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  Fekete István

Hóvirág
Illatod a földben hagytad, mélyen
És az arcod, mint a hó, kedves, fehér.
Szerelmes méhek kelyhedbe nem járnak,
Lehullsz, mikor még híre sincs a nyárnak,
És marokkal tép, aki elér.

Nem ismered a dalt zengő májust,
Szirmodra fagy hideg, ónos eső,
Mégis szívemen hordom bokrétádat,
S ha nem néznek, megcsókolom a szádat,
Mert te vagy – te vagy a: Legelső...

A  szerelmeslevél
 Dragomán György 

Szerelmeslevél azóta van, mióta szerelem 
és írás. Négyezer évvel ezelőtt agyag-

táblára írták, négyszáz évvel ezelőtt négyrét 
hajtott pecsétes pergameneket vittek váltott 
lovakon a postafutárok, ma műholdon és 
tengeralatti kábeleken szállnak az üzenetek, 
a lényeg ugyanaz: el akarjuk mondani, hogy 
mit érzünk, tudni akarjuk, hogy a másik is 
ugyanezt érzi-e, el akarjuk mondani, hogy 
még mindig érezzük, és tudni akarjuk, hogy 
a másik is még mindig érzi-e. Szerelmet 
vallunk újra és újra, mesélünk magunkról, 
elmondjuk, hogy a másik mennyire hiány-
zik, hogy akarjuk, kívánjuk, szeretjük, nem 
tudunk, és nem akarunk meglenni nélkü-
le. Bókolunk, szépeket írunk, elmondjuk, 
hogy milyennek látjuk, hogyan nyűgöz le a 
szépsége, mesélünk arról, hogy milyen volt 
együtt lenni vele, és milyen rossz nélküle, 
írunk az ábrándjainkról és a közös terveink-
ről, azt szeretnénk, ha ott lenne a soraink 
között a múlt, a jelen és a jövő. A boldog-
ságot akarjuk, bizonyítani akarjuk magunk-
nak és a másiknak, hogy a boldogság léte-
zik, és mi közösen birtokoljuk.

A gyerekkorunk az első szerelmes levéllel 
kezd el véget érni, sokszor meglepően korán. 
Már az ovisok is írnak szerelmes leveleket, 
vagyis inkább rajzolnak. A kidugott nyelvvel, 
hason fekve, délutánokon át váltott filcekkel 
rajzolt gyönyörű rajzon épp egy szürke sár-
kány fejét vágja le egy fejszével a hős kisfiú, 
ki akarja szabadítani a ketrecbe zárt világ-

szép kislányt. A kislány engedelmesen várja a 
szabadulást, szőke haját bánatosan kilógatja 
a rácson. A kisfiú csak sokára meri megmu-
tatni a nagy művet a kiválasztott kislánynak, 
ám ő, a kislány legnagyobb döbbenetére tel-
jesen félreérti a rajzot. Szerinte a rajzon egy 
egér harcol egy béna macskával, azt akarják 
eldönteni, hogy ki eheti meg a kalitkába zárt 
tarajos papagájt. Legjobban az érdekli, hogy 
a papagáj pontosan milyen fajta és honnan 
származik. A kisfiú erőt vesz magán, nem 
sértődik meg, elkezd a papagájról beszélgetni 
a kislánnyal. Kiderül, hogy nagyon szereti a 
madarakat, főleg az énekeseket. Attól kezdve 
minden nap lehet madarakról beszélgetni. A 
rajz célba ér.

Valahogy így kezdődik, és innen többet 
nincsen visszaút. Új szerelmek jönnek és új 
szerelmes levelek. Akkor is megpróbáljuk, 
ha tudjuk, hogy nincs esélyünk, a szerelmes-
levél varázstárgy, beletesszük magunkat, és 
várjuk a csodát.

Egy tizenegy éves fiú szerelmes az osz-
tálytársába. Nem akar egyszerű levelet írni, 
valami különlegeset és rendhagyót szeretne. 
Tudja, hogy nem tetszik a lánynak, a lány 
eddig nem is nagyon figyelt oda rá, ráadásul 
éppen valaki másba szerelmes. A fiú ezért el-
határozza, hogy a legnagyobb kincsét fogja 
feláldozni a szerelem oltárán. Hosszas töp-
rengés után azt találja ki, hogy az Ameriká-
ból kapott felbecsülhetetlen értékű foszforesz-
káló szupermen matrica belsejére fogja felírni 

  Szabó T. Anna

A mai nap 
(részlet )

.
Levágott hajad sepregetem össze.
Tizenhat éve együtt. Hány helyen.
Terek, lakások. Nézegetem: őszül.
Jaj, életem.
Szemétlapátra. Hogy lehet kidobni?
Inkább szálanként összegyűjteném.
Jó, tudom: soha semmit se dobok ki.
De hát: enyém!
Fenyőtűk közte. Nyáron napraforgó
pöndör szirmai. Hogy hull minden el.
Forog a föld is velünk, körbe-körbe.
Nem érdekel.

.
Nem érdekel csak a nyakad, a vállad.
Ahogy megyünk egy téli hídon át,
összefogódzva. Ahogy hazavárlak.
Csak vándor hordja hátán otthonát.
Nem érdekel, hogy hol leszünk, csak együtt.
A csupasz padlón, széken, asztalon.
Én nem akarok igazán, csak egyet,
de azt nagyon.

.
Képzeld, mi történt. Érzem, hogy öregszem.
Házunk a várunk, így gondolkozom.
Pedig nem kősziklára építettünk,
hanem utazunk, egymás melegében,
a ködös hídon, egy villamoson.
És azt érzem, hogy megtörténhet bármi,
mint akkor, ott, az első éjjelen.
Pedig csak sín visz. Köd van. Ki kell várni.
Ahova te mész, oda jöjj velem. 
(2005)

(Folytatás a 2. oldalon)
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tustintával a levelét. Nehéz feladat, sokat kell 
gyakorolni, nem beszélve arról, hogy milyen 
reménytelenül bonyolult visszaragasztani 
rá a fényes védőpapírt, hogy ne kenődjön 
el. Születésnapi ajándékba adja a lánynak, 
az megköszöni, de láthatóan nem nagyon 
örül. Nem szupremen a kedvence. Ahelyett, 
hogy az ágya fölé ragasztaná,inkább a má-
sik fiúnak ajándékozza. Az viszont nagyon 
örül, megkéri a lányt, hogy segítsen neki fel-
ragasztani, díszhelyre szánja, a táskája kö-
zepére. Együtt ragasztják fel, szép óvatosan. 
A matrica eredeti tulajdonosának végig kell 
nézni a ragasztást, úgy érzi, mindjárt megáll 
a szíve. Mindjárt meg fogják látni az üze-
netét, ki fogják nevetni. Bármit odaadna, 
hogy visszacsinálhassa az egészet. De ők oda 
sem figyelnek, egyetlen dolog fontos, hogy a 
matrica pont középen legyen. Nem veszik 
észre a levelet, a fiú agyán átfut, hogy most 
évekig nézheti majd a szerelmeslevelét a ve-
télytársa táskáján, amikor észreveszi, hogy a 
lány tenyerében ott a lehúzott védőpapír. A 
ragasztás sikerült, a lány eldobja a papírt, a 
fiú akkor meglátja, hogy a lány tenyerén ott 
levél lenyomta, minta egyenesen a tenyeré-
be írhatta volna bele, hogy milyen nagyon 
és milyen régóta szereti őt. A lány belenéz a 
tenyerébe, és nem hisz a szemének. Felnéz, a 
tekintete találkozik a fiú pillantásával. Rá-
mosolyog. Csoda történt.

A szerelmes levél csodák nélkül is va-
rázstárgy. Nem leküzdi, hanem megszünte-
ti a távolságokat. Ha messze vagyunk egy-
mástól, ha hetekig, hónapokig, évekig nem 
találkozunk, akkor csak a szerelmes levél 
segíthet. Amíg írjuk, a másikkal vagyunk, 
amíg olvassa, velünk van. Megszállottan 
írunk, sokszor naponta, elmondunk min-
dent, ami csak történt velünk, elmesélünk 
mindent, amit csak gondolunk, bele akar-
juk magunkat varázsolni a borítékba, hogy 
a másikkal lehessünk, Amikor nem írunk, 
akkor a régi leveleit olvasgatjuk, vagy a 
postát várjuk. Magunkkal hordjuk a levele-
ket, lehetőleg a szívünk fölött. Az emaileket 
is kinyomtatjuk, hogy mindig velünk le-
gyenek. A legszebb sorokat kívülről tudjuk, 
ott zsonganak a fejünkben, de a levélpak-
samétát így is időről időre megtapogatjuk. 
Függünk ezektől a folyamatos üzenetektől, 
ezek tartanak életben.

Néha valóban életmentő egy szerelmes 
levélpaksaméta. Egy öregember egy hinta-
széken ül, a kezében egy csomó dróttal át-
kötött sáros boríték. Szerelmeslevelek. Nem 
bontja ki a borítékot, drótot, csak megmar-
kolja a leveleket, a lövészárokra gondol. 
Ezek nélkül a levelek nélkül nem jött volna 
haza. Mindig arra az éjszakára gondol, ami-
kor őt küldték el felderíteni. Eszébe jut, hogy 
milyen volt a drótakadályon túl feküdni a 
sárban, lassan kúszni az ellenség felé, a köd-
ben, máig nem tudja, hogy tévedhetett el, 
csak a fagyos rémületre emlékszik, hogy nem 
tudja, hol van, melyik irányba kell kúsznia, 
ha vissza akar kerülni az övéihez. Feküdt a 
földön és rettegett, és ahogy félelmében más-

kor is mindig, akkor is a levélpaksamétához 
vándorolt a keze. De a levelek nem voltak 
ott, csak a zubbony anyagát markolta, az 
nem lehet, hogy elvesztette volna őket, hir-
telen elfelejtette, hogy eltévedt, elfelejtette 
az ijedtséget, elkezdte keresni a leveleket. A 
felesége sorai jártak az eszében, ahogy tapo-
gatózva kúszott a ködben, valamiért pont 
arra gondolt, hogy a felesége egy esti fürde-
tést irt le, azt, hogy csorgatta a kisfia habtól 
szappanos hajára egy kancsóból a meleg vi-
zet. Ekkor egyszer csak papírt érzet e tenyere 
alatt, nedvesen és sárosan, de ott egy levél, 
aztán mellette még egy, a borítékok utat mu-
tattak a köd puha labirintusában, visszave-
zették a saját oldalára.

A jó szerelmes levél a világ legőszintébb 
írása. Egyszerre nézünk benne szembe 
magunkkal, a másikkal és a szerelemmel. 
Megpróbáljuk megérteni, hogy mi a szere-
lem, hogy mi történik velünk, és mit jelent 
nekünk a másik, és ezen keresztül egy ki-
csit azt is megtudjuk, hogy mi ki vagyunk. 
Igen, a szerelem önző dolog, arról szól, 
hogy meg akarunk ismerni valaki mást, és 
rajta keresztül meg akarjuk ismerni önma-
gunk és a világot. A szerelem bolondság, 
gyönyörű, vad és őrült állapot, egyszerre 
függeni kezdünk valaki mástól, semmit 
sem akarunk többé csak őt, a nagy Ő-t, 
azt, akibe beleszerettünk, akinek egyszerre 
szépnek halljuk a hangját, szépnek látjuk 
a szemét, a haját, az alakját, mindenét. Őt 
akarjuk, semmi mást nem akarunk. Nem 
vagyunk többé a magunk urai, elkapott 
egy ismeretlen és legyőzhetetlen erő, ma-
gával ránt elkerülhetetlenül, olyan, mint a 
gravitáció. A szerelmeslevél arra kell, hogy 
ezt ne csak érezzük, hanem tudjuk is, és 
amennyire lehet, értsük is.

Bátraknak kell lennünk, ki kell monda-
nunk, hogy mit történik velünk, nem, ez 
kevés, kimondani kevés, nem hagyhatjuk, 
hogy elnyelje a szavainkat a csend, többet 
kell tennünk, le kell írnunk, bátran, tollal, 
vagy billentyűzettel, vagy a telefonunkkal, 
mindegy, a lényeg, hogy láthassuk, hogy ott 
lehessen. A szerelmeslevél arra kell, hogy 
egy kicsit megszelídítse a szerelmet, hogy 
megmutassa, hogy az egy teremtő erő. Ha 
leírjuk, amit érzünk, akkor megteremtjük 
a magunk számára a szerelmet. Le kell 
írnunk, mert ha leírjuk, akkor egy kicsit 
végre valóság lesz. Akkor talán beteljesül. 
Lehet, hogy a másik ki fog nevetni, lehet, 
hogy nem vesz komolyan, lehet, hogy ké-
sőbb megbánjuk, hogy kiadtuk magunkat, 
de ez nem számít, mert amikor leírjuk, 
hogy szerelmesek vagyunk, és felemeljük 
a papírról a tollat, abban a pillanatban úgy 
vagyunk szerelmesek, hogy tényleg igazán 
tudjuk is, hogy szerelmesek vagyunk, ott 
abban a pillanatban az érzés csak a mi-
énk, tisztán, és felszabadítóan élhetjük át 
a szerelmet, úgy, hogy még ott van benne 
az egész világ, azt érezzük, hogy többek va-
gyunk magunknál, és minden lehetséges.

Szerelmeslevelet írni maga a szerelem.

A  szerelmeslevél
(Folytatás az 1. oldalról)

  Fülöp Dorottya

Rések
Rések, miket az est ütött az ég peremére...
Azt mondják, hogy a csillagok pislákoló
    fénye.
Vagy egy háló, amit sző nagy magányunk 
   csendesen.
Így fénylik az álom is – úgyhogy ne félj, 
   kedvesem.

 Deák Paula Blanka 

Elcsodálkozol
A harmat megpihen a tenyereden,
madarak ülnek és csiripelnek válladon.
Színes szirmok futnak árnyékod körül,
ott ülsz, az ébredés előterében.
Valami történik.
Kivirágzott mezőkön heversz,
szelek fonják álmaid.
Újra eljött a madárdalolás,
szikláról, kőről ismét süvít.
Napra sötétedik a Hold,
ló nyerít a szántóföld peremén.
Kankalint játszik az ősz,
a levelek lélegzetében fürdik,
és újra tiszta lesz,
ahogy te is.
Velük üzenek. Neked nyitom a
végtelen nagy zárójelet, amit
a csendemen kívül mondanék. 
Hosszan beszélgetek a fákkal,
a napsugárral, a fel-alá szaladgáló
katicabogárral.
Ilyenkor mindig velem vagy.
Tudom, hogy fa voltál,
a legelső, akit megöleltem.
S a csillagos ég is te voltál,
ahová először tekintettem.
Te voltál az első megérett szamócám,
a pipacsok, akiket olyan rég óta szeretek.
Tudom, hogy mindig hallottál,
még ha nem is tudtad, hogy én vagyok.
Mindig itt voltál, a száguldozó patak 
hozott.
Keletről jöttél, világokon suhanva át,
mindig is éreztem…
A természetillat örökre
Te maradtál.

(A Rutin hiány című verskötetből)



Megjelent…

… Deák Paula Blanka, az erdő szent-
györgyi líceum XII. osztályos ta-
nulójának első verseskötete Rutin 
hiány címmel. (Colorcom Média Kiadó, 
2016.)  A borítólap grafikáját Frunza 
Orsolya készítette. A verseskötet be-
mutatója 2017. február 15-én, délután 
3 órakor volt a Rhédey-kastély előadó-
termében.
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Doáré inimá
  Bölöni Domokos

Vannak fura ’egybeesések’.
Egyik budapesti lap öles címben emeli ki 

valakinek a véleményét. „Marhaság, hogy a 
nők csupán ’utánfutók’ lennének.” Erdélyben 
nemigen hallottam ezt a lekicsinylő „meta-
forát”. De legalább két évtizede a feleségem 
részt vett egy dobrudzsai lagziban, ott, ponto-
sabban a hálót készítő-bogozgató halászokról 
elnevezett Năvodari közelében, a tengerparti 
Mamaia egyik vendéglőjében ünnepelték a 
csaknem félévszázada oda költözött rokon 
gyerekének az esküvőjét. Tőle tudom ezt a kis 
történetet.

Nem egymagában utazott oda, hanem 
küküllei rokonokkal: unokanővérével és an-
nak férjével, aki akkor még igen szemrevaló 
fiatalember vala. Nos, a mulatság vidáman, 
zajosan zajlott, még csárdást is muzsikáltak 
a talpuk alá, az ottani vendégek kedvesen 
viselkedtek, eljövetelkor pedig meglepetéssel 
tapasztalták, hogy az ifjú pár minden vendé-
get megajándékoz egy törülközővel és persze 
süteménnyel, borral.Volt egy fura jelenet. A 
szemrevaló férjet a nőválaszban több hölgy 
is táncba vitte, egyikőjük pedig céltudatosan 
szemet vetett rá. Szorosabban ölelte, mint 

azt a (feltételezett, tatár-bolgár gyökerű) 
dobrudzsai szokás engedné, telt melleit to-
lakodóan ráfeszítette a férfira, arcába fújta 
(nem éppen illatos) leheletét, mintha sóhaj-
tana; majd egészen váratlanul ezt kérdezte: 
„Eşti cu remorcă?” „Utánfutóval jöttél?” A 
férfi nem értette. Hát ők Dáciával jöttek, 
nem „remorkás” (utánfutós) traktorral. Te-
hát nemmel válaszolt. No, ekkor szabadult el 
a pokol, illetve kezdődött a legényvadászat. A 
menyecske elkottyantotta nőtársainak, hogy 
ez a pasi (mai kifejezéssel:) szingli; attól kezd-
ve egymást érték a felkérések, főleg tangóra, 
keringőre. A feleség idejében észlelte a bajt, 
és hangos szóval kijelentette, hogy márpedig 
ő most szállásra viszi a párját, mert „doáré 
inimá”. Megfájdult szegénynek a szíve. A ra-
jongói csoport azonnal kiáradt a vendéglőből. 

Pitymallott már, piroslott a tenger. A 
felbuzdult lédik szenvedélyesen integettek. 
Volt, aki könnyet morzsolt el a szeme sar-
kában. 

A fiatal pár később nászutazást tett Er-
délyben. Egybekelésük napjára emlékezve 
többek között azt is elmondták, mennyire 
sajnálták a kiéhezett asszonyok, hogy mégis 
’utánfutóval’ jött a lagziba a délceg erdélyi 
házasember.

  Fülöp Kálmán

Esthajnalcsillag
Pillantása némán
a fák lombjáról üzent,
kalandor pirkadásba
gyújtott réménytüzet,
 
morzsolta kis kezében
testét a vak sötétnek,
amíg a távol ágyán
kibomló új ígéret
 
rügyezte bőség-álmát,
s átnyalábolta csendben
távoli tiszta fénye
az udvarba nőtt kertem.

Falióra
Néha semmi sem megy,
búskomorságba esem –
úgy morzsolom
tenyeremben az estét,
mintha nem is az
enyém volna.
 
Tompán, hangtalanul
kong az üresség –
 
félálomban hallom:
harcát vívja halálra szántan
az idővel a falióra.

Zuhogó záporban
Lugasod
tél álmán
éjszaka érik
 
pislog
az öreg ház
ázik a tornác
 
ha csak egy 
percre is
oszlik a mély sötét –
 
zuhogó záporban
verssorokat
formálsz.

Rendhagyó levél
Múltam átmosott
tisztaságából
küldöm feléd
napjaim csendjét,
mindezt a semmiből,
az idő összezsugorodott
hasadékain átszűrt
tegnap arcából,
hogy szerény soraimban
érezd a feléd áramló
melegséget, amely
még ma is ég bennem.

200 éve született Arany János
1817-1882

 Arany János 

A lepke
Zöld lepke, mint hulló levél,
Melyet tovább legyint a szél,
Nem száll virágot lepni meg,
Csak lenn, az út porán libeg. 

Nincs feltünő bársony meze,
Csilló-pora, fény-lemeze;
Virágkorát most éli bár:
Oly színhagyott köntösbe’ jár.
 
Volt napja, volt, négy, tán öt is,
Hogy izlelt ő szerelmet is;
Most a jövőnek hint magot,
Nem fél, hogy a láb rátapod.
 
Szegény! ha rátoppantanék,
Pusztulna ő s egy nemzedék;
De oly bizalmas ott alant:
Mért bántsam a kis gondtalant?...
 
Élj, lepke! éld múló nyarad,
Ha még egy-két napod marad:
Jöhet vihar nagy-hirtelen,
S megfagysz esőn, hideg szelen.
 
Köszönd, hogy már tekintetem
Földhöz lapúl, nem föl vetem:
Ha bátran még fenn hordanám,
Rád is tiportam volna tán. 

(Az Őszikék ciklusból)
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Őrhelyen gyújtott jeltüzek
Beszélgetés a 75 éves Péntek János nyelvésszel, etnográfussal 

(Az interjú 2., befejező része)
  Székely Ferenc 

– Folytassuk a születésnapi beszélgetést 
egy fölöttébb aktuális kérdéskörrel: az in-
ternetes nyelvhasználattal.  Lát-e veszélyt 
arra, hogy az internet martalékává váljék a 
magyar nyelv, mit tehetnek a nyelvápolók, 
a nyelvhasználók, hogy ezt meggátolják, a 
szórványban és a szakmai kommunikációban 
mutatkozó szövegeróziót minimálisra csök-
kentsék?

– Nem tudom, ki minek tulajdonítja az 
elmúlt negyedszázad nagy nyelvi élményét: 
a szabadságot a nyelv használatában és a 
nyelvi kapcsolatainkban, a határtalanságot 
a magyar anyanyelvűek körében. Bizonyá-
ra van, aki azt hiszi, hogy ebben a politikai 
változás volt a döntő, én úgy érzem, hogy 
éppen a technika, a nyelv új dimenziója, 
új halmazállapota: az elektronikus nyelv. A 
fiatalok már nem is érzik ennek újszerűsé-
gét, mert nem ismerték a régit. Amit azért 
legtöbben – talán az én nemzedékemből 
sem – tudunk már elképzelni: mindennapi 
életünket a számítógépes írás, szerkesztés 
nélkül, az internet nélkül, a hírportálok nél-
kül, az elektronikus könyvtárak, folyóiratok 
nélkül, az elektronikus levelezés nélkül, a 
mindentudó telefonjaink nélkül. Azt is az 
informatika, az elektronikus nyelv teszi le-
hetővé, hogy gyakorlatilag végtelen befoga-
dóképességű tároló helyekre kerülhet kö-
zös emlékezetünk: irodalmunk, kultúránk, 
tudományunk és maga a nyelv. Közben 
aggodalmaskodva nézzük, mit művelnek 
a fiatalok, hogyan esemeseznek, csetelnek, 
lájkolnak, hájpolnak, fészbukolnak. Irigység 
is van ebben az aggodalomban, a fejünkre 
nőttek, ezt ők jobban tudják, mint mi. 

– Említette az elektronikus nyelvet…
– Az elektronikus nyelv köztes halmazál-

lapota a beszélt és az írott nyelvnek, írott be-
szélt nyelvnek lehet tekinteni. Új, szokatlan 
ruhája a nyelvnek. A nyelv beszélt változatá-
ról tudjuk, hogy kevésbé szabályozott, vál-
tozatosabb, érzelmileg telítettebb, közvetle-
nebb, az írott nyelv pedig szabályozottabb, 
merevebb. A fiatalok említett gyakorlata 
a beszélt nyelvhez áll közelebb: nem köve-
tik az írott nyelv szabályait, a helyesírást, 
egyéni, kreatív megoldásokat keresnek, ját-
szanak, és gyakran megbotránkoztatnak, 
mindezzel lazítják a néha egyébként is túl 
merev szabályozottságot. Mindez kétségte-
lenül hat az új nemzedék nyelvhasználatára. 
De nem tesznek maradandó kárt a nyelvben, 
sőt a nyelv szereti az ilyen kihívásokat, pro-
vokációkat. Az elektronikus nyelv nyilvános 
vagy maradandó szövegei ennél jóval kidol-
gozottabbak, igényesebbek, szabályosabbak. 
Az egyéni szöveg itt is az íróját jellemzi, 
honlapok igénytelensége az intézményt 
vagy a személyt, a hírportálok és internetes 
folyóiratok nyelve a szerzőkét, szerkesztő-
két. Az azonban teljesen megalapozatlan 
félelem, hogy az internetnek a „martalékává 

váljék a magyar nyelv”. Egy nyelv csak más 
beszélt nyelvek „martalékává” válhat, ha be-
szélőik saját nyelvüket azzal cserélik föl. Ez 
a beszélők nyelvi hűségén múlik elsősorban. 
A tragédia az volna, ha a magyar nem volna 
ott a globális digitális térben, ha kimaradna 
belőle. Ha digitális írástudatlanok marad-
nánk. Ez olyan hátrányt jelentene, mint az, 
ha nem volna írásbeliségünk. A mostani-
nál is sokkal nagyobb lehetőség van benne, 
ezért nagy szükség van minden korosztály 
körében a digitális írásbeliség terjesztésé-
re. A gyermekek ugyan már többet tudnak 
mindebből, mint a szüleik, de nekik is meg 
kell tanulniuk az iskolában digitálisan írni 
és olvasni. Mert éppen a mi oktatásunkban 
a digitális tananyagok segíthetik a korláto-
zások elhárítását, a szórványban élők be-
vonását, közös magyar oktatási felületek 
kialakítását. Megszabadíthatnak bennünket 
sokféle nyomorúságunktól.

– Mi volna a legfontosabb ezen a téren?
– Ebben az új helyzetben szakmailag az 

a legfontosabb, hogy a magyar nyelvtech-
nológia tartson lépést azzal, ami a  világban 

történik, legyen annak élvonalában. Erre 
most nem panaszkodhatunk: a nyelvtech-
nológiának kiváló magyar szakemberei, 
műhelyei vannak, ezt a laikus is láthatja a 
számítógépek nyelvi programjaiban. Nem-
csak a helyesírás-ellenőrzőre és a kétnyelvű 
szótárakra gondolok, hanem arra, hogy az 
idegen szöveg olvasóját is sok területen se-
gítheti a nyelvtechnológia: automatikus gépi 
fordítás, hatékony nyelvoktatás. De elérhető 
közelségbe került az automatikus tolmácso-
lás, sőt a beszéd „online” fordítása is.

– Ez azt jelenti, hogy a nyelvet új közegében 
lehet igényesen és igénytelenül is használni?...

– Az kétségtelen, hogy a nyelvet ebben 
az új közegében is lehet igényesen és igény-
telenül használni, ebben is lehetünk művel-
tebbek vagy műveletlenek, felelősek vagy 
felelőtlenek. Attól még nem lesz hibátlan 
a helyesírásunk, hogy nem kapcsoljuk be 
a helyesírás-ellenőrzőt. Az oktatásnak, az 
anyanyelvi mozgalomnak az igényes, felelős 
nyelvhasználatot kell erősítenie, terjesztenie. 
És a nyelvi hűséget. Mert az is kétségtelen, 
hogy a digitális világban jelentős mértékben 



5

. január-februárInterjú

megnő a globális kultúra (és a globális mű-
veletlenség) és az angol nyelv csábítása. 

– Sokat foglalkozott a szaknyelv visszaszo-
rulásával, az e téren mutatkozó hazai gyat-
ra magyar szakkönyvellátással, és sürgette a 
magyarországi normákhoz való igazodást. 
Mi a helyzet napjainkban?

– A Trianon utáni elszigetelődéssel a kül-
ső régiókban a magyar szaknyelvek szétfej-
lődtek és leépültek. Ez következménye volt 
annak, hogy a szakképzés és a munkahelyi 
nyelvhasználat mindenütt jórészt állam-
nyelvűvé vált. A szaknyelvi rehabilitációban 
és a közelítésben, egységesítésben van előre-
lépés, ez jól érzékelhető a közös konferenci-
ákon, a kiadványokban. Nem az a lényeges 
ebben, hogy magyarországi normákhoz iga-
zodjunk, hanem az, hogy egységes termino-
lógiát fogadjunk el az egyes szaknyelvekben. 
Ismétlem: nem magyarországit, nem erdé-
lyit, hanem közöset és egységeset. További 
folyamatos munkára van szükség, és eb-
ben is használni lehet a nyelvtechnológiát: 
közös, folyamatosan bővített és gondozott 
internetes terminológiai tárhelyeket kell ki-
alakítani. Ebben nincs megállás. És ebben 
is meg kell találni az egyensúlyt, hogy ne az 
angol (és nálunk: ne is csak a román) vegye 
át teljesen a magyar szaknyelvek szerepét, 
helyét. Ami a szakkönyveket illeti: hadd 
emlékeztessek arra, hogy az 1990 előtti év-
tizedekben a Kriterion Kiadó nagy példány-
számban megjelent szakkönyvei, lexikonjai, 
szótárai óriási szolgálatot tettek a magyar 
szaknyelvek megőrzésében.  Most sem a 
szakkönyvellátással van gond (a terjesztéssel 
viszont mindenképpen), hanem főképpen 
azzal, hogy a bővülő magyar szakoktatásnak 
nincsenek magyar tankönyvei. Ezeket Ma-
gyarországról kellene áthozni.

– 2011-ben nyílt levelet intézett a romá-
niai magyar szülőkhöz, amelyben a gyerekek 
iskolaválasztásával kapcsolatosan adott jól 
alátámasztott érveket, tanácsokat. 2014-ben 
a magyar pedagógusokhoz és a magyar okta-
tás vezetőihez intézett levelet. Ez a kérdéskör 
– úgy érzem – mit sem veszített aktualitásá-
ból…   

– Hosszú tanári pálya van mögöttem, és 
akiket taníthattam, azoknak is nagy része 
tanár lett, velük megsokszorozódott a ta-
nárságom. Szakmai életemnek ez a legfon-
tosabb része. Közel harminc évig szülőként 
is érintett voltam, az én gyermekeim is itt 
tanultak. Tanítványaimmal tankönyv-soro-
zatot is írtam a 80-as évek elején, 1993-ban 
tankönyvszerkesztő kollégámmal létrehoz-
tuk az Erdélyi Tankönyvtanácsot. Folytat-
hatnám, de talán fölösleges indokolnom, 
miért nem közömbös számomra az oktatás 
helyzete, színvonala, eredményessége. A 
magyar oktatás első kérdése: miért van az, 
hogy a magyar gyermekek mintegy egyötö-
de a román iskolát választja? Az arány nem 
változott, nagyjából ennyi volt 1990 előtt 
is. Ehhez rendszerint érzelmileg szoktunk 
viszonyulni, a szülők magyarságára szok-
tunk apellálni. 2011-es nyílt levelemben én 
elsősorban racionális, szakmai érveket so-
rakoztattam föl pró és kontra. A gyermek 
nyelvi jövőjéről a szülők döntenek, nekik 
viszont tisztában kell lenniük döntésük 

következményeivel. Nem ismétlem meg 
az érveimet, de talán a legfontosabb az, 
hogy a megismerésben játszott szerepénél 
fogva tanulásra is az anyanyelv a legalkal-
masabb, leghatékonyabb, aminek része az 
is, hogy ez megtart, megerősít saját kultú-
ránkban, saját emberi létünkben. Miköz-
ben egyáltalán nem zárja ki sem a román 
nyelv, sem idegen nyelvek megtanulását. 
Megalapozza szellemi egyéniségünket. 
Oktatásunk romlását látva a három évvel 
későbbi levelemben arra szerettem volna 
figyelmeztetni az oktatásvezetőket, hogy 
nem elég folyamatosan csak a szülők fele-
lősségére apellálni, hogy magyar iskolába 
írassák gyermeküket. Ezzel velejár a másik 
oldal felelőssége, az ő felelősségük, hogy ne 
csapjuk be se a szülőt, se a gyermeket azzal, 
hogy magyarnak magyar ugyan az iskola, 
de távolról sem versenyképes, nem növeli, 
hanem csökkenti a tanuló későbbi esélyeit. 
És nemcsak iskolaszervezési gondokról van 
szó, hanem arról, és ezt kénytelen vagyok 
megismételni, hogy oktatásunknak továbbra 
sincs intézményes szakmai megalapozása (és 
ezt nem az oktatási törvény akadályozza), és 
hiányzik a vezetők folyamatos egyeztetése, 
együttműködése (a szakemberéke, a politi-
kusoké és az oktatásban is profitra törekvő 
vállalkozóké). A szolgáltatóként működő 
oktatási intézet hiányát, vizsgák idején ér-
zékeljük különösen a vizsgaprogramokon, 
a vizsgatételeken, a vizsgatételek fordításán. 
Ezekre, de tantervkészítésre, tankönyvek 
nyelvi és tartalmi ellenőrzésére sincsenek 
felkészült szakembereink. Mindennek a 
tanulók isszák meg a levét.  Egyre inkább 
elkülönül a magyar oktatás három köre: a 
nagyvárosi elitiskoláké, a lakótelepi és fa-
lusi iskoláké, valamint a szórványkollégiu-

moké, szociális intézményeké. A vezetők és 
az értelmiségi elit figyelme szinte kizárólag 
az elitiskolákra irányul, jóval hátrányosabb 
helyzetben vannak, és leszakadtak a lakó-
telepi és a falusi iskolák, a harmadik körről 
pedig szinte nem is tudunk. Pedig a magyar 
tanulók túlnyomó többsége ehhez a má-
sodik és harmadik körhöz tartozik. Ezeket 
a többszörösen hátrányos helyzeteket, az 
esélytelenséget próbáljuk ellensúlyozni az 
általam kezdeményezett tehetségtámogató 
programunkkal, a 13. támogatási évet záró 
Nyilas Misivel (www.nyilasmisi.ro). Ez is 
kezd beérni. Egyre gyakrabban találkozom 
olyan „befutott” fiatallal (orvossal, színész-
szel, mérnökkel, egyetemi oktatóval, képző-
művésszel), akiről kiderül, hogy egyike volt 
az ezernél is jóval több ösztöndíjasunknak. 
Jó érzés tudni, hogy bennük megtérült tá-
mogatóink bizalma, bennük megvan az 
igazolása annak, hogy eséllyé lehet változ-
tatni az esélytelenséget. Sok a tehetséges, 
támogatásra szoruló gyermek, de Erdélyben 
még mindig nagyon kevés az ennek fontos-
ságát el- és felismerő civil támogató, jóval 
kevesebb, mint ahányan a világ minden 
részéből mellénk álltak. Az oktatásban 
kulcsszerepük van a pedagógusoknak. Ve-
lük kapcsolatban is: a pedagógusképzésben, 
a pedagógusok alkalmazásában, megbe-
csülésükben sem használjuk ki, vagy nem 
jól használjuk ki a mozgásterünket. Nem 
részletezem, messzire vezetne. Három felté-
tele van annak, hogy valaki jó pedagógus le-
gyen: legyen erre alkalmas születésénél fog-
va, legyen felkészült szakmailag, és legyen 
elkötelezett. Vannak ilyen kiváló tanítóink, 
tanáraink. Nem sokan. A pedagóguskép-
zés pedig egyáltalán nem segíti őket abban, 
hogy azzá váljanak.

Őrhelyen gyújtott jeltüzek

Székely Ferenc immár ötödik könyveként is az 
interjú műfaját választotta. Számvetések ezek 

a beszélgetések, hiszen az alanyok mögött gazdag 
életmű áll, s születésnapjukon erről az értékterem-
tő munkáról kérdezősködött. Azt vallja, egyetemes 
magyar nemzetben gondolkodik. Elsősorban az 
erdélyi alkotókat faggatja, éljenek akár szülőföld-
jükön, akár távoli vagy közeli országokban, ám az 
egységes magyar kultúrába betagolódva.  Hosszú a 
sora azoknak az erdélyi művészeknek, tudósoknak, 
gondolkodóknak, akik a magyar nyelv határain túl 
az emberiség egyetemes kultúráját, tudományát gaz-
dagították. Vannak, akik még köztünk élnek, akiket 
még megkérdezhetünk, hogy miért is olyan fontos 
számukra a szolgálat, az anyanyelv, a népművészet, 
a színház vagy irodalom szolgálata, a lelkek gondo-
zása. Székely Ferenc ezt tette, szerényen, tisztelettel, 
lényegre törően faggatta őket, és portrékká formá-
lódtak a beszélgetések. Első interjúkötete, A megmentett hűség egy adott földrajzi tájegy-
séghez, a Sóvidékhez kapcsolódik (25 beszélgetés Sóvidéken született, onnan elszármazott 
vagy ott dolgozó jeles személlyel), a többinél az Idő a mérvadó: a kerek születési évfor-
duló. A következő kötetek: A szülőföld ölében (2014), Harangszó a szélben (2015), Égbe 
nyúló kapaszkodó (2015). Őrhelyen gyújtott jeltüzek című beszélgetőkönyve (2016) Olosz 
Katalin, Bágyoni Szabó István, Demeter József, Kincses Elemér, Balla Tamás, Péntek Já-
nos, Fazakas Tibor, Kallós Zoltán, Gazda József, Bodor Ádám, Cseke Gábor portréit tar-
talmazza. E kötetből vettük át Péntek János nyelvésszel, etnográfussal készült fenti beszél-
getést. 



6

. január-február Múltunk

Az erdőszentgyörgyi Rhédeyek, 
mint a falu és az egyház patrónusai

(Részlet a szerző szakdolgozatából)

 Hegyi László 

Rhédey János és családja számára fontos volt  Erdőszentgyörgy, 
szívügyüknek tekintették a falu, az egyház és az iskola patronálását. 
A református egyháznak nem csupán pártfogói, támogatói, de 
megalapítói is ők voltak. A falu 14. századból származó kőtemploma, 
a reformáció idejében az unitáriusok tulajdonába került. 1640-ben 
meghalt az egységhívők papja, és Rhédey János felszólítására a marosi 
református esperes, Tiszabecsi István megjelenik Erdőszentgyörgyön. 

A z ő szónoklatának ha-
tására az unitáriusok 

nagy része, számszerűen 44-
en, ünnepélyesen áttértek az 
evangélikus református hitre. 
Egy korabeli dokumentum 
alapján az erdőszentgyörgyi 
lakosok szabad akaratukból 
tértek át a református vallás-
ra. Így alakult meg 1640-ben 
a református egyház és ennek 
havadtői leányegyháza, mely-
nek elkötelezett támogatója 
lett a Rhédey-Kornis család. 
A földbirtokos Rhédey, a pap 

élelmezésére 120 kalangya búzát, 30 kalan-
gya zabot, 60 veder bort, egy kövér sertést 
és a szombati malomvám alapítványából 
tekintélyes fizetést rendelt és adott saját 
udvarából. Erdőszentgyörgyhöz, az egy-
házhoz való ragaszkodásuk tanújele az is, 
hogy patrónusként úrasztali adományok-

kal segítik a református egyházat. Az egy-
ház marosvásárhelyi levéltárában őrzött, 

17. századi vizitációs jegyzőkönyvek-
ben a következő szöveg olvasható: 
„Anno 1643. január 19. vagyon az 
erdőszentgyörgyi ekklában egy ha-
rang, egy bádog aranyos pohár, 
Rhédey Jánosné asszonyom, Kor-

nis Margit Asszony Istenhez való 
buzgó indulattyából csináltatott ezen 

erdőszentgyörgyi templomhoz egy (…) 
aranyos ezüst kehelyt (…) Egy éjteles ón 
kannát is az Úr asztalához (…). Egy (…) 
keresztelő kannát is (…). Ezek mellett 
adott őkegyelme egy gyolcs varrott aranyos 
szkofiumos abrosz és a kehely mellé egy 
aranyos keszkenőt is melyek jelen vannak. 

Pécsi János is adott egy öreg két szélkötéses 
sáhos abroszt, vagyon harmadik abrosz is. 
Vagyon egy ón tányér is. Vagyon ezeken kí-
vül egy félig viseltes gránát szőnyeg a pré-
dikáló széken. Az úr asztalára vagyon egy 
darab Brassai posztó, az éneklő széken is 
egy borshímes kendő.” Ugyanezekről szá-
mol be Kelemen Lajos is, aki még a követ-
kező adományokról ír: „Ugyanez az egyház 
kevéssel utóbb Lázár Györgynétől is kapott 
egy skófiumal, kivarrt gyolcsabroszt, Haller 
Gábortól egy szép, sohos rostos vékony ab-

roszt.” 
Rhédey Jánosné 1647-ben egy ma-

jolika kannát, egy ón tányért és egy ón 
kannát is adományoz az egyháznak. 
Sajnos, az 1643-as adományból ma 
már nincs meg az ezüstkehely, az éjte-
les ón kanna és a fél éjteles keresztelő 
kanna sem. Máig féltve őrzik azonban 
az ugyanabból az adományból szárma-
zó, kivarrt aranyos skófiumos gyolcs-
abroszt, amelyet az idő foga kikezdett 
már, de az aranyszálas varrott rész még 
tökéletes ál-
lapotban 
meg-

maradt, és a keszkenő is megvan még. A 
művészileg is igen értékes abroszt és keszke-
nőt gondosan tárolják a református egyház 
parókiáján. Ugyanitt őrzik Kornis Margit 4 
évvel későbbi adományait is: egy ónkannát, 
amelyen nagyon nehezen, de még kiolvasha-
tó egy kis részlet: „KORNIS MARGIT ANNO 
1647”, egy óntányért és egy igen gondosan 
kimunkált majolika kannát. Ebben az idő-
ben adományozhatott Rhédey János és Kor-
nis Margit fia, Ferenc is egy „fejér arannyal 
és ezüsttel elegyesleg szőtt selyem átlátszót az 
Úrnak asztalához, szőnyeg helyett ugyan az 
Erdőszentgyörgyi Református Ekklésziának”

(Folytatjuk)
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Soli Deo Gloria 
(Fülöp Ferenc néhai erdőszentgyörgyi esperes önéletrajzának 2. része )

  Fülöp Ferenc     

A negyed év vége felé meg-
pályáztam az utrechti stipen-
diumot, és el is nyertem. Így 
a nyár elteltével, október 9-én 
útnak indultam, s 12-én meg is 
érkeztem az utrechti állomás-
ra. Hollandusul egy szót nem 
értettem. Szállásra Jan Ras 
nevű gereformeerdhoz* ke-
rültem a Goedestraad 38 alá. 
Három fia és egy Johanna nevű 
leánya volt, aki meglehetősen 
tudott magyarul, a megelőző 
évek magyar diákjaitól. 

Budapestről Kuli János, Debrecen-
ből Szabó Dezső és Perpéth Ferenc 

voltak akkor velem együtt a Stipendium 
Bernárdium élvezői. A Deutsche-Ungarische 
Studenten Konventnek voltunk a tagjai. 8 
német és 4 magyar diák. A németek fenn-
héjázók voltak, nem tanultak semmit, mert 
lenézték a holland tudományos életet. Mi 
először a nyelvi nehézségeket kellett, hogy 
legyőzzük, amivel eltelt az első félév. Azért 
év végén mind sikerrel vizsgáztunk. Profesz-
szoraink: van Leeuwen, Carmer, Brouwer, 
Rhijn, voltak. Egyedül van Leeuwen volt 
geredformeerd, a többiek hervormd-ok. Ter-
mészetesen, mi  teljesen tájékozatlanok vol-
tunk a holland viszonyokat illetően, különö-
sen én. Éppen azért igyekeztem őket minél 
közelebbről és hamarabb megismerni. 

Abban az időben zajlott a vita a Geelkerken 
u.n „kígyós álláspontja” miatt. Engem ezek a 
kérdések nagyon érdekeltek. A köznép teoló-
giai jártassága ragadott meg, hiszen nem egy 
szegény ember számba menő halász vagy pék 
olvasta a Barth legújabb könyveit, s kezdett 
vitázni felette. Ott a népet a teológia sokkal 
nagyobb mértékben érdekelte, mint a mién-
ket a politika. Ennek tudható be, hogy min-
denféle irányzat olyan hamar hívekre talált. A 
dogmatikum volt  előtérben, s különösen az 
inspiráció kérdése. Házigazdám egyszer azzal 
a kérdéssel lepett meg – egészen váratlanul –, 
hogy mondjam meg neki: mit tartok a Jónás 
kérdésében igazságosnak? Benne volt-e Jónás a 
cethal gyomrában, vagy nem? Habozás nélkül 
feleltem: igen. – „Hála Istennek tiszteletes úr, 
mert ha nem volt benne, akkor a nagy Biblia 
többi része sem lenne igaz, s akkor vége lenne 
a keresztyénségnek.” Minket, magyar diákokat 
különben nagyon szerettek, de ha észrevették, 
hogy moziba mentünk, azt nagyon felrótták. 
Köteteket lehetne írni az élményeinkről. Vil-
mos császár akkor Doornban volt. Mi, magyar 
diákok akkor a születésnapján ki is mentünk. 
Reám egy nyugalmazott, öreg beamter be-
nyomását tette, akinek azonban még mindig 
megvannak az „oroszlánfogai”. Akkor még ja-
vában tartott a magyar gyermekek hollandiai 
elhelyezése. Megható volt, hogy a kisemberek 
mennyire odaálltak, az akció mellé. Vajon mi, 
magyar reformátusok mikor fogjuk holland 

testvéreinknek visszafizetni ezt? Tartok tőle, 
hogy szégyenben maradunk. Közben beutaz-
tam majdnem egész Hollandiát, mert a stipen-
dium elég volt arra, hogy ezt megengedhessem 
magamnak. Megvásároltam Kuyper, Geesink, 
Bavinck nagyobb műveit, kb. 60–70 kötetben. 
Nyári vakációra Brüsszel – Párizs – Bázel felé 
jöttem haza. Párizsban 5 napot, Bázelben 3 na-
pot töltöttem. Ottani erdélyi barátaimat keres-
tem fel, köztük a Missionshaus-ban hivatásra 
készülő Babos Sándort, aki még mindig dado-
gott. A következő iskolai évre ismét visszamen-
tem, és barátaimmal együtt ráérő időnkben 
összeállítottuk a holland - magyar szótárt. Ez 
azóta is várja  kiadóját!  Körülbelül 30.000 szó-
ból áll a szótár. Az Ifjú Erdélynek természetesen 
állandó cikkírója maradtam ez idő alatt is. A 
második év alatt léptem szoros barátságba a 
Jáváról jött 4 kínai fiúval – egyetemi hallgatók 
voltak –, köztük különösen Tjoa Sek In-nel. 
Megalapítottuk a „Kínai–Magyar Diákegye-
sületet” 8 taggal, a rokonság alapján. Amint 
később megtudtuk, nekik minden törekvésük 
az volt, hogy hazájuk elszakadjon a Holland 
birodalomtól. Szomorú, hogy hazajövetelem 
után a sajátos romániai helyzet miatt minden 
kapcsolatot meg kellett szakítanom, ami kül-
földdel összekötött volna, s így természetesen 
velük is. Különben tevékenyen vettünk részt 
a hágai magyar konzulátusi tisztviselő, Széll 
Sándor irányítása alatti revíziós mozgalomban 
is. A hollandiai tartózkodásomért nem tudok 
elég hálát adni a jó Istennek. Megismertem egy 
olyan egyházi életet, amelyről azelőtt fogal-
mam sem volt, s főképp megláttam azt, hogy 
eleven, pezsgő, igazi egyházi életet csak az élő 
tőke tud elővarázsolni a hit által. Összehasonlí-
tást tehettem a magyar és a más nyelvű keresz-
tyénség között, s láttam azt, hogy ahol hit van, 
ott nem ellenfél a római egyház, mert ha ver-
senyről beszélhetünk lelki kérdésekben, akkor 
ő a versenyben teljesen lemarad. Megismer-
hettem a germán szellemet, amely bámulatra 
méltó, de nyers, önző, s célja elérésében semmi 
akadály nem gátolhatja. Meg kell említenem 
még, hogy ismeretséget kötöttem az amszter-
dami szabadegyetem professzorával, V. Hep-
pel, aki 1927-ben tett látogatást a szétszakított 
magyar reformátusság területén. Benyomásait 

az „ in de Dunauladen” cikkében írta meg, a 
„De Reformatie” hasábjain, amelyet vázlatosan 
a Református Szemlében ismertettem. 

Harmadévre is szerettem volna visz-
szamenni Hollandiába, de közbejött az 
erdőszentgyörgyi gyülekezet egyhangú meg-
hívása, s így itthon maradtam.  1929. október 
20-án foglaltam el új állásomat, ahol a beik-
tatásomra szülőfalumból mintegy 200 ember 
jött el. Ezt a községet eddig nem ismertem, és 
semmi közelebbit nem tudtam róla. Elődöm, 
Nagy József 78 évesen ment nyugdíjba. Amint 
később megtudtam, élete utolsó éveit a kán-
torpár által felbujtogatott gyülekezet egy része 
nagyon megkeserítette.   A község felekezeti és 
faji megoszlása hűen tükrözte az erdélyi viszo-
nyokat. Számra nézve legnagyobb a reformá-
tus, utána következik a görög keleleti egyház, 
a zsidó 280 lélekszámmal, templommal, rituá-
lis fürdővel, román baptista, magyar baptista 
gyülekezet külön-külön templommal, unitári-
us harangláb, kevés lutheránus, görög katoli-
kus, római katolikus, szombatista, hetednapos 
adventista. A lelki élet talán a szektáknál volt 
a legkielégítőbb. A magyarság zöme régi job-
bágyivadék, udvari cselédek leszármazottja, 
akikben kiüt a szolgai alázatosság, a meghu-
nyászkodás évszázadokon keresztül beleideg-
ződött szelleme. Kerestem közöttük a székely-
magyart, az öntudatos, önérzetes, bátor fajtát, 
de nagyon keveset találtam. Felkutattam a 
községben még meglévő nemesi ágakat, s két 
kutyabőrt találtam a Nagy családnál. Külön-
ben jóravaló, csendes nép, amely nagyon meg 
volt félemlítve a románok által… Azoknak 
papjuk, Muica Tódor – erdőszentgyörgyi szü-
letésű - épp politikai pályafutása zenitjén ál-
lott. Volt képviselő, szenátor, főispán helyettes, 
minden érdekelte, mindennel törődött, csak 
a gyülekezetével nem. Abszolút tekintélynek 
örvendett, akivel szükség volt jóban lenni. A 
zsidók gyanakodva fogadtak, mert antiszemi-
tizmust sejtettek a fülem mögött. A politikai 
hatóság, a csendőrség felfedte titkos naplóját, 
amely az új magyar pap ténykedéseit volt hi-
vatott felróni. Én mindezekkel nem törődve 
indítottam meg az Istentől rám bízott munkát. 
*református

(Folytatjuk)

Fülöp Ferenc a presbiterek körében
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Erdélyi sóhajok
Tavaly márciusban volt 80 éves Schmidt Sándor, az erdőszentgyörgyi 
líceum egykori biológiatanára, akit felkértünk, hogy ossza meg 
olvasóinkkal pályájának emlékeit, köztük az akkor 60 éves erdő-
szentgyörgyi líceumhoz kötődő élményeit. 

  Schmidt Sándor tanár

Az indulás útveszti

Születésünk pillanatában elindulunk  
azon az úton, amely az égbe vezet, és 

minden év jelzi, hogy hol tartunk, meddig 
jutottunk… A nyolcvanadik évben már 
nem érzékelhető minden, ami velünk tör-
ténik. Családi környezetünk a jövőnket ille-
tően meghatározó, de az iskolában tanultak, 
jó irányba terelnek.  

Nekem szerencsém volt, szüleim nagy-
szerű példát mutattak, de tanáraimtól és 
kollegáimtól is sokat tanultam.  A tanító 
nénimtől a fenntartás nélküli szeretetet, a 
Katolikus Gimnáziumban osztályfőnököm-
től a bajbajutottak segítését. A Katolikus 
Gimnáziumot a hatalom felszámolta, így 
a Református Kollégiumban folytattam. A 
hatalom mindent elkövetett, hogy a kollé-
giumot és hagyományait tönkre tegye. Sze-
rencsére az iskola mindenkori vezetősége 
és tanárai sikerrel védték meg a Bolyaiak is-
koláját. Érettségi után a helyi konzervgyár-
ban kaptam munkát. Itt dolgoztak, többek 
között, a lakóhelyükről elűzött grófok és 
bárók is. Elismeréssel nyugtáztam, hogy itt 
is derekasan megállják a helyüket. Tavasz-
szal leállt az aszaló, új munkahelyet kellett 
keresnem. A városi közüzemeknél kaptam 
állást. Ott rábeszéltek, hogy vegyek részt a 
néptánccsoportban. Bár sok mindenre volt 
jó a lábam, a néptáncra nem... Hétvégeken 
az „Ezüst Madár” – egy kiszuperált városi 
autóbusz – vitt minket a környező falvakba. 
Rövid műsorunk után legtöbbször disznó-
toros vacsora várt bennünket, majd bál, a 
zenét mi szolgáltattuk.  Azt hiszem, a fejesek 
úgy gondolták, hogy műsoros vacsorával 
lehet erősíteni a munkás–paraszt szövetsé-
get. 1955-ben harmadjára is megkíséreltem 
bejutni az orvosira, de ezúttal sem sikerült. 
Kiderült, valakik bosszúból megakadályoz-
ták felvételemet, nem lehettem orvos. Ősszel 
a kolozsvári Bolyai Egyetemre felvételiztem, 
sikerrel. 1958-ban összehívtak minket, egye-
temistákat, hogy hallgassuk meg Ceauşescu 
vezért és diktátort, aki a Babeș és a Bolyai 
egyetemek egyesítéséről beszélt.  1959-ben 
államvizsgáztam, biológia–kémia szakos ta-
nár lettem. Diplomámat már Babeş-Bolyai 
Egyetem végzettjeként kaptam meg. Új 
rektorunk, Constantin Daicoviciu szemé-
lyesen adta át nekünk szép magyar nyelven 
és kézfogással! Vakáció után, ősszel már a 
nyárádmagyarosi általános iskolában taní-
tottam. 

Irány Erdszentgyörgy!

1962-ben helyeztek át  Erdőszent györgy-
re. Az iskolában román és magyar ta-

gozat működik jelenleg is. A rend kedvéért 

néhány tiszteletre méltó kollegám nevét 
felsorolnám, a teljesség igénye nélkül: a Si-
mon-házaspár, Rózsika és Alpár, Höhn Má-
ria és Károly, Kovrig Béla, Thiesz Tibor, Ha-
tos Samu, Jakab Gyöngyvér, Bereczki Imre, 
Sándor Mózes,  Rusz Margit néni, Ordeanu 
Karola, Tollas Mária, a román tagozaton 
Popa Dumitru és felesége, Grama Doina, 
Nutiu Dumitru, Polţca Lazăr.  Sajnos, közü-
lük többen már eltávoztak. Igyekeztem be-
illeszkedni az iskola rendjébe. Az óráimon 
kívül fotó- és filmkört szerveztem, Rácz 
Károly kollegámmal pedig a palotában egy 
rádió stúdiót is létrehoztunk két öreg rádió-
ból.  Az egyikből Karcsi mikrofont csinált, 
a másikból hangszóró lett, amit kitettünk 
az iskola falára. Később az líceum új épüle-
tében működött a stúdió, és igazgatónk jó-
voltából modern felszerelést is kaptunk. A 
stúdió működtetése már a diákok dolga volt. 
Első osztályomnak ötödiktől tizenkettedikig 
voltam osztályfőnöke. Sokat kirándultunk. 
A vásárhelyi ONT autóbuszát minden alka-
lommal a kedves és diákokat szerető Szőcs 
Zoli bácsi vezette. Nagyszerű osztályom 
volt. 1967-ben kirándulást szerveztem velük 
a Fekete- tengerre és Bulgáriába. Vas Éva 
és Ráduly Árpád édesanyját kértem meg, 
hogy tartson velünk. Nagyszerű kirándulás 
volt! Diákjaimnak előre készülniük kellett, 
hogy minden estére műsor legyen. Egyik 
este jött az üzenet: Dégi Jancsi osztályfő-
nöki órát akar tartani. Jancsi képzeletbeli 
naplóval lépett be az „osztályba”, tökélete-
sen utánozta beszédemet, dörgedelmeimet, 
mozdulataimat. Nagyon jól szórakoztunk. 
Egy tanév volt még érettségiig. Ősszel Dégi 
és Ráduly  a kirándulásról egy  éjszaka alatt 
színdarabot írt, és elkészült egy kb. 2–2,5 
perces rövidfilm is. A próbákat a kultúrott-
honban tartottuk, Nagy Antal igazgató en-
gedélyével. Az előadáson a kultúrház tömve 
volt nézőkkel. Az előadás végén a közönség 
felállva tapsolt. Műsorunkat több helyen is 
előadtuk. Ebben Béres Árpád, a Competrol 
lerakat főnöke segített. Teherkocsit és sofőrt 
adott kiszállásainkhoz. 1968-ban osztályom 
ballagásáról filmet készítettünk. A negy-
venéves érettségi találkozóra Molnár Endre, 
örökös osztályfelelős, mindkét filmet CD-re 
másoltatta, mindannyian kaptunk egy-egy 
példányt. Tízen valahány évet tanítottam az 
erdőszentgyörgyi líceumban. Közben egyes 
fokozatú tanári vizsgát is tettem. Egy megyei 
pályázatra diákjaimmal közlekedési kisfilmet 
készítettünk Szálasi Feri főszereplésével, és 
díjat nyertünk vele. Ezt követően állást kí-
náltak nekem Vásárhelyen a Pionírok Há-
zában, illetve kémia órákat a Pedagógiai Lí-
ceumban. Elfogadtam, mert így édesanyám 
közelébe kerülhettem. Később katedrát kap-
tam a 17-es számú iskolában, ahol két évig 
igazgatóhelyettes is voltam, de rájöttem, nem 
nekem való ez a beosztás. Áthelyezésemet 

kértem, így kerültem a 10-es számú iskolába. 
Itt nagyszerű kollegákat ismerhettem meg. 
Seuchea Florina igazgatónőnk mindenkivel 
az anyanyelvén beszélt, a kétnyelvűség sen-
kinek nem okozott gondot. Sok idő telt el 
azóta, de nem felejtettem el őket.  A vásárhe-
lyi börtön az iskolánkhoz tartozott, engem, 
mint új embert, beosztottak rabokat taníta-
ni.  Az órák este nyolctól tíz óráig tartottak. 
Közben a Vörös Zászló megyei lapban soro-
zatot indítottunk Czégeni József egyetemi 
tanársegéddel közösen, Ember–Környezet–
Társadalom címmel. A Szabad Egyetemen is 
tartottam előadásokat. 1982 decemberében 
felbontották a szerződésemet, magyarán, 
kirúgtak, mert Magyarországra akartam át-
települni. Feleségem Trabanttal jött utánam, 
az összes csomagom befért az autóba. A ha-
tárnál átvizsgálták az autót, majd motozás 
következett volna egy üres szobában. Láttam 
egy-két filmet, ahol a rablót a falhoz állítot-
ták, oda álltam én is a fal felé fordulva, keze-
met felemeltem. A határőr azonnal mondta: 
mehetünk.

Budapesti évek

Párnap múlva már napközis tanár vol-
tam Budapesten. A tanulókat ebédelni 

kellett vinni, majd a tanulószobában felvi-
gyáztam a rendre. Kollegáim értetlenül néz-
tek rám, kérdezték, hol tanultam meg ilyen 
jól magyarul. Fogalmuk nem volt Erdélyről 
és Trianonról. Igazgatónőm szigorúan fi-
gyelmeztetett, nem szabad verni a diákokat. 
Ez itt nem szokás. Odaát sem – mondtam. 
A diákok között sok rossz, neveletlen tanuló 
is volt. Egyik kollegám megsúgta, én vagyok 
a harmadik napközis tanár, az elődeim fel-
mondtak. Valóban, ilyen neveletlen diákok-
kal még nem volt dolgom. Már ott tartottam, 
hogy én is felmondok, de szerencsémre már 
csak kevés időt kellett még a nyári vakáció-
ig kibírnom. Két nagyobb tanuló, tanulás 
helyett állandóan rohangált a tanteremben. 
Egyszer a hátam mögé került az egyik. Egy 
másodperc kellett, hogy hátralépve cipőm-
mel kiegyenesítsem a lábujjait. A módszer 
bevált. Fél lábon ugrált és jajgatott. Ártat-
lan arccal mondtam – Elnézést, sajnálom, 
miért nem vagy figyelmesebb. Csodálkozva 
nézett rám. Ez megismétlődött szinte azon-
nal a másik rendbontóval is. Ettől kezdve 
rend lett. Az ebédnél sem röpködtek többé 
a csirkecsontok, a  kenyérgalacsinok, a tanu-
lószobában megszűnt a rohangálás. Ősszel 
egy gimnáziumba mentem át, ott a diákok 
nagyszerűek voltak, az igazgatóm azonban 
nem. Nyáron a főtanfelügyelőtől kértem, 
helyezzen át egy másik iskolába. A Rákóczi 
téri Ruhaipari Szakközépiskolában kaptam 
állást. Itt sok mindennel foglalkoztam. Fotó-
kört,  illetve életmentő tanfolyamot vezettem 
a diákoknak. A nyolcvanas évek vége felé is-
kolaújságot is szerkesztettünk, Tisztázó cím-
mel. Az első két szám még KISZ-engedéllyel 
készült. 1989-ben pár kollegámmal igazgatói 
engedély nélkül elhagytuk az óráinkat, hogy 
ott legyünk a Kossuth téri ünnepélyen, ami-
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kor Szűrös Mátyás kihirdette a Magyar Köz-
társaságot. A fordulat után a KISZ-t mellőz-
ve a diákokkal együtt szerkesztettük a lapot. 
Sok mindenről írtak a diákok, de sok neves 
személyiség is megtisztelte lapunkat írása-
ival. 1993-ban a nyári vakációnkról hazaér-
kezve megtudtam, hogy másnap kezdődik a 
Balatonszárszói Találkozó, és már indultam 
is oda. Értékes előadásokat hallgattam, és ér-
dekes emberekkel találkozhattam. 

Vissza Erdélybe!

Nyugdíjazásom előtt pár évvel még vé-
gig jártam Erdélyben azokat a helyeket, 

ahol tanítottam. Egykori diákjaim falujába, 
Bözödújfaluba is el akartam látogatni, hi-

szen többször voltam ott családlátogatáson. 
Akkor takaros házakat, tiszta, rendezett 
portákat láttam, és kedves, barátságos szü-
lőkkel beszélgettem. Most a falu helyén ha-
talmas vizet találtam. A vízből még kilátszó 
templomtorony közelében sátrat bontottam.  
Senki nem volt a környéken. Megnéztem 
egykori tanítványom, Sükösd Árpád ké-
szíttette emlékművet. Esteledett, az egykori 
templom tornya és a fák még kilátszó csú-
csai szomorú látványt nyújtottak. Csillag-
fényes éjszaka volt, a sátram előtt ülve a víz 
felől halk sóhajokat hallottam. Talán a szél 
fújt. Ki tudja? Talán az egykori falu lakóinak 
sóhaját hallottam. Arra gondoltam, milyen 
volt, amikor ott lent, egykori diákjaim há-
zai között jártam. Azon este videofelvételt is 

készítettem, szöveggel és zenével.  Másnap 
éjszaka már Pesten voltam. A videofilmet 
minden osztálynak levetítettem. Megdöbbe-
nést láttam a diákok arcán. Volt, aki könnye-
it törölgette.  1996-ban befejeztem a tanítást, 
azóta néha írogatok, de többnyire fát és fü-
vet nyírok. Egykori marosvásárhelyi házunk 
falán, a Procardia engedélyével orvos édes-
apám emlékezetére emléktáblát helyeztem 
el. A munkásságáról két cikkem jelent meg, 
az egyik az Átalvetőben, a másik a vásárhelyi 
Népújságban. Néhány írásom az interneten 
is olvasható. A tanári fizetésből nem lettünk 
milliomosok. A félre tett pénzünket kirán-
dulásra fordítottuk, és kihasználtunk min-
den kedvező lehetőséget. Feleségem jó társ 
volt, és ma is az.  

Kisdiákok sikerei
  Kovrig Ildikó, tanítónő

A Szent György Technológiai Líceum elemi iskolásai az elmúlt 
félévben jó néhány versenyen vettek részt és arattak sikert. 

Nárádmagyaroson tartották a Fürkész Helyesírási és Nyelvhelyes-
ségi verseny körzeti szakaszát. Iskolánkból Szász Enikő tanítónő 
IV. osztályos tanítványai, Gál Kálmán, László Milán, Koncz Eszter, 
Cininó Miriám-Tabita és Suba-Katona Boglárka, valamint Kovrig 
Ildikó III. osztályos tanítványai, Bedő-Tar Zerind, Czininó Anna-
mária, Gálfalvi Zsanett, Szabó Viktória-Mirjám, Tamási Pál Rómeó, 
Tófalvi Csenge-Réka vettek részt. Szabó Viktória-Miriám 82 pont-
tal és Gálfalvi Zsanett 79.5 ponttal jutott tovább a megyei szakaszra, 
amely február 25-én lesz Marosvásárhelyen. 

A III. osztályosok versmondó versenyének körzeti szakaszát  
január 14-én tartották Kibéden. Erdőszentgyörgyről hat harmadi-
kos tanuló vett részt: Bedő-Tar Zerind, Nagy Paula-Ibolya, Tófalvi 
Csenge-Réka ( Kovrig Ildikó tanítványai), Andries Julianna, Szilágyi 
Áron és Tamás Levente (Ambrus Emese tanítványai). Nagy Pau-
la –Ibolya I., Andries Julianna II. és Szilágyi Áron II. díjat nyert, 
Bedő-Tar Zerind és Tófalvi Csenge-Réka dicséretben részesült. 
Az első három helyezett március 4-én részt vesz a megyei szaka-
szon Vajdaszentiványon. Az anyanyelvi vetélkedő körzeti szakaszát 
Makfalván tartották. A vetélkedőn Szász Enikő IV. osztályos csapata, 
a Szeleburdiak – Cininó Miriám-Tabita, Koncz Eszter, Suba-Katona 
Boglárka – vett részt, és elnyerte a legjobb dramatizálásért járó kü-
löndíjat. 

A II. osztályosok mesemondó versenyén, február 4-én  Barabás 
Katalin és Bakó Erzsébet tanítványai vettek részt: Szilágyi Csongor-
Csaba, Kristóf Roland és Tar Beatrix.  Dicséretben részesült Szilágyi 
Csongor-Csaba és Tar Beatrix.

A verseny díjazottai felkészítő pedagógusaikkal

Harmadikos kisdiákok a kibédi versmondó versenyen

A helyesírási verseny III. osztályosai
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A Bodor Péter Művelődési Egyesület
2016-os tevékenységéből

  Kovrig Magdolna

Az egyesület ebben az évben 
is igyekezett tevékenységét a 
magyar kultúra szolgálatába 
állítani. 

Januárban a Magyar Kultúra Napján tá-
mogattuk a tanulók számára meghir-

detett alkotási versenyt. Februárban Kovács 
Levente színész, író volt a vendégünk. No-
velláskötetének bemutatóján közreműködött 
Márton Emőke-Katinka. Márciusban kép-
zőművészeti tárlatot szerveztünk a 2014-ben 
elhunyt festőművész, Kusztos Endre képeiből. 
A tárlattal egy időben bemutattuk a képző-
művész korán elhunyt fiának verseskötetét. 
Meghívottunk volt Ambrus Lajos korondi 
író, szerkesztő. Április elején a színkör tagjai 
részt vettek Celldömölkön a Weöres Sándor 
Gyermekszínjátszó Fesztiválon a Mi, szem-
üvegesek című darabbal, az előadás bronz 
minősítést kapott. Március végén megszer-
veztük a celldömölki Soltis Színház egyhetes 
turnéját. Áprilisban a színjátszó kör részt vett 
a mezőkövesdi színjátszó fesztiválon a Lónak 
vélt menyasszony című vásári komédiával. 
A városnapok rendezvényein Datu Victor 
erdőszentgyörgyi születésű képzőművész 
tárlatának megszervezésében segédkezett 
egyesületünk. A tárlatot Nagy Miklós Kund 
közíró nyitotta meg. Ekkor került sor Szucher 
Ervin Toronyba zárt anyanyelvünk című köte-
tének bemutatására is, majd meghívott mű-
vészeink, a Cantuale énekegyüttes és Székely 
Szabó Zoltán közös, borról szóló humorestje 
szórakoztatta az érdeklődőket. Az egyesület 
színjátszói tavaszköszöntő műsora nyitotta 
meg a városnapi ünnepségeket a szabadtéri 
színpadon, délután pedig vásári komédiával 
szórakoztatták a közönséget. Május 20-án 
az unitárius egyházzal közösen szervezett 
délutánunk témája az anyaság, az asszonyi 
szerepek a bibliában és a népballadákban. A 
rendezvény előadói dr. Osváth Magdolna or-
vosnő és Tőkés Lóránd unitárius lelkész. Ezt 
követően vendégünk volt Magyarországról 
Szász István Tas, aki bemutatta Transzszilván 
szemmel, összmagyar szívvel című kötetét, 
illetve Jancsó András, aki Jancsó Benedek 
székely történész munkásságáról beszélt. 
Augusztus elején került sor a XII. kőrispata-
ki színjátszó táborra, amelyet a celldömölki 
Soltis Lajos színházzal közösen tartottunk. 
November elején Székely Szabó Zoltán be-
mutatta a Járd ki lábam című kötetét, amely a 
Maros Művészegyüttes 60. évfordulójára ké-
szült. Vendégeink voltak, a szerzőn kívül Ke-
lenem Ferenc, rádiós, Sántha Rezső, a Maros 
Együttes nyugdíjas tagja, valamint Szucher 
Ervin, a kiadó részéről. Novemberben került 
sor a XXIV. Színpad Fesztiválra, amelyen 16 
színjátszó csoport vett részt. Megszerveztük 
a Soltis Színház őszi egyhetes turnéját, amely-
nek jövedelméből a celldömölkiek 300 ezer 
forinttal támogatták a fesztivál megszervezé-
sét. Köszönjük ez úttal is!  November végén 

könyvbemutatóra került sor. Vendégeink 
voltak Bölöni Domokos író, Fülöp Kálmán, 
kendi költő, Doszlop Lídia és Kedei Zoltán 
képzőművészek. Decemberben a színjátszó 
kör részt vett a VIII. Kemény János Színjátszó 
Fesztiválon Szászrégenben. Az egyesület két-
havonta megjelenteti a Erdőszentgyörgyi Fi-
gyelő című lapot. Egyesületünk számára fon-
tos a magyar nyelvű oktatás támogatása is. A 
líceum igazgatóságával és a helyi önkormány-
zat támogatásával az eltelt 15 évben három 
pályázattal segítettük a magyar nyelvű szak-
mai oktatást. Az Apáczai Alapítványtól nyert 
pályázat segítségével az esztétikai szakterem 
felszerelését sikerült megvásárolni. Később a 
közétkeztetési szak számára a Bethlen Gábor 
Alap pályázatából felszolgáló szakterem szá-
mára vásároltunk felszereléseket. Az elmúlt 
évben ugyancsak a Bethlen Gábor Alap pá-
lyázatán elnyer 600 000 Ft – 8333 lej – érték-
ben sikerült modern gépeket, felszereléseket 
beszerezni a nem rég indult asztalos iskola 
szakműhelyének felszereléséhez. Ezekkel a 
pályázatokkal az egyesület célja, hogy a kör-
nyék tanulói anyanyelvükön korszerű szak-
mai oktatásban részesüljenek, és ne kelljen 
messzi városok iskoláiba járniok, megterhel-
ve ezzel az amúgy is anyagi gondokkal küsz-
ködő falun élő szülőket. Az itt megszerzett 
szakismeretek birtokában váljanak verseny-
képessé a hazai munkaerőpiacon, és legyen 
lehetőségük szülőföldjükön egzisztenciát te-
remteni maguknak. Az új iskolaműhelyben 
egyszerre hat kilencedikes és hat tízedikes 
tud hetente 2–2 napon át szakmai gyakorla-
tot végezni egy-egy oktató mester irányításá-
val. Az egyesület tevékenységét pályázatokból 
és adományokból fedezzük. Fő támogatónk 
az erdőszentgyörgyi Városi Tanács, a Maros 
Megyei Tanács, illetve a Communitas Ala-
pítvány és RMDSZ, a magyarországi Nem-
zeti Kulturális Alap, a Bethlen Gábor Alap, 
a celldömölki Soltis Lajos Színház, valamint 

a lakosság 2%-os adófelajánlása, a táborozó 
gyerekek szülei és a VAL – TEX  KFT neveze-
tesen Suciu Valentin és Tünde. Minden támo-
gatónknak köszönjük a segítséget

Az egyesület 2017-es terveiből. Az egye-
sület fő célja továbbra is az egyetemes magyar 
kultúra különböző  területeinek népszerűsíté-
se, valamint szűkebb pátriánk hagyományos 
és jelenkori kulturális értékeinek felmutatása, 
beépítése a köztudatba. Törekvésünk meg-
találni és felhasználni azokat a csatornákat, 
amelyek biztosíthatják az anyanyelv őrzését, 
ápolását, megerősítve közösségünkben az 
anyanyelv igényes használatának fontossá-
gát, tudatosítva szerepét identitásunk meg-
őrzésében. Fontosnak tartjuk megemlékezni 
– a város többi egyesületével, intézményével 
közösen – a magyar kultúra és történelem 
jelentős évfordulóiról, ünnepeiről, részt vál-
lalni a városnapi ünnepségekben. Arany Já-
nos születésének 200. évfordulója tiszteletére 
több rendezvényt is terveztünk: a helyi iskola 
magyartanárainak kezdeményezésére diákok 
alkotói versenyén Arany Jánostól választott 
mottó szellemében alkottak, de emlékműsort, 
vetélkedőt, balladamondó versenyt, marato-
ni felolvasást is tervezünk. Megemlékezünk 
Szabó Magda 100., Sütő András 90. születési 
évfordulójára is. Tamási Áron születésének 
évfordulójára a színkör az író novelláiból ösz-
szeállított színművel készül. Szűkebb környe-
zetünk jelenkori értékeit könyvbemutatókkal, 
író-olvasó találkozókkal, kiállításokkal igyek-
szünk népszerűsíteni, de ez a célja az immár 
15 éves helyi lapunknak, az Erdőszentgyörgyi 
Figyelőnek is. Tevékenységünk egyik jelen-
tős, hagyományokkal rendelkező területe a 
műkedvelő színjátszás, amelyet az anyanyelv 
és az anyanyelvű műveltség ápolásának, ter-
jesztésének egyik jelentős lehetőségeként tar-
tunk számon. A színjátszás már a kezdetekkor 
otthonra lelt Erdély városaiban, falvaiban az 
iskolai színjátszás, majd a vándorszínészek 

A Bodor Péter Színkör előadása Mezőkövesden
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Egy színművész „Gerilla missziója” 
  Bereczki Zoltán (Bero) 

Február 1-jén az erdőszent györ gyi Szent György 
Műszaki Líceum tanulói Marosán Csaba, kolozs-
vári színész Dsida Jenő életéről és költészetéről 
szóló előadást láthattak. Az előadást követő be-
szélgetés során megtudtuk, hogy Marosán Csaba 
a Kolozsvári Állami Magyar színház egyik legfia-
talabb tagja, aki szívügyének tekinti a magyar iro-
dalom népszerűsítését a diákok körében. 

J elenleg a  36. előadását tartotta itt, Er dő  szent györgyön. Ez 
az előadás is egy másfél évvel ezelőtt saját maga által kitalált 

mozgalomnak a része, amelyet „Gerilla missziónak” nevezett el. 
Ennek lényege, hogy nyelvőrzőként járja a végeket, azzal a fő cél-
lal, hogy megszerettesse  az irodalmat a fiatalokkal. Eleddig 35 líce-
umban fordult meg, közel 12 000 km-t stoppolt. Elsősorban a nyu-
gat-erdélyi városok iskoláit és a szórvány településeket kereste fel. 
Volt már például Máramaroson, Déván, Nagyenyeden – ez utóbbi 
helyen többször is. Olyan előadásokat tervez, amelyek egy kicsit 
interaktívak, játékosak. Kicsit le szeretné porolni nagyjaink művé-
szetét. A fiatalok számára is eladható módon próbálja beléjük cse-
pegtetni az irodalmat. Elképzelése szerint előbb a hazai, az erdélyi 
magyar irodalom nagyjait ismerteti meg, aztán jöhet az egyetemes 
magyar irodalom nagyjaival való találkozás. Ezen a körúton Dsida 
Jenő életművét mutatja be 50 percben, nem több a terjedelme, mint 
egy megszokott magyar tanórának, nem szeretné, ha a tanulók 
meglincselnék – jegyzi meg tréfásan. Kolozsvári színészként úgy 
érzi, ezzel a népnevelés feladatát vállalta fel. Művészi ars poeticájá-
ról vallva idéz Márton Áron püspök 1933-ban Gyergyószentmikló-
son  elhangzott beszédéből, a Kiszélesített iskola címűből: „Panasz-
kodunk újabban, hogy népünk elmaradott és rossz. És különösen az 
ifjúság elveszítette az apák tisztes erkölcsi érzékét, romlik és az ősök 
szent hagyományaihoz mind hűtlenebb lesz.  Tanítsunk irodalmat! A 
nyelv volt mindig is a leghűségesebb kísérőnk. Ez pattogott az őseink 
ajkán, ezen kesergett a Rodostóba száműzött magyar. Dicsőségünket, 
bánatunkat és örömünket – ha volt – ezen fejezték ki költőink, mű-
vészeink. Irodalmunk gazdagságában és színvonalában is vetekszik 
a nagy nemzetek irodalmával. érezze meg a nép a nyelv sok ízét, a 
benne levő szegénynél és útnál egyazon lelket felmutató erőt!” Maro-
sán Csaba Márton Áron fenti szavait vallva foglalja össze mozgalma 
lényegét. 

De van egy másik célja is. Összekapcsolni a színházat a temp-
lommal. Istenes versösszeállítással is járja a templomokat, buzdítva 
a templomba látogató híveket, hogy látogassák meg a színházat is. 
– persze ezen belül is a kolozsvári színházat. Arra a kérdésre, hogy 
van-e visszajelzés arról, miként fogadják a tanulók a műsorait, az elő-
adó kiemelte, hogy folyamatosan tartja a kapcsolatot a magyartaná-
rokkal, akiktől sok pozitív visszajelzést kap. Egyikük elmondta, hogy 
egy évvel korábban szavalóversenyre alig jelentkezett 3 tanuló, a Dsida 

előadás meghallgatása után egy hasonló versmondó versenyre egysze-
riben  27-en jelentkeztek. Fogékonyabbak lesznek az irodalomra, ha 
olvasgatnak. Ebben a globalizált, internet jellegű világban arra próbál-
ja buzdítani a fiatalokat, hogy térjenek vissza a realitásba, és papír for-
mátumú könyvből olvassanak. Az internetet használják okosan, saját 
hasznukra és a társadalom hasznára is. Ne butaságokat osszanak meg, 
hanem sokkal inkább szép irodalmi szövegeket. 

Az előadó azt is elárulta, hogy műsorainak összeéllításán sokat 
dolgozik. Valójában minden előadásának a szövege állandó teszt alatt 
van. Hiszen különböző érdeklődésű nézőknek tart előadást, ezért a 
szöveg folyamatosan véltozik. Vannak improvizatív részletek, ame-
lyekkel alkalmazkodik a közönséghez. Állandóan fejleszti műsorait, 
hogy játékosabb, befogadhatóbb, emberközelibb legyen, de ugyan-
akkor aktuális is. Olyan szövegeket választ, amelyeknek üzenete van 
számára, de a közönség számára is. Természetesen az éppen időszerű 
évfordulókhoz is kapcsolódnak előadásai. A tavaly a Márton Áron év 
keretében a katolikus templomokban mutatott be a nagy püspökről 
szóló előadást, az idén az Arany János születésének 200. évforduló-
jára készül műsora, de a reformáció 500. évfordulója tiszteletére Lu-
ther asztalánál címmel készül előadása. Marosán Csabát visszavárjuk 
Erdőszentgyörgyre újabb műsoraival. 

Marosán Csaba (középen) a diákok körében

előadásai révén. Településünk egykori birto-
kosa, gróf Rhédey László kolozsvári palotá-
jának báltermét nyitotta meg az első erdélyi 
színtársulat előadásai számára 1792 novem-
berében. Mi sem természetesebb, mint hogy 
a színházpártoló Rhédeyek ősi, vidéki hajlé-
kában, Erdőszentgyörgyön is virágozzon a 
műkedvelő színjátszás, a népművelésnek ez 
a bevált útja. A szóbeli emlékezet őrzi még a 
két világháború közötti helyi műkedvelő szín-
játszás hagyományainak emlékét, amely akkor 
is – sok más értéke mellett – egyik fontos lehe-
tősége volt az anyanyelv ápolásának, a nemzeti 
identitás megőrzésének. És ez a hagyomány 
megszakítás nélkül élt tovább, szerencsésen 
átvészelve a legzordabb időket is. Ezt a tör-
ténelminek számító örökséget felvállalva az 

egyesület tevékenységében jelentős szerepet 
kapott a színjátszás. Számunkra fontos a mű-
kedvelő színjátszás szakmaiságának előmozdí-
tása is, ennek érdekében ez év augusztus 5–15. 
között megszervezzük a XIII. kőrispataki szín-
játszótábort. Az itt folyó munka egyben felké-
szülés lesz az őszi Színpad Fesztiválra is, ame-
lyet egyesületünk 1992-ben Hatos Gyöngyvér 
tanárnő kezdeményezésére indított útjára. Ez 
év november 17–19. között a 25. Színpad Fesz-
tiválra kerül sor. A jubileumi évfordulóra több 
kísérő tevékenységet is tervezünk. Az elmúlt 25 
év eseményeiről készített fotókból, plakátokból 
kiállítást tervezünk. A fesztiválra meghívjuk 
azokat a színészeket, akik valaha városunkban 
végezték középiskolai tanulmányaikat és azo-
kat a színjátszókat, akik hosszabb vagy rövi-

debb ideig tagjai voltak a színkörünknek. Meg-
hívjuk azoknak az együtteseknek a képviselőit, 
amelyek a 25 év alatt felléptek a fesztiválon. 
Magyarországi és hazai szakemberek részvé-
telével tervezünk egy kerekasztal-beszélgetést 
– szimpóziumot – a műkedvelő színjátszás 
szerepéről, helyéről, helyzetéről, létjogosultsá-
gáról a jelen társadalmában.  A háromnapos 
rendezvényen fellépő műkedvelő színjátszó 
csoportok mellett a harmadik nap délutánjára 
egy hivatásos együttes fellépését is tervezzük. 

A 25. Színpad Fesztivált abban a remény-
ben szervezzük meg, hogy ennek a hagyo-
mánynak lesz folytatása, nem vész ki a játék-
kedv városunk lakóinak szívéből, és lesz, aki 
összefogja, szervezze, rendezze ezt a szép és 
hasznos időtöltést!
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A Naplemente Idősklub 
tevékenységéből

2016. december 22. A karácsonyi hangulat jegyében ajándékként 
nyújtottuk át ismerőseinknek Aranyosi Ervin egyik szép versét. Kará-
csony nagyhetén pedig a polgármesteri hivatalba látogatott el klubunk 
néhány tagja, hogy pár karácsonyi dallal kedveskedjen az ott dolgozók-
nak. A hivatal tisztviselői szeretettel fogadták az ünnepköszöntő klub-
tagokat. 

 

2017. január 10. A rövid karácsony vakációt követően újra találkoz-
tunk. Csoportvezetőnk, Szidike most is egy Aranyosi- vers felolvasásá-
val kezdte a klubtevékenységet. Hadd osszuk meg másokkal is a szép, 
újévköszöntő vers részletét:

Újévi gondolatok /részlet/

„Új évre ébredtünk, tiszta lappal kezdjük!
Minden sérelmünket, jobb, ha eleresztjük!
Tegyük le a terhét dühnek és haragnak,
legyen csak jó érzés, mik bennünk maradnak!
Vesd el félelmeid, hisz 
azzal teremtesz,
örömöt és békét engedj a szívedhez.
Vágyakozz a szépre, vágyakozz a jóra,
teljen sokkal szebben, mától minden óra!”

 
Beszélgetés közben mindenki elmesélte karácsonyi, vakációs élmé-

nyeit. Közben felelevenítettük a tavalyi év legszebb pillanatait, és öröm-
mel emlékeztünk közös élményeinkre. Újévet kezdve természetes, hogy 
a terveink szövögetésére is sor került.

Január 17. „Az öröm akkor jön, amikor elengeded magad. Amikor ha-
gyod magad örülni. Amikor önfeledt vagy. Olyan, mint a repülés: elfelejted 
a gravitációt. Ennek lélektani oka van. Az ego a földhöz van horgonyozva. 
Fél, szorong, okoskodik, akar. Az öröm pedig a lelkednek olyan rétegé-
ben él, ahol szabadság van.” (Müller Péter) Csoportvezetőnk felolvasta 
Gasbon Courbis Az öröm 10 parancsolatát. Ennek kapcsán beszélget-
tünk arról, hogy mennyire fontos életünkben az öröm, a boldogság, a 
megelégedés, a nevetés...

Január 24. „Ne vágyakozzunk a nagy örömökre, mert észrevétlen el-
megyünk az élet apró, igazi örömei mellett. Ne vágyakozzunk nagy dolgok 
után, érjük be apróságokkal, de azt szeretettel tegyük.  Aki örömet tud 
szerezni másnak, magának szerzi a legnagyobb örömet.’’ (Tatiosz)  Cso-
portvezetőnk, Szidike, Mila Marquis Üzenet a mai napra című versével 
kezdte a tevékenységünket. Utána bemutatta Tar Andreát, az Isten útján 
a fák is az ég felé mutatnak című verseskötet szerzőjét, aki mindnyá-
junkat megajándékozott egy-egy kötettel. Ezt követően utószilvesztert 

tartottunk, és megünnepeltük Sövér Ilona születésnapját. Isten éltesse 
sokáig!

 
Január 31. „Ne hessegesd el a szomorúságot. Oktalanul jön; talán 

öregszel ilyen pillanatokban, talán megértettél valamit, elbúcsúzol a szo-
morúság negyedórájában valamitől. S mégis, a szomorúság megszépíti 
az életet.” (Márai Sándor). A mai klubnapunkon az életünkben létező 
szomorúságról és a reményről beszélgettünk. Majd próbáltuk a farsangi 
bálra szánt műsorunkat.

Február 4.

 
„Serceg a zsír,
sül a fánk,
sárga serpenyőből
ragyog ránk,
illatozik,
nő, dagad,
orrunkat csiklandozó
jó falat.” 

– Felkérésre csoportunk  mintegy 100 fánkot készített a farsangi bálra. 
Este kis jelenettel igyekeztünk szórakoztatni a bálozókat.

Klubtársaink a polgármesteri hivatalban

Utószilveszter

Kész a farsangi fánk
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Az ünnepelt – Tordai Ida

Február 14. Csoportvezetőnk 
ezen a kedden is egy bizakodásra, 
életörömre biztató versrészlettel kö-
szöntött bennünket:

„Állj meg pajtás, ne rohanj úgy,
élvezd inkább az életet!
Ha elveszel a rohanásban,
lesz majd, mit nem lát két szemed.
Lassíts le néha, állj meg csendben,
figyeld, hogy él a nagyvilág!
Csoda nyílik a végtelenben, 
csak engedd végre hatni rád!” 

(Aranyosi Ervin: Állj meg pajtás! 
/ részlet/” 

A vers kapcsán beszélgettünk az életünkben jelenlevő napi har-
cokról és örömökről, majd egymást tesztelve játszottunk, és közben 
sokat nevettünk. A születésnapi köszöntő ezúttal Tordai Ida klubtár-
sunknak szólt, aki decemberben nem lehetett velünk.

 

Február 21-i találkozásunk mottója: „Keress olyan embereket, akik 
nem gátolnak, hanem erősítenek; akik jó gondolatokra serkentenek, és 
szelet adnak szárnyaid alá.” (Bob Gass)

Ennek a biztatásnak szellemében beszélgettünk, majd szeretetben, 
egyetértésben ünnepeltük meg Soós Emília, Szakállos Teréz, Simon 

Rozália, Pál Mária és Fülöp Júlia klubtársaink születésnapját. Isten él-
tesse őket!

  Szöveg és kép: Gálfalvi Ilona

Közös kép az ünnepeltekkel 

Benedek Elek és Fischer Mária  

A 23 éves Benedek Elek, a Budapesti 
Hírlap újságírója volt, amikor 1882 

egy őszi délutánján főnökével, Rákosi Jenővel 
betértek szivarért egy Rókus kórház melletti 
trafikba. Egy aznapi újságcikkről beszélget-
tek, amikor a trafikosné sarokban ülő lánya 
beleszólt a társalgásba. Vitába szállt a nagy-
hírű főszerkesztővel, amihez talán Eleknek 
sem lett volna mersze. A magas, jóképű fia-
talember annyira rácsodálkozott az éles eszű 
lányra, hogy elfelejtett fizetni a szivarokért. 
Másnap egy ibolyacsokor kíséretében vitte 
el a tartozást, s innentől kezdve mindennap 
visszajárt a boltba, hogy találkozzon a 19 éves 
Fischer Máriával.

 Az elszegényedett székely nemesi család 
fia és a félárva, vallásos zsidó lány szerelmét 
sokan értetlenkedve nézték. Ők nem értették, 
mi lenne a baj. Elek másfél év udvarlás után 
belépett a trafikba és a lány elé állt: „Kisasz-
szony, gyönyörű álmot láttam. Virágos alma-

fa tövében szenderegtem, s maga égőpiros 
rózsát ejtett a mellemre... Igazat jelent-e az 
álmom?” „Igazat” – hangzott a felelet. 1884-
ben összeházasodtak, és 45 évig el sem váltak 
egymástól. 

Bár Elek elismert újságíró lett, s egy cik-
lus erejéig országgyűlési képviselő is, szeré-
nyen éltek Reáltanoda utcai lakásukban. Elek 
nem becsülte sokra a pénzt, így megtartani 
sem tudta. A család motorja Mária volt, a hat 
gyerek mellett férje ügyeit is kézben tartotta. 
Elek sokat dolgozott, ma már csak meseíró-
ként tartják számon, pedig kemény hangú 
közéleti publicista és a szociális igazságtalan-
ságra érzékeny regényíró is volt. Regényeiből 
kitűnik, hogy egyszerre hitt a nők egyenjogú-
ságában és az életen át tartó szerelemben.

Szülőföldjén, Kisbaconban felépítette ál-
mai házát, a tornác felett ma is ott a felirat: 
Mari. Neki építette. Nem szerettek külön 
lenni. Ha Eleknek mégis utaznia kellett, min-
den nap levelet írt feleségének, Mária pedig 
minden nap válaszolt. Elek tudatosan fordult 
a gyermekirodalom felé, ezt politikai állás-
foglalásnak is tekintette. A századfordulón 
már Elek apónak hívta mindenki, egyik gye-
rekújságot adta ki a másik után. A világhábo-
rú alatt János fiúk megbetegedett, így Mária 
Kisbaconba költözött Pestről, hogy ápolhas-
sa. A pesti zsidó lányból igazi székely asszony 
lett, a falu befogadta. Amikor 1920-ban János 
meghalt, Elek is döntött: végleg hazatért. A 
fiatal erdélyi írók kérésére újra visszatért az 
irodalmi közéletbe is, lapokat szerkesztett.

1929. augusztus 17-én éppen az írók fel-
adatáról írt, amikor agyvérzést kapott. Utolsó 
három leírt szava ez volt: „fő, hogy dolgoz-
zanak.” Leesett a székről, többé nem tért ma-
gához. A család tudta, hogy hamarosan vége. 
Mária megfogta a férje kezét, majd hirtelen 
felállt, és kiment a házból. Néhány perc múl-
va visszatért, leült az ágy mellé. „Édeseim, - 
mondta nyugodtan a gyermekeinek - azt hi-
szem, most kifogytok belőlünk”. Rátámadtak. 
„Te valamit bevettél! Gyorsan hánytatót!”. 

Összeszorította a fogait, nem vett be semmit 
a 9 Veronál után. Megértették végül, hogy így 
akarták, s fordítva Elek is így tett volna. Elbú-
csúzott a gyerekeitől, nem sokkal ezután el-
veszítette az eszméletét, és egy nappal később 
ő is meghalt. Egyszerre temették őket, ott volt 
az egész falu és sok író-barát. Benedek Eleket 
a halálba is követte a felesége: együtt temették 
el őket.

Elek apó sírfelirata az Újszövetséget idézi: 
„Jézus tanítványa voltam, / Gyermekekhez 
lehajoltam, / A szívemhez felemeltem, / Sze-
retetre úgy neveltem.”

Felesége, Fischer Mária zsidó származá-
sú asszony, akit életre szóló szerelem kötött 
férjéhez, beváltotta ígéretét: „Sem élve, sem 
halva nem hagyjuk el egymást”.  Az ő sírfel-
irata az Ószövetségből, Ruth könyvéből való: 
„Oda megyek, ahová te mégy.” Szép, paraszti 
temetése volt az egykori nemes úrfinak és a 
zsidó polgárlánynak, akik nem tudtak elválni 
egymástól.
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A szándék nem elég,  
kellenek a vállalkozók

Évnyitó beszélgetés Csibi Attilával, Erdőszentgyörgy polgármesterével

  Székely  Ferenc

– Bukarestben talán még vitáznak (január 
végén) az idei költségvetésről, de biztos vannak 
már elképzelések, tervek, hogy 2017-ben mit le-
hetne megvalósítani Erdőszentgyörgyön…

– Terveink bőségesen vannak, de a költ-
ségvetés korántsem lesz elegendő, hogy az 
Erdőszentgyörgyön felmerülő problémákat 
megoldjuk. Az elmúlt időszakban jó nagyot 
léphettünk, de erről most nem szeretnék be-
szélni, hisz az emberek látják, tudják, nincs 
értelme visszaidézni. Fontos, hogy eredmé-
nyeket tudtunk felmutatni. Ami előre látható:  
2017 nem lesz a látványos fejlődés éve... Való-
jában nem is lehet egyetlen év távlatában ter-
vezni, sokkal inkább a 2016–2020-as időszak 
terveit vázolnám fel. Településünk az utób-
bi periódusban több szempontból is sokat 
erősödött, de ugyanakkor – akárcsak a kö-
zép-európai térség más államai – sok gond-
dal küszködik. Ezek egyike, hogy fiataljaink 
elmennek, nincs utánpótlás. Tévedés azt 
állítani, hogy nincs munkalehetőség, mun-
ka van, de nincs megfizetve tisztességesen. 
Ezen kellene változtatni! Nyilván, ez nem 
helyi probléma, országos, sőt közép-európai 
szintű. Megoldás lehetne a sokkal magasabb 
minimál bér. A magasabb bérrel ösztönözni 
lehet a fiatalokat az itthon maradásra, vissza-
térésre. Helyi szinten pozitívum, hogy a kint 
dolgozók közül többen területet, házat vásá-
rolnak, vagy építkeznek. Ez azt jelenti, hogy 
tervezik a hazatérést, próbálják megőrizni a 
kapcsolatot a szülőfölddel. A 2016–2020-as 
periódus elsődleges gondja: megtalálni azt, 
miből tud megélni Erdőszentgyörgy, hogyan 
lehetne biztosítani azt, hogy az emberek 
meg tudjanak állni saját lábukon, és legyen 
meg a komfortérzetük, ne vágyódjanak el. 
Erdőszntgyörgynek, a Kis-Küküllő menté-
nek, egészen Szovátáig van húzóereje, amire 
lehet alapozni, jövőt építeni. Ezt szolgálták az 
elmúlt periódus fejlesztései, amelyeket már 
jóval korábban, a 2000-es évek elejéig meg 
kellett volna lépni. Jó nagy csúszással, de ma 
már készen állunk... Ez jellemző a környék 
többi településére is. Ez a lemaradás sok min-
dennel magyarázható, de leginkább a kom-
munista örökséggel. Itt az ideje tovább lépni, 
és meg kell találni a továbblépés lehetőségeit. 
Gondolok itt azokra a szakmákra, amelyek 
korábban is jellemezték Erdőszentgyörgyöt. 
Ezek visszahonosítása már folyamatban 
van, de gondolok a turizmusra is, amely 
egyáltalán nincs kihasználva. Célunk:2020-
ig kialakítani egy olyan turisztikai vonalat, 
amelyből a lakosság is profitálhat. Nyilván 
ez nagyon nagy feladat, az önkormányzati 
szándék nem elég ehhez, kellenek a vállal-
kozók, a magánszemélyek. Most, hogy elké-
szült a Bözödujfalusi- tó felé vezető út, ter-
vezzük, hogy 2020-ra kivezetjük az áramot 
oda is, ahol  nincs még. Ez újabb lehetőség 

a turizmus fejlődésére. Az elmúlt időszak-
ban, kisebb-nagyobb sikerrel, felkaroltuk 
Bözödőjfalu emlékét is. Célunk, hogy az oda 
elzarándokolóknak méltóképpen mutassuk 
be az emlékhelyet, de próbáljunk profitot is 
generálni a vállalkozóknak. Szeretnénk úgy 
megőrizni az emlékhelyet, hogy semmi ne 
zavarja e szép múltú falu  nyugalmát – ezért  
nem engedélyeznénk építkezést, legeltetést 
vagy bármit, ami zavaró lenne. 

– Ha jól tudom, a bözödújfalusi lakosság 
kitelepítése 1987 körül kezdődött, így ebben az 
évben lehetne egy kerek évfordulóról is beszélni, 
amely még inkább előtérbe helyezné az elárasz-
tott falu emlékét…

– A kerek évforduló megállapításában 
nem vagyok kompetens. Az elszármazottak 
minden év augusztusában visszajönnek, ta-
lálkoznak, emlékeznek, őrzik és továbbadják 
a falu emlékét. 2016-ban megajándékoztak 
Bözödújfalu tiszteletbeli polgára címmel. 
Eddig ezek az emberek nem kaptak senkitől, 
sehonnan semmilyen támogatást, figyelmet. 
Nekem nagy megtiszteltetést jelentett, hogy 
ilyen elismeréssel fogadtak maguk közé, de 
ez egyben kötelez is, hogy szívünkön viseljük 
sorsukat…

– Bözödújfalu tiszteletbeli polgára! Tehát ez 
azt jelenti, hogy Bözödújfalu, mint székely tele-
pülés nem szűnt meg létezni?...

– Adminisztratív szempontból Erdőszent-
györgyhöz tartozik Bözöddel és Lóccal 
együtt. Tehát ha a település ma már nem is 
létezik, a közösség megmaradt. Az emberek, 
akik átélték ezeket a borzalmakat, még ha el 
is távoztak, tovább tudják adni az emlékeket 
a következő nemzedéknek.

– Ez  azt  jelentheti, hogy a falu  feltámad-
hat, mint a Főnix madár, és újból építkezhet-
nek, újra éledne  a székely falu?

– Ezt elképzelhetetlennek tartom. Meg 
vagyok győződve, hogy a Bözödújfaluból 
kitelepített emberek nem szeretnének vissza-
költözni. Egyrészt a régi falut, annak hangu-
latát már nem lehetne visszahozni. Meg aztán 
a falu  nagy része víz alatt van... Nem tudom 
elképzelni, hogy akik visszaköltöznének, reg-
gel, amikor felkelnek, kinyitják a szemüket, 
és nap, mint nap lássák a nagy víztömeget, 
amely alatt ott van a hajdani, szeretett szülő-
falu. Ezt képtelenség elképzelni is!  Szerintem, 
őrizzük meg a falu emlékét sértetlenül, és ne 
engedjünk oda betelepedni senkit. A külön-
böző felekezetű emberek hajdan jól megfér-
tek egymás mellett. A turista azt tudja/látja, 
hogy ott volt egy templom, ami kiemelkedett 
a vízből, majd összedőlt, de hogy mi volt 
valójában mögötte, azt nem tudja. Éppen az 
összedőlt templom adott biztatást arra, hogy 
tegyünk valamit. Hiszen annyian, oly sok 
helyről kerestek meg, amikor a torony össze-
dőlt, hogy tudatosult bennem: ez a templom 
a világban szétszóródott embereknek fontos, 
tehát vissza kell állítani. Jelenleg megvan az 
újraépítési terv. Oda fog visszakerülni, ahol 
volt, néhány látvány elemmel kibővítve. A 
világ minden részéről sokan ajánlottak fel 
nagyobb összegeket az újjáépítéshez. De mi 
azt szeretnénk, ha közadakozásból épülne fel. 
Meg szeretnénk adni a lehetőséget, hogy aki 
akar, járuljon hozzá az újjáépítéshez. Min-
denki annyit adna, amennyit tud, de annak 
az érzésnek a tudatában, hogy egy téglával ő 
is hozzájárult ahhoz, ami, számára fontos. Így 
érzelmi töltete is lesz a megvalósításnak. 

– Beszéljünk még a következő periódus ter-
veiről.  Mi a helyzet a város utcáinak aszfalto-
zásával? 

– Az első fázisban 14 hosszabb utcát le-
aszfaltoztunk, aztán következett a tömbház 
negyed és még néhány utca. Jelenleg 22 utca 
van leaszfaltozva, és még 20 kisebb utca vár 
aszfaltburkolatra. Az aszfaltozási terv elké-
szült, a tanács tavaly elfogadta a határozatot, 
most keressük a pénzügyi forrásokat, ahon-
nan le tudjuk hívni a szükséges pénzösszeget. 
Ha ez megvalósul, akkor mondhatjuk, hogy 
infrastrukturális szempontból készen va-
gyunk. Viszont ott van még Bözöd!  Megvan 
az odavezető út, s ahogy az idő engedi, lete-
rítik a koptatóréteget is. Bözödön belül van 
még egy megyei érdekeltségű út, kb. 3 km 
hosszú, amely átszeli a falut Gagy irányába. 
Ezt a megyei tanács gondozza, jó volna 2020-
ig  erre is aszfaltréteget húzni. A többi utcát 
nekünk kell modernizálnunk, bár ez rontani 
fogja a falu hagyományos képét. De a lakos-
ság igényli! Ezt is meg kell oldani 2020-ig...

Egy másik fontos feladat az iskolák felújí-
tása. Kész van egy komoly iskolatervünk a 
Dózsa György úti iskolának a kibővítésére. A 
meglévő épületet L alakban bővítenénk. Ösz-
szesen 18 osztályterem lenne az épületben, 
ahol nyolcadik osztállyal bezáróan tanulná-
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nak a gyerekek. A tervben szerepel még egy 
120 fős étkező is. Készen van a bölcsőde-óvo-
da terve, amely a volt útügy épületében len-
ne. A bölcsőde megvalósításánál felvetődött 
annak a lehetősége, hogy magánvonalú be-
fektetéssel oldjuk meg. Megvannak a tervek, 
várjuk az európai finanszírozási lehetősége-
ket. Fel kell újítani a meglehetősen leromlott 
állapotban lévő líceumi épületeket, a borzal-
mas állapotban lévő tornatermet. Mindeze-
ket akár európai, akár hazai pénzforrásokból 
– 2020-ig. Nem merem azt mondani, hogy 
addigra be is fejezzük, de legalább el kell kez-
denünk. Jelenleg, sajnos, nem jó a kapcsolat 
az önkormányzat és az iskola vezetősége kö-
zött, pedig elengedhetetlen lenne a fejlesztési 
tervek megvalósítása érdekében. Reméljük 
– ha hamarabb nem –, de következő tanév-
től változik ez a helyzet. Ehhez viszont szük-
séges egy normális kommunikáció a szülők, 
az önkormányzat és a pedagógusok között, 
ami jelenleg hiányzik, és ez nem viszi előre az 
oktatás ügyét. Régebb a környező falvakból 
ide jöttek tanulni a gyerekek, most sok szü-
lő viszi más iskolába gyerekét… Úgy tűnik, 

van egy réteg, amelynek az a célja, hogy felhí-
guljon Erdőszentgyörgyön az oktatás.  De re-
méljük, hogy ez is megoldódik... Felvetődött 
annak a lehetősége, hogy pályázzunk egy 
teljesen új sportcsarnok megépítésére, amire 
nagy szüksége lenne a városnak, van is rea-
litása a pénzügyi forrásoknak, viszont terü-
leti gondokkal küszködünk, nincs az önkor-
mányzatnak olyan területe, amely alkalmas 
lenne az építésre. De keressük a megoldást! 
A kórház épületét is rendbe kell hozni. Jelen-
leg a kórház egyik szárnyát béreljük a tulaj-
donostól, aki visszaigényelte az épületet. Azt 
latolgatjuk, hogy vásároljuk meg, vagy épít-
sünk újat. A kórházról elmondhatjuk, hogy 
sikerült működését gazdaságossá tenni. Míg 
korábban a legutolsó kórházak közé sorolták 
az országban, mára az önkormányzatnak már 
nem kerül pénzbe a fenntartása. 

– Mit terveznek még?
–  Kész van a volt mozi terem átalakítási 

terve. Kibővítjük a meglévő termet, mint-
egy 400 főt befogadó rendezvényterem-
mé, mellette korszerű konyhát, felszolgáló 
részleget alakítunk ki. Ha ez megvalósul, 

akkor minden esküvő, bál, evéssel-ivással 
együtt járó rendezvény ebben a teremben 
zajlik le, és a nagyterem megmarad szín-
házi vagy más kulturális rendezvények szá-
mára. Távlati terv az is, hogy itt egy olyan 
konyhát alakítsunk ki, amely ellátja a város 
minden étkezdéjét. Jelenleg 3 konyha mű-
ködik a városban: az iskolában, az óvodá-
ban és a kórházban. Egy közös konyhából 
el lehetne ezeket látni, valamint a külső 
igényeket is, catering formában. Ez így gaz-
daságosabb lenne, de ugyanakkor lehető-
séget adna újabb munkahelyek létesítésére. 
Az elmondottakon kívül, van még egy sor 
olyan dolog, ami lehetővé teszi, hogy az inf-
rastruktúra mellett stabil lábakon álljon az 
adminisztráció is. Próbáljuk az önkormány-
zatot tehermentesíteni azoktól a feladatok-
tól, amelyeket felvállaltunk 2012-ben, de ez 
valószínű, csak 2020-ra teljesül…

– Az olvasók nevében köszönöm, hogy meg-
osztotta az önkormányzat terveit. Kívánom, 
hogy megtalálják a pénzügyi források megszer-
zésének módját  e  szép tervek megvalósításá-
hoz. 

A Dózsa György úti nyolcosztályos iskola felújítási terve

Kórházi tapasztalataimból
– Kibédről érkeztem, a családorvos 

utalt be a kórházba – mondtam a szolgála-
tos asszisztensnőnek 2016. november 21-én 
Erdőszentgyörgyön, aki készséggel vette át a 
beutalót, s az orvosi szobába sietett.

– Tessék mondani, mi a panasza? – kér-
dezte az orvosnő, és mindjárt kísért is a 2. 
kórterembe. Ez délután 1 és 2 óra között tör-
tént. 

Megkezdődött a kezelés. Tizenhét napot 
töltöttem a kórházban. Nem volt kellemes a 
kezelés – mindennapos perfúzió –, de annál 
kellemesebbek voltak a betegellátási körül-
mények. Dr. Vásárhely Imola-Klára orvosnő 
kedvessége, biztató szavai, meleg tekintete, 
embersége, azaz betegekhez való viszonyu-
lása mindannyiunkkal éreztette: jó kezekben 
vagyunk. Szolgálati ideje leteltével, távozása 
előtt rendszerint még végigjárta a kórter-
meket, hadd lássa saját szemével, rendben 
van-e minden, van-e kérdése, kérése vala-

melyik betegnek. Sőt távollétében is gondolt 
a betegekre. Elvárta, hogy ha a beteg állapo-
ta nyugtalanító, telefonon hívják fel az asz-
szisztensnők. Ilyennek is voltam tanúja. És 
azt hiszem, az orvosnőt kiváló asszisztensek, 
nővérek segítik. Tapasztalatom szerint igazi 
szakértelemmel, felelősségérzettel végzik ők 
is munkájukat, pedig nem egyszerű dolog 
a 24 órás munkaidő! Az éjszakai ügyeletes 
orvosok lelkiismeretességéről is meggyő-
ződhettünk. Életem folyamán – 75 év – sok 
kórházban voltam beutalt beteg. Sok tapasz-
talatot szereztem ezen a téren is, de dr. Vá-
sárhely Imola orvosnőhöz hasonlóval ritkán 
találkoztam. Már a megjelenése is gyógyító-
an hatott rám. 

A kórházban rend és tisztaság. Csupán 
egyes betegek magatartásában találtam kifo-
gásolni valót, de az asszisztensek és a nővérek 
még velük is végtelen türelemmel foglalkoz-
tak. Arra gondolok, méltányolja-e eléggé az 

állam az egészségügyben dolgozók áldoza-
tos munkáját? Aligha! Az erdőszentgyörgyi 
kórházban nagy gondot fordítanak a betegek 
étkeztetésére is. Finom, ízletes és változatos 
ételeket kaptunk. Hát még az ételek felszolgá-
lása! Ezt is az asszisztensek, nővérek végezték. 
Sajnos, nem ismerem a szakácsnőt, de isme-
retlenül is kívánok neki jó egészséget, hadd 
örvendeztessen meg még sok beteget finom 
főztjével.

Tudom, évekkel ezelőtt keményen küz-
dött a város a kórház megmaradásáért. Hála 
Istennek, nem hiába! Áldja Isten mindazo-
kat, akik a környék betegeiért fáradtságot 
nem ismerve dolgoznak! 

Sok beteg nevében írom le: Köszönjük! 
Köszönjük! Köszönjük!  

 Mátyus Ilona, 
nyugalmazott tanítónő
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Párhuzamos beszélgetések
 

  Zsemberovszky Márta

A múlt júniusi választások során az a szerencsés 
eset állt elő, hogy Bözödről két új képviselő 
jutott be az erdőszentgyörgyi tanács testületébe. 
Most, néhány hónappal a beiktatásuk után 
mindkettőjüktől ugyanazokra a kérdésekre 
kértem választ. 

Fülöp Zoltán, 
 éves, földmves, gazdálkodó

– Örülsz, hogy megválasztottak?
– Előzőleg már évekig falufelelős 

voltam, és sok falustársam kért és 
bíztatott, hogy jelöltessem magam 
a tanácsosi választásokra. Annak 
fogok örülni, ha hasznára lehetek a 
falumnak.

– Milyen vezetői értékeid vannak, 
amiket a falu képviselőjeként és veze-
tőjeként kamatoztatni tudsz? Mik a 
gyengeségeid?

– Itt születtem, és itt is éltem 
egész életemben. Úgy ismerem a 
falut és határát, mint a tenyeremet. 
Itt mindenki rokon, barát, szomszéd 
nekem, nem megyünk el egymás 
mellett anélkül, hogy ne beszélnénk, 
és értjük egymás szavát. Békeszerető 
ember vagyok, nagyon nehéz velem 
összeveszni, de az igazságot nem 
hagyom, mindig kimondom. Alap-
vetően nem szeretek a tömegből ki-
tűnni, otthonülő természetem van, 
de tudom, hogy ezt most tanácsos-
ként nem tehetem meg.  

– Milyen hosszabbtávú célok el-
érése érdekében kívánsz dolgozni az 
elkövetkező négy évben?

– A polgármesterrel már egyez-
tettünk arról, hogy a falu minden 
utcájának leaszfaltozása, a központi 
vízellátás és esetleg a szennyvíz elve-
zetése, illetve a vendégház korszerű-
sítése valós igény, és dolgoznunk kell 
a megvalósításán. A falu jelenlegi 
formájában való fennmaradásához a földműves és gazdálkodó társaim-
nak megbízható jövedelemforrásra van szükségük, amit én a tejfelvá-
sárlás visszaállításában, illetve a megbízható központi húsfelvásárlásban 
látok.

– Most, hogy ketten vagytok, hogyan fogtok együtt dolgozni? Mi lesz a 
munkamegosztás, különösen a falumunkák szervezésében, irányításában 
és ellenőrzésében?

– Én úgy tervezem, hogy mindent megbeszélünk, és megtaláljuk a 
közös hangot. Alkalmanként felosztjuk, hogy ki mit csinál és miért fe-
lelős.

– Hogyan képzeled/akarod a bözödi helyi tanácsosok munkáját job-
bítani?

– Olyan embereket lenne jó bevonni a faluvezetés munkájába, akik-
nek különböző a véleményük, és különböző területeken szeretnének 
dolgozni. Ideális lenne, ha több jelölt közül a falusiak titkos szavazás-
sal eldönthetnék, hogy kik képviselik majd legjobban az érdekeiket. Én 
legalább 11 fős tanácskozó testületet tartok leghatásosabbnak. Nagyon 
fontos, hogy minden bözödi ember megtudhassa, miről volt szó a gyű-
léseken, ezért a jegyzőkönyvet mindig ki kell tenni a hirdetőtáblára az 
ülések után. 

Fazakas Levente, 
 éves, helyi unitárius lelkész

– Örülsz, hogy megválasztottak?
– Az nagy öröm, hogy most ketten képviselhetjük Bözödöt az 

erdőszentgyörgyi vezetőtestületben. Az is öröm lesz, ha négy év után 
elmondhatjuk, hogy jól dolgoztunk. Azért jelöltettem magam, mert 
vannak ötleteim, és energiám is van, hogy azokat megvalósítsam a falu 
érdekében.

- Milyen vezetői értékeid vannak, amiket a falu képviselőjeként és ve-
zetőjeként kamatoztatni tudsz? Mik a gyengeségeid?

– Szerintem az erősségem és a gyengeségem is abból ered, hogy pap 
vagyok. 16 éve szolgálok Bözödön, és az egyházi munkában szerzett 

tapasztalataimat hasznosíthatom a tanácsosi 
feladatok elvégzésében. A közelmúltban több 
olyan közösségépítő és szervező kurzuson vet-
tem részt, ami hasznos lehet a faluban végzendő 
munkámban. Persze a papnak, mint olyannak 
sajátos megítélése van az emberek fejében, ami 
nem esik egybe a tanácsosi szerepkörrel.

– Milyen hosszabbtávú célok elérése érdekében 
kívánsz dolgozni az elkövetkező négy évben?

– Erdőszentgyörgyön beszéltünk már arról, 
hogy a tanács a központi vízhálózatok keresztül 
a falu vízellátásának biztonságát is szolgálná a 
jövőben, és persze a falu minden utcájának asz-
faltozásáról is szó esett. A vendégház felújítását is 
tervezzük, csak még a működési célokat kell pon-
tosan meghatározni. Ahhoz, hogy a falu hosszú 
távon megmaradjon, pénzkereseti forrásokat 
kell találni. Egyik lehetőség, hogy a megtermelt 
mezőgazdasági termékek fölöslegét, mondjuk 
„bözödi termék” néven, közösségi szervezésben 
a városi piacon értékesítsük. A fakitermelés egy 
kis fűrészüzemmel kb. 10 embernek adna állan-
dó munkát. A turizmus is jó ötlet, ha Bözöd meg 
tudja találni a saját, egyéni karakterét. A turiz-
mussal járó munkákat együttdolgozva és mun-
kamegosztással kellene megszervezni.

– Most, hogy ketten vagytok, hogyan fogtok 
együtt dolgozni? Mi lesz a munkamegosztás, külö-
nösen a falumunkák szervezésében, irányításában 
és ellenőrzésében?

– Az együttműködés nagyon fontos. Több 
embernek mindig könnyebb a legjobb megol-
dásokat megtalálni. Azt már elhatároztuk, hogy 
minden hónapban összeülünk, de a munkameg-
osztás még nem forrt ki.

– Hogyan képzeled/akarod a bözödi helyi tanácsosok munkáját job-
bítani?

– Hadd, induljak ki a kívánt végeredményből: a bözödi kis tanácso-
soknak bizonyos dolgokról dönteniük kell, majd megszervezni, megva-
lósítani, a végén pedig értékelni az elvégzett munkát. Én rajtam, a tár-
samon és a falufelelősön kívül még 4-6 olyan embert tartok ideálisnak, 
akikkel a tanácskozásokon együtt tudok dolgozni. Ezen kívül még kb. 
20 embert szükséges magunk mögött tudni, akikre biztosan számítha-
tunk a munkák elvégzésében. A bözödi falutanácsosok jelölésének és 
választásának módszerét, szervezeti felépítést a februári falugyűlésre ki 
kell dolgoznunk.

– Hogyan fogod megoldani, hogy mivel unitárius lelkész vagy, a más 
vallásúak is igaz képviselőjüknek tartsanak?

– Ha papként segíthetek bárkinek is a faluban, akkor segítek. Ha 
tanácsosként tudok segíteni, akkor úgy segítek. Gondolkoztam, hogy 
hirdessek-e ki fogadóórát minden hétre, de talán jobb, ha csak azt mon-
dom, hogy bármikor nyitva az ajtóm mindenki számára. Egyházam 
minden családját évente meglátogatom; azt hiszem, jó ötlet lenne ezt a 
falu minden családjára kiterjeszteni.

– Zoli, Levente, köszönöm a beszélgetést.
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A bözödi unitárius 
egyházközösség 2016-os 

tevékenységéből
„Mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való jótéteményéért?” Zsoltárok 

116,12

Egyházközségünk életében is sor kerül az elmúltakról 
való száma dásra, valamint a jövő felé kitekintésre. 

S zámba véve az elmúlt év történéseit, megállapítható, hogy voltak annak 
felemelő, de ugyanakkor szomorú pillanatai is. Keresztelési szertartásra 

öt alkalommal került sor, három ifjú tett hitéről bizonyságot a konfirmáció 
alkalmával, két alkalommal részesült ifjú pár egyházi áldásban, viszont tizen-
kétszer kellett koporsó mellett állva osztozni azok fájdalomban, akik örökre 
eltávozott szeretteiket siratták. Voltak ünnepélyeink, amikor a gyermekek 
versekkel, énekekkel tették emlékezetesebbé istentiszteletünket. Nőszövet-
ségünk tagjai az ünnepélyek után szeretetvendégséggel hálálták meg a gyer-
mekek fáradozását. Ajándékukat fizesse meg szeretetével a gondviselő Isten! 
Most is adódott lehetőségünk arra, hogy gyermekeink egy hétig táborozza-
nak. Ehhez is nagyon sok ember munkájára volt szűkség, és örömmel mond-
hatjuk, segítő kezekben nem volt hiány. E helyen is szeretném megköszönöm 
fáradozásukat. Családnapunk is újabb sikerként könyvelhető el. E nap során 
hálát adtunk Istennek a templomban, majd a sportpályán folytatódott vetél-
kedőkkel és közös étkezéssel a családi nap. Ezen a napon is sokan voltunk 
együtt. Közmunkáink során nem csak az adott feladat elvégzése volt a cél, ha-
nem igyekeztünk közösséggé kovácsolódni. A hívek adományából elkészült 
az egyházközség új úrvacsorai kelyhe. Pécsi János, valamint a Gondviselés 
Segélyszervezet adományából szeretetcsomagot osztottunk a 70. életévüket 
betöltött, valamint fogyatékkal élő egyháztagjainknak. A zsoltáríróval tesszük 
fel a kérdést: „Mivel fizessek....?” Nem fizethetünk mással, mint az egymás 
iránt megélt szeretettel, tisztelettel, embertársaink megbecsülésével, a közös-
ség építésével. A közösség alkotója az egyén, aki fontos szerepet tölt be a kö-
zösséggé alakulás folyamatában. Kívánom tehát, hogy épüljön a közösség, és 
fejlődjön az egyén! Isten jótéteményeire biztosan számítva, meg kell tervez-
nünk az új évet is, s a terveket az ő segítségével meg kell valósítanunk. Adjon 
Isten ehhez bölcsességet, erőt, egészséget és kitartást! 

  Fazakas Levente

Betlehemezés Bözödön, 2016

Új könyv 

Megjelent a bözödi Szakál Jolán első kötete. A 
szerző Bözöd szülötte, és most is ott él. Mindig sze-
rette a verseket, maga is szívesen verselgetett, de 
sok-sok Bözödhöz és a falu embereihez kapcsoló-
dó történetet is írt. Ezeket az írásait olvashatja az 
érdeklődő a most megjelent Itt vannak… című kö-
tetében. A könyvet megvásárolhatják a szerzőtől, 
ára 15 lej.

Meghívó a bözödi 
kosaras bálba

2017. március 11-
én, este 8 órától a 
bözödi művelődési 
otthonba várunk 
minden házas-
párt, jegyespárt 
és párt! Hívhatja 
rokonait, barátait 
és baráti társasá-
gát.

A gagyi házas-
emberek műked-
velő színjátszó 
csoportja bemu-
tatja  Rejtő Jenő 
A háremőr, valamint 
Adóbevallás című 
darabjait. Fellép a székelykeresztúri Vadrózsák 
néptáncegyüttes. A zenét az Exclusive Táncze-
nekar biztosítja!

Belépő 30 lej páronként. Előzetes bejelent-
kezéssel 10 fős csoportok részére asztalfoglalás 
is lehetséges.  Igényelni lehet vacsorát előzetes 
bejelentéssel 15 lejes áron. Jelentkezni március 
6-ig lehet. A szervezők minden résztvevő számá-
ra kávét biztosítanak.

Érdeklődni a következő telefonszámokon lehet: 
Kádár Jolán: 0726/365-579; 0265/433-020

Fazakas Angéla: 0761/602-927; 0265/433-002
Mindenkit szeretettel várunk!!!
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Birkózás 

Lőrincz Márton 
emlék-rangadó

  Kozma Jenő, edző 

K orondon, 2017. január 21-én XVII. 
alkalommal tartották a nemzetközi 

szabadfogású birkózó tornát, Lőrincz Már-
ton, a 1936-as olimpia birkózóbajnokának 
emlékére. A versenyen 19 csapat vet részt 
228 sportolóval. Magyarországról 7 csapat, 
Moldova és Ukrajna 1–1 csapattal, a hazaiak 
közül a Maros megyei Sportiskola, Mureşul 
Sportklub, a regeni Sportiskola, a segesvári 
Spartacus, Nyárádszereda, Erdőszentgyörgy, 
Gyulakuta, Oneşti, Sepsiszentgyörgy, Kolozs-

vár, Székelyudvarhely, a brassói Dinamo és a 
házigazda, Korond birkózói mérték össze ere-
jüket, tudásukat. 

Nyárádszeredából Kodok István bronzér-
mes lett, Molnár Sándor és Márton Izabella V. 
helyen végeztek. Gyulakutaról Balogh Barba-
ra bronzérmes lett. Erdőszentgyörgyről Pop 
Sergiu ezüstérmet, Asztalos Alexandra bronz-
érmet vívott ki magának, Cifrea Daria az 5., 
Csizmadi Zsigmond az 5., Bakó Lóránd a 6.  
helyet szerezte meg. 

Kozma Jenő és csapata

Tábla

Két pap álldogál az országút szélén, 
kezükben egy tábla: „Közel a vég! Fordulj 
vissza, míg nem késő!”

Arra jön egy autós, mutatják neki a táb-
lát, az pedig dühösen kikiált a kocsiból:

– Hagyjatok békén, szentfazekak! – és 
továbbhajt.

Tíz másodperc múlva hatalmas fékcsi-
korgás, majd egy hangos csobbanás hal-
latszik.

Azt kérdezi egyik pap a másiktól:
– Nem lenne jobb, ha azt írnánk a táb-

lára, hogy a híd leomlott?

Hittanórán

A pap hittanórán a gyerekeknek a hit-
ről beszél, és arról, hogy aki Jézusban hisz 
és becsületesen él, az majd a Mennybe jut. 
Végül felteszi a kérdést:

– Tehát, gyerekek, hová fogunk majd 
kerülni?

– A Mennyországba.
– És milyennek kell lennünk, hogy oda-

jussunk?
– Halottnak.

Miatyánk

Meggyónt a paraszt, a pap feloldozza, 
és rendel öt Miatyánkot penitenciának.

A paraszt elköszön:
– Viszontlátásra, atyám!
– Szervusz, fiam.
– Viszontlátásra, atyám!
– Szervusz, fiam.
– Viszontlátásra, atyám!
– Mondd, fiam, te bolond vagy? Minek 

köszönsz annyiszor?
– Látja, atyám, háromszor köszöntem, 

és már hülyének néz. Mit fog szólni az Úr-
isten öt Miatyánkhoz?

Kínában

– Apu, az igaz, hogy Kínában sok fér-
fi úgy nősül, hogy nem is ismeri előtte a 
lányt, akit elvesz?

– Nem csak Kínában van ilyen, fiam. Ez 
bárkivel megtörténhet, bárhol!

 Hogy hívják?

– Hogy hívják az olyan asszonyt, aki 
minden éjjel tudja, hogy hol a férje?

– ???
– Özvegynek.

Csók

Az igazgató dühösen így szól a titkár-
nőjéhez:

- Jucika, ki mondta magának, hogy azért 
mert a karácsonyi partin meg akartam csó-
kolni, elhanyagolhatja a munkáját?

- Az ügyvédem.

Álmatlanság

– Képzelje, mama, egész éjjel le se hunytam a szemem. – panaszolja a vő az anyósá-
nak. – Van ötvenezer forint adósságunk, és nem tudom, hogyan fizessük vissza.

– Hát miért nem szóltál nekem, fiam?
– Miért, mama, talán adott volna ötvenezer forintot?
– Nem, de egy altatót, azt igen.

Ész

– Istenem! – sóhajt fel a feleség egy reggel. – Úgy érzem, teljesen elment az eszem!
A férj felnéz az újságjából és így szól:
– Nem vagyok meglepve, 20 éve minden nap osztod nekem!

Csillagok

Múlt éjjel feküdtem az ágyamban, a csillagos eget bámultam, és eszembe ötlött egy 
gondolat:

„Vajon hová a fenébe tűnt a plafon?”
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Újra kitzik a székely 
és a magyar lobogót Erdszentgyörgyön 

Március 15-től ismét lobogni fog a szé-
kely és a magyar zászló Erdőszentgyörgy 
főterén, az RMDSZ-nek székhelyet adó 
egyházi ingatlan homlokzatán. Csibi Attila, 
RMDSZ-elnök azok után döntött a zászlók 
visszahelyezéséről, miután kézhez kapta a 
törvényszék jogerős ítéleteknek az indok-
lását.  A törvényszék eltörölte azt az ötezer 
lejes bírságot, amelyet a prefektúra 2015 
januárjában szabott ki Csibi Attilára, mert 
nem volt hajlandó eltávolítani a zászlókat 
az RMDSZ székházáról. Az erdőszentgyörgyi 
RMDSZ-elnök fellebbezését tárgyaló Maros 
megyei törvényszék végleges ítéletében 
megsemmisítette a prefektusi hivatal jegy-
zőkönyvét, és eltörölte az ötezer lejes pénz-

bírságot. A jogerős ítélet szerint akár most is 
kitűzhetnék a jelképeket, de mégis március 
15-re időzítették az eseményt, hogy üze-
netértéke is legyen. Nemzeti azonosságunk 
jelképeit ünnepélyes keretek között fogják 
visszahelyezni. Csibi Attila így összegezte az 
eseményt: „Egy lépés a normalitás felé. Nem 
attól vagyok boldog, hogy megnyertünk egy 
pert, hanem attól, hogy egy olyan végleges 
bírósági döntés született, amely kimondja, 
hogy jogszerűen használtuk a nemzeti szim-
bólumainkat. Akár tetszik, akár nem, be kell 
látnunk, hogy e két nép együttélésre ítélte-
tett, el kell jönnie annak az időszaknak, ami-
kor a szimbólumhasználat nem üldöztetésre 
ad okot, hanem kölcsönös tiszteletre.

A farsang jegyében – kabaré, eladások

A felújított művelődési otthonban január-
ban láthatta az erdőszentgyörgyi közönség 
a Gruppen-Hecc társulat kabaréját. Február 
24-én 19 órától újabb előadáson vehettek 
részt a klasszikus kabaré kedvelői. A Hahota 
színtársulat vendégszerepelt a művelődési 
házban a Ha betéved – nem téved című ka-
baréjával. Rendező Kovács Levente. Főbb 
szerepekben: Puskás Győző, Székely M. Éva, 
Ritziu Ilka-Krisztina, Gönczy Katalin, Cseke 
Péter, Kelemen Barna, Szőllősi P. Szilárd.

    

Kosarasbál Erdszentgyörgyön

Az erdőszentgyörgyi Művelődési Házban 
a helyi RMDSZ 26. alkalommal szervezte 
meg a hagyományos farsangi bált. Bár a 
rendezvény a 27. lett volna, de 2016-ban 
elmaradt, mivel felújítás alatt állt a helyi 
kultúrotthon, az idén azonban folytatták 
a hagyományt. A rendezvényen nem csak 
házasok vettek részt, hanem az idősektől a 
fiatalokig, mindenki. A lényeg az volt, hogy 
jól érezzék magukat, felszabadultan együtt 
mulasson idős és fiatal, feltöltődve a soron 
következő hétköznapi feladatokra.  A far-
sangi bálra február 4-én, szombaton este 8 
órától került sor. A rendezvényen közel 250 
ember vett részt. Az eddigi évekhez hason-
lóan a 15 lejes belépő egy tombolajegyet 
is magába foglalt. A sok értékes és érdekes 
nyeremény mellett a fődíj egy hajdúszo-

boszlói wellness hétvége volt, két személy 
részére. A jó hangulatot Győrfi László és 
zenekara biztosította, emellett több kul-
turális műsorral is készültek a szervezők. A 
Naplemente Idősek Klubja – amely idén ün-
nepli megalakulásának 10. évfordulóját – az 
eddigi évekhez hasonlóan bekapcsolódott 
a báli készülődésbe. A szervezők kérésére 
több mint 100 fánkot sütöttek, este pedig a 
bálozókat rövid előadással is szórakoztatták. 
A báli hangulatot fokozta a Marosán Csaba, 
kolozsvári színművész által összeállított elő-
adás egy részlete is, amelynek címe Szerelmi 
tanácsok elődeinktől, avagy Erotika és sze-
xualitás a magyar néphagyományunkban. 
Az erdőszentgyörgyi gyerekek, a Százfonat 
Szociokulturális Egyesület tagjai tánccal és 
énekkel szórakoztatták a bálozókat. 

Ingyen fogas akció városunkban is

A kemény tél városunkban is jótékonysági akcióra késztette a la-
kosságot. Joó Ildikó kezdeményezésére itt is megjelent az Ingyen 
fogas akció. Az üzlete előtt álló fogasra felakaszthatta bárki az álta-
la nem használt meleg, téli holmit, a rászorulók pedig ingyen elvi-
hették a számukra szükséges ruhaneműt. Sokan hoztak jó meleg 
holmit, és amilyen ütemben hozták, úgy fogyott is. A kezdeménye-
ző és a hozzá csatlakozók ezzel a kezdeményezéssel sok rászoruló 
emberen segítettek, és megelégedéssel láthatták azt az örömet, 
amit embertársaiknak szereztek. Gratulálunk a kezdeményezők-
nek és mindazoknak, akik felkarolták azt! Reméljük lesz még ha-
sonló kezdeményezés városunkban!

HÍREK • TUDÓSÍTÁSOK • RÖVIDEN

Arany János-
szavalóverseny 

és emlékév 
az OSZK-ban

A z Országos Széchényi Könyvtár 
az Arany János születésének 200. 

évfordulója tiszteletére a Magyartanárok 
Egyesületével és a Magyar Olvasástársa-
sággal együttműködve szavalóversenyt is 
hirdet magyarországi és határon túli ma-
gyar felső tagozatos (algimnázium) és kö-
zépiskolás (főgimnázium és szakiskolák) 
diákok számára. 

„Te aranyok Aranya!” 
– Arany János-

szavalóverseny 

A verseny fővédnöke Kányádi Sándor 
költő. A verseny háromszintű lesz. Minden 
iskola egy-egy diákot – saját házi versenye-
ik győzteseit – nevezhet két korcsoportban. 
Az iskolák által nevezett diákok a területi 
döntőkön vesznek részt – várhatóan 2017. 
október 14. és november 17. között. A terü-
leti döntőkből 3–3 diák kerülhet az orszá-
gos döntőbe, amelyet 2017. november 25-
én egy egész napos tematikus rendezvény 
tartanak az Országos Széchényi Könyvtár 
dísztermében Budán, a Várban. 

Az országos döntő zsűrijének elnöke 
Molnár Piroska színművész, a nemzet mű-
vésze. 

A diákok nevezését az iskoláknak 2017. 
október 2-ig kell elküldeniük a területi 
döntő színhelyének címére. Minden ver-
senyző két Arany-művel, ill. részlettel ké-
szül. Az egyiket a mindkét korosztálynak 
külön-külön megadott listából kell kivá-
lasztania, a másik, a szabadon választott 
mű, lehet Arany János bármely műve, ill. 
annak részlete. 

A szabadon választott mű időtartama 
ne legyen több 6–7 percnél, de rövidebb, 
2–3 perces szövegek ugyanolyan eséllyel 
szerepelhetnek.
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HIRDETÉSEK

a pim arany-pÁlyÁzatai 
diÁkoknak

A Petőfi Irodalmi Múzeum Arany János születésének 200. év-
fordulója alkalmából kiállítást rendez, mely a tervek szerint 2017 
májusában nyílik. A PIM az időszaki tárlathoz kapcsolódóan két 
pályázatot hirdet a fiataloknak, mindkettő nyerteseinek felajánlva 
a lehetőséget, hogy műveik bekerülhetnek az Önarckép álarcok-
ban című emlékkiállításba. 

A pályázatok célja, hogy a diákok számára élményszerűvé te-
gyék Arany János életművének lenyűgöző sokszínűségét, felszínre 
bukkanjanak az életmű „meglepőbb” elemei, felvillanjanak a költő 
ismeretlen jellemvonásai. 

1. pályázat: 200 év – 200 üzenet Arany Jánosnak. Arany János 
bármely alkotását maximum (leütésekkel együtt) 200 karakterben 
kell összefoglalni. 

Korosztály: 12–18 évesek. 

2. pályázat: #Arany2017 – Arany János Letészem a lantot, vagy 
Epilógus című versét kell a költőhöz méltó, szellemes és találó mó-
don parodizálni (a versforma és szerkezet megtartásával). 

Korosztály: 14–18 évesek.

Önsegélyző Pénztár MINDENKINEK !Önsegélyző Pénztár MINDENKINEK !
Elnyös segítségnyújtás 

a Küküll menti lakosságnak !
Függetlenül a társadalmi hovátartozástól, nyugdíjas, vagy an-

nak még alkalmazásban lévő hozzátartozója, vagy az egyesülettel 
szimpatizaló személy, bárkinek biztosítani tudunk  3000 lejig visz-
szaterítendő segélyt (kölcsönt) havi 2 %-os kamattal. A futamidő 
12 hónap, törleszteni lehet a hónap bármelyik munkanapján az 
Önsegélyző Pénztár székhelyén vagy a körzeti pénztárosoknál. 
Tagjaink számára szemüveg és fogprotézis csináltatási költségei-
hez bizonyos százalékban hozzá tudunk járulni. Az Önsegélyző 
Pénztár tagjainak elhalálozása esetén temetkezési segélyt biztosí-
tunk az elhunyt tagsági régiségének arányában a befizetett tagdíj-
alapon kívül.

A fenti kedvezmények feltételei: 
- A kérelmezőnek egyesületi tagsággal kell rendelkeznie 
- Egyet kell értenie az egyesület alapszabályzatával
- Rendszeresen kell fizetnie a tagsági díja, valamint a hozzá-

járulást
Bővebb felvilágosításért hívja a 0265-578208 telefonszámot, 

érdeklődhet a körzeti pénztárosoknál vagy az egyesület székhe-
lyén: Erdőszentgyörgy, Május 1 utca. 2-es szám.

Nyári táborok Nyári táborok 

Harangláb Kulturális Egyesület, 
táborozási lehetőséget kínál 

Nyárádszentsimonban, 

9–13 év közötti kalandvágyó gyerekek számára, két  turnusban, az 
első június 25–30. a második július 16–21.között. Mindenik tur-
nusban 10–12 gyermek vehet részt. 

Jelentkezési határidő május 1. 
Részvételi díj 650 lej – 45.000 FT. 

A táborozó gyerekek még érintetlen, egészséges környezetben 
ismerkedhetnek a vadon élő állatokkal és a faluban létező hagyo-
mányos gazdaságokkal. 
A tábor célja a természeti környezet megismerése,vadászati alap-
ismeretek elsajátítása és a kreativitásfejlesztése. 
A szervezők feladatuknak tekintik  a fiatalok környezettudatos ne-
velését, melynek során a természet megismerőivé és védelmező-
ivé válnak. 
A tervezett programok között a következők szerepelnek: 

• természetjáró túrák,  
• nyomkövetés vadászkutyával, 
• túlélő technikák a természetben, 
• menedéképítés, 
• tűzgyújtás, 
• kézműves foglalkozások természetes anyagokból (nemeze-
lés, agyagozás, fafaragás), 
• batikolás, 
• íjászat, 
• gyógynövény túra, 
• látogatás a közeli esztenára lovas kocsival stb.

A Bodor Péter Művelődési Egyesület 
augusztus 5–15. között 

szervezi meg a XII. nyári színjátszótáborát Kőrispatakon.

 Jelentkezni lehet a 074667318-as telefonszámon 
Kovrig Magdolnánál 2017. június 15-ig. 


