által edzett, 13-szoros BEK-győztes kijevi 
Spartak bajnokcsapatának sztárjaival kellett 
farkasszemet nézniük Mózsiéknak. Sajnos mindkét mérkőzését elvesztette a Mureșul (1989. márc. 19-én, Vásárhelyen 22-25-re és március 26-n Kijevben 17–24-re), mégis fele-
melt fejjel búcsúzott a csapat az európai kupa-
sorozattól, amely egyben a szakosztály törté-netének legsikeresebb időszakát is jelentette.

 
Hazai szinten is a Mureșul volt 

a legsikeresebb azon időszakbanA Mureșul-IMATEX (később Mureșul-Elect-romureș) azokban az években érte el minden idők legjelentősebb Maros megyei kézilabda-
sikereit, hiszen a nyolcvanas években nyolc 
trófeát nyert – 1988-ban országos bajnok volt, az 1986–1987-es idényben (edző: Bartha Jenő és Valentin Pop), ugyanakkor az 1987–1988-az évadban Románia-kupa győztese volt (edző: Ionescu Gheorghe és Valentin Pop), emellett három 2. és négy 3. hely birtokosa volt –, sőt az 1988–1989-es évadban Mózsi Éva, Mátéfi 
Eszter és Bloj Angela a nagyválogatott, Ramo-
na Mihalache pedig az utánpótlás-válogatott 
tagja volt. 

A Mureșul nyolcvanas évekbeli  játékosai
Balról Kiss Emese, Adriana Bărbat, Pardi Erika 

Angela Bloj, Biró Zita és Virginia Borda

Mureșul találkozó 2020, Közoös csoportkép
Fotó: Bálint Julianna

Történelmi könyv az utókornak
a  Maros megyei kézilabda történetéről

Aurel Rațiu és Vlad Amariei a szakosztály 
eredményeiről is beszélt
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A család hóembere című rejtvényünk helyes megfejtése:  – Inkább megtartom, nehogy ne legyen hó jövőre a klímaváltozás miatt.

Az 1986– 1987-es idényben Mátéfi Eszter 201 góllal támogatta meg együttese 592 ta-
lálatos termését, azon évben a válogatottban Mátéfi 43, Mózsi 40 alkalommal szerepelt. Az 1987-es első román kupagyőzelmet köve-tően a Mureșul a KEK (Kupagyőztesek Európa Kupája) nevezett, ahol egyenesen a második 
körben startolt és az akkoriban félelmetes bu-dapesti Vasas elleni kettős mérkőzésen (22–19-es győzelem itthon és 15–21-es vereség a Fáy utcában) maradt alul és búcsút intett Eu-
rópának. A 1989–1990-es idényben a csapat Maros-vásárhelyen az IHF Kupában (Nemzetközi Ké-zilabda Szövetség) indult, ahol előbb a bécsi Sparkasse Neustadt ellen kétszer is győzni tu-dott az együttes (28–21-re idegenben és 31–23-ra itthon), majd az Olimpia Ljublijanát is kiejtette (27–27 Marosvásárhelyen és 28–28 Ljublijánában), aztán az elődöntőben szintén 
a kijeviekkel hozta össze a sors és a sorsolás. Az ukrán fővárosban 32–19-re leléptették a Mureșult, az 1990.április 29-i visszavágón a 24–23-as vásárhelyi győzelem kevés volt a to-
vábbjutáshoz.  

A bajnokság végére az alakulat bajnoki sze-replése is várakozáson alul sikerült, a 10-ik 

helyen zárták az évadot, sőt az 1990–1991-
es idényben az együttes kiesett az élvonalból, majd anyagi támogatás híján a klub visszalép 
az 1991–1992-es második ligás bajnokságból. 
De ez már egy más lapra tartozik...

Joggal nevezhetjük őket 
a Mureșul Aranycsapata tagjainakA legjobb esztendőnek számító 1988–1989-es évben a Mureșul kerete a következő já-

tékosokból állt: Angela Bloj, Virginia Borda, Kiss Emese – kapusok; Hegedüs (Párdi) Erika, Maria (Roman) Avram, Carmen Bartha, Mózsi Éva, Bíró Andrea, Kibédi (Kozma)Tünde, Ele-na Stroia, Gödri Erzsébet, Gabriela (Gherendi) Florea, Corina Mușat, Mátéfi Eszter, Bíró (Fej-ér) Zita és Adriana Bărbat – mezőnyjátékosok. Biró (Fejér) Zita, az együttes hajdani kiváló balszélsője egy korábbi interjú alkalmával az együttes sikereinek titkáról röviden és velő-sen így  válaszolt: ,,Sikereink kulcsa az össze-
tartás volt, de mi tényleg jók voltunk...”Igaza volt!

Czimbalmos Ferenc Attila

Mureșul találkozó 2020 - Balról: Nyulas (Peres) Magda, Maria 
(Dorgó) Buciuman, Virginia Borda és Adriana Bărbat, 

Állnak: Vasilescu (Gergelyfi) Erzsébet és Angela (Cioboată) Bloj
Fotó: Bálint  Julianna

A nyolcvanas évek slágereire  közösen
táncoltak a hajdani kézilabdázók

Sós (Soós) Rozália pályafutásáról  mesél

Pardi Erika a Soós házaspár között,
balról Maria (Dorgó) Buciuman

Biró (Fejér) Zita könnyes szemmel  nézi a Mureșul-Știința 
Bakó mérkőzést először 33 év távlatából
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Török Dávid Marosvásárhelyen készült fel az NB III-as idényre
A Marosvásárhelyi MSE korábbi labdarúgója, a 18 
éves Török Dávid – a többszörös hazai veterán baj-
nok atléta,  Barabási Rozália fia –, 2019. augusztu-
sában a magyarországi NB III Keleti csoportjában 
szereplő Füzesgyarmat játékosa lett, mely alakulat-
tal az őszi pontvadászat végén az első helyen végzett. 
Dávid a téli szünidőt szülővárosában töltötte, ahol 
napi rendszerességgel készült fel a tavaszi évadra. 
Egy somostetői edzés végén a Központ néhány kér-
désére válaszolt. 

Fizikai edzések 
a Somostetőn

 – Látom, nagy odaadással 
futottad a köröket és vé
gezted a fizikai gyakorla
tokat. Mik szerepelnek az 
edzéstervedben?– Tíz perc bemelegítés után az edzőnk által ki-írt edzésterv gyakorlatait végeztem el. Ma (január 24-én – szerk. megj.) in-kább részidőket szalad-tam, közben különböző 
nyújtógyakorlatokat is vé-
geztem, de az edzés után még erőgyakorlatokat is végeztem az itteni erőgé-
peken, majd levezetéskép-
pen a tömbházunkig sza-ladok, ami mintegy 3–4 
kilométert jelent. Ezeket 
a gyakorlatokat január 13. 
óta napi rendszerességgel végzem, majd Füzesgyar-
maton labdás edzéseket 
tartunk, aztán a felkészü-lési mérkőzések következ-
nek, végül március elején kezdődik a bajnokság.
– Az okostelefonodat is hű
ségesen bütykölöd...
– Nem kell félreérteni, 
csupán a gyakorlatok ide-
jét mérem, amelyeket kü-
lön oldalra mentem el és 
WhatsApp-on elküldöm az edzőnknek. Ő tulajdon-
képpen kiértékeli, majd 
összegezi és nyilvántart-
ja az együttes mindegyik 
labdarúgójának felkészü-
lési értékeit. 

Az ottani felkészülési
lehetőségek jobbak, 

mint itthon

– Hogyan összegezed az 
őszi idényt?– Az első hónap nagyon 
nehezen telt, hiszen nem 
úgy alakultak a dolgok, ahogyan elterveztem: fi-
atalon elkerültem szeret-teimtől, emiatt is honvá-gyam volt, de idővel egyre 
jobban megszoktam a vá-
rost, a csapattársak és a vezetőség is sokat segített. Nem volt könnyű pszichi-
kailag sem, hiszen nega-tív meglepetésként ért a kritika gyengébb teljesít- 
mény után, de sikerült mentálisan megerősödnöm. 
Ugyanakkor örvendek, hogy 
ott saját magam ura va-
gyok, és eddig mindent saját erőmből értem el. Az évről-évre fejlődő füzes-
gyarmati együttesen belül merész tervekről beszél-nek, azaz a fiatalok neve-lése és beépítése az alaku-
latba a prioritás, emellett fő célunk az NBII-be való feljutás, idővel pedig ott jó 
szereplést elérni. Jól sze-repeltünk az őszi idény-
ben, de a tavaszi szezon-
ban minden meccset meg 
kell nyerjünk, hogy a célt teljesíthessük. 
– Milyen különbségeket vettél 
észre a két ország harmadik li
gájában szereplő csapatok fel
készülési lehetőségei között?

– A sportbázisok, edző-
központok bizony lekörö-
zik az ittenieket. 

Az MSE-nél töltött 
időszak kedves marad 

számára

– A labdarúgás mellett 
párhuzamosan a tanulmá
nyaidat is folytatod?
– Igen. Mindamellett, hogy 
a futballra nagy hangsúlyt 
fektetek, a tanulmányai-
mat is fontosnak tartot-tam folytatni: így esett a választás Sárrétudvarra (a település 20 kilométerre van Füzesgyarmattól), ott 
vagyok én harmadéves 
gimnazista.
– Mielőtt Füzesgyarmatra 

kerültél volna, 2019ben 
az MSE csapatában a 3. 
ligában szerepeltél, ezzel 
párhuzamosan a klub U 
19es együttesében is ját
szottál.  Hogyan tekintesz 
vissza az MSEnél eltöltött 
időszakra?
– Nagy örömmel, hiszen 
egyedi pillanatokban volt 
ott részem, több jól felké-
szült szakemberrel és fut-
ballistával dolgozhattam együtt. Ők bíztak bennem, így nekik köszönhetően kaptam játéklehetőséget, egyben bizalmat is, így a szívembe zártam az MSE-nél töltött időszakot, ahol 
kiteljesedtem mint labda-
rúgó. 
– Mik a jövőbeli céljaid?

– A füzesgyarmati aján-latnak köszönhetően az 
egész futballkarrierem az 
egyik napról a másikra 
megváltozott, megtanul-
tam, hogy minden napot 
maximálisan ki kell hasz-náljak, hogy bizonyítsak, 
hiszen minden álmom az volt, hogy profi lab-
darúgóvá váljak. Tehát a 
kezemben van a sorsom, 
csak egészséges legyek, és 
remélem, hogy a szeren-
cse is mellém társul, hogy 
minél fennebb kerüljek. 
Azt is tudom, ha itthon 
maradtam volna, kevés lehetőségem lett volna bi-zonyítani, de az is lehet, 
hogy elkallódtam volna.

C.F.A.

Török Dávid zöldben még az MSE  labdarúgójaként


