
Apró lépések  
 
Szívemnek kedves igazán az a változat lett 
volna, hogy az eredetit parafrazálva: kis lépés 
az RMDSZ, nagy lépés a vásárhelyi magyarság 
számára. Mindezt annak kapcsán mondom/írom, 
hogy a múlt szerdán az RMDSZ Maros megyei 
Területi Állandó Tanácsa, csütörtökön pedig a 
Szövetségi Állandó Tanács is jóváhagyta Soós 
Zoltán függetlenként történő indulását. „Azért 
döntöttünk így, mert az a célunk, hogy Soós 
Zoltán nyerjen, és ehhez minél szélesebb körű 
támogatásra van szükség a politikai erők, a 
civil szervezetek és nem utolsósorban a szavazók 
részéről” – közölte Péter Ferenc, az RMDSZ 
Maros megyei szervezetének elnöke, egyben a 
marosvásárhelyi szervezet mindenható irányí‐
tója.
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Ne hagyjátok  
a templomot! 

 
Száz évvel ezelőtt szétdarabolt ország és 
nemzet jól tudta, segítséget és biztatást csak 
két helyről kaphat: Istentől és egymástól. E 
magára maradt nép nagyjaitól várta a biztatást, 
az útmutatást. Először nagy csend volt. Síri 
nagy csend a Kárpátok között, mert a fájdalmat 
és veszteséget, a bukást és vereséget el kellett 
siratni, meg kellett gyászolni, aztán Kós Károly 
belekiáltotta az erdélyi csendbe a Kiáltó Szót, 
és az ébredő nemzedék költői, írói szép lassan 
megszólaltak…

Új sorozat, XIV. évfolyam // 4. szám  // február 20–március 4. //  Megjelenik csütörtökön // 12 oldal //  ára: 1,5 lej

A vásárhelyi lábtenisz  
történetéről 

 
A fotbaltenis.5mp.eu. marosvásárhelyi honlap 
szerint városunkban már a múlt évszázad hatvanas 
és hetvenes éveiben lábteniszeztek, más infor‐
mációk szerint már az ötvenes évek elején sok 
gyermek és felnőtt kedvenc időtöltése volt, melyet 
inkább az egykori Május 1 strandon játszották.

12. old. // SPORT

A régi fényképek reneszánsza 

 
A régi fényképek gyűjtését ez előtt két‐három 
évtizeddel még elsősorban néprajzkutatók, 
helytörténészek, hadtörténészek művelték, hi‐
szen köztudott, hogy ezek értékes kordoku‐
mentumok. Néhány éve azonban megnőtt a 
régi fotók iránt érdeklődök köre. Az interneten, 
a facebookon nagyon sok régi képgyűjtő és ‐
megosztó oldalt találunk.

3‑4. old. // KULTÚRA

Neszójjá'be!  
 
A közösségi oldalak (elsősorban a Facebook) 
elterjedésével a véleménynyilvánítás sokkal 
egyszerűbbé vált, ez azonban a sértő, durva 
hozzászólásokat is magával hozta; az emberek 
úgy érzik, amikor belépnek a virtuális térbe, 
hogy nyugodtan „kiereszthetik a gőzt”.  Pedig 
nem, hiszen a Facebook is ugyanolyan nyilvános 
térnek minősül, mint egy‐egy város (vagy falu)...

8. old. // HUMOR

Maros megyei hetilap 

Székelyföld‑szerte egyedi kezdeményezés indult a múlt hónapban Marosvásárhelyen. A 
Forradalom utca 17 szám alatt Blaze nevű dizájnerboltot nyitott egy fiatal divattervező, 
akihez most már 15 alkotó csatlakozott. A boltban erdélyi dizájnerek minőségi és kreatív 
munkáival találkozhatunk, ahol bemutatkozási lehetőséget kapnak a kreatív szakma 
frissen végzett diákjai is, de elismert alkotóknak, rétegízlést kiszolgálóknak a darabjait 
is megtaláljuk. Az ötletgazda szerint egyre inkább érdekli az embereket tájainkon is, 
hogy egyedi és fenntartható módon készült ruhadarabokat vásároljanak az áruházak 
által kínált, Kínában készültekkel szemben.

Egyedülálló  
divatkezdeményezés  
Vásárhelyen

Egyedülálló  
divatkezdeményezés  
Vásárhelyen
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KOS: Egy másokkal szívesen jótevő ember segíthet önnek 
egyik dilemmájával kapcsolatosan, amikor úgy érzi, hogy 
egyedül, kooperatív segítség nélkül nem boldogulna. 
BIKA: El kell végezni egy feladatot, amelyet régóta ha‐

logat. Ezen a héten felhalmozódhatnak a teendői, ennek 
kellemetlen következménye is lehet. Fokozottan legyen 
figyelmes a dolgaira is, mert a hangulata egy kicsit ér‐
zékenyebb ezen a héten a megszokottól. 
IKREK: Sok megértésre és akaraterőre lesz szüksége 

ahhoz, hogy el tudjon viselni egy olyan embert, aki már 
kezdi nagyon bosszantani. Csillagjegyéből adódóan ön 
szereti vinni a híreket elsőnek. Ha a környezetében lévők 
közül rendszeresen valaki ezt a szerepet elveszi öntől, 
ön ingerültté és nyerssé válhat. 
RÁK: Sok társasági meghívásra számíthat. Ezen kívül 

többen is megkérik arra, hogy segítő kezet nyújtson olyan 
területeken, melyek még önnek is újaknak számítanak. 
Az utóbbi időben nagyon elhanyagolta érzelmi világa 
ápolását, a pihenésre szánt ideje egyre csak csökkent. 
OROSZLÁN: Határozottan ragaszkodjon ahhoz, amit 

hisz. Bármi is történik, mindig tudnia kell, hogy önben 
meg van a céljai eléréséhez szükséges kitartás. Az elmúlt 
időszakban egy kicsit feszült volt a környezetében zajló 
események miatt. Most eljött az idő arra, hogy önma‐
gával is foglalkozzon egy kicsit. 
SZŰZ: Ez a hét igazán alkalmas arra, hogy belevágjon 

valami újba. Anyagi helyzetében is emelkedés várható. 
Lehetséges, hogy egy új elkötelezettség, vagy közeli hoz‐
zátartozó jóvoltából lényeges bevételhez jut.  
MÉRLEG: A hét közepén várható kisebb átmeneti né‐

zeteltérés a partnerével, amit a kedvességével, észérvek‐
kel könnyedén meg tud oldani. Lehet, hogy egy hosszabb 
utazást, esetleg külfölddel kapcsolatos elképzeléseket 
fontolgat. Ez a hét főképp a jó közérzet és a jó koncentráló 
képesség hete. 
SKORPIÓ: A munkahelyén a hét során egy kicsit felpö‐

rögnek az események kedvező hatásokkal. Anyagiak terén 
aggódásra nincsen ok, mert ezen a téren jó áramlatban 
van. Ezen a héten új ötletei támadhatnak valami teljesen 
új tevékenység iránt, amitől teljesen fellelkesedik.  
NYILAS: Vigyázzon az egészségére, töltsön minél több 

időt a friss levegőn, sétáljon jó nagyokat. Barátaival is 
keressen egészségkímélő programokat. Ettől visszatér 
a jó közérzet és a rossz hullámot is oldódni látszik. Ebből 
határtalan energiát tud nyerni, amire most igazán szük‐
sége is lesz. 
BAK: A munkahelyén tornyosulnak a tennivalók. Emiatt 

egy kicsit feszültnek érezheti magát. Egy váratlan bevétel 
érzékelhető, amit rövid idő alatt ki is ad. A partnere ezen 
a héten egy kicsit nyűgösebbnek tűnik a megszokottól. 
Érdemes lenne többet törődnie kettőjük kapcsolatával.  
VÍZÖNTŐ: A munkája során új módszerekkel ismer‐

kedhet meg, de előfordulhat, hogy egy átszervezésben 
kell részt vegyen. Érzelmi téren kellemes hét elé néz, 
ugyanis az áthaladó bolygók hatásai lehetőséget nyúj‐
tanak érzelmi élete ápolására is. 
HALAK: Munka közben lehetőleg hozza ki magából a 

legtöbbet. Így nem ad rá sem okot, sem alkalmat arra, 
hogy bármiért is hibáztassák. Túl sokat idegeskedik az 
utóbbi napokban. Vigyáznia kell az egészségi állapotára 
is, ugyanis a folyamatos stressz egy idő után kezd kihatni 
a szervezete működésére is.
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A Homoród  
Fotóklub kiállítása 

 
Villanások címmel nyílik 

kiállítás a Homoród Fotó‐
klub alkotásaiból február 
20‐án, csütörtökön 18 óra‐
kor a Bernády Házban. Ki‐
állító alkotók: Andorkó At‐
tila, Bors Gyula, Danis János, 
Forrai Tibor, Hátszegi Csaba, 
Kertész Hajnalka, Pataki 
Hajnal. A tárlat március 12‐
ig látogatható. 

 
Könyvbemutató  
a G kávézóban 

 
Február 20‐án, csütörtö‐

kön este 8 órától a maros‐
vásárhelyi G kávézóban be‐
mutatják Purosz Leonidasz 
Egy férfi sosem hagyja félbe 
című kötetét. Moderátor: 
Szilvay Máté, zenei aláfestés: 
Cseke Tamás. A kötet a Mag‐
vető Könyvkiadó gondozá‐
sában jelent meg. A szerző 
1996‐ban született Szege‐
den, Szentes és Budapest 
után jelenleg Marosvásár‐
helyen tanul. Verseket ír, ez 
a második kötete. A bemu‐
tató után a Marosvásárhe‐
lyen a könyv a Gutenberg 
könyvesboltban vásárolható 
meg.  

 
Szimfonikus  
hangverseny 

 
Szimfonikus hangver‐

senyre várják a klasszikus 
zene kedvelőit február 20‐
án, csütörtökön 19 órakor 
a Kultúrpalota nagytermé‐
be. Vezényel: George Hari‐
ton, közreműködik Ana Do‐
colin Angliából érkező fa‐
gottművész. Műsoron: E. 
Lalo‐, Nino Rota‐, Csajkovsz‐
kij‐művek. A hangversenyre 
a 18‐as számú bérletek ér‐
vényesek. 

 
Újra műsoron  
az Eltűntek 

 
Február 20‐án és 21‐én 

19 órától a Mészárosok bás‐
tyájában újra műsoron sze‐

repel a Yorick Stúdió pro‐
dukciója, Elise Wilk Eltűntek 
c. darabja. Rendezte: Sebes‐
tyén Aba. A szöveget fordí‐
totta Albert Mária. Az elő‐
adás egy erdélyi szász csa‐
lád életét dolgozza fel, tör‐
ténelmük három korszakát 
felidézve: 1944‐45, 1989‐
90, 2007. Az előadásról bő‐
vebb információk a Yorick 
Stúdió Facebook‐oldalán ta‐
lálhatók, helyfoglalás SMS‐
ben a 0741‐469‐530‐as te‐
lefonszámon.  

 
Lecke‑ és  
nevelőhangverseny 

 
Február 21‐én, pénteken 

déli 12 órától román, 13 
órától magyar nyelvű lec‐
kehangversenyre, 17 órától 
román, 18 órától magyar 
nyelvű nevelőhangverseny‐
re kerül sor a Kultúrpalota 
nagytermében. Téma: A va‐
rázslatos tangó. Közremű‐
ködik a Tiberius vonósné‐
gyes, énekel Koszorús Krisz‐
tina „Koszika”, Lokodi Kinga 
zongorán, Kostyák Márton 
nagybőgőn játszik. Műso‐
ron: híres argentin tangók. 
A hangverseny témáját Car‐
la Gliga és Fülöp Klára ta‐
nárnők mutatják be. 

 
Régiségek vására 

 
Február 22‐én, szomba‐

ton 7 és 14 óra között ismét 
sor kerül a régiséggyűjtők 
vásárára a marosvásárhelyi 
Grigorescu utcai Mihai Emi‐
nescu Művelődési Házban. 
A vásárt a bélyeggyűjtők 
egyesülete szervezi. 

 
László Attila  
önálló estje 

 
Erdélyi turnéja keretében 

Én és a zongorám címmel 
László Attila önálló estjére 
kerül sor a marosvásárhelyi 
Kultúrpalotában február 22‐
én 20 órai kezdettel. Jegyek 
a Kultúrpalota jegypénztá‐
ránál kaphatók, érdeklődni 
a 0758‐133‐617‐es telefon‐

számon hétfőtől vasárnapig 
15‐21 óra között.  

 
Hitvallás Szabó  
Magda műveiből 

 
Február 23‐án 19 órától 

a marosvásárhelyi vár Mé‐
szárosok bástyájában a Yo‐
rick Stúdió szervezésében 
Gajdó Delinke színművész 
Szabó Magda – Szelíden és 
szilárdan című egyéni elő‐
adására kerül sor. A 20. szá‐
zadi magyar irodalom nagy‐
asszonya 103 évvel ezelőtt 
született, és 13 évvel ezelőtt 
hunyt el. A Szelíden és szi‐
lárdan című előadás elénk 
tárja Szabó Magda életét, 
felidézi az írónő kivételes 
pályaívét, gyermekkorát, 
szüleihez fűződő kapcsola‐
tát, házasságát, íróvá érését. 
Az előadás Daragics Éva 
közreműködésével jött létre. 
Az írónő szerepében: Gajdó 
Delinke. Helyfoglalás SMS‐
ben a 0741‐469‐530‐as te‐
lefonszámon. A jegyeket a 
helyszínen lehet átvenni. 

 
Jazzkoncert  
az András Lóránt  
Társulatnál 

 
Február 23‐án, vasárnap 

19 órától a Dénes & Vitályos 
jazzduó tart koncertet az 
András Lóránt Társulatnál. 
Dénes József javarészt a 
dzsessz műfaja által diktált 
stílusok nyomában üget, 
olykor érintve a blues‐, a 
pop‐ és a rockzene világát 
is. Néhány éve színházi 
hangtechnikusként is tevé‐
kenykedik, így a városi zajok 
és hangeffektusok is egyre 
inkább megérintették. Vi‐
tályos Lehel sepsiszentgyör‐
gyi születésű alkotó, több 
zenei műfaj hódolója és mű‐
velője. Együttműködött 
olyan neves alkotókkal, 
mint: Nicolas Simion, Luiza 
Zan, Juhász Gábor, Hána 
László, Mezei Szilárd, Sé‐
gercz Ferenc, Szokolay Don‐
gó Balázs, Kovács Ferenc, 
Földes Hobó László. 

KÁR KIHAGYNI 



Szívemnek kedves igazán 
az a változat lett volna, 
hogy az eredetit paraf‐
razálva: kis lépés az 
RMDSZ, nagy lépés a 
vásárhelyi magyarság 
számára. Mindezt annak 
kapcsán mondom/írom, 
hogy a múlt szerdán az 
RMDSZ Maros megyei Terü‐
leti Állandó Tanácsa, csü‐
törtökön pedig a Szövet‐
ségi Állandó Tanács is jóváhagyta Soós Zoltán függet‐
lenként történő indulását. „Azért döntöttünk így, mert 
az a célunk, hogy Soós Zoltán nyerjen, és ehhez minél 
szélesebb körű támogatásra van szükség a politikai 
erők, a civil szervezetek és nem utolsósorban a szavazók 
részéről” – közölte Péter Ferenc, az RMDSZ Maros 
megyei szervezetének elnöke, egyben a marosvásárhelyi 
szervezet mindenható irányítója.  

Mit mondjak? Péter Ferenc fején találta a szöget. 
Igaz, amit állított – azaz, hogy a győzelemhez a magyar 
politikai erők, a civil szervezetek és nem utolsósorban 
a szavazók egyöntetű támogatására lenne szükség –, 
azt hiszem, minden józanul gondolkodó ember számára 
evidencia. Legalábbis annak kellene lennie. Elegendő, 
ha a város lakosságának jelenlegi etnikai arányaira 
gondolunk. Már korábban is leírtam, újra megteszem: 
mielőtt belevágnánk, ajánlatos lenne – éppen az 
említett etnikai korlátok miatt – józanul felmérni az 
esélyeket, s nem a valóságot figyelembe nem vevő, 
túlzott elvárásokat támasztani magunk elé. Figyelem: 
ez nem azonos a merjünk kicsik lenni hamis politikai 
parancsával! Csak így lehetséges, hogy egy újabb 
kudarc esetén is felemelt fejjel folytathassuk, s ne 
uralkodjon el a vásárhelyieken újra a világvége hangulat, 
mint annak idején az 1990‐es fekete március, majd 
Fodor Imre 2000‐es választási veresége után.  

Hogy a szavazók támogatása még szélesebb körű 
legyen, szerintem fontos lenne egyetlen önkormányzati 
képviselői jelöltlista indítása is. Az Erdélyi Magyar 
Szövetség tagpártjainak támogatottsága nem akkora, 
érdekérvényesítő ereje nem annyira erős, hogy az 
RMDSZ‐nek tartania kellene tőlük, ezért igencsak 
kedvező olvasata lenne egy nagyvonalú gesztusnak, 
amely által bejutó helyeket biztosítana a közös jelölt‐
listán nekik. Különösen, hogy a jelenlegi képviselő‐
csoportjaik tagjai – sem a megyei, sem a vásárhelyi – 
nem kifejezetten elkötelezettségükről, szakmai hoz‐
záértésükről váltak ismertté. Jeleznék ezáltal azt is, 
hogy komolyan gondolják az együttműködést, az 
összefogást. Amire, mindenikünk tudja, igencsak 
szükség lenne. Mert legyünk őszinték: magyar ügyekben 
magunkon kívül senkire sem számíthatunk. Legfennebb 
– többnyire elvtelen – politikai alkuk következmé‐
nyeként.

|  TÁRSADALOM / VÉLEMÉNY | / 3. /
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Szentgyörgyi László

Apró lépések
A régi fényképek reneszánsza
A régi fényképek gyűjtését ez előtt két‑három évtizeddel még elsősorban néprajz‑
kutatók, helytörténészek, hadtörténészek művelték, hiszen köztudott, hogy ezek 
értékes kordokumentumok. Néhány éve azonban megnőtt a régi fotók iránt érdek‑
lődök köre. Az interneten, a facebookon nagyon sok régi képgyűjtő és ‑megosztó 
oldalt találunk.

A fényképezés történetét 
a történészek 1839‐ig vezetik 
vissza. Erdély első fotógráfia 
készítői közé tartozott br. 
Apor Károly, a marosvásár‐
helyi ítélőtábla elnöke is, aki‐
nek a hagyatéka azonban el‐
veszett vagy lappang valahol. 
Egy képet ismerünk, amit 
neki tulajdonítanak, és amely 
Bolyai Farkast ábrázolja a 
ravatalon. Nagy szenzáció 
lenne, ha előkerülne az Apor‐
hagyaték! De szerencsés mó‐
don több erdélyi fényképész‐
nek (pl. Veress Ferencnek, 
Csonka Gézának, Kováts Ist‐
vánnak) megmaradtak a 
munkái. Orbán Balázs is na‐
gyon sok fotográfiát készített 
hatalmas munkájának az il‐
lusztrálásához. Ma ezek a 
képek értékes kordokumen‐
tumok. De a 19. század má‐
sodik felében, a 20. század 
legelején nem készültek ezer‐
szám a felvételek, mint ma‐
napság, a „fényképezkedés” 
ünnepnapnak számított egy 
család életében, amelyre iz‐
galommal készültek. Az első 
világháború nagy forduló‐
pontnak számít a fényképé‐
szet területén is. Megnőtt a 
fényképkészítések száma, a 
háborúba vonuló vagy már 
frontközelben lévő katonák 
úgy álltak a fényképezőgép 
elé, hogy ezt a képet küldjék 
haza szeretteiknek: minden 
rendben van velünk, élünk, 
hiszen nem tudhatták, hogy 
holnap elmondhatják‐e még 
mindezt. A kis magyar világ 

idején is nagyon sok fénykép 
készült, amit elsősorban a 
visszacsatolás, a bevonulás 
okozta öröm váltott ki. De a 
letűnt kommunista időszak‐
ban is rengeteg fotó készült, 
egyre több amatőr is meg‐
engedhette magának, hogy 
jó fényképezőgépet vásárol‐
jon magának és megörökítse 
a körülötte zajló világot.  

„Az új évezred új technikát 
hozott magával a fényképé‐
szetben is. A világon min‐
denütt – nálunk is – az ez‐
redfordulóra tehető a nagy 
szakmai és kulturális szem‐
léletváltás, a digitális kép‐
készítésre és felhasználásra 
való áttérés. Rohamosan fogy 
a hagyományos, kézbe fog‐
ható fénykép. Művészek és 
műkedvelők eszköze marad, 
ha megmarad egyáltalán. Sok 
más mellett ebből az is kö‐
vetkezik, hogy a világon ed‐
dig készített fénykép, negatív 
és dia, bár hallatlanul nagy 
mennyiséget jelent, elvileg 
véges halmazzá vált. Afféle 
fotográfiai kincsestár, ame‐
lyik nagyon sok mindent mu‐
tathat, ha avatott szem pillant 
bele" – véli Berekméri Ed‐
mond pedagógus, aki maga 
is százával kattintja el a gépét 
egy‐egy rendezvényen. 

 
„A fotótár egy beszélgetős, 
nosztalgiázós platform” 

 
Az interneten, a faceboo‐

kon ma több olyan oldalt ta‐
lálunk, amely régi fotók gyűj‐

tésével és azok megosztásá‐
val foglalkozik. A Régi Képek 
innen‐onnan című oldal nem 
szab korlátokat – a jó ízlés 
határain kívül. Azok számára 
lett létrehozva, „akik szeretik 
a régi képeket és azokat szí‐
vesen meg is osztják." De 
több oldal egy‐egy kisebb 
területre, egy településre 
szűkül le. Ilyen például a Ma‐
rosvásárhelyi fotótár, mely‐
nek egyik kezelője Balizs 
Csaba így nyilatkozott kér‐
déseinkre: 

„Mindig is vonzódtam a 
régi fotókhoz, majd mikor 
1990‐ben Magyarországra 
települtem a feleségemmel, 
egyre fontosabbá vált a régi 
marosvásárhelyi emlékek fel‐
idézése, fotók nézegetése, 
gyűjtése. Bár gyakran jártam 
haza, szinte fájt látni, hogy a 
régi képeket ócskapiacon kó‐
tyavetyélik el, amelyek mö‐
gött történetek lehetnek, és 
a múltunk, gyökereink része. 
A Facebook elterjedésével 
beléptem minden Marosvá‐
sárhellyel kapcsolatos cso‐
portba, ahol felvetettem, 
hogy jó lenne múltbeli ké‐
peinket megosztani egymás‐
sal, de süket fülekre talált a 
kérésem. Pedig akkor még 
csak a személyes fiatalkori 
képeinkre gondoltam, hisz 
nagyon megváltoztunk az 
évek alatt. Ekkor döntöttem 
el, hogy egy fotótár szerű 
csoportot indítok, ahol meg‐
nevezzük a képeken látható 
szereplőket, helyeket, törté‐

neteket és egy beszélgetős, 
nosztalgiázós platformmá 
alakítjuk. A kezdeti ötlet kissé 
átalakult, egyre több képes‐
lap, régi és új fotókkal bővült 
a csoport, sokak örömére. 
Az a korosztály, amelyhez 
magam is tartozom, nagy 
számban szétszéledt a világ 
minden tájára, és sokaknak 
ez jelenti a napi hazalátoga‐
tást. Jó elidőzni a képek felett. 
Felfedezni a gyermekkor lak‐
helyét, iskoláját, a város ne‐
vezetességeit, és látni mind‐
azt a változást, mely azóta 
történt Marosvásárhelyen. 

Kialakult egy jó kapcsolat 
azokkal a fotósokkal, akik a 
mai városrészeket fotózzák. 
Ők külön kérésre, szívesen 
felkeresik a kért helyeket, 
fotózzák egy, a világ más tá‐
jára szakadt marosvásárhelyi 
szülőházát, kedves emlékeit, 
ezáltal új kapcsolatok ala‐
kulnak ki. Magam is kaptam 
hagyatékból (csoporttagtól), 
több száz régi fotót, aminek 
a feldolgozása, kezelése még 
várat magára. Örömmel lá‐
tom, ha megjelenik egy régi 
képeslap,...  

folyt. a 4. oldalon 
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amit még nem láttunk és, ha 
van mellé történet és beszél‐
getés, az már hab a tortán. 
Becslésem szerint, a nyolc év 
alatt, mióta a Marosvásárhelyi 
fotótár csoport létezik össze‐
gyűlt 70–100 ezer körüli fotó, 
amit a csoporttagok tettek 
fel. A reakció ezekre a képekre 
millió körüli, a hozzászólások, 
beszélgetések is tetemes szá‐
mot adnak ki. Magam is meg‐
lepődök ezeken a számokon, 
és nem lehet kérdés, hogy 
fontos‐e? A 20 ezer tagból, 
15 ezer aktív tag van a cso‐
portban.  Mivel ezeket a fo‐
tókat köztulajdonnak érzem, 
keresem a megoldást a le‐
mentésükre, archiválásra, 
hogy mindenki könnyedén 
hozzáférjen. Hogy divat‐e? 
Nem tudom, nem gondolkod‐
tam ezen, de egyre inkább 
értéknek tartom, a gyökere‐
inket, történelmünket, kul‐
túránkat, ami Marosvásár‐

helyből fakad, bárhová is so‐
dort sokunkat az élet." 

 
A régi fotók 
 „csokorba” gyűjtése 

 
Marossárpatak régi képeit 

Berekméri Edmond kezdte 
el gyűjteni, és ebből a gyűj‐
tésből mára már egy kézzel‐
fogható képes album is szü‐
letett. "Régi marossárpataki 
fotókat több mint 10 évvel 
ezelőtt kezdtem gyűjteni, 
azokban a hónapokban, ami‐
kor településünk falumonog‐
ráfiájához gyűjtöttem az anya‐
got. Akkor még elég bizal‐
matlanok voltak a helyi em‐
berek, így száznál kevesebb 
régi fénykép került be a kö‐
tetbe. A régi fényképek gyűj‐
tését, azonban a falutörténet 
megjelenése után is folytat‐
tam. Tavaly februárban lét‐
rehoztam a Facebook közös‐
ségi oldalon egy zárt csopor‐

tot, ahol rendre megosztot‐
tam azokat az 1990 előtt ké‐
szült fényképeket, amelyek‐
nek rövid időre a birtokába 
jutottam. Meglepett a fokozott 
érdeklődés! Az első régi fény‐
képek megosztását követően, 
egyre többen kerestek meg, 
hogy másolásra felajánlják 
képes családi örökségüket. 
Ennek az együttműködésnek 
köszönhetően, alig több mint 
félév alatt 1.000 régi fényké‐
pet sikerült bemutatni a cso‐
porttagoknak. Az ezres álom‐
határt átlépve született meg 
a gondolat, hogy jó lenne eze‐
ket a fényképeket csokorba 
gyűjteni és egy fotóalbumban 
megjelentetni. A fotóalbum 
végül is tavaly decemberben, 
Marossárpatak település első 
írásos említésének 700. év‐
fordulója alkalmával látott 
napvilágot. Az albumot la‐
pozva egy évszázad képeivel 
nézünk szembe. A képeken 

látható épületek, emberek, 
kiragadott, kimerevített pil‐
lanatok, életképek, amelyek‐
ben az a közös, hogy egy kö‐
zösséget próbálnak bemu‐
tatni, tükrözni" – mondta el 
lapunknak a Régi fényképek 
Marossárpatakról nevű oldal 
létrehozója.  

 
„Megmenteni a régi  
képeket a kukától  
vagy a tűzhaláltól” 

 
Egy másik, szívvel‐lélekkel 

gyűjtője megyénknek a gyu‐
lakutai Bartos József, aki több 
oldalon is tesz közzé régi ké‐
peket, elsősorban szülőfalu‐
járól, de nem csak. "Kiskorom 
óta érdekeltek a régiségek: 
könyvek, tárgyak, régi törté‐
netek, babonák. A fényképek‐
kel kapcsolatban elmondha‐
tom, hogy leghamarabb a csa‐
ládi fotókat kezdtem meg‐
osztani a Facebook oldala‐

mon. Akkor még nem is tud‐
tam, hogy vannak oldalak, 
melyek ezzel foglalkoznak. 
Anyai nagyanyám részéről 
sok régi iratot, fotót ,,örököl‐
tem,,, melyeket a mai napig 
sem tudtam feldolgozni. Ezek 
alapján például új ismerősö‐
ket, sőt rokonokat is találtam. 
Ilyen például a  Svájcban élő 
rokonom, aki a Nemzetközi 
Geotermiai Szövetség elnöke, 
a MTA,  és akire nagyon büsz‐
ke vagyok. Rátaláltam a Régi 
fotók Erdélyből csoportra, 
ahova  bejelentkeztem, és 
kezdtem a községből is gyűj‐
teni a fényképeket. Rájöttem, 
hogy mekkora értéket kép‐
viselnek és nincsenek meg‐
becsülve. A képeket mindig 
a tulajdonosok beleegyezé‐
sével közlöm. De előfordul, 
hogy sok képet így mentek 
meg a kukától vagy a tűzha‐
láltól" – állítja Bartos József.  

Nemes Gyula

 A régi fényképek reneszánsza (folytatás a 3. oldaról)

Egyedülálló divatkezdeményezés Vásárhelyen
Székelyföld‑szerte egyedi kezdeményezés indult a 
múlt hónapban Marosvásárhelyen. A Forradalom 
utca 17 szám alatt Blaze nevű dizájnerboltot nyitott 
egy fiatal divattervező, akihez most már 15 alkotó 
csatlakozott. A boltban erdélyi dizájnerek minőségi 
és kreatív munkáival találkozhatunk, ahol bemutat‑
kozási lehetőséget kapnak a kreatív szakma frissen 
végzett diákjai is, de elismert alkotóknak, rétegízlést 
kiszolgálóknak a darabjait is megtaláljuk. Az ötlet‑
gazda szerint egyre inkább érdekli az embereket tá‑
jainkon is, hogy egyedi és fenntartható módon készült 
ruhadarabokat vásároljanak az áruházak által kínált, 
Kínában készültekkel szemben.

Helyet biztosítani  
az útjukon elinduló  
alkotók számára 

 
A dizájnerbolt ötletgaz‐

dája Kurjatkó Orsolya di‐
vattervező, akinek már az 
egyetemi évei alatt már vá‐
gya volt, hogy egy ilyen üz‐
letet nyisson. Megtalálha‐
tóak női és gyerekruhák, 
táskák, kalapok, ékszerek, 
cipők is. 12 erdélyi művész 
munkáival indultak, de je‐
lenleg már 15‐re nőtt a szá‐
muk, és az érdeklődők szá‐
ma egyre növekszik. A bolt 
célja az is, hogy helyet biz‐
tosítson olyan frissen vég‐
zett egyetemistáknak, akik 
még nem tudják, hogyan 
miként indítsák útnak a kar‐
rierjüket.  Egyébként Ro‐
mániában négy hasonló bolt 
működik: Bukarestben, Te‐
mesváron és Brassóban.  

 
Mit találhatunk  
a boltban? 

 
A helységben megtalálhat‐

juk Orsolya Kurjatko divat‐

tervező, a KUO Design meg‐
alkotójának, a kezdeménye‐
zés elindítójának darabjait, 
aki munkáival a mindannyi‐
unkban ott lakozó gyermeki 
énhez szeretne szólni. 

A Klausenburg Hats ka‐
lapokat készítő apa és fia 
alkotta vállalkozás. Együtt 
készítik a kalapokat a leg‐
jobb anyagokból, amelyeket 
egy életen át hordani lehet. 
Mint mondják: minőséget 
képviselnek, és semmilyen 
módon nem tartoznak a 
"throw away culture" ge‐
nerációjába. 

Kerámiákat is vásárolha‐
tunk a Lukács Andrea által 
alapított LUKKER brandtől. 
Tárgyai hagyományos faze‐
kas technikával létrehozott, 
kézzel készített használati 
tárgyak. Céljuk a minden‐
napunk szokásait apró esz‐
tétikai élménnyé formálni. 

Több márka táskáit is 
megcsodálhatjuk, például 
a TulipArt Design termékek 
finom bőrből és újrahasz‐
nosított textilből készülnek. 
Csak olyan termékek szü‐

letnek meg műhelyben, 
amelyeknek lelke van! A vá‐
sárlók igényeihez mérve és 
a népi motívumokat elrejtve 
hétköznapi vagy elegáns vi‐
selet kiegészítőket készíte‐

nek. 
A boltban megvásárolha‐

tóak Agnes Szakacs jelmez‐ 
és divattervező ruhái, ame‐
lyek egyediek, illetve kis 
szériák, némi színpadias‐

sággal fűszerezve.  
Kézzel készített cipőket 

is felpróbálhatunk a bolt‐
ban, Ruzsa Lehel, a Ruzsa 
Shoes megálmodója mun‐
káit. „Kézzel készített, férfi 
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ON‑LINE PROGRAMÁLÁSOK

• Fizioterápia és gyógytorna 
• Kardiológia 

• Bőrgyógyászat 
• Nőgyógyászat 
• Hematológia 
• Munkaorvos 

• Fül‑orr‑gégészet 
• Ortopédia 

• Gyerekgyógyászat 
• Tüdőgyógyászat 

• Pszichiátria 
• Urológia  

• Belgyógyászat‑Ultrahang 
• Ideggyógyászat 

• Szemészet 
• Sebészet 

• Infektológia 
• Allergológia 
• Pszichológia 

•  Dietetika

A KÖZPONT HETILAP OLVASÓI 
 10% -OS KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLNEK  

bármely szakrendelés esetén  
ezen szelvény felmutatásával. 

és női bőrcipők kerülnek ki 
a műhelyemből, méretvétel 
alapján. A tulajdonosnak 
lesz egy egyedi, lábra sza‐
bott cipője, amit az álmaim 
ihlettek” – foglalja össze 
márkáját.  

Tompos Renáta ékszer‐
készítő hat éve álmodta meg 
az Ékességeket. Munkáit 
üveglencséből, bronzból, 
ezüstös, fa és rose gold ala‐
pokból készíti. Minden 
egyes darabomnál igyek‐
szem a hangsúlyt az egye‐
diségre fektetni. Az ő ter‐
mékei is megvásárolhatók.  

A Chignon mignon ter‐
mékek Török Patríciától a 
kényelemről, az újdonságról 
és a mindennapjaink szebbé 
tételéről szólnak. „Ők veled 
együtt fejlődnek. Miattuk 
egyedinek és különlegesnek 
érzed magad” – írja magáról, 
és ezt meg is nézhetjük.  

„A fém megművelése az‐
után kezdett el vonzani, mi‐
után felvettem a Kovács ne‐
vet, a férjemét. Azóta sok 
együtt töltött időm van az 
ezüsttel és megvalósult 
most már egy álom, amiben 
végig élményeket szerzek, 
a Golden Beetle Jewelry. 
Ezek az ékszerek olvasztás‐

tól, öntés‐, lapítás‐, megfor‐
málás‐, végső csiszolásig 
teljesen kézzel vannak ké‐
szítve” – írja magáról.  

„Használati tárgyak kor‐
társ tervezéssel. A stílus 
kortárs művészeti trendek 
ihlette dekoratív elemekből 
áll. A vidám formák és szí‐
nek kiemelik a tárgyakat a 
jól ismert agyag megszo‐
kottságából. A Zuzi, Zsuzsi 
Gáspártól olyan reakciók és 
áramlatok egyesítését kép‐
viseli, amelyek feltárják, 
vagy újra felhasználják a 
művészet gazdag öröksé‐
gét.” 

Ördögh Angéla ruhákat 
és enteriőröket tervez. Sze‐
reti a szépen megtervezett 
tereket, a szép ruhákat, a 
szép tárgyakat, ha van ben‐
nük valami egyedi, és ha 
szépségükön túl öröm ben‐
nük élni, őket viselni. Ér‐
demes megtekinteni az al‐
kotásait.  

Újabb ékszereket vásá‐
rolhatunk, amelyeket Faza‐
kas Réka a RebekArts ék‐
szerek alkotója készít. Az 
ékszerei festményszerű al‐
kotásokként egészítik ki 
mindennapi vagy alkalmi 
viseletünket. Különböző 

hangulatokat megragadva, 
geometrikus formák válto‐
zatos összekapcsolásával, 
fa és műgyanta alapanya‐
gokat felhasználva kisszé‐
riás kollekciókat készít. 

Egyre inkább érdekli a 
vásárhelyieket, hogy mit vi‐
selnek 

Ami a portékák árait illeti, 
természetes, hogy nem a 
fast‐fashion boltokéhoz 
mérhetőek. De Orsolya el‐
mondása szerint a boltban 
minden kézzel készül, de a 
minőségi anyag és munkadíj 
felszámolása után kell az 
árakat kiszámolni.  A fiatal 
divattervező úgy érzi, hogy 
egyre inkább érdekli a ma‐
rosvásárhelyieket és az er‐
délyieket is, hogy mit hor‐
danak, mennyire szennyező 
az előállítása, ki készíti azo‐
kat. „Most ér ide ez a hullám, 
amikor az átlagemberek is 
kezdenek figyelni a fenn‐
tarthatóságra” – mondja.  

A bolt hétköznaponként 
9‐13, illetve 14‐18 óra kö‐
zött tart nyitva, és a közel‐
jövőben koncerteket, ese‐
ményeket, éjszakai vásárlást 
is terveznek. 

 
Pál Piroska

Fotók: Blaze Facebook oldala
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Száz évvel ezelőtt szétdarabolt ország és nemzet jól tudta, 
segítséget és biztatást csak két helyről kaphat: Istentől és 
egymástól. E magára maradt nép nagyjaitól várta a biztatást, 
az útmutatást. Először nagy csend volt. Síri nagy csend a 
Kárpátok között, mert a fájdalmat és veszteséget, a bukást 
és vereséget el kellett siratni, meg kellett gyászolni, aztán 
Kós Károly belekiáltotta az erdélyi csendbe a Kiáltó Szót, 
és az ébredő nemzedék költői, írói szép lassan megszólaltak. 
Az új helyzet, az új élet hajnalán (1925‑ben) adja ki a 
költő máig érvényes cselekvési parancsát: Ne hagyjátok a 
templomot… s az iskolát! Reményik Sándor akkor már 
volt olyan írói, erdélyi szellemi és lelki tekintély, hogy 
költői buzdítását senki sem merte kétségbe vonni; igen, 
ezt kell tenni: templomot és iskolát építeni és azokat 
megvédeni. A költőnek pedig igaza lett, mert utódaiként 
ma is itt vagyunk, akik iskolákban tanultunk meg olvasni 
és templomokban imádkozni.

Ne hagyjátok  
a templomot!

ÖTVÖS JÓZSEF  
nyugalmazott református 

esperes, a Vártemplom  
lelkipásztora: 

Hőseinket 
 a templomok őrzik 
 
– Az erdélyi ember szá‐

mára a templom mindig a 
menedéket jelentette, s 
mindez testi, lelki és szel‐
lemi értelemben egyaránt 
igaz. Európának ezen a tá‐
jékán a templom az életet 
jelentette, ahol együtt sírtak 
és örültek elődeink, és a 
halált jelentette, ahova meg‐
halni érkeztek, vagy éppen 
meghalt nagyjaink örök 
nyugodalmat találtak. 

1456‐ban, amikor Hunya‐
di János Európa kapujánál 
megállította a keresztyén 
világ ellen zúduló török had‐
sereget, a győztes csata után 
nemsokára pestisben el‐
hunyt hős a gyulafehérvári 
templom alagsorában ka‐
pott díszsírhelyet.  

Akkor írták fel kőbe vé‐
sett emlékének bibliai biz‐
tatását: itt nyugszik a világ 
világossága. Hiába törték 
fel, szentségtelenítették meg 
a nagy keresztyén hadvezér 
szarkofágját, egy erdélyi 
templom őrzi a helytállás 
jelét és emlékét. 

Egy másik Maros parti 
településen, a Maros megyei 
Gernyeszegen a református 
templom alatti kriptába 
hozták haza Erdély utolsó 
kancellárját, Teleki Mihályt, 
aki a zernyesti csatában 
esett el 1690‐ben.  

Magyar harcolt ott ma‐
gyar ellen, és az erdélyi se‐
regek főhadvezére holttestét 
azóta is egy szép gótikus 
templom falai őrzik. 

A kassai dóm alagsorában 
helyezték el jó száz évvel 
ezelőtt a Törökországból 
hazahozott utolsó erdélyi 

fejedelem, II. Rákóczi Ferenc 
síremlékét. Hiába akarták 
határokkal elszakítani nem‐
zetétől, a magyar nép azóta 
is folyamatosan zarándokol 
a kassai dóm földalatti krip‐
tája felé. 

A XVII. század végi, ún. 
második tatárjárás alkalmá‐
val pusztították el a Maros‐
vásárhelytől pár kilométerre 
fekvő Kebeleszentivány la‐
kosságát és templomát.  

A védtelen kebeleszenti‐
ványi székelyek templomuk‐
ba menekültek életük utolsó 
reményeként, és együtt 
pusztultak el az Istenházával.  

2000‐ben elkezdődött a 
mostani templom felújítása, 
már a második ásónyom 
csontokat hozott felszínre 
a templom fala mellett, köz‐
tük egy ép gyerekkoponyá‐
val. Késői utódok koporsó‐
ban újratemették az isme‐
retlen kisgyermek koponyá‐
ját, amit egy templom őrzött 
meg háromszázharminc 
éven keresztül… 

1849 tavaszán a magyar 
szabadságharc kormánya 
Debrecenbe menekült, és a 
református Nagytemplom‐
ban még ma is mutogatják 
azt a karosszéket, amelyen 
Kossuth Lajos ült, amikor 
ott a Habsburg ház trón‐
fosztását kihirdették.  

Ennek a templomnak 
egyik tornya őrzi azt a ha‐
talmas harangot, amelyet 
az erdélyi fejedelem, I. Rá‐
kóczi György öntetett ágyúk‐
ból. Talán a világ egyetlen 
olyan emléke, emlékműve, 
amit a háború kellékéből a 
béke szónokává alakítottak 
át. 

Megmaradásunkért föl‐
vállalt harcunk és helytál‐
lásunk, sikereink vagy fáj‐
dalmas kudarcaink emlé‐
keztető helyei az erdélyi 
templomok. Minket itt a 

templomok védtek, őriztek, 
erősítettek, vagyis minket 
a templomaink sosem hagy‐
tak el. Ezért is örökérvényű 
a költői útmutatás: nekünk 
sem szabad elhagyni temp‐
lomainkat, mert különben 
elődeink emlékei vesznek 
el, embertársaink boldog‐
ságmosolya szűnik meg, és 
gyermekeink, unokáink fél‐
tett jövője vész ködbe.  

Én gyermekkoromban 
még hallottam szüleink 
nemzedékének büszke, bá‐
torító megállapítását: mi 
templomos nép vagyunk, 
és ők, valóban nem hagyták 
el a templomot.   

 
BARICZ LAJOS  

római katolikus plébános: 
A templom  

árnyékában, fényében 
 
– Nem én választottam, 

hogy templom mellett szü‐
lessek. Helyzeti adottság 
volt. De az a tény, hogy szü‐
leim számára a Templom – 
az istenes élet, a keresztény 
hit, az egyház – volt a meg‐
határozó, rám is hatással 
volt.   

Az Isten‐ és egyháza ellen 
küzdő harcos ateizmusban 
édesapám inkább a temp‐
lomot választotta, melynek 
gondnoka és mindenese, 
édesanyám pedig harango‐
zója és takarítója lett. És 
ezt nem fizetésért tették, 
hanem azért, mert számuk‐
ra fontos volt a templom és 
mindaz, amit az kifejezett. 
Ebből szinte magától adó‐
dott, hogy bátyám és én ezt 
a lelkületet szívtuk magunk‐
ba; amikor csak lehetett, a 
templomban voltunk, a 
szentmiséken ministrál‐
tunk, máskor pedig tettünk‐
vettünk, „emésztett a buz‐
góság az Úr házáért”.  

Mintha éreztük volna a 

zsoltárossal: „Örvendek, 
mert azt hallottam, az Úr 
házába megyek”, vagy „Jobb 
az Úr házában egy nap, mint 
máshol ezer”. A templom 
egybenőtt velünk, mi egy‐
benőttünk vele, életünk ré‐
sze lett.  

Pál apostol is erre utal: 
„Nem tudjátok, hogy testek 
a bennetek lakó Szentlélek 
temploma?” 

Aztán Isten kegyelméből 
úgy adódott, hogy én Isten 
egyházának papja, azaz hi‐
vatalos „templomszolga” let‐
tem, hat évig a kolozsvári 
Szent Mihály templomban, 
harmincadik éve Maros‐
szentgyörgyön és a hozzá 
tartozó filákban, ahol az év‐
tizedek folyamán három 
templomot is építettünk.  

A templom önmagában 
is érték, hisz istenháza, 
szent hely, az imádságnak 
és a szentmise áldozatnak 
a hajléka, amely adott eset‐
ben lehet építészeti remek‐
mű, műemlék is, de szent 
azért is, mert időről időre 
összegyűlhet benne Isten 
népe hálát adni, dicsőíteni, 
örömét és bánatát megosz‐
tani az Úrral és a testvéri 
közösséggel.  

A templom a közösség 
közös, lelki otthona még ak‐
kor is, ha az életnek bizo‐
nyos szakaszában valaki el‐
távolodik tőle. De milyen jó 
azzal a tudattal élni, hogy 
évek, évtizedek elteltével, 
vagy valamilyen megráz‐
kódtatás hatására ismét el‐
indulhat felé, mint tékozló 
fiú, és az tárt ajtókkal várja, 
mint a családi otthon kü‐
szöbe, melytől egy időre el‐
sodorta az élet.  

Ilyen értelemben a temp‐
lom sokkal több, mint egy 
akármilyen stílusban fel‐
épített és jól karban tartott 
épület. Jelzésértéke, eszmei 

jelentése van. Egy gondozott 
templom a hozzá tartozó 
hívek és a hivatalos „temp‐
lomszolga”, a pap, a lelkész 
Istenre és egymásra figye‐
lését is jelképezi, hogy 
mennyire életrevaló az a 
közösség. (Ezért is dicsé‐
retre méltó a magyar kor‐
mánynak a határon kívüli 
egyházak hathatós támoga‐
tása, mely igaz, hogy a temp‐
lomnak, de lényegében az 
ott élő közösségnek szól.) 

A régi rendszerben nőt‐
tem fel és lettem pap. Em‐
lékszem még a Templom – 
az egyház – összetartó, meg‐
őrző szerepére.  

Mondogatták is: „A temp‐
lom az a hely, ahol az igaz‐
ságot még ki merik mon‐
dani”, „Figyeljünk az egy‐
házra, mert az eligazít”.  

Valóban, a templom tor‐
nya az ég felé, a hajója földi 
távlatokba mutat, így köti 
össze az eget a földdel, hoz‐
za le az istenit az emberek 
közé, az emberi reményt és 
küzdelmet, örömet és fá‐
radtságot emeli fel Isten 
színe elé, és így ad termé‐
szetfeletti értelmet és táv‐
latot a sokszor hiába való 
kis életünknek.  

Ez volt a múlt rendszer‐
ben. De küldetése örök, hisz 
isteni alapítója mondotta: 
„A pokol kapui nem vesznek 
erőt rajtad”. Új időknek új 
kihívásai közepette is akarja 
teljesíteni küldetését, még 
akkor is, ha nagyon sokan 
ma nem tartják irányadó‐
nak. Talán azért is van az, 
hogy olyanok lettünk, mint 
a megoldott kéve, nincs ami 
tartást adjon, nincs, ami 
összefogjon minket. 

És ha már említettem bá‐
tyámat, hadd térjek vissza 
rá: „fatornyos kis templo‐
munknak” ő is szolgája lett: 
már húsz évesen gondnoka, 
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a kis közösség tanácsosa, 
három gyermek példaadó 
keresztény édesapja. Gyer‐
mekeinek és hat unokájá‐
nak életét is a templom ha‐
tározza meg. Még a Buda‐
pestre szakadt énekes – 
Gergő – fia is minden kará‐
csonyt és húsvétot csak a 
borzonti templomban tud 
igazán átélni, és a nagy vá‐
rosban is, ha programja 
másként nem alakul, min‐
den vasárnap templomba 
megy. Otthon, a családban 
tanulta meg, amit Reményik 
Sándor így fogalmaz meg: 
„Ne hagyjátok a templomot, 
a templomot s az iskolát”.  

 
NAGY LÁSZLÓ  

unitárius lelkész: 
A templomok üzenete 
 
‐ Minden ember hordoz 

magában olyan emlékeket, 
amelyek „beleégtek” emlé‐
kezetébe, és amiket az év‐
tizedek sem tudnak kimosni 
onnan. Ahogy a szülők arca 
és hangja is elevenen él, 
úgy egy‐egy kedves gyer‐
mek‐, vagy ifjúkori kép is 
elkísér életünk útján, mond‐
jam így a koporsóig.  

Gyermekkoromban sokat 
jártuk falunk határát, játszva 
ismertük meg a határrésze‐
ket, azoknak neveit.  

A Várhegynek nevezett 
dombról, ahol valamikor Ál‐
mos vára is állott, és akiről 
a falu az Almás nevet is kap‐
hatta, és mivel egy kis folyó, 
a Kis‐Homoród, keresett itt 
utat magának, így lett a falu 
Homoródalmás.  

A Várhegyről, amely el‐
választja a két Homoród 
mentét, belátni a két völgy‐
be. Felejthetetlen kép tárul 
elénk, ami valóban „beleé‐
gett” emlékezetembe. Ti‐
zenhárom falu templomtor‐
nyai törnek a magasba, mint 
egy‐egy felfelé emelt imád‐
kozó kéz. Unitárius, refor‐
mátus, római katolikus 
templomok tornyai. Az em‐
ber által emelt jelek, a tisz‐
teletnek és hitnek bizonyos‐
ságai, amelyek tanítanak, 
hívnak és hűségre figyel‐
meztetnek. A hovátartozás‐
nak örök emlékei.  

És ha szülőföldről beszé‐
lünk, az emlékek központ‐
jában a templom áll, ahol 
kereszteltek, konfirmáltunk, 
első áldozók voltunk, ahon‐
nan a családi élet útjára lép‐
tünk, és azt szeretnénk, ha 
az ismert harangok búcsúz‐
tatása mellett lépnők át az 
élet és a halál küszöbét. 

Mit is jelent számomra a 
templom? Irodalmi alkotá‐
sok sokaságát idézhetnék, 
költők és írók szép vallo‐

másaival tűzdelhetném tele 
e pár sort, de nem ezt te‐
szem, hanem felidézek egy 
képet, amit nagyon sokat 
láthattak már, egy egykori 
magyar várost az Érchegy‐
ségben, amely létezik és 
tengődik, mint nagyon sok 
városka ez országban, de 
már nem magyarul szól a 
zsoltár templomaiban. Ha 
meg is szólal, akkor nagyon 
kevés magyar ember ajká‐
ról. Akár a marosszentimrei 
templomban. Abrudbányára 
irányítom most a figyelmet! 
1927. július 8‐án, pénteken, 
17,30 órakor ismeretlen 
okokból porig égett az uni‐
táriusok gyönyörű templo‐
ma, nagyszerű és szépen 
szóló orgonájával. Csak a 
torony maradt meg örök 
emlékül. Ma is ott áll ro‐
mokban, tető nélkül, benőt‐
te a bozót, fák nőttek az 
omladozó falakon.  

Az egyházközség egykori 
lelkésze, Fazakas Béla, és 
egy keblitanácsos 1934‐
1935‐ben, mondhatni gya‐
log, végig járják az unitárius 
egyház egyházközségeit, 
hogy segélyt gyűjtsenek a 
templom újjáépítésére, mert 
templom nélkül nincs egy‐
házi élet. A templom a meg‐
tartó erő. A román állam 
nem segített, a szükséges 
pénz nem gyűlt össze a hí‐
vektől.  

Fazakas Béla lelkész 
1938‐ban meghalt, az egy‐
ház az 1950‐es években a 
templomot átadta a városi 
önkormányzatnak, amely 
azóta sem javított semmit 
a lassan a földdel egyenlővé 
váló egykori szép templo‐
mon.  

Az egyik harang Alsófel‐
sószentmihályon, a másik 
Nagyenyeden hívja a híve‐
ket. A templomtorony hom‐
lokzatáról az unitáriusok 
jelmondatát „Egy az Isten” 
a kolozsvári Iris‐telep‐i 
templomunkra menekítet‐
ték át, ahogy egyik kehely a 
Hargita közelségében élő 
csíkszeredai unitáriusoknak, 
a másik Vadadban, „szolgál”. 

Klenódiumok kerültek még 
Medesérre, Nagyajtára, Ba‐
rótra, Bágyonba, Homoród‐
szentpálra. Így él tovább az 
abrudbányai unitáriusok 
szelleme. 

A samáriai asszony Jézus‐
tól azt szeretné megtudni, 
hogy hol kell az Istent imád‐
ni, melyik templomban ér‐
vényes az imádság? A Mester 
higgadtan és tisztán, érthe‐
tően válaszol az asszonynak, 
hogy értse nem csak ő, ha‐
nem kétezer év múlva is az 
ember: „Az Isten Lélek, és 
akik imádják őt, azoknak lé‐
lekben és igazságban kell 
imádniuk.” (Jn 4,24). 

A templom a találkozás 
helye. Itt együtt van a Te‐
remtő a többre érdemes, 
útkereső emberrel  s a he‐
lyes utat megmutató Názá‐
reti Tanítómesterrel. Bár a 
tornyokon felekezeti szim‐
bólumok, jelek vannak, a 
templom felekezet fölötti. 
Erről vall Reményik Sándor 
is Templomok című versé‐
ben: „Én csak kis fatornyú 
templom vagyok./ Nem 
csúcsíves dóm, égbeszök‐
kenő,/ A szellemóriások fé‐
nye rámragyog./ De szikra 
szunnyad bennem is: Erő.// 
S bár irigykedve holtig bá‐
mulom/ A dómok súlyos, 
drága titkait,/ Az én szívem 
is álmok temploma/ És Is‐
ten minden templomban la‐
kik./  

A történelem folyamán 
nagyon sok templom cserélt 
„gazdát”, nagyon sok temp‐
lomot világi célokra hasz‐
nálnak, bezárnak, szimbo‐
likus összegért eladnak, 
mert nem tudják fenntar‐
tani, de épülnek kőből és 
fából templomok, és mindig 
épül Jézus tanításával a lélek 
temploma.  

A templom a megnyug‐
vás, az őszinte gondolatok 
és szavak születésének, és 
kimondásának,  a célok meg‐
fogalmazásának és a hálaa‐
dásnak a helye. Aki ezt csak 
egyszer is megérezte, az tud‐
ja, mit adhat az Isten háza. 
Vigyázzunk rá! 

VERESS LÁSZLÓ  
református lelkipásztor: 

Isten háza, a templom 
 
‐ Vannak szavak, fogal‐

mak, kifejezések, amelyek 
egyesek számára semmit, 
mások számára sokat, ismét 
mások számára mindent je‐
lentenek. Ilyen szó lehet az 
otthon, a haza, és ilyen szó 
a templom is.  

Némelyek számára mély 
tartalommal, melegséggel 
telik meg: a templom jelenti 
az otthont, a biztonságot, a 
hazaérkezést, a családot is. 
Mások számára viszont any‐
nyit sem jelent, mint egy 
üresen kongó kartondoboz.  

E sorok olvasói között is 
lehetnek ilyenek és olyanok 
is. Éppen ezért ezt a gon‐
dolatsort nem is bibliai igé‐
vel – hanem egy lelkipász‐
torhoz képest talán némileg 
szokatlan módon – egy, az 
angolszász világból szár‐
mazó rock‐együttestől vett 
idézettel kezdem. Egy olyan 
közismert dalra gondolok, 
ami az idő könyörtelen mú‐
lásáról, az egyre gyorsuló 
időről, az elpocsékolt évek‐
ről szól, és arról, hogy mi‐
ként lehetne pótolni az el‐
vesztegetett éveket. Ennek 
a dalnak az utolsó szakasza 
így szól: Itthon, újra itthon, 
/ Mily jó itt lenni végre már. 
/ Mikor fáradtan átfázva ér‐
kezem, / Hogy a tűz mellett 
csontjaim felmelegítsem, / 
Messziről a mezőkön át, / 
Hallatszik a harangzúgás, / 
Mely minden hívőt imára 
hív, / Hogy hallják a bűvös, 
nyájas Igét. 

Elgondolkodtató, nem? 
Magától értetődik, hogy a 
Szentírás tele van olyan for‐
ró vallomásokkal, amelyek 
a templom iránti szeretetet 
zengik, vagy amelyekből a 
templom iránti emésztő vá‐
gyakozás hallható ki, mint 
például a 84. zsoltárból.  

Az is érthető, ha egy lel‐
kipásztor vagy egy presbiter 
arról beszél, hogy számára 
már gyerekkorában milyen 
sokat jelentett a templom. 

Ez a régi dal azonban a má‐
sik oldalról közelíti meg a 
kérdést: még a tékozlónak, 
még az Istentől messze 
elszakadt és állandó pörgés‐
ben levő embernek is meg‐
kondul a szíve, amikor meg‐
hallja szülőfaluja templomá‐
nak harangját. Nem üres lo‐
kálpatriotizmus az, amikor 
valaki szülőhelyének a ha‐
rangját tartja a legszebbnek. 

Ám nem elég, hogy szé‐
pen zúg a harang, hogy hal‐
latán megmozdul a szívünk‐
ben valami.  

A harangok a templomba 
hívnak: imára és a „bűvös, 
nyájas ige” meghallására. 
Itt a mulandó ember talál‐
kozik az Örökkévalóval. Itt 
éljük át az Ő szeretetének 
folytonosságát, hogy nem‐
zedékről nemzedékre gon‐
doskodott rólunk. Nem lé‐
nyegtelen az sem, hogy a 
templomban hozzám ha‐
sonló emberekkel találko‐
zom. Átélem azt, hogy gond‐
jaimmal, kérdéseimmel nem 
vagyok egyedül. És átélem 
azt is, hogy az Isten szere‐
tete a többiekkel együtt át‐
ölel engem. Így válik a temp‐
lom nemcsak földrajzilag, 
hanem lelki értelemben is 
biztos tájékozódási ponttá.   

Ne áltassuk magunkat az‐
zal, hogy otthon is lehet 
imádkozni, és hogy Istent 
bárhol lehet imádni. Aki 
erre hivatkozva marad el a 
templomi közösségtől, va‐
lójában sehol sem imádko‐
zik, és sehol sem imádja Is‐
tent. Mint ahogy, aki nagyon 
sok lányt szeret, az egyet 
sem szeret igazán. 

Különös, elgondolkodató 
az is, amit Pál a korinthusi‐
aknak ír: a testünk a Szent‐
lélek temploma. Valójában 
járkáló, mozgó templomok 
vagyunk! A sok járkálástól 
lemerül bennünk az „akku”, 
elerőtlenedik a lélek. Szük‐
ség van a „tankolásra”, fel‐
töltekezésre is. Ezt az erőt 
a templomban kapjuk. Gyer‐
mekkorom óta tudom! Pró‐
bálja ki más is! 

Nagy‑Bodó Tibor
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Ezzel van baj: nemzet

„A NAT a magyar kultu‐
rális és pedagógiai örökség 
gyökereiből táplálkozik, an‐
nak hagyományaira épül.” 
Ez még látszólag nem olyan 
kihívó, de figyelem: „A NAT 
a köznevelés szemléleti 
alapjainak meghatározásá‐
val kiegészíti a gyermekek, 
tanulók családban megva‐
lósuló nevelését, erősíti ez‐
zel a hazához és a nemzet 
történelméhez való kötő‐
dést, a generációk közötti 
kapcsolatot, a közös kultu‐
rális gyökereket, az anya‐
nyelv használatát. Így rög‐
zíti azt a minden magyar 
emberben közös tudást, 
amely megalapozza a nem‐
zeti identitást.” 

Nemzeti identitás. Kezd 
a dolog érthetővé válni: „A 
globalizáció korában az em‐
ber és a magyar nemzet 
számos új kihívással szem‐
besül. Az egyénnek olyan 
kérdésekre kell válaszokat 
találnia, olyan problémákra 
szükséges megoldásokat 
keresnie, amelyek befolyá‐
solják, esetenként pedig 
meghatározzák lehetősé‐
geit, mindennapi életének 
alakítását, lokális és tágabb 
környezetét egyaránt. Az 
emberi létezésre, az egyén 
és a közösség viszonyára, 
a társadalmi változásokra 
vonatkozó válaszoknak 
nemcsak az egyéni akara‐
tok, érdekek érvényesítése, 
hanem a társadalom alap‐
egységét jelentő család, a 
lokális közösségek és a 
nemzet jövőjének alakítása 
szempontjából is jelentő‐
sége van.” 

Ugye, mindjárt érthe‐
tőbb, miért a cirkusz? Lép‐

jünk tovább: „A tantárgy 
civilizációs értékeket és 
mintákat közvetít, erősíti 
a felelősségtudatot és a 
nemzethez tartozás érzését. 
Ennek érdekében segíti a 
szituációhoz igazodó kom‐
munikáció kialakítását, a 
másik ember gondolatai‐
nak, véleményének meg‐
értését, az együttműködés 
lehetőségeinek feltérképe‐
zését és közösségformáló 
erejének megtapasztalását, 
a hazafias érzés kialakítá‐
sát, az alapvető honvédelmi 
ismeretek elsajátítását, a 
nemzedékek közötti pár‐
beszéd erősítését, valamint 
a környezeti, gazdasági‐
pénzügyi fenntarthatóság 
feltételeinek kiemelését. 
A tantárgy keretében a ta‐
nuló elsajátítja a tudatos 
és felelős állampolgári lét‐
hez szükséges alapvető is‐
mereteket, a szociális kom‐
petenciák fejlesztése révén 
megismeri és gyakorolja 
azokat az eljárásokat, kész‐
ségeket, amelyek a társa‐
dalmi részvételéhez, min‐
dennapi boldogulásához 
szükségesek. A tanuló meg‐
ismeri és megérti, hogy a 
haza védelme nemcsak a 
fegyveres erők feladata, ha‐
nem minden magyar ál‐
lampolgáré, ezért a honvé‐
delem ügye a lehető leg‐
szélesebb nemzeti egységet 
képviseli.” 

Nem szegény Nyírő Gyu‐
la, aki orvosként szerzett 
megbecsülést, de nem is 
Nyirő József vagy Wass Al‐
bert a hisztéria oka, ők csak 
az alibi. A bolsevik brigantik 
azért tombolnak, mert az 
új oktatási rendszer célja 

a koherens nemzettudat, 
és egységes értékrendet 
közvetít. Ez a baj vele. Hogy 
létezik. Hogy a liberális hü‐
lyítésnek – lásd szabadelvű 
oktatás –, ami tudatlan, de 
magabiztos idiótákat ered‐
ményez, vége. 

„A globalizációs folyama‐

tok térhódítása mellett egy‐
re nagyobb szükség van 
arra, hogy a felnövekvő 
nemzedék stabil értékrend‐
del, erős gyökerekkel ren‐
delkezzen, ismerje és be‐
csülje nemzeti értékeinket, 
alakuljon ki benne a nem‐
zethez tartozás tudata…” 

Érdekes, hogy a fizika, a 
matematika, a kémia, a föld‐
rajz, a testnevelés nem oko‐
zott fejfájást. Csak a törté‐
nelem és a magyar iroda‐
lom, amelyekben nyilván‐
valóan ez a szó a hiszti gyö‐
kere: NEMZET. 

Bencsik András

Vége a száz év magánynak
Azt hittük, azt hihettük, 
a sírig hordozzuk a tria‑
noni szétszakítottság tra‑
umáját. Azt a lélekbe fész‑
kelődött, megmagyaráz‑
hatatlan sötét, tompán 
fájó érzést. Amit a határon 
túl már az anyatejjel 
együtt magába szív a gyer‑
mek. És onnantól örökös, 
lélekfájdító társa lesz a 
kisebbségi magány. Amit 
senki sem érthet. Csak 
egy másik kisebbségi. 
Hogy ez nem így lett, az 
egy 2010‑ben elfogadott 
törvénynek köszönhető, 
amely a nemzeti össze‑
tartozás napjának nevezte 

el a trianoni diktátum alá‑
írásának emléknapját. 

Azaz a szétszakítottsá‐
gunkról az összetartozá‐
sunkra helyezte a hangsúlyt 
és irányította a figyelmet. 
És ezt nemcsak szavak által 
tette, hanem tettekben: a 
kettős állampolgárságról 
szóló törvény megalkotása 
által. E kettőben méltó, va‐
lóságos és hatékony válasz 
született a százéves Tria‐
nonra. Amely végre már 
nem a szocializmusnak a 
múltat eltörölni kívánó fél‐
renézős megközelítése és 
nem a szocialista–liberális 
kormányzatok könnyű szív‐

vel koccintós, a határon túli 
érzékenységre ügyet sem 
vető, sőt azokat buzgón ro‐
mánozó, szlovákozó, cser‐
ben hagyó megközelítése. 

2020‐ban, a nemzeti ösz‐
szetartozás évében végre 
másként emlékezhetünk. 
Úgy, hogy a fájdalmas múlt‐
hoz – amely, gondoljunk 
csak bele egy kissé: teljes 
mértékben megváltoztatta 
minden egyes magyar életét 
– végre hozzárendelhetjük 
a nemzetépítő jelent és a 
bizakodó jövőt. Azt, hogy 
ez a kicsi ország a jelenben, 
száz év oly sok nehézsége 
és szenvedése után végre 

felívelő pályát követ. Végre 
kiállunk magunkért, me‐
rünk nemet mondani kicsi‐
nek és nagynak. Végre a sa‐
ját érdekeinket is számítás‐
ba vesszük. És az az első. 

Feladtuk a sodródás gyá‐
va külpolitikáját. Még 
ellenfe leink is elismerik or‐
szágunk, szavunk súlyát. Úgy 
tűnik, harminc év sodródó 
átmenet után végre megér‐
keztünk. No nem a Kána‐
ánba, de a saját hazánkba, 
amelyet erdélyi, kárpátaljai 
és délvidéki is egyként úgy 
büszkén nevez: Magyaror‐
szág. Miközben Európa ma 
a maga teremtette démon‐

jaival viaskodik, és talán 
már maga sem tudja, mi lesz 
ennek a vége, mert egyszer 
csak szembejön a fal és ak‐
kor nincs tovább, aközben 
mi rájöhettünk, hogy a ha‐
táron túli magyar nem el‐
lenség, de nem is román 
meg szlovák, hanem hoz‐
zánk hasonlóan érző ember. 
Aki magyar tévét néz, ma‐
gyar csapatnak szurkol, ma‐
gyar árut keres a boltokban, 
magyarul gondolkodik és 
álmodik; magyarul boldog 
és magyarul sír. 

Így ér véget Trianon. A 
száz év magyar magány, ami‐
ről a miniszterelnök már 

Beszéljünk a lényegről. A Nemzeti alaptantervet azért támadja bolsevik brigantik 
biztatására egy megtévesztett tanárhad, mert az a bajuk az vele, hogy létezik. 
Ezt néhány példával szeretném bizonyítani. Ezek a mondatok a NAT‑ból valók:
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2018‐ban kijelentette, hogy 
ennyi volt, befejeződött. Az‐
zal a felszakadó és termé‐
szetes érzéssel, hogy végre 
magunkra találtunk. És egy‐
másra. Mert így már nem a 
hiányainkat kell siratnunk, 
hanem az egymásra találá‐
sunknak örülnünk. És ez óri‐
ási lehetőséget jelent, hiszen 
miközben Európa megtelt 
az idegen kultúrák szelle‐
miségével, ami félelmet, fáj‐
dalmat és napról napra sod‐
ródó jövőnélküliséget hozott 
magával, addig mi naponta 
rádöbbenhetünk, hogy szinte 
lemehetünk a térképről, 
mert a Csángóföldig egyvég‐
tében otthon vagyunk. Egy 
nyelv, egy kultúra, egy hit. 

Sokszor megtapasztaltam, 
milyen az, amikor első al‐
kalommal lépnek magyarok 
Erdély földjére. Milyen az, 
amikor szinte leesik az álluk 
a döbbenettől, hogy ez mind 
magyar volt, mind a miénk 
volt. És ennek nyomán oly 
sok minden átértékelődik 
bennük, és más emberként, 
más lélekkel térnek haza. 
Ma nem foglalnunk kell, nem 
revízióban gondolkodnunk 
– a magyarok nyilaitól ma 
nyugodtan aludhat Európa 
–, hanem megtartanunk, 
amink van. Erről a nagy 
munkáról szól a jelen. A Kár‐
pát‐medencei magyar jelen‐
lét megerősítéséről. Jövőbe 
mentéséről. Csak így tudunk 
egyszer és mindenkorra le‐
számolni Trianonnal. 

A múltat sem engedjük, 
és nem szabad felednünk. 
Olyan örökség ez, amelyet 
minden utánunk jövő ge‐
nerációnak tovább kell ad‐
nunk, de végre nem bénító, 
lassító, húsunkba vágó rab‐
láncként hordozzuk magun‐
kon Trianont. Végre ledob‐
hatjuk láncainkat, mert hisz‐
szük, hogy a lelkünkben Tri‐
anon véget ér. Pont került 
a végére, és mi folytatjuk 
ott, ahol abbahagytuk, ahol 
kényszerűen megszakadt a 
sor. Amit sokáig csak örökös 
torzóként emlegettünk. 
Hogy van, aki nem így gon‐
dolja? Aki még ma is habzó 
szájjal románozik és könnyű 
szívvel, nem harminc ezüs‐
tért, de ingyen is elárulja a 
hazáját? Aki száz év után is 
üdvözli Trianont? 

Ady Endrénél jobb választ 
nem tudok adni erre. 

Így vagyunk megalkotva. 
Hogy „Ne legyen egy félperc‑
nyi békességünk, / Mert ak‑
kor végünk, végünk.” 

 
Fábián Tibor

A közösségi oldalak (el‑
sősorban a Facebook) 
elterjedésével a véle‑
ménynyilvánítás sokkal 
egyszerűbbé vált, ez 
azonban a sértő, durva 
hozzászólásokat is ma‑
gával hozta; az emberek 
úgy érzik, amikor belép‑
nek a virtuális térbe, 
hogy nyugodtan „kie‑
reszthetik a gőzt”.  Pedig 
nem, hiszen a Facebook 
is ugyanolyan nyilvános 
térnek minősül, mint 
egy‑egy város (vagy falu) 
főtere, így a sértő nyel‑
vezetet használók fele‑
lősségre vonhatók, úgy‑
bizonydá! 

Az emberek vélemény‐
nyilvánítási igénye a kö‐
zösségi oldalak térnyeré‐
sével párhuzamosan fo‐
kozódott, és ma már egy‐
egy népszerűbb bejegyzés 
alatt percek alatt akár több 
száz hozzászólás is meg‐
jelenik. Ezzel önmagában 
nem is lenne baj, csakhogy 
sokan sértegetve, durván, 
parasztkodva, káromko‐
dásokkal megspékelve ad‐
nak hangot kedves véle‐
ményüknek, és úgy nyil‐
vánulnak meg az online 
térben, ahogyan a való 
életben vélhetően sose 
tennék – jólneveltségből 
vagy csak puszta gyáva‐
ságból. (Lásd: régebb csak 
a családod és a szomszé‐
daid tudták, hogy hülye 
vagy, de mióta van Face‐
book, mindenki tudja.) 

Vigh Beáta szellemi tu‐
lajdonjogi ügyvéd és in‐
ternetjogász újságírói kér‐
désre elmondta: a szabad 
véleménynyilvánítás és a 
törvénysértő megnyilvá‐
nulás között a határ ott 
van, hogy előbbi történhet 
vulgaritás, gyalázkodás, 
káromkodás nélkül is, és 
akkor is ugyanaz az értel‐
me. „A saját véleménynyil‐
vánítási szabadságunk ott 
ér véget, ahol annak a ki‐
fejezése sértő, bántó, meg‐
alázó lehet mások számá‐
ra. Érdekes, hogy a társa‐
dalom minden csatornán 
keresztül azt az üzenetet 
közvetíti, hogy ne legyünk 
előítéletesek, kerüljük a 
címkézést, ne ítélkezzünk 
mások felett, ami helyén‐
való, ugyanakkor az em‐
berek úgy érzik, hogy ami‐
kor belépnek a digitális 
térbe, akkor „megenge‐
dett” nekik, hogy kieresz‐

szék a gőzt, bármilyen for‐
mában. Úgy gondolják, 
hogy ott beszólhatnak, ká‐
romkodhatnak, mintha az 
online térre más szabályok 
lennének érvényesek” – 
magyarázta a szakember. 
Hozzátette: az is tévedés, 
hogy ha valaki az üzenő‐
falán oszt meg valamit, 
például közéleti személyi‐
ségekről, akkor az nem az 
érintett ellen irányul, vagy 
nem fog róla tudomást 
szerezni. 

Az 1991/61‐es törvény 
alapján „kihágásnak mi‐
nősül, és 200‐tól 1000 lejig 
terjedő pénzbírság szab‐
ható ki a nyilvános helyen 
történő sértő vagy vulgáris 
kifejezések használatáért, 
illetve fenyegetésért más 
személyek vagy ezek javai 
ellen, ha ez a közszemér‐
met sértő, vagy kiváltja a 
polgárok megbotránkozá‐
sát, esetleg megsérti az 
adott személyek becsüle‐
tét és büszkeségét”. Mivel 
kihágásról van szó, a té‐
nyállást megállapíthatja 
és a büntetést kiszabhatja 
akár a rendőrség, akár a 
zsándárság, izé, csendőr‐
ség. 

A közösségi médiában 
való megnyilvánulásokkal 
kapcsolatban az a kérdés 
vetődik fel, hogy ez nyil‐
vános térnek minősül‐e 
vagy sem, a törvény ér‐
telmében. Erre vonatko‐
zóan Romániában 2014‐
ben foglalt állást a Legfel‐
sőbb Ítélő‐ és Semmítő‐
szék, amikor visszautasí‐
totta egy köztisztviselő fel‐
lebbezését a Diszkriminá‐
cióellenes Tanács határo‐
zata ellen. Az ügy tárgya 

egy Facebook‐komment‐
ben megjelenő kijelentés 
volt, ennek kapcsán álla‐
pította meg az említett le‐
gebbszék, hogy „a Face‐
book nyilvános térnek mi‐
nősül, vagy olyan térnek, 
amelyhez hozzáférése van 
a nyilvánosságnak”. A kö‐
zösségi média tehát a ro‐
mán joggyakorlat szerint 
nyilvános térnek minősül, 
és ennek alapján minden, 
ami itt közlésre kerül, le‐
gyen az szöveg, audio‐, vi‐
deo‐ vagy képi anyag, szin‐
tén nyilvánosnak számít, 
így vonatkoznak rá az em‐
lített 61‐es törvény elő‐
írásai, amely a társadalmi 
együttélést szabályozza, 
és bünteti a közrendet 
vagy közerkölcsöt meg‐
sértő tetteket. Teccikérte‐
ni? 

„Igaz, hogy a Facebook 
és más közösségi online 
terek is lehetővé tesznek 
beállításokat, amelyekkel 
szabályozhatjuk, hogy ki 
férhet hozzá az általunk 
közölt tartalmakhoz, de a 
jogi szempontok szerint a 
Facebook akkor is nyilvá‐
nos térnek minősül. Ami 
a közösségi média hasz‐
nálatát illeti, mindig azt 
szoktam tanácsolni, hogy 
mindenki csak olyan tar‐
talmat osszon meg, amit 
kiplakátolna akár a város 
főterén is” – hívta fel a fi‐
gyelmet az internetjogász. 

Még van: amennyiben 
gyalázkodással vagy más 
módon megsértik valaki‐
nek a becsületét, az nem 
csak kihágásnak minősül, 
de nem ám! Az érintett, 
ha úgy tartja úri kedve, 
polgári pert is indíthat a 

sértegető ellen, és kárté‐
rítést is követelhet, mivel 
a polgári törvénykönyv 72. 
cikke szabályozza a sze‐
mélyi méltósághoz való 
jogot, ennek megsértésé‐
ért pedig kártérítés kér‐
hető. (Viszont romániai 
bíróság legyen a talpán, 
amelyik eldönti, hogy egy‐
egy magyarul írt kom‐
ment, például hogy valaki 
"intellektuális téren hal‐
mozottan hátrányos hely‐
zetű", vagy „esztétikai 
szempontból erős kihívá‐
sokkal küzd” becsületsér‐
tés‐e vagy sem, hiszen va‐
lójában nem írtuk le, hogy 
az illető (szerintünk) idi‐
óta/rusnya, de az értelme 
az.) 

A 2016‐ban elhunyt 
olasz író, Umberto Eco 
még bőven elkapta a Fa‐
cebook‐korszakot, és meg 
is volt a véleménye róla: 
„A közösségi hálózatok os‐
tobák egész légióinak biz‐
tosítanak megszólalási le‐
hetőséget, akik azelőtt 
csak a bárban beszélhet‐
tek, egy pohár bor mellett, 
nem okozva kárt a közös‐
ségnek. Azonnal letorkol‐
ták őket, míg most ugyan‐
úgy véleményt mondhat‐
nak, mint egy Nobel‐díjas. 
Ez az ostobák inváziója. A 
tévé a falu hülyéjét tolta 
előtérbe, akivel szemben 
a néző magasabb rendű‐
nek képzelte magát. Az in‐
ternetben az a drámai, 
hogy az igazság birtoko‐
saként tolta előtérbe a falu 
hülyéjét”. 

Aki nem ért egyet vele, 
az majd... kommenteljen! 

 
Molnár Tibor

Neszójjá'be! 
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Informatikusok című rejtvényünk helyes megfejtése: – Installáld újra magad, Ödi! Úgy látszik, felszedtél valami vírust!

ALAE kitüntetesek két  
marosvásárhelyi  
sportszemélyiségnek

Az esemény házigazdája, 
Péter Ferenc tanácselnök 
méltatta mindkét sportoló 
teljesítményét, amivel pél‐
daképekké váltak a közös‐
ség számára, munkájukat a 
megyei tanács magas szin‐
ten elismeri. 

 
Klosz Péter –  
a vásárhelyi triatlon 
megalapítója 

 
Klosz Péter, a Romániai 

Triatlonszövetség elnöke 
emlékére egypercnyi csend‐
del adóztak az egybegyűl‐
tek, majd rövid képössze‐
állítást tekinthettek meg 
életpályájáról, aztán Csibi 
Attila, Erdőszentgyörgy pol‐
gármesterének laudációja 
következett, melyben ismer‐
tette, hogy Klosz Péternek 

Nemrég a marosvásárhelyi Kultúrpalota kistermében 
a Maros Megyei Tanács legrangosabb, ALAE kitünte‑
tését (latinul szárnyakat jelent) adta át a 2019‑es 
esztendőre a helyi a sportélet két jeles személyisé‑
gének: Szőcs Bernadette Cynthia Európa‑bajnok asz‑
taliteniszezőnek és post mortem Klosz Péternek, a 
Romániai Triatlonszövetség elnökének. Mindkét spor‑
toló kimagasló eredményeket ért el sportágában, így 
hírnevet szerzett a megyének.

köszönhetően Marosvásár‐
hely felkerült a nemzetközi 
triatlontérképére. Kezdet‐
ben Klosz kitartó munkával 
egy magánsportklubot ho‐
zott létre, a Master 
Ski&Bike‐ot, majd a kezdeti 
szerény körülményekből 
rangos hazai sportklubbá 
nőtte ki magát, melyben a 
sízés és kerékpározás volt 
a fő sportág, s csak 2008‐
ban kezdték a triatlont. Ha‐
mar születtek meg az első 
eredmények, aztán követ‐
kezett a triatlonversenyek 
sorozata. Klosz Péter 2011‐
ben részt vett a tiratlonszö‐
vetség létrehozásában, 
melynek főtitkárként lefek‐
tette az alapjait. Több prog‐
ramsorozatot fejlesztett ki, 
sportolókat, edzőket és já‐
tékvezetőket indított el, akik 

nemzetközileg elismert 
szakemberekké váltak.  

A Vasemberként is em‐
legetett Klosz Péter 2016‐
tól a Romániai Triatlonszö‐
vetség elnöke és az Európai 
Triatlonszövetség fejlesztési 

bizottságának tagja volt, 
majd általa szervezett több 
rangos rendezvény – így a 
cross duatlon Balkán‐baj‐
nokság, a cross duatlon és 
triatlon‐Európa‐bajnokság, 
az Xterra, a multisport‐Eu‐

rópa‐bajnokság, valamint 
számos nemzetközi duat‐
lon‐, triatlon‐ és aquatlon‐
bajnokság – Maros megye 
és Marosvásárhely házigaz‐
dájává vált. Klosz azt ter‐
vezte, hogy multisport‐vi‐
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lágbajnokságot szervez Ma‐
ros megyében, de ezt a ter‐
vét azonban korai halála 
megakadályozta.  

– Klosz Péter életét a kö‐
zösségnek szentelte. Mindig 
kiválóan, helyesen és haté‐
konyan működött együtt a 
partnereivel, így helyi pél‐
daképpé vált, ugyanakkor or‐
szágos és nemzetközi szinten 
tisztelet és elismerés övezte. 
Számára a triatlonsport nem 
munka, nem hobbi, hanem 
az élete volt – hangzott a la‐
udációban. A post mortem 
kitüntetést bátyja, Klosz Vik‐
tor vette át, aki kifejtette, 
testvére emlékére folytatni 
kívánják az általa megkezdett 
munkát, hogy méltók legye‐
nek hozzá.  

 
Szőcs Bernadette –  
aki büszke arra,  
hogy marosvásárhelyi 

 
A legfiatalabb asztalite‐

nisz‐Európa‐bajnok, a 25 
éves marosvásárhelyi Szőcs 
Bernadette a helyi ISK‐nál 
kezdett el asztaliteniszezni 
Ungvári Imola és Romeo 
Lupaşcu edzők irányításá‐
nak köszönhetően, testvé‐
rének, Hunornak a nyom‐
dokaiba lépve. Aztán 10 éve‐
sen a Besztercei Olimpiai 
Központhoz került, aztán 
2017‐ig a besztercei VSK 
ISK keretében versenyzett, 
ahol edzői 2013 és 2017 
között a francia Szuperligára 
is felkészítették. Bernie a 
2013–2014‐es szenzonban 
francia bajnok lett a CP 
Lyossis LM együttesével, 
majd még két idényben má‐
sodik helyezett volt Fran‐
ciaországban.  

Jelenleg Európa 2. legjobb 
játékosa címmel is büszkél‐
kedő marosvásárhelyi asz‐
talitenisz‐fenomén a Bajno‐

kok Ligájában szerepel a 
németországi TTC Berlin 
Eastside alakulatával, 
ugyanakkor 2019 júliusától 
a bukaresti Steauának is 
tagja. Nemrég részvételi jo‐
got szerzett a 2020‐as tokiói 
olimpiai játékokra, miután 
a román válogatott legyőzte 
Indiát.  

Szőcs Bernadettének szó‐
ló laudációt dr. Horaţiu Su‐
ciu olvasta fel, ugyanis Mol‐
nar Ervin, aki a díjra java‐
solta, nem lehetett jelen az 
ünnepségen. Az élsportolót 
magyar nyelven Szép Zoltán 
rádiós sportszakember la‐
událta.  

– Büszke vagyok arra, 
hogy marosvásárhelyi va‐
gyok, ugyanakkor elismerik 
a teljesítményeimet. Gye‐
rekként nem gondoltam vol‐
na, hogy idővel ilyen ered‐
ményeket érek majd el, de 
a bátyám, Hunor ott volt 
mellettem és mindig bizta‐
tott. Nem utolsó sorban ott 
voltak a szüleim is, akik tá‐
mogatása nélkül nem lehe‐
tett volna erre a szintre jut‐
ni. Gyerekként vállaltam, 
hogy minden időmet a ping‐
pongasztal mellett töltöm, 
sőt engem csak úgy lehetett 
megfenyegetni, hogy ha 
nem végzem el házi felada‐
tot, nem engednek edzésre. 
Az edzőimnek (Ungvári 
Imola és Romeo Lupascu – 
szerk. megj.) is sokat kö‐
szönhetek, ők arra biztattak, 
hogy dolgozzam minél töb‐
bet, mert nagy játékos le‐
hetek. Valóban, hiába a te‐
hetség, ha ez nem párosul 
munkával, akkor eredmény 
is elmarad. Azt javaslom 
minden gyereknek, fiatal‐
nak, dolgozzanak kemé‐
nyen, és azt ne külső ha‐
tásra, vagyis a szülők un‐
szolására tegyék, hanem a 

késztetés belülről fakadjon. 
Azt soha se bánják, hogy a 
gyerekkort a teremben kell 
tölteni, mert utána nagyon 
sok elégtételt hoz a siker. 
Engem nagyon boldoggá 
tesz, hogy ezt az utat vá‐
lasztottam... Jelenleg az 
olimpiai szereplésre készü‐
lünk, pozitívan állok hozzá, 
hiszen több ázsiai asztali‐
teniszezőt megvertem már 
az évek során, tehát lehet 
esélyünk ellenük – említette 
meg Szőcs Bernadette az 
esemény után.  

 
Szőcs Bernadette  
eredményeiről  
felsőszinten 

 
Se szeri, se száma azon 

hazai és főleg nemzetközi 
eredményeinek, amelyeket 
a marosvásárhelyi asztali‐
tenisz jelenlegi lesikeresebb 
képviselője érte el eddigi 
pályafutása során. Édesapja, 
Szőcs János zenész már több 
alkalommal külön polcokat 
csináltatott otthonukban, 
hogy a két élsportoló gye‐
rekének kupái, érmei és ok‐
levelei külön helyen legye‐
nek elhelyezve, amelyek 
egyben a kivételes tehetsé‐
güket is bizonyítják.  

Bernie számtalan nem‐
zetközi tornát nyert meg 
eddig, de a legfontosabbak 
közé sorolhatjuk, hogy 
2016‐ban Koreában és 
2017‐ben Tajvanban az 
egyetemisták világbajnok‐
ságán egyéniben bronzér‐
mes, Luxemburgban, csa‐
patban felnőtt‐Európa‐baj‐
nok lett, 2019‐ben ezt a tel‐
jesítményt Nantes‐ban is 
megismételte, ugyanakkor 
Románia csapatával 2011‐
ben, 2013‐ban és 2015‐ben 
is európai második helye‐
zett, valamint 2014‐ben 

megnyerte a Belgium Opent, 
2015‐ben a Quatar Opent 
és 2017‐ben a Brazil Opent. 
Emellett ötszörös ifjúsági 
Európa‐bajnok, és számta‐
lan junior bajnokság győz‐
tese, míg a világranglistán 
legjobb helyezése a 14. hely 
volt, 2019 októberében a 
17. helyen állt. 2019‐ben 
az európai ranglista első 
helyén állt.   

– Mint szülők nagyon 
büszkék vagyunk mindkét 
gyerekünkre, akiket nemzet‐

közi szinten is nagy elismerés 
övez. Nem volt könnyű őket 
anyagilag támogatni, ugyan‐
akkor nekik sem volt könnyű, 
hogy feláldozzák gyerekko‐
rukat, de úgy érezzük, hogy 
a sikereik és az eredményeik 
mindent kárpótolnak. Amúgy 
büszkeség számunkra az is, 
hogy lányunk ALAE kitün‐
tetésben részesült! – mondta 
el a büszke édesapa a ren‐
dezvény végén.    

Czimbalmos  
Ferenc Attila

Ungvári Imola büszke egykori tanítványára

www.facebook.com/mureshalfmarathon www.muresrunners.ro
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A fotbaltenis.5mp.eu. ma‑
rosvásárhelyi honlap sze‑
rint városunkban már a 
múlt évszázad hatvanas 
és hetvenes éveiben láb‑
teniszeztek, más informá‑
ciók szerint már az ötve‑
nes évek elején sok gyer‑
mek és felnőtt kedvenc 
időtöltése volt, melyet in‑
kább az egykori Május 1 
strandon játszották.  

Amikor felépítették a Má‐
jus 1 uszodát és strandot a 
Kárpátok sétányán, a hiva‐
talos átadás alkalmával avat‐
ták fel a kibetonozott, fel‐
festett, fából készült „háló”‐
val ellátott lábtenisz‐pályát 
is, melyet a strandolók és a 
sportolók szabadon hasz‐
nálhattak, így aztán nem cso‐
da, hogy állandóan foglalt 
volt. A játékosok között vol‐
tak gyerekek, teljesen „ama‐
tőr” felnőttek, de elsősorban 
a strandra naponta kijáró, a 
Maros klub úszói és vízilab‐
dázói vették igénybe, ők 
„profi‐szinten” művelték ezt 
a sportot, de mellettük az 
AS Armata labdarúgócsapat 
tagjai is hódoltak ennek a 

sportágnak. 
A rendszerváltás után 

egy gyorsabb és techniká‐
sabb stílusú játékosgeneráció 
bontogatta szárnyait a Ví‐
kendtelepen, az Elektroma‐
ros víkendházának, meg a 
cukorgyár víkendházának 
pályáján, aztán a MOGYE meg 
az építészeti iskola termében.  

2000 után több helyi ama‐
tőr lábtenisz‐versenyet szer‐
veztek, legfőképpen a Ma‐
rosvásárhelyi Napok keretén 
belül, ugyanakkor több vá‐
sárhelyi lábteniszezőt más 
városban – Kolozsváron, Sep‐
siszentgyörgyön, Nagyvára‐
don, Szat márnémetiben, Tor‐
dán – szervezett amatőr ver‐
senyeken is díjaztak nyílt és 
öregfiúk (old‐boys) kategó‐
riákban. 

A 2005‐ös nagyváradi láb‐
tenisz Európa‐bajnokság íze‐
lítőt adott a nemzetközi láb‐
tenisz magas színvonaláról, 
impulzusként hatva a hazai 
amatőr játékosok stílusára. 
A lábtengó a gyerekek és fia‐
talok körében napjainkban 
nagy népszerűségnek örvend 
Marosvásárhelyen, hiszen 

2010‐ben a GMA Sportklub 
keretén belül megkezdődött 
a 12‐14 éves korosztály ok‐
tatása is, de leginkább a Ví‐
kendtelepen kialakított láb‐
tenisz‐pályán a strandolók, a 
ki kapcsolódásra vágyók cso ‐
dál hatják meg a sportág szép‐
ségét.  

A nemrég megrendezett 
első, helyi szabályok szerint 
lezajlott lábtenisz‐verseny, 
ugyanakkor a jelenlegi ver‐
senysorozat csak hab a tortán, 
amely a helyi lábtenisz fel‐
lendülését bizonyítja. C.F.A.

A vásárhelyi lábtenisz történetéről 
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A bajnokok: Baróti Zsolt, Lakatos Mihály, Bara Zsolt

Az ezüstérmes trió két tagja: Scheffler Levente és Szilágyi József


