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Sport

Agresszív görkorcsolya. 
Az mi?!
A 38 éves pomázi (Magyarország) Szomor Gergelyt a
nemrég Marosvásárhelyen tartott 21. Nemzetközi Könyv-
vásáron ismertem meg kissé furcsa módon, miután a
Nemzeti Színházban láttam futókorcsolyával a lábán.
Magas, izmos, kisportolt testalkatából kitűnt, hogy egy-
kori-jelenlegi sportoló lehet. Percek múlva már beszél-
getésbe elegyedtem Gergővel, akit sportpályafutásáról
faggattam.

Interjú

Hálás Vásárhelyért az énekesnő.
Keresztes Ildikó: Dzsungelharc
van!

Magyarországon lett esélye az énekesi karrierre, ám
idehaza tud igazán önmaga lenni Keresztes Ildikó.
Évekbe telt, mire megszokta Budapestet, azóta a hon-
fitársainak próbál jó példával szolgálni. A hangját
még a licisták fedezték föl, ma már Varga Miklós is
régi barátnak számít. 

>>> 4. oldal >>> 7. oldal

Vélemény

Problémák 
az egészségügyben 

Ha műtétre kerül sor, akkor azzal kell szembe-
sülnünk, hogy történetesen nincs hely a mű-
tőben, a részleget orvoshiány miatt bezárták,
nincs „alkatrész”, amit a szívedbe betegyenek,
szabadságon van az altatóorvos, várnunk kell
az elfekvőben. Olyan mintha a tűzoltó a hívá-
sunkra azt mondaná, hogy bocsánat, elfogyott
a vizünk, elromlott a fecskendőnk, hívjon majd
holnap. Persze tüzet mi magunk is olthatunk,
de gyógyítással csak és kizárólagosan a rend-
szerben tevékenykedők foglalkozhatnak.
Gyógyszert is csak receptre adnak. Bekerülünk
a korházba, körülbelül nyolcan egy közepes
méretű szobába. Van némi fogalmunk, hogy
mennyi az annyi, de rájövünk, hogy bármennyi
pénzt is adnánk, bárkinek, ezek a szolgáltatások
csak ilyenek, amilyenek. 

>>> 3. oldal

Mondom a magunkét 

„Kifelé a magyarokkal 
az országból!”                

Mára egyértelművé vált, hogy az országban
élő etnikumok közötti kapcsolatok minősége
szinte kizárólag a hatalom hozzáállásán múlik.
Még hosszúnak tűnő konfliktusmentes idő-
szakok után is, ha „valakik” úgy ítélik meg,
hogy a társadalom figyelmének elterelése cél-
jából egy kis uszítás, magyarveszéllyel való ri-
ogatás jól jöhet, pillanatok alatt „felrobbant-
ható” az etnikumok korábbi békés egymás
mellett élése. 

Társadalom 

Orvosok képzőművészeti 
alkotásait állították ki             
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„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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A vásárhelyi Vass-lady:

„Ez élet-halálról szól!”
Vass Hajnal már a kezdetektől 
a marosvásárhelyi Sürgősségi 
Rohammentő-szolgálat 
szakápolójaként dr. Raed 
Arafat alapítóorvos mellett
dolgozott. Jelenleg a SMURD
főasszisztensnőjeként gondos-
kodik arról, hogy ne legyen
fennakadás a sürgősségi 
esetek ellátásában. Életét 
a hivatásának áldozta, és nem
alapított családot, de úgy érzi:
boldog és elégedett. Úgy véli, 
a legfontosabb a szakmájában, 
hogy szívvel-lélekkel csinálják azt, 
így a negatív tapasztalatokon 
is túl lehet lépni. 
Interjú.
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A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal, 2015. december 20-án,
18 órától, Adventi hangversenyre hívja Önöket, a Kultúrpalota Nagy-
termében. Fellépnek: Eperjes Károly – Kossuth-díjas és Jászai Mari-
díjas színművész, Szalóki Ági – Artisjus-díjas és többszörös
Fonogram-díjas énekesnő, valamint Szamosi Szabolcs – a Pécsi Bazilika
orgonaművésze. Az előadáson részt vesz Böjte Csaba ferences szerze-
tes, a dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója. A belépés díjtalan a ren-
delkezésre álló szabad helyek függvényében !

Kellemes ünnepeket kíván 
a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatala!

Ariel-napok

Az Ariel színház december
10-e és 13-a között tartja az
Ariel-napok 2015 elnevezésű
miniévadot. 10-én, csütörtökön
délelőtt 11 órakor a Kortyondi
király című mesejáték látható a
nagyteremben, 18 órától
ugyanitt Lázár Attila Bábtáncol-
tató betlehemes című vendég-
játékára várják a közönséget.
11-én, pénteken délelőtt 11
órakor A brémai muzsikusok van
műsoron, az előadás a nagyte-
remben látható. 16 órakor Hal-
mágyi Éva és Bonczidai Dezső
vezetésével, 8–12 éves gyer-
mekek szereplésével színikört
tartanak az Ariel Stúdióban.
18.30-kor ugyanitt a 12 éven fe-
lülieknek ajánlott MOMO lát-
ható. December 12-én, szom-
baton 17 órakor az Évszakok
című nonverbális előadás be-
mutatójára várják a nézőket az
Ariel Stúdióba, az előadás 4 éves
korig ajánlott. 13-án, vasárnap
délelőtt 11 órakor újra látható
az előadás. Szintén vasárnap 17
órakor a nagyteremben bemu-
tatják Cseke Péter Szózacc – Rí-
mes gondolatok című verseskö-
tetét.

Kézművesvásár a 
Petry-múzeum udvarán

Kézművesvásárra várják a lá-
togatókat december 11-én,
pénteken és 12- én, szombaton
a Petry látványműhely és mú-
zeum udvarán. A vásár mindkét
napon délelőtt 10 órától este 7
óráig tart nyitva, az érdeklődők
kézműves-termékekből válo-
gathatnak, a kínálatban kará-
csonyi díszek, táskák, natúr koz-
metikumok, ékszerek is
szerepelnek, és a forralt bor sem
hiányzik majd.

Színházi borkóstoló

In vino veritas címmel szín-
házi borkóstolóra várják a nagy-
érdeműt december 12-én,
szombaton 19 órától a Spectrum
Színházba. Meghívott: Borbély
Zsolt Attila borász, aki borkós-
tolóval egybekötött előadást
tart. A résztvevők olyan borokat
kóstolhatnak meg, amelyeknek
színházi történetük van, a kós-
tolót borral kapcsolatos törté-
netekkel fűszerezik a színház
művészei. Helyfoglalás: tel.

0744-301-875, naponta 10 és
12 óra között.

Karácsonyváró hangver-
seny a Vártemplomban

A marosvásárhelyi Vártemp-
lom Psalmus kórusa és a Nagy
István Ifjúsági Kamarakórus ha-
gyományos adventi hangverse-
nyére kerül sor a Vártemplom-
ban december 13-án, vasárnap,
a 17 órakor kezdődő istentisz-
telet után. Műsoron közkedvelt
karácsonyi kórusművek. Vezé-
nyel: Kovács András.

Művészetterápiás 
csoport kiállítása

A marosvécsi Neuropszi-
chiátriai Rehabilitációs Köz-
pont Parahelikon nevű művé-
szetterápiás csoportjának
alkotásaiból nyílik kiállítás
december 12-én, szombaton
délelőtt 11 órakor a marosvá-
sárhelyi Gecse utcai reformá-
tus egyházközség vendéghá-
zában (Stefan cel Mare utca
26. szám). A kiállítás szerve-
zői a rehabilitációs központ,

illetve a marosvécsi Alterna-
tiva Szövetség.

Emléktábla 
Hegyi Lajos emlékére

A Református Kollégium –
Bolyai Farkas Elméleti Líceum
Öregdiákok Baráti Köre szerve-
zésében december 10-én, csü-
törtökön 13 órakor az iskola ud-
varán leleplezik az 1989-es
decemberi vérengzések egyik
áldozata, Hegyi Lajos, a tanin-
tézet volt diákja emlékének
szentelt emléktáblát.

Boldogtalanok –bemutató
a Stúdió Színházban

A Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem magyar kara Füst Mi-
lán: Boldogtalanok című műve
előadásának bemutatójára várja
a nagyérdeműt december 17-
én, jövő hét csütörtökén 19 óra-
kor a Stúdió Színházba. Az elő-
adás rendezője Harsányi Zsolt.
Helyfoglalás a 0736-350-686-os
telefonszámon vagy a jegy@stu-
dioszinhaz.ro e-mail címen.
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Horoszkóp
KOS: Olyan ötletei merülhetnek fel, melyek hatására vá-
sárlásra támad kedve. Olyan dolgok is elcsábíthatják,
melyeket soha sem fog használni. Így azzal is szembe-
sülhet, hogy egy pár új dolog haszontalannak fog bizo-
nyulni.
BIKA: A héten fokozott óvatosságra lesz szüksége kom-
munikáció terén, a közlekedésben és iratokkal kapcso-
latban. Mielőtt döntéseket hozna, mindenképp készítse
el a szükséges számításokat.
IKREK: Erős igényt érezhet arra, hogy a fizikai közérze-
tét és kondícióját karban tartsa. Napi 10-15 perces rend-
szeres séta vagy intenzív sport igen jó hatással lehetne
önre. Nem kell felvennie a profi sportolókkal a versenyt
ahhoz, hogy újjászületve érezze magát fizikailag.
RÁK: Ez a hét kiválthat némi feszültséget a munkahe-
lyén felmerülő konfliktusok miatt. Egyesek a kollegái
közül mostanság kevésbé tűnnek együttműködőnek, in-
kább a saját életük részleteit tagolgatják.
OROSZLÁN: Érzelmi téren véget ér egy nehezebb peri-
ódusa. Most felfelé ível a szerelmi csillaga. Amennyiben
új munkahelyet keres, ez a hét több kedvező lehetőség-
gel is kecsegteti. A leendő munkáltatójával gyorsan
megtalálják a közös hangot, nagyon jó benyomást kelt
önmagáról.
SZŰZ: Kellő odafigyeléssel sok jót ki tud hozni ebből a
hétből. Azokat az e hétre tervezett döntéseit, melyek az
érzelmi vagy az anyagi biztonságát érintik, tanácsos mi-
előbb meghoznia.
MÉRLEG: Egyik családtagjával mosolyszünetben voltak
mostanság. Az átvonuló tranzitok segítenek abban,
hogy tisztázni tudják a dolgot és megbékéljenek. Az
egészségére kellene jobban figyelnie. 
SKORPIÓ: Az otthoni gondok csak átmenetieknek bi-
zonyulnak. Kisebb nézeteltérések felmerülhetnek pár-
jával, amiket meg tudnak beszélni. Nagyon jó ez a hét
arra, hogy anyagi helyzetén kedvező változásokat indít-
son el.
NYILAS: Amennyiben lényeges bevételre vár, szüksé-
ges, hogy türelmes legyen, mert egy kis csúszás felme-
rülhet az ügyben. Anyagi vonatkozásban nem áll a
legkiválóbb szinten, de ez a hét kínál több esetben is
emelkedő lehetőségeket.
BAK: Több olyan ötlete is támadhat, amivel teljesen
megváltoztatja az életét. Ez megnyilvánulhat abban is,
hogy egy új munkát vállal, amit eddig sosem csinált
még. Felmerülhet önben az a gondolat is, hogy egy
másik országban kevesebb kiadással is bőségben tudna
boldogulni.
VÍZÖNTŐ: Feltűnhet egy régi arc az ismeretségi köréből,
akivel nézeteltérése lehet. Ennek a hétnek az önre vo-
natkozó jellemzői kiemelkedően jók is és rosszak is le-
hetnek. A szélsőség jellemzi. 
HALAK: Az örömök és a szórakozás, valamint a vállal-
kozások életterületei kapnak legtöbb támogatást a hét
során az életében.Kedvezőnek bizonyul ez a hét hitel-
ügyintézésben, ha ilyen irányú tervei vannak.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus levélben a
kozpont@kozpont.ro címre várjuk!

www.studium.ro

Kár kihagyni



Problémák az
egészségügyben

Csak a jéghegy csúcsának ne-
vezhető az a beismerés, hogy az
égési sérüléseket kezelő bukaresti korházban felülfertőződtek a be-
tegek, és többen közülük emiatt haltak meg. Egyesek eddig is tudták,
mások csak gondolták, hogy nincs minden rendben az oly híres és
hírhedt román egészségügyi rendszerrel. Hogy tudniillik jól képzett
szakembereink vannak, minőségi oktatás folyik az orvosi egyetemeken,
magas színvonalon folyik mindenhol a munka, de ha nem lennének
azok a fránya betegek, ha nem ácsorognának tömegesen a váróter-
mekben, ha nem kellene őket ápolni, gondozni és gyógyítani, na,
akkor lenne igazán működőképes a rendszer. De így elmondhatjuk,
hogy gyakorlatilag látszatellátással kérkednek. Mindannyian ki va-
gyunk szolgáltatva (még ők maguk is) az ott dolgozók kényének-
kedvének.

A fogászat, a szemészet, a fizikoterápia és még jó néhány szakterület
nincs is benne a „keretben”. A pénzünkért esetleg számba vesznek. Ha
fájdalmat érzünk testünk valamelyik részén, és orvoshoz kell fordulnunk,
s nem csak egy beutalóért, nem csak egy haszontalan fecsegésért,
nem csak sorban állásért és nem csak egy megalázó, értelmetlen vá-
rakozásért, akkor jobb, ha beveszünk egy aszpirint, és elfelejtjük az
egészet. Első körben, a családorvosnál talán még megértésre találunk,
neki elmondhatjuk minden bánatunkat. Elkéri a kártyánkat a PIN
kóddal együtt (komoly műszaki megvalósítás!), majd ad egy beutalót
az éppen esedékes szakrendelőbe. Viszont mi pont olyan betegek va-
gyunk, mint addig, vagy talán még betegebbek, és semmi sem történt,
csak nyomtattak számunkra egy cédulát a mi nevünkkel. 

A szakorvosnál, persze már elfogytak a helyek, hiszen fel kellett
volna iratkoznunk jóval korábban, a hónap minden harmadik csü-
törtökén délután három és négy között, hogy felírjanak a felíráshoz,
a jövő hétre, a jövő hónapra, vagy a jövő évre, amikorra éppen
nincs betelve a „plafon”. Ki tudhatja előre egy hónappal, hogy nem-
sokára beteg lesz? Így aztán várhatunk a fájós „micsodánkkal”
azokra a bizonyos boldog időkre, amikor bejuthatunk a doktor bá-
csihoz vagy nénihez, akinek éppen elromlik a vizsgálathoz szükséges
készüléke és elküld egy vérvizsgára, aztán elküld egy magánklini-
kára, és végül elküld egy másik szakrendelőbe. A laboratóriumnál
is be van már régóta telve az a bizonyos „plafon” (de kit érdekel a
plafon, amikor padlón és betegnek érezzük magunkat?), és így be-
láthatatlan időkig kell várakoznunk a fájós gyomrunkkal, szívünkkel
és lelkünkkel, amíg felírnak, és végül megcsapolnak. Feltéve, ha
nem egy kezdő vagy tehetségtelen szúrogatós asszisztensnővel
van dolgunk, aki addig találgatja a vénánkat, amíg oda nem hívja
a sarokban „kötögető” kollégáját, aki ért a szakmájához. Amire
megszületik a véreredmény, már húsz más betegséggel is szembe
kell néznünk, de az is lehet, hogy elmúlik mindenünk. Magától.
Irány a szakrendelő újabb sorszámigényléssel, ott felírnak egy re-
ceptet, azzal vissza a családorvoshoz, hogy kiadja a „rendes” receptet,
onnan mehetünk a gyógyszertárba, ahol az olcsó gyógyszerek nem
kaphatók, a drágákat pedig mindössze egy-két százalék kedvez-
ménnyel adják. Meglehet mindezt oldani egyszerűbben, készpénz-
zel? Persze. Kálvária, biztosítási kártya, személyazonossági, recept
és évekig fizetett járulékok nélkül, simán csak „kp”-vel. A zsebbe,
vagy a magánklinika kasszájába. Ezt kéri a „rendszer”.

De ha műtétre kerül sor, akkor azzal kell szembesülnünk, hogy
történetesen nincs hely a műtőben, a részleget orvoshiány miatt
bezárták, nincs „alkatrész”, amit a szívedbe betegyenek, szabadságon
van az altatóorvos, várnunk kell az elfekvőben. Olyan mintha a
tűzoltó a hívásunkra azt mondaná, hogy bocsánat, elfogyott a vi-
zünk, elromlott a fecskendőnk, hívjon majd holnap. Persze tüzet
mi magunk is olthatunk, de gyógyítással csak és kizárólagosan a
rendszerben tevékenykedők foglalkozhatnak. Gyógyszert is csak
receptre adnak. Bekerülünk a korházba, körülbelül nyolcan egy kö-
zepes méretű szobába. Van némi fogalmunk, hogy mennyi az
annyi, de rájövünk, hogy bármennyi pénzt is adnánk, bárkinek,
ezek a szolgáltatások csak ilyenek, amilyenek. Mindenki „köhög”,
jajgat és könyörög, várja a szebb jövőt. Vécépapír és szappan nincs,
tiszta illemhely nincs, működő zuhanyfülke nincs, alvási és pihenési
feltételek (amelyre oly nagy szüksége lenne a betegnek) nincsenek.
De vannak fontoskodó és mindig elfoglalt orvosok, asszisztensek
és a markukat tartó segédek, a rászorultsággal visszaélő érdek-
emberek. Gazdag kórházigazgatók és miniszterek, jól menő vál-
lalkozások, sikeres szakemberek. A nozokomiális góctengerben.
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Ferencz Zsombor

Vass Hajnal már a kezdetektől a marosvásárhelyi Sürgősségi Rohammentő-szolgálat szakápolójaként dr.
Raed Arafat alapítóorvos mellett dolgozott. Jelenleg a SMURD főasszisztensnőjeként gondoskodik arról,
hogy ne legyen fennakadás a sürgősségi esetek ellátásában. Életét a hivatásának áldozta, és nem alapított
családot, de úgy érzi: boldog és elégedett. Úgy véli, a legfontosabb a szakmájában, hogy szívvel-lélekkel
csinálják azt, így a negatív tapasztalatokon is túl lehet lépni. Interjú.

A vásárhelyi Vass-lady:  „Ez élet-halálról szól!”

– Ön 22 éve a marosvásárhelyi
Rohammentő-szolgálatnál végez
pótolhatatlan munkát. Hogyan
kezdődött a kapcsolata az egész-
ségügy ezen stresszes, nehéz ré-
szével?

– Teljesen tudatos döntés volt.
Vásárhelyen érettségiztem, és
utána az asszisztensképzőbe jár-
tam, ahol másodévesen hallot-
tam először a SMURD Roham-
mentő-szolgálatról. Itt
tanfolyamot hirdettek – amely-
nek elvégzése kötelező volt, ah-
hoz, hogy a csapat része lehessek
–, amit elvégeztem, utána pedig
itt vállaltam önkéntes munkát, és
annyira megszerettem, hogy nem
tudtak hazaküldeni. Később al-
kalmaztak, és elkezdődött a fo-
lyamatos készenlét…

– Hogyan írná le az elmúlt kö-
zel negyed évszázadot?

– Irtó nehéz, de nagyon szép
periódusként. Nehéz, mert ren-
geteget kellett dolgozni, gürcölni
és harcolni azért, hogy biztosítsuk
a szolgálat fennmaradását és si-
keres működését, de nyilván
nagyszerű, csodás időszak is, mert
számos eredményt könyveltünk
el az évek során. Végső soron
elégtételként élem meg, mert tu-
dom: alkotunk, hátrahagyunk va-
lamit.

– Tehát sikerélményekkel teli
hivatás ez?

– Természetesen. Ha nem len-
nének pozitív visszacsatolások,
ezt a munkát nem lehetne elvi-
selni. Szerencsére ez nem marad
el, hisz a rengeteg teendőt, a
megfeszített tempót és a túlórá-
kat a sikerek kompenzálják.

– Munkája során szörnyű, fel-
kavaró eseményeknek tanúja.
Mennyire viseli ez meg önt lelkileg,
el lehet-e határolódni? Meg lehet
ezt szokni, fel lehet dolgozni?

– Mindig azt vallottam, hogy
bármit csinálhat és tud is csinálni
egy személy, ha egyetlen felté-
tel teljesül: szereti azt. Ha
szívesen végezzük a
munkát, akkor jól
tudjuk teljesíteni a
feladatunkat, 

és a nehezebb periódusokon és
történéseken is könnyebben si-
kerül átlépni.  Egyébként, ha va-
laki úgy dönt, hogy ezt a szakmát
választja, tudja, hogy ezzel mi jár
együtt: azaz vannak kellemetlen
pillanatok és nehéz momentu-
mok, hogy ez élet-halálról szól.
Személyfüggő, hogy ki mennyi
idő alatt dolgozza fel a negatív
történéseket, de nem megszokás
kérdése, hanem el kell fogadni az
élet ritmusát: születünk és meg-
halunk. A munkaszeretet mellett
a másik nagyon fontos tényező
ebben a szakmában, hogy a lel-
kiismeretünk tiszta maradjon,
hogy műszak végén el tudjuk
mondani: megtettünk mindent,
ami tőlünk tellett. 

– Az ön kollégái a Colectiv-
áldozatait is gyógyították…

– Kollégáim közül öt orvos és
négy asszisztens vett részt az ál-
dozatok gyógyításában, több na-
pon át Belgiumban, Norvégiában,
Angliában voltak velük, sőt, di-
cséretet is kaptak az orvosoktól,
akik elmondták, hogy nagyon jó
ellátásban részesült betegeket
vettek át tőlük.  Egyébként emel-
lett is nagyon nehéz megjósolni,
hogy meggyógyulnak-e az áldo-
zatok, mert az égési sérüléseket
szenvedett páciensekkel nehéz
dolgozni, bizonytalan az állapo-
tuk, de reméljük, hogy sokuk fel-
épül. Nem szabad figyelmen kívül
hagyni azt sem, hogy a gyógyu-
lásuk esélye kapcsolódik a lelki-
állapotukhoz, kitartásukhoz, élni
akarásukhoz. Ha ez nincs meg a
betegek részéről, akkor hiába a
hozzáértő orvos, asszisztens és a
megfelelő kórházi körülmények. 

– Került-e ön életveszélybe
amiatt, hogy másokat próbált
megmenteni?

– Ez a szakma velejárója. Lé-
tezik olyan veszély, ami tudatosul
és olyan is, ami nem. Abban a pil-

lanatban, amikor a men-
tőautóba ülünk,

az életveszély
már té-
n y e z ő ,
hisz köz-

ismert, an-
nak érdeké-

ben, hogy a
mentőautó 

időben a helyszínre 
érjen,  néha áthágja a közlekedési
szabályokat.  Ha helikopterre
ülünk, úgyszintén létezik kocká-
zat. De ezeket a veszélyeket tu-
datosítjuk és vállaljuk. Viszont
vannak olyan szituációk is, amikor
éppen csak a tű fokán át mene-
külünk meg. Aki ezt a hivatást vá-
lasztja, ezzel együtt a potenciális
életveszélyhelyzeteket is vállalja. 

– Elmesélne egy szívmelen-
gető, pozitív történetet praxisá-
ból?

– Olyan sok van, hogy nem
tudnék csak egyet kiemelni. A kö-
zel negyed évszázad alatt meg-
számlálhatatlan szép történetnek
voltam részese. Bár közismert,
hogy a negatív tapasztalatok ál-
talában tovább megmaradnak az
emlékezetünkben, a pozitívak
után megelégedettség lesz úrrá
rajtunk, és széles mosollyal vá-
gunk bele a következő feladatba. 

– És milyen negatív élmény
maradt meg?

– Talán a legrosszabb érzés,
amikor a személyzetből veszítünk
el valakit. Túlzás nélkül mondha-
tom, hogy sokunk családtagként
tekint társaira, és amikor közülünk
veszíti életét valaki, azt nem köny-
nyű elfogadni és feldolgozni. 

– Milyen a jó rohammentő-or-
vos, -asszisztens robotképe? Milyen
tulajdonságokkal kell bírnia?

– Meggyőződésem, hogy
minden orvosnak – függetlenül
attól, hogy milyen szakterületen
tevékenykedik – és az egészség-
ügyi személyzetnek szeretnie kell
a munkáját. Ha ez létezik, akkor
az ember szorgalmasabb, nyitot-
tabb, továbbképzi magát és tanul.
Ha ez a személy számára csak
munkahely, pénzkereseti lehető-
ség, akkor is le lehet nyomni a
műszakot, de valami mégis hi-
ányzik. 

– Hátrányban van-e egy nő
ezen a szakterületen egy férfi men-
tőasszisztenshez viszonyítva?

– Nem vélem ezt hátránynak,
legalábbis én sosem tapasztaltam
ilyesmit. Tagadhatatlanul különb-
ségek vannak a két nem között
– anatómiai, fizikai, pszichikai –,
tehát nem vagyunk egyformák,
ám egyenjogúak mindenképp.
Egy nőnek azért lehet nehezebb
egy ilyen emberpróbáló munka
végzése, mert a családvállalás,
gyereknevelés, háztartásvezetés
általában ráhárul, és kihívás az
élet mindkét területén megfele-
lően teljesíteni. De alapvetően
mindkét nem el tudja, és el tudja
jól végezni a rohammentősök fel-

adatait.
– Könnyű kiégni ebben a szak-

mában?
– Borzasztóan könnyű elfá-

sulni. Úgy is lehet képzelni ezt,
mint a gyertya lángját. Ha folya-
matosan ég a kanóc, akkor a gyer-
tya is hamar leég, így néha ki kell
fújni, és újra meggyújtani azt. Ez-
zel hosszítjuk az életét. A sokáig
tartó szolgálathoz fontos a nyu-
godt családi háttér, baráti közös-
ségek, és mi, kollégák is próbá-
lunk megoldásokat találni arra,
hogy kíméljük egymást. 

– Ez a hivatás teljes ember
igényel. Van-e ideje magánéletre,
családra?

– Én erre vagyok a rossz
példa, mert nekem a munká-
mon kívül semmire nincs időm,
és nem feltétlenül ez a normális.
Vannak kollégáim, akik ügyesen
összeegyeztetik a családi életet
a hivatással, tehát lehetséges,
de én nem ilyen döntést hoz-
tam. Nekem a szolgálat veszi fel
az időm és a teljes energiám,
mindemellett elégedett és bol-
dog vagyok.

– De hobbira, gondolom, szakít
időt…

– Nagyon szeretek olvasni és
utazni, a szolgálati útjaimon is
próbálok kikapcsolódni, elsza-
kadni a hétköznapok rohanásától.
A tél közeledtével pedig várom,
hogy sílécekre pattanhassak.

– Mit érez, amikor meghallja
a mentőautó szirénájának a hang-
ját?

– Ma már nem dobog olyan
hevesen a szívem, mint a szolgá-
latom első napjain. Ha itthon va-
gyok huzamosabb ideig és dol-
gozom, akkor a mindennapok
része, nyugodtan veszem tudo-
másul, hogy megy a munka, a
kollégák a helyszínre igyekeznek,
életeket mentenek.  Ám amikor
szabadság után újra munkába ál-
lok, és meghallom a jól ismert
hangot, újra felszökik az adrena-
linszintem. 

– Klaus Johannis Egészség-
ügyi Érdemrend érmét adott át
önnek is novemberben. Hogyan
élte meg ön ezt?

– Ezek is olyan a pillanatok,
amikor úgy érezzük, hogy érde-
mes ezt csinálni, és adnak egy
löketet, plusz energiát a munka
folytatására. Természetesen
örültem neki, és a kollégáimat
is – akik először részesültek
ilyen kitüntetésben – meglepte
az elismerés, és nagyon boldo-
gok voltak.

Pál Piroska



– Miért mentél el? 
– Nem én hoztam a döntést,

17 éves voltam, amikor édes-
anyám elvált édesapámtól, és
házasságot kötött egy magyar-
országi férfival, és én követtem
őt, hisz kiskorú voltam. Talán
érezte az álmaimat, de utólag
nagyon hálás vagyok neki ezért
a döntésért, mert az akkor már
keményedő Ceausescu-rend-
szerben esély sem volt arra,
hogy én valaha énekesi karriert
fussak be. A líceum utolsó két
évének köszönhetően nagyon
jó társaságom volt, velük együtt
érzékeltem a durvuló helyzetet
és lázadozni kezdtem, ami
abban nyilvánult meg, hogy
mindenhez vonzódtam, ami til-
tott gyümölcs volt, vagyis min-
denhez, ami magyar. Ezzel
egyidőben válogatott tornász
voltam egy nagyon jó csapat-
ban. Viszont a Mezőgazdasági
Líceumból származó barátaim
voltak azok, akik meghatároz-
ták a pályaválasztásomat. Ők
vették észre a hangomat, álta-
luk kezdtem el koncertekre
járni, olvasni, odafigyelni a ze-
nére. Talán ezért is viselt meg
annyira, amikor ebből kiszakad-
tam. Papíron már felnőtt vol-
tam, de lelkiekben még gyerek,
amikor Budapestre kerültem,
amiben az is szerepet játszott,
hogy a torna miatt sokáig nem
éltem a tinédzserek szokásos
életét, mert buli és fiúzás he-
lyett én edzésre mentem iskola
után. Ezzel a tapasztalattal a

hátam mögött rám tört a nagy
szabadság, dolgozni kezdtem,
maga a főváros is szinte Ameri-
kának tűnt Vásárhelyhez ké-
pest. 

– Hogyan sikerült átállnod?
– Négy évbe telt, amit azzal

töltöttem, hogy rendszeresen
leveleket írtam a barátoknak,
nem érdekelt semmi, olyan erős
volt a honvágyam és a kötődé-
sem, hiába volt jobb és szaba-
dabb az élet Magyarországon.
Aztán, miután elvégeztem a
Testnevelési Egyetemet és párt
találtam, majd az éneklésből is
lettek sikerélményeim, kezdtem
egyre jobban érezni magam.
Nem felejtettem el a szülőváro-
somat, de ritkábban tudtam ha-
zamenni, egyre több
elfoglaltságom lett, és szép las-
san kialakult egy olyan életem
Budapesten, amiben otthon
tudtam érezni magam. Időköz-
ben édesapám új családot ala-
pított egy nagyon jó társsal, aki
szorgalmazta, hogy tartsa a
kapcsolatot velem, annál is in-
kább, mert egy öcsém is szüle-
tett ebből a házasságból.
Később emiatt is és ismertsé-
gem okán több lehetőségem
lett hazamenni, úgymond ösz-
szekötöttem a kellemest a hasz-
nossal. És ahogyan telnek az
évtizedek, egyre jobban érzem
a kötődést, szeretek hazajönni,
lézengeni, sétálni az utcán, vagy
beülni egy kávéra, itt tudok el-
lazulni, önmagam lenni. 

– Visszajönnél?
– El-eljátszom a gondolat-

tal, benne a van pakliban, de
nem tudom. Rettentően hálás
vagyok azért a sorsnak, hogy
Vásárhelyen születtem és
éltem, az edzőimnek, a baráta-
imnak, minden egyes sikerem
és elismerés nekik is szól, mert
általuk lettem az, aki. Sok bán-
tás ért és ér a mai napig is a ha-
táron túliságom miatt, ez
megerősített és kihozta belő-
lem a székely dacot, hogy csa-
kazértis megmutatom! Ezzel
talán erőt adhatok a honfitársa-
imnak. A mai napig van honvá-
gyam. Talán majd egyszer, a
nyugdíjas éveimet otthon
fogom tölteni. 

– Tényleg ennyit bántanak?
– A magyar ember irigy, és

a saját sikertelenségét más si-
kerével magyarázza, és bántja
azt, akinek jobb. Pedig attól,
hogy ezt a tudtomra adja, neki
nem lesz jobb, nekem meg nem
lesz rosszabb.

– Nem keserít el?
– Nagyon, de megtanultam

kezelni, és egy művész legyen
megosztó. Másrészt a való élet-
ben sok szeretet kapok, néha el
is gondolkozom, hogy hol van-
nak azok az emberek, akik írás-
ban, az interneten keresztül
mocskolódnak?

– Említetted, hogy bántanak
a származásod miatt, amikor

nincs más eszközük. Te hogy éled
meg, ennek ellenére mennyire
tudtál beilleszkedni?

– Mindig a szakmaiság volt
a lényeg, elsősorban azzal tö-
rődtem, hogy a szakmában a
példaképeim mit gondolnak
rólam. Gondolj bele, hogy ülsz
a társaiddal a padon és megtu-
dod, hogy a Luxor Áruházba
három magyar lemez érkezett!
Rohansz, hogy megvásárold, és
eltelik pár év, és az történik,
hogy ezek az emberek téged
hívnak, hogy veled akarnak dol-
gozni. Varga Mikivel az István, a
király turnén dumálunk, mint
régi barátok, de sosem felej-
tem, ki volt nekem anno, és ez
a legnagyobb igazolás, hisz az
útból, amit bejártam, látom,
hogy mit fejlődtem. Felnőtt egy
generáció, aki engem tekint
példaképnek, és fontos tudni,
hogy az ember elsősorban nem
a szavaival nevel, hanem a pél-
dájával, ahogy engem is az
anyám és a nagyszüleim. 

– Mit tartasz ebből igazán
fontosnak? Mit örülnél, ha át-
vennének tőled a fiatalok?

– Gyarló ember vagyok,
nem pedig Isten. De azt hiszem,
nagyon fontos a hitem, betyár-
becsületem, a kitartásom, a
munkabírásom, az hogy maxi-
malista vagyok, makacs és ezzel
az önfejűséggel törekszem,
hogy jól csináljam, a lehető leg-
jobban. Ez a fejlődés nyitja, ez
az, ami meghatároz. Közben

szeretetre éhes vagyok, és min-
denben ez motivál, ennek elle-
nére néha félelmetesnek
tartanak a keménységem és a
határozottságom miatt. Ez egy
nőtől még mindig nem meg-
szokott, pedig a kettő nem zárja
ki egymást, hisz minden em-
berben megvan e kettősség.
Ráadásul egy nőnek ma sokkal
többet kell küzdenie, ha helyt
akar állni. Szoktam is mondani,
ha mégegyszer születek, biztos
nem vállalom a női létet. De
most jól van úgy, ahogyan van.

– Hiszel a sorszerűségben?
– Elsősorban Istenben hi-

szek, de sokféle elmélet van,
aminek nem ismerjük a való-

ságtartalmát. Teszem a dolgom
úgy, hogy lehetőség szerint ne
bántsak senkit. Még akkor is a
hit és szeretet motivál, amikor
a padlóra kerülök, az igazán
nagy pofonok után is. Hiába ke-
mény a világ, nem tehetek
mást, mert arra kell gondol-
nom, hogy mindig kemény volt,
csak másképp. Azt is mondhat-
nám: dzsungelharc van, csak
nem négy lábon jönnek a tigri-
sek, hanem két lábon. Ezzel
együtt élni jó, én megpróbálom
kihasználni az életet mint lehe-
tőséget, mindaddig, amíg
bírom erővel. A barátaim, a csa-
ládom és munkatársaim igazol-
ják, hogy nem csinálom rosszul.
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Mára egyértelművé vált, hogy az
országban élő etnikumok közötti kap-
csolatok minősége szinte kizárólag a
hatalom hozzáállásán múlik. Még
hosszúnak tűnő konfliktusmentes idő-
szakok után is, ha „valakik” úgy ítélik
meg, hogy a társadalom figyelmének
elterelése céljából egy kis uszítás, ma-
gyarveszéllyel való riogatás jól jöhet,
pillanatok alatt „felrobbantható” az et-
nikumok korábbi békés egymás mel-
lett élése. 

Erre a legutóbbi példa a kézdivá-
sárhelyi állítólagos terrorveszély, ame-
lyet az éber szolgálatoknak sikerült
felszámolniuk. Sok minden kiderülhet,
ha az ilyen esetekben szokásos cui
prodest kérdésére próbálunk vála-
szolni. Az biztos, hogy a magyar kö-

zösségnek nem használ a cirkusz, de
nevezhetném akár jogsértésnek is.
Annál inkább az „akciót” leleplező
szolgálatoknak, méghozzá több szem-
pontból is: elsősorban azért, mert a
SRI ez alkalommal szabadulhat a vád-
tól, hogy tevékenysége a DNA-nak
szállított bizonyítékok beszerzésére
szorítkozik, másodsorban pedig a ter-
rorveszélyre hivatkozva próbálhatnak
nagyobb pénzeket szakítani a jövő évi
költségvetésből.  

Vegyes lakosságú településeken az
etnikai béke megőrzése, fenntartása
nagyon fontos. Annak azonban nem
az az egyetlen lehetséges útja, ha a ki-
sebbség, esetünkben a magyar közös-
ség folyton arra figyel, nehogy
megbántsa a románság etnikai érzé-

kenységét. Mert az etnikai érzékeny-
ségnek a határa egyénenként változik,
az elsősorban nevelés, műveltség, ci-

vilizációs szint függvénye. Ezért tar-
tom elhibázottnak az RMDSZ által
követett eddigi gyakorlatot, elsősor-
ban azt, hogy az etnikai béke megőr-
zése érdekében csak akkor szabad
követeléseinkkel előállnunk, amikor
arra kedvező a politikai konjunktúra.
Autonómiatörekvéseink kedvező fo-
gadtatására a román politika részéről
nem várhatunk. Ahhoz igen nagy vál-
tozáson kellene átmennie a politikai

osztálynak. Ezért úgy vélem, céljain-
kat, követeléseinket nem szabadna
véka alá rejtenünk, azt mindig, min-
den körülmények között vállalnunk
kell. Ez az egyetlen következetes ma-
gatartás, félre nem érthető álláspont
részünkről. 

Korábban azt írtam, a román poli-
tikai osztálynak mélyreható változá-
sokon kellene átmennie ahhoz, hogy
esetleg fogékony legyen követelése-
inkre. Erre a fordulatra addig nem ke-
rülhet sor, ameddig például nem
változik meg az iskolai történelemok-
tatás, amely elsősorban a nagyromán
eszmék, tudat terjesztésében látja
legfőbb feladatát. 

Ilyen körülmények között szinte
törvényszerűen következnek be azok

a helyzetek, mint legutóbb a KFC
nemzetközi étteremlánc legújabb ma-
rosvásárhelyi egységében, ahol a ma-
gyar eladó nem volt hajlandó a
magyar vásárlóhoz anyanyelvén
szólni, mondván, a vezetőség tiltja a
magyar nyelv használatát. A felkorbá-
csolt magyarellenes hangulat a buka-
resti futballhuligánok jól ismert „kifelé
az országból a magyarokkal!” skandá-
lásában csúcsosodott. Hogy a helyzet
ilyetén alakulásában mennyire ját-
szott közre a már említett kézdivásár-
helyi terrorveszély körüli médiabeli
habverés, azt a szakemberek – ha
egyáltalán akarnák – könnyen kimu-
tathatnák. Az biztos, hogy nagyon
nagymértékben. 

Szentgyörgyi László 

„Kifelé a magyarokkal az országból!”

Mondom 
a magunkét

Magyarországon lett esélye az énekesi karrierre, ám idehaza tud igazán önmaga lenni Keresztes Ildikó.
Évekbe telt, mire megszokta Budapestet, azóta a honfitársainak próbál jó példával szolgálni. A hangját
még a licisták fedezték föl, ma már Varga Miklós is régi barátnak számít. 

Hálás Vásárhelyért az énekesnő

Keresztes Ildikó: Dzsungelharc van!

Mindig a szakmaiság volt a lényeg, elsősorban azzal
törődtem, hogy a szakmában a példaképeim mit
gondolnak rólam. 
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Emlékeztető: a vásárhelyi Kálváriatemető jól gondozott, fákkal beültetett
terület. Bejáratát eredeti csíkszentdomokosi székelykapu díszíti. A temetőt
1729. után nyitották meg, a főtéri Keresztelő Szent János Plébániatemplom
építésével egy időben.  Sajnos nem maradt meg a temetőben túl sok XVIII.
századi síremlék, nagy részüket ugyanis felhasználták más sírok építéséhez. 
A sírköveket akkoriban nem tartották nagy becsben sem művészi, sem törté-
nelmi szempontból. Ennek köszönhetően csak három-négy faragott sírkő ma-
radt fenn abból az időből. Befejezésül ezen a héten még ennél a témánál
maradunk.

A háromszáz éves temető
(folytatás előző lapszámunkból. Befejező rész.) 

A Keresztes család

Ugyancsak itt, a marosvásár-
helyi Kálváriatemetőben találjuk
a Keresztes család sírját is. Ke-
resztes Gyula 1939-ben a Refor-
mátus Kollégiumban érettségi-
zett, majd 1944-ben a Budapesti
Műszaki Egyetem Építészeti ka-
rán szerezett diplomát. 

Az Élő emlékezet című kézirat
szerint – mely a Marosvásárhelyi
Örmény-Magyar Kulturális egye-
sület szellemi tu lajdonát képezi
– Keresztes Gyula a második vi-
lágháború után a Vásárhelyi Vá-
rosi Néptanács műszaki osz-
tályán építésztervező,
Marosvásárhely főépítésze
(1955-58), majd a helyi Tervező
Intézetben tervező műépítész
nyugdíjazásáig.

Az 1960-as évek elején a Ma-
gyar Autonóm Tartomány terü-

letén felméri és tanulmányozza
a műemlékeket, tervezi és vezeti
a helyreállítási munkálatokat,
munkaterülete később Maros
megyére korlátozódik.

Fő művei: Maros megyei kas-
télyok és udvarházak (1966), Vá-
sárhelyen vásár tartatik (1996),
Marosvásárhely régi épületei
(1998), Marosvásárhely szecesz-
sziós épületei (2000), Maros me-
gye középkori templomai
(2011).

Helyi, országos, külföldi szak-
lapokban közli szakdolgozatait
a műemlékekről, nem kevesebb
mint négyszáz cikke jelent meg.

A Harmath-Izmael család

Rendkívül fontos azonban a
Harmath-Izmael családról is írni.

Ugyancsak a fent említett
kéziratból tudjuk meg, hogy a

Harmath család, Hont megye,
Kő-Keszi helység birtokosa volt.
Korabeli – 1273 évi – feljegy-
zések is bizonyítják a család szár-
mazását. 

I. Lipót császár által 1667. jú-
nius 22-én nemesi rangra emel-
tetett, s ezt „Ő Királyi Felsége és
Kancellárja Szelepchényi György
esztergomi érsek, valamint Or-
bán István titkár sajátkezű alá-
írásával és függő pecsétjével
megerősített”.

Szamosújvári Keszi Harmath
Izsák 1734-ben nem a Harmath
család tagjaként, hanem a Keszi
név mellé, a Harmath név fel-
vételével együtt kapott nemes-
séget; akinek törvényes leszár-
mazottai: Keszi Harmath Kristóf
– Tordán, Keszi Harmath Bogdán
– Szamosújváron, Keszi Har-
math Mihály – Zilahon éltek.

Keszi Harmath Sándor 1887.
augusztus 24 született Tordán.
A polgári iskola elvégzése után,
az 1900-as évek elején Maros-
vásárhelyre jön, kereskedői szak-
mát tanul. 

Az örmény Izmael Ferenc
méteráru kereskedőnél dolgozik,
itt ismeri meg Izmael Annát, akit
1912-ben feleségül vesz.

Dr. Bernády György polgár-
mester a város számára, a „tor-
nyos városháza” építésekor kisa-
játítja a Nagypiac végén lévő
Poklos utca házait, így Izmael
Ferenc lakóházát is.

Harmath Sándor önálló fű-
szer- és csemegekereskedést nyit
1920-ban, üzlete a Kárnász-ház
földszinti részén volt. 

Társadalmi szerepvállalása:
tagja volt 1929-től az Erdélyi
Szépműves Céhnek és a Kemény
Zsigmond Irodalmi Társaságnak,

és énekelt a Római Katolikus Plé-
bánia férfikórusában is. 

Az 1930-as években a gaz-
dasági válság a Vörösmarty utca
18. szám alatti lakóház, és más
gyümölcsös-szőlős ingatlan el-
adására kényszerítik. 1941-ben
a Marosvásárhelyi Kereskedelmi
és Iparkamara Bizottsági tagjá-
nak választják, 1942 behívják a
Székely Határőr ezredbe, 1943-
ban gyertyaöntő üzemet alapít. 

A világháború befejezése
után a helyi Ipari Szövetkezetnél
szerény bérért raktárosként dol-
gozik. 1953-ban a Securitate
minden törvényes eljárás lefoly-
tatása nélkül kényszermunkára
deportálja a Duna-deltába. 

Fogolyként megjárja Buka-
rest börtöneit is, ahonnan egy
év elteltével szabadul. 1965-ben
bekövetkezett haláláig alkalmi
munkát vállal, hogy családja
megélhetését biztosítani tudja. 

A temető mint 
„átszállóállomás”

Dr. Puskás Attila vallástörté-
nész szerint a temető a normális
ember számára több mint em-
berek örök nyugvóhelye. 

A temető a természet örök
körforgásának egyik átszállóál-
lomása. 

Ezért a hívő ember a teme-
tőben önmagával és Istennel ta-
lálkozik, ahol a még nem hívő is
szembesül az örök kérdéssel:
„honnan jöttünk és hová me-
gyünk”, vagy egyáltalán mit je-
lent „lenni vagy nem lenni”. 

A jelen anyagunk első részé-
ben említett vallástörténész sze-
rint mindkét embertípus talál-
kozik saját történelmével. Ha az
ember ősei földjén lakik, ami a
mai világban nem annyira
egyértelmű, akkor a temetőben
járva saját történelmi múltját is-
meri meg. 

A gyermek megismeri felme-
nőit, és öntudatra ébredésével
lassan-lassan tudatosítja család-
ját: dédszüleit, üknagyszülőit
vagy esetenként a még régeb-
ben elhunyt családtagjait, és el

tudja helyezni magát a világban. 
A temetők 
mint adatközlő helyek

A temető azért is fontos hely,
mert „horgonyként” szolgál az
ember életében, megteremti a
hovatartozás érzését. 

Ez pedig a mai globalizált vi-
lágban igencsak kellemetlen
szempont a globalizáló világ -
urak nak, mert nehéz manipulálni
azt az embert, aki ismeri önma-
gát és tudja, hogy kicsoda ő.

A temető ugyanakkor nem
csak az egyén hovatartozásának
mutatója, nem csak számára je-
lent ismeretforrást, hanem az
egész közösség számára. 

Összegezve: a temető fontos
adatközlő hely a közösség tör-
ténelmi múltjáról.

Az erdélyi magyar 
temetők érvényessége

Milyen adatokat is találunk
a temetőben? Elsősorban nevek-
kel találkozunk. Vannak olyan
nevek, amelyek manapság nem
léteznek, mert viselőik kihaltak
vagy kivándoroltak. 

Nagyon érvényes ez Erdély
magyar temetőire, a szórvány-
ban hatványozottabban, de oly
közösségek temetőire is, ame-
lyek évszázadok óta együtt élnek
velünk Erdélyben, mint például
zsidók vagy az örmények. 

A temetők szimbólumai

A temetőben a sírokon év-
számokat találunk. Sokat elárul-
nak arról, hogy korábban meny-
nyi ideig élhettek az emberek,
mekkora volt a gyermekhalan-
dóság stb. 

A nevek és évszámok alatt a
régi sírokon más adatok is fel-
bukkannak: megtudjuk például,
hogy milyen foglalkozások lé-
teztek ezelőtt száz-kétszáz évvel.
Olyanok, amelyek manapság
már nem léteznek, a világ meg-
változásával megváltoztak a fog-
lalkozások is. 

Szimbólumok, mint kereszt

vagy szív vagy fűzfa, elárulja ki-
kinek vallási hovatartozását.

A temetőben állva az ember
visszakerül egy más világba, egy
olyanba, ami már eltűnt, de ben-
nünk él tovább… 

A temetők 
kegyeleti szabályai

A temetőkről egy régi hatá-
rozat azt rendeli el, hogy azok-
ban a különböző törvényesen
bevett keresztény vallásfeleke-
zetek tagjai vegyesen és aka-
dálytalanul temetkezhetnek. 

Továbbá egy másik rendelet
szerint a törvényesen elismert
vallásfelekezetek saját céljaikra
külön temetőket rendezhetnek
be, és tagjaik a községi teme-
tőkben akadálytalanul temet-
kezhetnek. 

Közegészségi szempontból
szabály, hogy a temetők a lakott
helyektől lehető távolságban,
fallal vagy árkolattal körülvéve
és fákkal beültetve legyenek, a
templomban való eltemetések,
valamint a templom körül ren-
dezett temetőhelyek tilosak. 

Közegészségi, de egyúttal
kegyeleti tekinteteken alapszik
az a szabály, hogy a temető, ha
rendeltetése megszűnik, bizo-
nyos időn át – rendszerint har-
minc év – pihenjen és a sírhe-
lyeket ne dúlják fel.

Befejezésül

Kosztolányi Dezső így ír a
sírkertekről: 

„… szeretem a temetőket.
Egyszerűen és közönségesen sze-
retem a színeit, az őszi sárgáját,
a haragoszöld tónusait, a csend-
jét… kezemben egy becsukott
könyvvel sétálok és csodálkozom,
milyen csendesek egyszerre a lár-
más emberek, hogy hangzik ki
beszédünk a csendbe és az örök-
kévalóságba…”.

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Régi és mai képek:
Nagy-Bodó Szilárd

Orbán PálVitéz cím és vitézi jelvény viselésére feljogosító igazolvény 1942-ből

id. Keresztes Gyula
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A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem fennállásának 70. évfordulója tiszteletére december
7. és 11. között kulturális-tudományos rendezvénysorozatot szervez az intézmény. Ennek részeként második
alkalommal szervezték meg az Orvosi Képzőművészeti kiállítást, amelynek ötlete dr. Jung János professzor
fejéből pattant ki, akinek praxisa mellett élete szerves részét képezi a képzőművészet, a patológus gyö-
kérszobrai nem hagyják gondolatok nélkül a szemlélőt. 

Terrorhiszti   
Amilyen profi, agilis és vigiláns a román terrorelhárítás, főleg

az utóbbi időben, szinte érthetetlen, hogy más országok terrorel-
hárítói miért nem hozzánk járnak továbbképző szemináriumokra:
hol bombamerényletre készülő székely terroristát fognak, hol az
Iszlám Állammal szimpatizáló tinédzsert kapcsolnak le, hol pedig
– Vásárhelyre zoomolva – bombagyanús bőröndöt találnak egy
barkácsnagyáruház parkolójában. Az ember újabban félve keres
rá az interneten olyasmikre, mint ISIS, dzsihád, öngyilkos merénylő
satöbbi (nem mintha vizitába készülne Szíriába a csávókhoz, puszta
kíváncsiságból), nehogy kommandósok rúgják rá az ajtót. Sőt, már
a szemetet is inkább sötétedés után visszük ki, hiába nem javallott
a babona szerint, nehogy egy, a szemközti tömbház tetején hasaló
mesterlövész bombának vélje a fekete, gyanús csomagot, és le-
szedjen, vagy jobb esetben lábon lőjön.

Közben kedden kiderült: a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Moz-
galom (HVIM) kézdivásárhelyi tagjai tudtak arról, hogy lehallgatják
őket, és csak „heccelni” akarták a román hatóságokat, amikor arról
beszéltek, hogy felrobbantanak egy „pizza” névre keresztelt, házi
készítésű bombát a városban a nemzeti ünnepen. Bizonyosságot
akartak szerezni róla, mondták, hogy „mennyire” figyelik őket. Na,
ennyire! Ha valóban akartak volna valamit, állítják, akkor azt nem
nyilvános helyen beszélik meg, tudva, hogy lehallgatják őket,
hanem kint a természetben, kikapcsolt telefonokkal. Erre meg jön
a terrorelhárítás, és azt mondja, hogy „azt akárki mondhassa”. Nem
kizárt, hogy Beke Istvánt végül egyszerűen dühből tartóztatták le,
amiért ilyen csúnyán rászedték őket a fiúk, mert a petárdás sztori
nyilván és egyszerűen nevetséges. Példát akartak statuálni, és fog-
nak is, hogy velük ne szórakozzon senki. Ugyanakkor, a román
média normálisabb (tört)része óva int attól, hogy bárki is össze-
mossa a magyarokat a terrorizmussal. Ami nemes gesztus, és kö-
szönjük szépen, csakhogy ezzel is van egy kis bibi: ha elég sokszor
szerepel egy mondatban a „magyar” és a „terrorista” szó, a kontex-
tus már tulajdonképpen másodlagos…

Egy román lapban pszichológusokat is megszólaltattak a Beke-
ügy kapcsán, és egyikük azt találta mondani: a magányos terro-
ristákat könnyebb elkapni, azokat nehéz, akik csoportosan tervezik
elkövetni az akciót. Sok szamárságot mondtak és írtak már pszi-
chológusok, de ez mindenképp benne van a top3-ban, hiszen Mó-
ricka is tudja, hogy pont fordítva: a magányos farkast a
legnehezebb kiszűrni. Aki nem kommunikál senkivel, nem beszél
róla senkinek, hanem egy szép napon egyszer csak gondol egyet,
és elindul mészárolni egy évek óta rejtegetett gépfegyverrel, mint
például az a marokkói fickó a nyáron, akit a véletlenül szintén az
Amszterdamból Párizsba tartó vonaton utazó szabadságos ame-
rikai katonák térítettek jobb belátásra. A gruppen-merényleteknél
az egyik legnagyobb „veszély” pont az, hogy egyikük, a leggyen-
gébb láncszem az utolsó pillanatban beparázik, és felnyomja az
egész díszes társaságot. Habár dzsihadistáknál ez nem kánon, de
volt már rá példa.

Az őrizetbe vett olténiai ISIS-szimpatizáns siheder már más
tészta, mint a mi székely „terroristánk”, mivelhogy ő – legalábbis
az előzetes titkosszolgálati jelentés szerint – nemcsak lájkolgatta
őket a fészbukon, és lefejezős videókat posztolgatott passzióból,
hanem kapcsolatba is lépett velük: meghívta a rosszaságokat ma-
gához Krajovára, és öngyi merénylőnek is ajánlkozott. Íme, az in-
ternet egyik áldása a sok közül: aki akar, pillanatok alatt
kapcsolatba léphet a földkerekség legelvetemültebb, legfanatiku-
sabb gyilkosaival, akár a világ másik végéből is. Vagy, bárki ren-
delhet karácsonyi csillagszórót és szilveszteri petárdát, mondjuk
Kínából. Már ha ezek után mer!

Molnár Tibor

Orvosok képzőművészeti alkotásait állították ki

„A lelkükből mutatnak meg egy-egy darabot”

A rendezvényről Kovács Zsolt
rezidensorvost, szervezőt kérdez-
tük, aki elmondta, hogy a máso-
dik alkalommal megszervezett
tárlaton bármely egészség-
ügyben dolgozó személy – orvos,
rezidens, asszisztens, diák, illetve
kórházi személyzet – részt vehe-
tett, aki valamilyen művészeti
ágban alkot.

„A kiállításon bemutatták
munkáikat szobrászok, költők, fo-
tóművészek és nem utolsó sor-
ban festészettel foglalkozók is.
Stílus szempontjából eklektikus-
nak mondható a kiállítás, ugyanis
a hagyományos értelemben vett
szobroktól a modernebbekig, a
tájképektől a miniatűr képeken át
az absztrakt művekig minden he-
lyet kapott. A képek technikáju-
kat tekintve igen vegyesek:
olajfestmények, akvarellek,
üvegre készített képek, akrilké-
pek stb.” – monda a fiatal orvos.
Azt is megtudtuk, hogy a tárlat-
megnyitó számos érdeklődőt
vonzott, és mivel a kiállítás az
egyetem központi épületében
látható, ahol naponta több ezer
diák megfordul, így nagy látoga-
tottságra tart számot a tárlat.

Egyensúlyt 
keresnek az életben

Arra a kérdésünkre, hogy mi a
célja, az üzenete egy tudomá-
nyokkal foglalkozó egyetemen
kulturális-művészeti kiállítást
szervezni, Kovács Zsolt azt vála-
szolta, hogy minden embernek,
így az orvosoknak is alapvető tu-
lajdonsága az egyensúly kere-
sése. „Az orvos hivatásából
adódóan nap mint nap rengeteg
szörnyűséget láthat, ugyanakkor
nagyon sok sikerélményt is átél-
het. Ez azonban sok esetben nem
elég a belső egyensúly megtar-
tásához. Ezért nagyon nagy há-
nyaduk valamilyen művészetet
gyakorol, amely által kiegyensú-

lyozottságot nyer az élete, és
energiát merít belőle. Ezzel a ki-
állítással teret szeretnénk adni az
orvosok, diákok, tanárok, egész-
ségügyi dolgozók számára, hogy
megmutathassanak lelkükből
egy darabot” – foglalta össze.

„Kikapcsol 
és megnyugtat a festés”

Benedek Orsolya elsőéves re-
zidensorvos absztrakt festményeit
is kiállították. Orsi gyerekkora óta
szeret festeni, bár nem tanulta
soha ezt a művészetet, családi
hagyatékról lehet szó, hisz édes-
apja, dr. Benedek István is festett,
valamint nagybátyja, Benedek
József elismert szobrászművész.

„Zsírkrétával, olajjal és néha kéz-
zel dolgozom, illetve az aktuális
lelkiállapotom függvényében
festek. Ha probléma kerül
utamba, vagy valami pozitív
dolog történik az életemben, vá-
szon élé ülök és alkotok. Ez me-
nedék nekem. Kikapcsol,
megnyugtat és nagyon jól érzem
magam, amikor ezt csinálhatom”
– mondta el. Hozzátette, hogy a
műveinek nincsen konkrét üze-
nete, hanem azt szeretné, ha a
szemlélőnek „mondana” valamit
az alkotása, és mindenkiből
külön-külön valamiféle érzéseket
váltanának ki a képei.

P.P.

„A világ a blogolás irányába halad”
Molnár Szabolcs Marosvásár-
helyen élő 24 éves számítógép
programozó tavalyelőtt vég-
zett informatika szakon a Sa-
pientián. Két blognak a szer-
zője. Ezelőtt másfél évvel
kikértük a véleményét a blog-
írásról. Akkor többek közt azt
is megkérdeztük, hogy tartja-
e a kapcsolatot más blogge-
rekkel. Úgy néz ki, ez ihlette
arra, hogy a közelmúltban
bloggyűjtő oldalt (www.blo-
golj.eu) hozzon létre fiatalok-
nak. A fiatalembert most arról
faggattuk, milyen céllal indí-
totta az oldalt és miért van
ilyenre szükség napjainkban.

Manapság igen menő interne-
tes naplót vezeti, főleg a fiatalság
körében. Sokan próbálkoznak vele.
De jó a sok bloggert összehozni
egy közös oldalra, hogy megoszt-
hassák írásaikat, véleményeiket.
Erre gondolt Molnár Szabolcs is.
„Valójában ez a dolog addig nyúlik
vissza, amikor a Központ hetilap
cikket írt rólam, amelyben a blo-
golásról beszélgettünk. Akkor kér-
dezték meg azt is, hogy tartom-e
a kapcsolatot más környékbeli
bloggerrel, és akkor jöttem rá, hogy

én igazából egyetlen eggyel sem
ápolok személyes kapcsolatot, de
szeretem mások bejegyzéseit ol-
vasni. Ezt is azonban úgy teszem,
hogy amikor látok valamit, elol-
vasom, de nem mentem le a
könyvjelzőket. Akkor kezdtem azon
gondolkodni, hogy jó lenne, ha lé-
tezne egy oldal, ahol hírek formá-
jában jelennének meg a legújabb
bejegyzések.”

„A világ halad tovább – 
veled vagy nélküled”

Molnár Szabolcs elmondása
szerint vannak még ilyen oldalak
a világhálón, de az általa létreho-
zott csak a fiataloké. Tagjai jórészt
tizenévesek. „Hogy miért pont ők?
Nem tudom, valahogy úgy gon-
dolom, hogy engedni kell őket,
hogy kifejezzék magukat, hogy ne
fojtsák el érzéseiket, hanem tanul-
ják meg megfogalmazni azokat.
Ma nem állunk le mindenkivel
egyenként megbeszélni problé-
mákat. A világ halad tovább – ve-
led vagy nélküled. A blogolás a fi-
ataloknak ezért  hiánypótló eszköz.
A bloggyűjtőn megtanulnak fi-
gyelni egymásra, megtanulják,
hogy mi az a kritika, hogyan kell

viszonyulni hozzá. Akiknek meg
művészi tehetsége is van, azok
sokra viszik a blogolást. Láttam
például olyan naplókat, amelyek-
ből később könyv lett" – folytatja
a bloggyűjtő létrehozója. 

Az online marketing 
átalakulóban van

A továbbiakban arra voltunk
kíváncsiak, hogy miért kell a mai
világban, amikor Facebookon él-
nek az emberek, blogot vezetni?

„Nagyon merész kijelentés azt
mondani, hogy a Facebook világát
éljük. Azt sajnos nem tudjuk mérni,
hogy mennyire vagyunk függők,
de az internet világa ennél sokkal
összetettebb. Például, ha nincs va-
csoratipped, akkor felmész a ma-
rosvásárhelyi konyhaművészek
nevű Facebook-csoport oldalára és
találsz valamit ott. De ha egy spe-
cifikus információra van szükséged,
akkor a Google keresőt használod.

Az pedig nem a Facebook-cso-
portokra fog mutatni, hanem blog-
alapú oldalakra. Az online marke-
ting átalakulóban van. Manapság
nem elég, ha egy cégnek van hon-
lapja, blogot is vezetnie kell.  

Vegyünk példának egy vásár-

helyi céget, amely mosógépek sze-
relését végzi. Ajánlott nekik a blog,
amelyben különböző eseteket tár-
gyalnak ki, magyarázatot adnak
jelenségekre.

Az az információ, hogy ők mo-
sógépeket szerelnek, másodlagos.
Miután megtalálta az ember az in-
terneten, hogy az E6 jelzés a Whirl-
pool mosógépnél motorhibát je-
lent, csak utána lát neki
megkeresni egy céget. De ha ez a
cég pont írt egy cikket a motorhi-
bákról, akkor nagy eséllyel a blo-
gon keresztül eljutnak a klienshez”
– magyarázza.

A fiatalokat megérteni 
blogokon keresztül lehet

Szabolcs úgy véli, a világ az in-
ternetes naplóvezetés irányába ha-
lad, és emiatt jó, ha a fiataljaink
kitanulják ezt. „Ezt pedig sokkal
könnyebb megtenni hobbi szinten,
szórakozva, és amire felnőnek, is-
merik a dolog csínját-bínját. Amitől
meg varázslatos az egész: a fiatalok
nagy része nem csak leül és ír egy
blogot magáról, hanem kitalálnak
egy fiktív történetet, fiktív szerep-
lőkkel, vagy egy közismert szerep-
lőt vesznek elő, mint például Harry

Potter és írnak egy történetet rá.
Ha viszont felnőtt szemmel kezdi
valaki olvasni ezt a történetet, azt
veszi észre, hogy ha a díszleteket
eltávolítjuk, akkor hétköznapi ese-
tekről is szólnak.

Hogy megint nincs idő sem-
mire, hogy apa ordít, a szülők ve-
szekednek, a testverem irigy rám,
szenvedek, mert nem találom a
szerelmet, vágyom a szerelemre
és így tovább. Olyan erős érzések
áradnak belőlük, hogy ezekre nem

lehet azt mondani, hogy kitaláció,
ezeket valamilyen formában már
kellett érezzék, át kellett éljék. Szó-
val, aki felnőtt szemmel szeretne
egy ilyen blogot olvasni, az el-
mondhatja ugyanazt, amit Popper
Péter mondott sokszor, hogy a pszi-
chológiát nem szakkönyvekből ta-
nulta, hanem irodalmi művekből.
Ugyanígy szerintem a mai fiatalo-
kat megérteni blogokon keresztül
lehet” – zárta Molnár Szabolcs.

Nemes Gyula
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A 38 éves pomázi (Magyarország) Szomor Gergelyt
a nemrég Marosvásárhelyen tartott 21. Nemzet-
közi Könyvvásáron ismertem meg kissé furcsa
módon, miután a Nemzeti Színházban láttam fu-
tókorcsolyával a lábán. Magas, izmos, kisportolt
testalkatából kitűnt, hogy egykori-jelenlegi spor-
toló lehet. Percek múlva már beszélgetésbe ele-
gyedtem Gergővel, akit sportpályafutásáról fag-
gattam.

Jó hír az ASA szurkolóinak 
Mivel az ASA Sziget utcai stadionja péntekig megkapja a

tűzvédelmi engedélyt, a soron következő, 22. fordulóbeli,
CSMS Jászvásár elleni hazai találozóját már hazai pályán
játszhatja, miután a fent említett, szükséges okmányok hi-
ánya miatt, az utolsó két mérkőzést (a Viitorul ellen 2–2 és
a Steaua ellen 1–1) a kolozsvári Cluj Arénában volt kénytelen
megrendezni. Az elmúlt fordulóban a marosvásárhelyi
együttes a Voluntari ellen Bukarestben lépett pályára, ahol
2–0-ás győzelmet szerzett Jazvics (14.) és Axente (24., bün-
tetőből) góljainak köszönhetően. Ezzel a győzelemmel az
ASA újabb lépést tett a felsőházi rájátszásba kerülésért, és
megerősítette hatodik helyét a ranglistán.

A CSMS elleni, play-offba jutásért való rangadóra
pénteken 20.30 órától kerül sor. 

Agresszív görkorcsolya. Az mi?!

– Ne haragudj, de látom,
hogy korcsolyázni voltál, mi több,
futókorcsolya van a lábadon. Az,
hogy színházban és éppen egy
könyvvásáron, ez elég érdekes...

–Még mielőtt félreértenél,
elmondom, hogy egykori futó-
korcsolyázó (is) vagyok, a pomázi
Kráter Műhely Egyesület és
Könyvkiadó alkalmazottjaként
(amelyet édesanyám, Szutor Ág-
nes üzemeltet) harmadik alka-
lommal jöttem Marosvásár-
helyre, és kipróbáltam a város
főutcáit, korcsolyáztam egy kicsit. 

Korábban dolgoztam már 11
évet a kiadónál, majd két évet
modellezéssel is foglalkoztam,
aztán három hónappal ezelőtt,
amikor mostohaapám elhunyt,
visszamentem a kiadóhoz. 

–Milyen sportágakat űztél
hajdanán?

–Nagyon mozgékony gyerek
lévén több sportágat is kipró-
báltam (futballoztam, kajakoz-
tam, síztem, korcsolyáztam), de
mivel hatan voltunk testvérek,
egymást rángattuk bele külön-
böző sportágakba.

– Kinek köszönhetően kezdtél
el korcsolyázni? 

– Az egyik mostohatestvé-
rem Amerikából hozta be ezt az

őrületet. Nehezen viseltem,
hogy nem tudtam testvéremet
követni kerékpárral a járdákról
föl és le, így én is görkorizni
kezdtem, majd kissé furcsa mó-
don folytattuk. Éreztük, hogy
ennek jövője lesz, hiszen nyu-
gaton már hagyománya volt, mi
is próbáltuk felfedezni ezt a fajta
görkorcsolyát, amit agresszív
görkorcsolyának nevezünk, s
aminek különböző szakágai is
vannak. 

–Mit jelent tulajdonképpen
az agresszív görkorcsolya?

–Adott stílusú görkorcsolyá-
val – persze kellékekkel, ruhá-
zattal felszerelkezve – a városok
bizonyos helyein különböző
trükköket mutattunk be, lép-
csőkről ugrottunk le-fel, kerül-
tük cikk-cakkban a járókelőket
stb., ami kellő fizikai felkészülést
is igényelt. A családunkban nő-
vérem is, öcsém is, mostoha-
testvérem is űzte ezt a fajta
sportot.

– Ti voltatok az úttörői a gör-
korcsolya ezen szakágának?

–Igen, mindamellett, hogy
egy-két elődünk még volt, ak-
koriban honosodott meg Ma-
gyarországon (Roces Team Hun-
gary). Eközben más városokban

számos fiatal követte példánkat,
ami gyorsan elterjedt, úgy, mint
a 90-es években teret hódító
BMX vagy a gördeszka. Jelenleg
a monocikli, longboard deszka,
waweboard, wakeboard, land-
roller, flyboard, terepgörkori stb.
a menő hóbortok. 

– Anyagilag hogyan jutotta-
tok kellékekhez?

–Időközben különböző
sport szergyártó cégek lettek tá-
mogatóink, hiszen jó minőségű
kellékek, korcsolyák szüksége-
sek a produkciókhoz. Mi tesz-
telhettük az akkor menő és mo-
dern korcsolyákat, a gyártók a
mi visszajelzéseink alapján fej-
lesztették a korcsolyákat, akár
világversenyekre is, így változott
a minőségük az évek során.

– Milyen érzés bemutatókat
tartani, azaz agresszíven görkor-
csolyázni?

– Ez kamaszkori láz volt, szó-
rakoztattuk az embereket, eb-
ben leltük örömünket, jól esett,
hogy tudásunkat értékelték, a
látvány maximumon volt. Ne-
héz és keserves volt a gyakorla-
tokat elsajátítani, de egymást
biztattuk, motiváltuk még akkor
is, ha többször elestünk a be-
mutatók során. Ezt az őrületet
talán életünk végéig fogjuk csi-
nálni, hiszen minden gondun-
kat-bajunkat elfelejtjük korcso-
lyázás közben. Jelenleg
családapaként már inkább a
hosszú távok teljesítése motivál,

mint a magas ugrások.

– Idővel elsajátítottatok úgy-
nevezett vészhelyzeti trükköket
is? 

– Igen, ez egy nagyon jó kér-
dés: például ha hosszanti vágás
van az aszfalton, vagy macska-
kövön gurulunk, egymástól na-
gyobb távolságra helyezett lá-
bakkal (egyik előbbre, másik
hátrább) kell menni, míg a tes-
tem kicsit rogyasztva kell le-
gyen, mert ha a két lábam egy-
más mellett van, akkor
előrebukom stb. Ezt például a
terepen való gurulásnál is fontos
betartani, sőt ez a síelés egyik
alapszabálya.

– Mikor, hogyan tértél át a
futókorcsolyázásra?

– Mindig szerettem az új ki-
hívásokat, így 2004-ben a Mar-
git-szigeten egy nálam idősebb,
korcsolyázó úriember motiváci-
ójának köszönhetően tértem át
a futókorcsolyázásra, ő befolyá-
solt engem. Az iramot jól bírtam
vele, viszont a lábtechnikát tőle
próbáltam elsajátítani. Két hét
múlva már részt vettem a Bé-
késcsaba-Arad 200 kilométeres
versenyen, amit több magyar-
országi és külföldi verseny is kö-
vetett. 

A Bécs–Budapest távot hat-
szor teljesítettem görkorival
eredményesen, de több bécsi
maratonon, illetve számos oszt-
rák és magyar versenyen indul-
tam az amatőrök között, ahol

Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

dobogós helyezéseket értem el. 
Egyébként a Balatont 9 óra

15 perc alatt gurultam körbe
(202 km).

A korcsolyázásnak köszön-
hetően Szaúd-Arábiában is fel-
léptünk többedmagunkkal.

–Hogyan, miként?
– 2001-ben egy artistakép-

zőket foglalkoztató úriember
kért fel engem többedmagam-
mal, hogy egy vidámparkban
tartsunk show-műsort. Mi elfo-
gadtuk és kidolgoztunk egy si-
keres agresszív görkorcsolya-ko-
reográfiát, amivel felléptünk
vidéki breaktáncosokkal, BMX-
esekkel, gördeszkásokkal, sna-
keboardossal, zsonglőrökkel,
gólyalábasokkal együtt, így a
komplett magyar show-műsor-
ral Rijádban, Taifban. Az tulaj-
donképpen egy fizetett nyaralás
volt számunkra, és imádtuk csi-
nálni. Ennél érdekesebb csak az
volt, amikor szerepeltem az
Anyám és más futóbolondok a
családból című magyar filmben,
a főszereplőnek voltam a dub-
lőre. Facebook-csoportok kértek
fel, majd egy 20 éves használ-
hatatlan lábra csatolós korinak
nem nevezhető valamivel há-
rom órát filmeztek egyperces
filmanyagért. Nagyon izgalmas
volt! 

– Mivel foglalkozol, amikor
nem dolgozol?

– Modellezek, azaz távirá-
nyítós autót, hajót, repülőgépet,

multikotert irányítok, javítok.
Emellett kirándulni, túrázni, ka-
jakozni, úszni, bringázni, síelni
snowboardozni szoktam. Nem-
rég feleségemmel (Czafrangó
Ágnes) és az 1 éves Csaba, il-
letve a 3 éves Levente fiammal
is voltunk kirándulni. 

– Ha évek múlva a fiaid egy
új, agresszív őrületnek lesznek a
hódolói, apaként hogyan fogsz
reagálni?

– Erre nehéz még gondolni,
de idővel biztos elengedem
őket.

– Ha időközben Romániában,
azaz Marosvásárhelyen ismert
lesz az agresszív görkorcsolya, el-
vállalnád, hogy többedmagaddal
bemutatót tarts?

– Persze, nagyon szívesen,
bármikor.

– Milyen gyakran jársz Ma-
rosvásárhelyre?

– Évente egyszer jövünk
édesanyámmal ebbe a gyö-
nyörű városba, remélem ezután
majd gyakrabban. Amúgy Er-
dély a kedvenc vidékem, ez egy
kis Magyarország a hagyomá-
nyok szempontjából tekintve.
Édesanyám kárpátaljai szüle-
tésű, neki is, nekem is nagyon
sok barátom van errefelé, hiszen
megragadt bennünk az itteni
kultúra, az emberek jólelkűsége,
ezért is tiszteljük őket, mind-
amellett, hogy mi más kult -
úrában nőttünk fel...
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Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Tudom, tudom! A bojler-szervíztől jött, és a nyomást ellenőrzi!
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