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Sport

A pénteki magyar-román és a 
magyar-magyar mérkőzés(ek)ről 
Hároméves fennállása óta első nemzetközi labdarúgó-
mérkőzésén, Budapesten lépett pályára a marosvásár-
helyi PRESSing MÚRE, a Magyar Újságírók Romániai
Egyesületének székelyföldi újságírókból álló csapata.
Az ellenfél a Magyar Sportújságíró Szövetséget (MSÚSZ)
képviselő Magyar Újságíró-válogatott volt. A találkozóra
pénteken, került sor.

Történelmi Vitézi Rend Erdélyben 

„Pártpolitikusok nem lehetnek tagok”

A vitézi tetteket a magyar királyok, majd erdélyi feje-
delmeink is jutalmazták. A Történelmi Vitézi Rendet
vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kor-
mányzója alapította 1920-ban. 1990 után Erdélyben
is megszervezésre kerültek a vitézi törzsek, székkapi-
tányságok. Vayda Domokos ny. református lelkipásztort
Régenszék székkapitányát, a tagok közé való belépés
feltételeiről és a rend helyi tevékenységéről kérdeztük.

>>> 3. oldal >>> 7. oldal

Vélemény

A menekültekről – szubjektíven 

És akkor ideállítanak a mai menekültek. Töme-
gesen, tudatosan, senkitől sem félve. Okoste-
lefonokkal a kezükben. Követelőzve. Nem lehet
tudni, hogy hányan, de nálunk jóval többen.
Mi pedig olyanok vagyunk hozzájuk képest,
mint egy csepp a tengerben. Ráadásul más a
felekezetük, mások a szokásaik, más az érték-
rendjük. Az emberi jogokra hivatkoznak, Né-
metországra pályáznak, menekültstátust kér-
nek. A háború kergette őket ilyen messzire.
Vagy a konjunktúra, amelybe belecsöppentek.
Isten őrizzen attól, hogy mi is hasonló helyzetbe
kerüljünk. Meg is kell adnunk nekik mindent,
ami tőlünk telhető. A képességeinkhez és a po-
litikai helyzetünkhöz mérten. Meg kell tennünk
mindent, ami nem kockáztatja az amúgy is le-
gyengített közösségünk létét. Ami nem járul
hozzá a további hanyatlásunkhoz vagy a vég-
leges felszámolódásunkhoz. 

>>> 3. oldal

Mondom a magunkét

Rekviem az MPP-ért, avagy a
kicsinált alternatíva        

Amikor 2008. március 14-én – második neki-
futásra – végül sikerült hivatalosan is beje-
gyeztetni a Magyar Polgári Pártot, sokan azt
hitték – bevallom: közéjük tartoztam magam
is –, hogy most már végre megvan az RMDSZ
alternatívája. Ami által – elméletileg – bizto-
sított a választás szabadsága az erdélyi ma-
gyarság számára is. Hogy a gyakorlatban végül
másként alakultak a dolgok, az nem kizárólag
az MPP-n múlott, abba vastagon közrejátszott
a választópolgárok tájékozatlansága, a közélet,
a politika iránt egyre nyilvánvalóbbá váló ér-
dektelensége is. 

>4. oldal

„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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A hétvégén tízedik alkalommal szervezik meg Nemzetközi Ku-
tyakiállítást Marosvásárhelyen. A szeptember 12-13-án zajló
Dracula Golden Trophy nevet viselő rendezvény idén ünnepli 
tízéves jubileumát, ám a város kutyakiállításainak sorozatában
ez a 46-ik. Régebben, sok évig a középkori várban kapott helyet
az esemény, de az elmúlt két évhez hasonlóan, idén is a Liget válik
ebparadicsommá, viszont most még nagyobb területen zajlik, és
a jégpálya is a gazdik és a házi kedvencek terepévé alakul. Ezt a
kutyakiállítást nyugodtan nevezhetjük Románia legismer-
tebb, illetve legnagyobb kiállításának: ma már arányaiban
ugyanannyi külföldi, mint belföldi kiállító vesz részt a
rendezvényen, idén is minden kontinensről érkezik
bíró, kiállító illetve kutya Marosvásárhelyre. 
Lokodi Csaba Zsoltot, a Marosvásárhelyi Kutya -
egyesület elnökét kérdeztük.

Nemzetközi Kutyakiállítás

A hűség bajnokai Vásárhelyen 

>>> 3. oldal



A nők iskolája a
Spectrum Színházban

A marosvásárhelyi Spectrum
Színház évadnyitó előadására
várják a nagyérdeműt szeptem-
ber 11-én, pénteken 19 órakor
a színház Rózsák téri székhe-
lyén. A Spectrum Színház legú-
jabb előadását, A nők iskolája
című Molière-darabot láthatják
az érdeklődők Török Viola ren-
dezésében. Az előadást szep-
tember 12-én, szombaton 19
órakor megismétlik. Jegyvásár-
lás a www.biletmaster.ro olda-
lon vagy a helyszínen naponta
10 és 12 óra között, illetve az
előadás kezdete előtt. Telefonos
helyfoglalás a 0744-301875-ös
számon lehetséges naponta 10
és 12 óra között.

Nyitott meditációk 
Marosvásárhelyen

Az Oázis Alapítvány székhe-
lyén, a volt Szív (Emil Dandea)
utca 10. szám alatt minden hét-
főn 18 órától nyitott meditációt
tartanak Sri Chinmoy tanítvá-
nyai. A belépés díjtalan, regiszt-
ráció nem szükséges.

Érdeklődni a 0745-541-937-es
telefonszámon.

Korunk-délután 
a Bolyai téren

Magyarok a szórványlétben
– Magyarok a szétszórtságban
címmel mutatják be a Korunk
című kolozsvári folyóirat szór-
ványlapszámait szeptember
11-én, pénteken 18 órakor a
marosvásárhelyi Bolyai téri uni-
tárius egyházközség tanácster-
mében. Meghívottak: Kovalszki
Péter, az Amerikai Magyarok
Baráti Közösségének elnöke,
Gálfalvi Ágnes, a Lector Kiadó
alapító szerkesztője, Cseke
Péter, a Korunk szórványlapszá-
mainak szerkesztője. A helyszí-
nen a Korunk kiadványai, illetve
Cseh Tibor Csernátontól a Re-
ménység taváig című kötetének
példányai is megvásárolhatók.

GBOB Romania 
2015. erdélyi elődöntő

A Global Battle of the Bands
(Együttesek világversenye) ma-
rosvásárhelyi elődöntőjét tart-
ják a marosvásárhelyi Sinaia
utcai Jazz Clubban szeptember
10- én, csütörtökön éjfélkor. A
versenyt több mint 30 ország-
ban és öt kontinensen szervezik
meg, a GBOB bármilyen zenei
stílust képviselő zenekaroknak
szól, népszerűségüktől függet-
lenül. A vásárhelyi elődöntőbe
feliratkozott zenekarok: 1st At-

tempt (Székelyudvarhely), Es-
cape (Marosvásárhely), FAN
(Brassó), GiS (Beszterce), Indie
Folker (Kolozsvár), Jam Station
(Marosvásárhely), Paradigm
(Marosvásárhely), The Pinwhe-
els (Marosvásárhely). A romá-
niai döntőbe egyetlen együttes
juthat el.

Katona Szabó Erzsébet 
tárlata a Bernády Házban

Bőrkollázsok címmel nyílt
egyéni tárlat Marosvásárhelyen
Katona Szabó Erzsébet, Fe-
renczy Noémi-díjas textilmű-
vész és látványtervező
munkáiból. A Gödöllői Iparmű-
vészeti Műhely vezetője, a Ma-
gyar Művészeti Akadémia tagja
1983-as magyarországi áttele-
pülése óta először mutatkozik
be önálló kiállításon ifjúkora vá-
rosában, ahol a művészeti kö-
zépiskolában kezdte művészeti
tanulmányait. A gobelinművé-
szet hagyományait és újító tö-
rekvéseit sajátosan ötvöző
alkotó figyelme a 2000-es évek-
ben fordult a bőr felé, ezt tük-
rözi a Bernády Ház földszinti
galériájában közönség elé ke-
rülő reprezentatív válogatás. A
tárlat szeptember 16-ig tekint-
hető meg.

A falu lelke – fotókiállítás

A Marx József Fotóklub tag-
jainak A falu lelke című közös
tárlata tekinthető meg a Ber-

nády Ház emeleti galériájában.

Festészeti 
és mozaikkiállítás

A marosvásárhelyi Kultúrpa-
lotában, a Képzőművészek Szö-
vetsége galériáiban a kortárs
román festészet egyik jeles kép-
viselője, Angela Tomaselli és a
szászhermányi Factum 2015 al-
kotótábor közel húsz festő il-
letve keramikus résztvevőjének
munkáiból, a Dr. Nicolae Ioan
Vrâncean- műgyűjteményből
nyílt kiállítás. Az alkotások a ki-
állítótér emeleti részén tekint-
hetők meg.

Képzőművészeti kiállítás
az unitáriusoknál

Szeptember 19-éig 9-13 óra
között látogatható Marosvásár-
helyen, a Bolyai téri unitárius
egyházközség tanácstermében
a Salat Csaba és Kisgyörgy
Árpád gyűjteményéből nyílt
képzőművészeti kiállítás
anyaga.

Novák József 
gyűjteményes tárlata

A marosvásárhelyi G kávézó-
ban megnyílt Novák József kép-
z ő m ű v é s z - d e s i g n e r
gyűj teményes kiállítása (grafi-
kák, címerek, plakátok, kis -
plasztikák, design).
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Lapunk előfizethető 
Maros megye összes

postahivatalában 
(katalógusszám: 15429), 

vagy 
a szerkesztőség 

Rózsák tere 16. szám 
alatti székhelyén .

Telefon:  0265-250.994
E-mail: kozpont@kozpont.ro
Honlap: www. kozpont.ro

Szeptember 10. Nikolett, Hunor, Zalán
Szeptember 11. Teodóra, Károly, Milán
Szeptember 12. Mária, Irma, Ibolya
Szeptember 13. Kornél, János, Lujza
Szeptember 14. Szeréna, Roxána
Szeptember 15. Enikő, Melitta, Mária
Szeptember 16. Edit, Titusz, Soma, Kornélia

NévnapokNévnapok

Horoszkóp
KOS: Amennyiben régebbi tervein dolgozik, valaki, aki
tud a dologról, akadályokat gördíthet a sikeres kimene-
tel útjába. Ha jó hetet szeretne maga mögött tudni, szá-
mítania kell arra, hogy adódnak pillanatok, mikor csak
magára számíthat.
BIKA: A saját erőforrásai, ötletei a legmegbízhatóbb
eszközei, bánjon velük igen nagy megbecsüléssel. Nem
tekinthető stresszmentesnek ez a hét önnek, de ha a jól
megfontolt, bölcs énjére hallgat, ez a hét igencsak meg-
jutalmazza önt.
IKREK: Ha ki szeretne kapcsolódni, jobban teszi ezen a
héten, ha ön megy vendégségbe és nem ön a házi
gazda. Ugyanis a felszabadult hangulattól egyik meg-
hívottja merő véletlenül összetör valamit, vagy kárt tesz
valamilyen berendezésében, ami nagy bosszúságot okoz
önnek.
RÁK: Olyan időszak következik, amikor mindenkinek ön
a legjobb oldalát kell mutassa. Még azoknak a szemé-
lyeknek is, akiket eddig elítélt, vagy szánalmasnak talált.
Erős késztetést érezhet arra, hogy vásároljon luxuscik-
keket.
OROSZLÁN: Viszonyuljon tisztelettel mások iránt, hogy
tiszteletben részesüljön mások által. Így sokkal fénye-
sebben süt önre is a Nap. Ez az ember önt nagyon sok
jó és hasznos dologra fogja tanítani.
SZŰZ: Könnyedén előfordulhat, hogy egy félreértés
miatt a bolhából is elefántot csinál. Objektíven szemlélje
a dolgokat és rájön, hogy semmi ok az aggodalomra.
Ebben az időszakban kedvezően hatnak a csillagok a na-
gyobb beruházásoknak. 
MÉRLEG: Ezen a héten többféle megtakarítási módot
fedez fel. A munkahelyén kemény feladatokra számít-
hat, melyeknek eleget tud tenni kellő megfontolással.
Ha segíteni akar valakin, nehézségei akadhatnak.
SKORPIÓ: Amennyiben új párkapcsolat felé szeretne
nyitni, ez a időszak nagyon kedvez hosszú életű kapcso-
latok kezdetének, főképp, ha nem ajtóstól rohan a jövő
fele. Életszínvonala emelkedik.
NYILAS: Mostanság affinitást érezhet az okkult tudo-
mányok tanulmányozására. Akár okkult vonalon, akár
egyéb spirituális vagy ezoterikus vonalon végez kutatá-
sokat vagy képzésben vesz részt, mindenképp a szemé-
lyiségének a fejlődését fogja szolgálni.
BAK: A csillagok állásai ezekben a napokban éreztet-
hetnek önnel egy kis érzelmi nyomást, melyet kellő fi-
gyelemmel és diplomáciával jól tud majd kezelni. Ha
összejövetelt tervez a hétvégére barátaikkal, valósítsák
is meg.
VÍZÖNTŐ: A munkahelyén a feletteseivel nem ért min-
denben egyet. A harci kedv ébredezik önben ilyenkor.
Legyen óvatos, tartalékolja energia készleteit jobb
időkre, mikor pozícióba kerül. 
HALAK: Amennyiben függetlenül él, régi kedvesével
újra össze hozhatja a sors. Ebben az időszakban minden
az ön javát szolgálja, ami történik. Ha most kezdemé-
nyez változtatásokat, azoknak hatásai a későbbiekre
nézve kedvezőek lesznek.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus levélben a
kozpont@kozpont.ro címre várjuk!w w w . k o z p o n t . r o

www.studium.ro

Ingyenes jogi tanácsadás

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szerve-
zete továbbra is ingyenes jogi tanácsadást biztosít min-
den érdeklődők számára, ám a helyszín változott. Az
EMNT székház -  Marosvásárhely, Klastrom (Mihai Vite-
azu) utca 10. Jogász: Novák Venczel. Időpont egyezteté-
sért a 0754-061240-es telefonszámot hívhatják.

Kár kihagyni



A menekültekről
– szubjektíven 

Azok számára, akiknek
még nem egészen világos,
hogy miért lehetünk elfogultabbak a menekültkérdés meg-
ítélésében, mint a szomszédos népek és nemzetek, érdemes
feleleveníteni az általunk, valamint a szüleink és nagyszü-
leink által átélt történelmi eseményeket. Vagy a még koráb-
biakat. A tatárjárástól kezdődően, a török és osztrák
elnyomáson át egészen Trianonig, illetve napjainkig. Átgon-
dolni mindazt, amit az utóbbi évszázad során elműveltek
velünk. A két vesztes háborút, a trianoni békediktátumot, a
kommunisták beolvasztó stratégiáját, a szekusvilágot, a for-
radalmat, vagy a márciusi pogromot. A magyarságunk miatt
elszenvedett megaláztatásokat, a háborúk és az etnikai
konfliktusok miatt bekövetkezett menekültáradatot. 

Az anyaországba. Oda, ahol nem vártak tárt karokkal.
Sem csókkal, sem kolbásszal. Csak egy ideiglenes, megkü-
lönböztető igazolvánnyal. Ugyanúgy, mint a többi menek-
ültet vagy bevándorlót. A kínait, a románt, vagy a
bárhonnan érkezőt. Nem vártak szívélyesen, csak néhány
nehezen végezhető munkával és rengeteg formális teherrel,
bürokratikus akadállyal. Aztán eljöttek a szép idők. Az erdé-
lyi magyarok is uniós állampolgárokká váltak. Néhány éve
pedig már sokkal egyszerűbben, méltányos módon is ma-
gyar állampolgári címhez juthatunk. És felállíttattunk egy
olyan romániai jogrendszert, amely nagyon sok szempont-
ból megvédi a közösségünket a szélsőséges nacionalista
megnyilvánulásoktól. Alig néhány éve állt be ez a régóta
várt egyensúlyi helyzet. Amelyben elméletileg akár jól is
érezhetnénk magunkat. Magyarországi állampolgárként,
erdélyi kisebbségiként, magyarként vagy akár székelyként.
Sokat kellett várnunk és komoly áldozatokat hoznunk, amíg
ebbe a helyzetbe kerültünk. Kettétörték az életsorsainkat,
elvették az éveinket, világgá kergettek. Az ittmaradottak
létszáma pedig még a másfél milliót sem éri el. A húszmilliós
román tengerben.

És akkor ideállítanak a mai menekültek. Tömegesen, tu-
datosan, senkitől sem félve. Okostelefonokkal a kezükben.
Követelőzve. Nem lehet tudni, hogy hányan, de nálunk jóval
többen. Mi pedig olyanok vagyunk hozzájuk képest, mint
egy csepp a tengerben. Ráadásul más a felekezetük, mások
a szokásaik, más az értékrendjük. Az emberi jogokra hivat-
koznak, Németországra pályáznak, menekültstátust kérnek.
A háború kergette őket ilyen messzire. Vagy a konjunktúra,
amelybe belecsöppentek. Isten őrizzen attól, hogy mi is ha-
sonló helyzetbe kerüljünk. Meg is kell adnunk nekik min-
dent, ami tőlünk telhető. A képességeinkhez és a politikai
helyzetünkhöz mérten. Meg kell tennünk mindent, ami nem
kockáztatja az amúgy is legyengített közösségünk létét. Ami
nem járul hozzá a további hanyatlásunkhoz vagy a végleges
felszámolódásunkhoz. Káosszal, vallási nézeteltérésekkel,
etnikai konfliktusokkal, felvállalhatatlan gazdasági terhek-
kel. Hiszen alig múltak el nálunk ezek a jelenségek!
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Történelmi Vitézi Rend Erdélyben Ferencz Zsombor

„Pártpolitikusok nem lehetnek tagok”
A vitézi tetteket a magyar királyok, majd erdélyi fejedelmeink is jutalmazták. A Történelmi Vitézi Rendet vitéz
nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kormányzója alapította 1920-ban. 1990 után Erdélyben is megszer-
vezésre kerültek a vitézi törzsek, székkapitányságok. Vayda Domokos ny. református lelkipásztort Régenszék
székkapitányát, a tagok közé való belépés feltételeiről és a rend helyi tevékenységéről kérdeztük.

A Vitézi Rend 
rövid története

A vitézi tetteket Magyaror-
szág királyai Szent István óta ne-
mességgel és földbirtokkal jutal-
mazták. Szent István hűbéri
rendszerében az adománybirtok
célja a katonai szolgálat biztosí-
tása volt. II. Endre megkezdte a
kisbirtokos vitézi osztály kialakí-
tását, IV. Béla megerősítette a
harcoló hűbéres vitézi elemet.
Igen sok érdemes harcost emelt
vitézi rangra. Az Árpádok alatt
hatalmas fejlődésen ment ke-
resztül a hadirendszer és ezzel
párhuzamosan a vitézi osztály is.
Rövid háromszáz esztendő alatt
kialakult egy közjogi jellegű ne-
mesi rend. IV. Béla már erre az
erős nemességre támaszkodha-
tott az ország felépítésének mun-
kájában. A lovagi szellem már az
Anjouk korában nagy teret hó-
dított. Róbert Károly 1326-ban
ötven vitézzel megalapította a
Szent György-lovagrendet, amely
a király, a haza és az egyház vé-
delmére alakult. Zsigmond király
1408-ban alapította a magyar
vitézségen alapuló második ren-
det, a magyar Sárkány-rendet. A
lovagok fő feladatuknak a lovagi
szellem ápolását, a belső viszá-
lyok, a pártoskodások elhárítását
és a hit védelmét tekintették. A
középkor a vitézi magatartást és
megjelölést a legelső világi tiszt-
ségnek tekintette. Az igazi vitéz
az özvegyek és árvák védője és
az igazság bajnoka, valamint is-
tenfélő ember volt. A székelység,
a szabad hajdúk, a jászok és a

kunok hősi magatartásuk alapján
különleges kiváltságban része-
sültek. A katonai és vitézi telje-
sítménnyel egybekötött földbir-
tok gondolata a történelem
folyamán alakult ki. Az első vi-
lágháború ismét időszerűvé tette
a vitézi magatartás jutalmazását,
ezért vitéz nagybányai Horthy
Miklós kormányzó (1920–1944
közt) a hősi magatartás erényére
emlékeztetve, a Vitézi rend meg-
alapításával újjáélesztette a ha-
gyományokat. A szovjet meg-
szállást követően a Vitézi rend
Magyarországon nem működhe-
tett, tevékenységét 1945-ben a
kormány betiltotta. Horthy 1957.
februárban bekövetkezett halála
után a Vitézi rend nyugaton lévő
tagjai felkérték az 1921. augusz-
tus 21-én elsőként avatott vitézt,
vitéz József Ágost tábornagy ki-
rályi herceget, hogy választás cél-
jából hívja össze a nyugaton élő
vitézeket. A Vitézi rend törvény-
hozó testületének, a Vitézi Szék-
nek megválasztását követően a
rend újra megkezdte tevékeny-
ségét. A kommunista rendszer
megszűnése után a rend folytat-
hatta tevékenységét Magyaror-
szágon, valamint Erdélyben, a
Székelyföldön is. 

A Vitézi rend célja

volt 1920-ban történt létre-
hozásakor: kitüntetni és megju-
talmazni azokat, akik a világhá-
borúban és a forradalmak idején
vitézségükkel és hazafias érzé-
sükkel kitűntek, a hazához fel-
tétlenül hű és megbízható egyé-

nekből és azok leszármazóiból
válságos időre nemzetvédelmi
szervezetet alkotni. Az előbbi-
ekkel együttesen célja ma is,
hogy tagjai családjukkal erős,
keresztény-keresztyén erkölcsű,
békében bölcs és dolgos, hábo-
rúban erős, hazájukhoz minden-
kor és minden körülmények kö-
zött hű, nemzetfenntartó, a
magyar társadalmat erősítő
szervezetet képezzenek, hogy
azokat megjutalmazza és a ma-
gyarság hűségében megtartsa,
akik a világháborúban és a nem-
zeti felkelésekben egyéni önfel-
áldozásra kész vitézségükkel és
nemzeti érzésükkel tűntek ki,
hogy érdemeik méltánylásával
ápolják a hazafias erényeket.

A Vitézi rend eszménye: a
rend tagja lehet az (az előírt fel-
tételeknek is megfelelő sze-
mély), aki Istenbe vetett hittel
kész élete árán hazáját megvé-
deni, aki síkraszáll olyan konzer-
vatív ötvözetű, szociális és de-
mokratikus eszményekért, mint
Isten, haza, család, demokratikus
társadalmi rend, független or-
szág, jogegyenlőség, egyben
vallja Trianon jogtalanságát és
harcol minden szélsőséges pa-
rancsuralmi megnyilvánulás el-
len. (Forrás: http://www.vitezi-
rend.co.hu)

A rendben való belépés fel-
tétele: erkölcsi és kereszté-
nyi normáknak megfelelő
életvitel

Vayda Domokos ny. reformá-
tus lelkész 2005 óta tagja a tör-

ténelmi Vitézi rendnek, egy éve
pedig Régenszék székkapitánya.
A rendnek két féleképpen lehet
tagja valaki: vagy mint váromá-
nyos, azaz mint vitéz felmenők-
kel rendelkező, vagy saját érde-
mek alapján – tudtuk meg
Vayda Domokostól. A rendbe
való belépés feltétele, hogy az
egyén megvallja magyarságát,
a tevékenységével előmozdítsa
a magyar érdekeket, ne legyen
tagja egyetlen politikai pártnak
sem, istenfélő, családos legyen,
tehát erkölcsi és keresztényi
normáknak megfelelő életet él-
jen. „A beavatás egy ceremónia
része, amikor a magyar korona-
őrség tagjai a magyar szent ko-
rona másolatával megjelennek
egy istentisztelet keretén belül
tartott ünnepségen, ahol a fő-
kapitány a pallos vállukhoz érin-
tésével tagokká nyilvánítja a vi-
téz jelölteket. A tagfelvétel vagy
önkéntes jelentkezés alapján,
vagy a székkapitányok, hadna-
gyok előterjesztése alapján tör-
ténik. Előbbiek családfájuk, vitéz
felmenőik igazolásával, utóbbiak
a magyarság érdekében kifejtett
tevékenységük által kerülhetnek
a rend tagjai közé. Az új tagok
kitűzőt, oklevelet kapnak, majd
palástot, kesztyűt, csákót készít-
tetnek maguknak" – tudtuk
meg még Régenszék székkapi-
tányától. 

A történelmi Vitézi rend hon-
lapját böngészve megtudhatjuk,
hogy a Székely Törzsszék: Csík-
szék, Udvarhelyszék, Gyergyó-
szék, Kézdiszék, Felső-Három-
szék, Sepsiszék, Bardoc-

Miklósvárszék, Sóvidék, Maros-
szék és Régenszékből tevődik
össze. Az Észak-Erdélyi Törzsszé-
ket pedig Margittai szék, Szé-
kelyhidi szék, Torda-Aranyos
szék, Kolozsvár, Érmelléki szék,
Nagykárolyi szék, Hajdúsági
szék, Nagyvárad, Szatmár vár-
megye, Máramaros vármegye és
Szilágy vármegye alkotják

Vayda Domokos lapunknak
még elmondta, hogy a rend te-
vékenységéhez tartozik a ma-
gyar történelmi helyek megőr-
zése, a hagyományőrzés, a
különböző programokon (hu-
száravatás, kopjafaállítás, em-
léktábla-, szobor leleplezés stb.)

való részvétel. Szűk térségünk-
ben való munkálkodásukról
megtudtuk, hogy a rend tagjai
a közelmúltban emléktáblát
avattak Erdőszentgyörgyön Kiss
János (1883–1944. december 8)
altábornagy, a Magyar Nemzeti
Felkelés Felszabadító Bizottsá-
gának katonai vezetője emlé-
kére. A közeljövőben egy kopja-
fát szándékoznak felállítani a
sáromberki Mózes Károly sírjára,
akit az 1956-os forradalom ide-
jén ítéltek fegyházra, majd gyil-
koltak meg a kommunista rend-
szer kiszolgálói. 

Nemes Gyula



– Miért lesz másabb, külön-
legesebb az idei Nemzetközi Ku-
tyakiállítás, mint az előző
években? 

– Minden évben más a kiál-
lítás, és mindig különlegesebb,
mint az előző években szerve-
zett. Mint minden hobbi szerel-
mesei, a kutyás sport kedvelői
is nagy családként működnek,
ahol évente új ismeretségek és
barátságok kötődnek, de van-
nak olyan személyek, akik ki-
mondottan csak itt találkoznak
évente. Az idén tízéves „szüle-
tésnapját” ünnepli a Dracula
Dog Show, ez alkalommal meg-
lepetéssel készülünk a Ligetbe
kilátogatók számára.

– Mi a célja ennek a kiállítás-
nak, versenynek?

– Több szemszögből is meg
lehet ezt közelíteni: a kutyák
számára verseny, a gazdiknak
baráti összejövetel, közössé-
günk és régiónk számára pedig
egyfajta brand, amely öregbíti
városunk hírnevét. A szervezők-
kel mindig arra törekszünk,
hogy ne csak egyszerű kiállítás
legyen ez, hanem annál sokkal
több. Elengedhetetlennek tart-
juk, hogy az ebszemlébe bele-
fűzzük a hely jellegzetességeit,
azt az érzést adjuk át, amire a
hagyomány és a név is kötelez.
Célunk, hogy a résztvevők elé-
gedetten távozzanak, és már
akár következő hónapban is
visszatérjenek egy újabb kutya-
kiállításra. Egyébként nem csak
kerek évszámot ünnepel idén az
esemény, hanem azt is elmond-

hatjuk, hogy évről évre növekvő
létszámmal viszonozza szerve-
zői erőfeszítéseinket a show.
Idén többek között a fajtákon
belüli legjobb és genetikailag
legígéretesebb egyedeket vá-
lasztjuk ki és díjazzuk. 

– Milyen országokból várnak
versenyzőket?

– Kis túlzással kijelenthe-
tem, hogy mindenhonnan. Bár
még a jelentkezési határidő
nem járt le, eddig világos, hogy
minden kontinens képviselteti
magát.   

– Hány fajtát, illetve hány
kutyát láthatnak majd az érdek-
lődők?

– Az Nemzetközi Kinológiai
Szövetség (FCI) által elismert

fajták 80%-a lesz jelen, illetve
az említett szövetség által még
nem elismert fajták is részt
vesznek a rendezvényen. Több
ezer bírálat és döntés fog szü-
letni a két nap alatt, naponta 3-
3 versenyszámot rendezünk
meg, amely eredménye révén
akár a Románia Bajnok-díjat is
elnyerheti egy eb.  

– Milyen versenyszámokban
mérettetik meg magukat az
ebek?

– Mivel a Dracula Dog Show
kutyaszépségverseny, nem
munkavizsga, egyetlenegy ver-
senyszám van. Azaz addig zaj-
lanak a szelekciók, amíg kor és
fajta szerint, majd csoporthoz
való tartozás, és legvégül a ki-
állítás fajtától függetlenül leg-
szebb kutyáját is kiválasztják.

– Milyen tulajdonságokkal
bírnak azok a kutyák, akik egy-
egy versenyszámban részt vehet-
nek, sőt, meg is nyerhetik azt?

– Elsősorban törzskönyvezett
kutyák nevezhetnek be a ver-
senyre. Tévhit az, hogy a kutya
akkor „jó”, illetve szép, ha minél
testesebb, valamint a fajtája jel-
lemvonásai szerint nyugodt, il-

letve agresszív. Minden fajtának
megvannak a maga jellemzői,
amit fajtastandardnak neve-
zünk, és hosszú évek tenyésztési
munkájának gyümölcsei. Amely
kutya tulajdonságai e leíráshoz a
legközelebb állnak, abból lehet
fajtagyőztes, vagy akár a kiállítás
abszolút győztese. 

– Mennyibe kerül a belépés a
kutyakiállításra?

– Gyerekek és diákok szá-

mára 8 lejbe, míg a felnőttjegy
16 lejbe kerül. Első hallásra sok-
nak tűnhet ez az összeg, de ez
nem drágább, mint egy átlagos
mozijegy, vagy egy csomag ci-
garetta. A kiállítás pedig a gye-
rekek, de a felnőttek számára is
életre szóló tapasztalatot nyújt-
hat, hisz sokak az expo hatására
döntöttek úgy, hogy házi ked-
vencet vállalnak, és felelős ku-
tyatulajdonosokká válnak. 

Pál Piroska

„ ...a kutyák számára ver-
seny, a gazdiknak ba-
ráti összejövetel,
közösségünk és régi-
ónk számára pedig
egyfajta brand, amely
öregbíti városunk hírne-
vét. A szervezőkkel mindig
arra törekszünk, hogy ne
csak egyszerű kiállítás
legyen ez, hanem
annál sokkal
több.”
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Amikor 2008. március 14-én – má-
sodik nekifutásra – végül sikerült hiva-
talosan is bejegyeztetni a Magyar
Polgári Pártot, sokan azt hitték – be-
vallom: közéjük tartoztam magam is –,
hogy most már végre megvan az
RMDSZ alternatívája. Ami által – elmé-
letileg – biztosított a választás szabad-
sága az erdélyi magyarság számára is.
Hogy a gyakorlatban végül másként
alakultak a dolgok, az nem kizárólag
az MPP-n múlott, abba vastagon köz-
rejátszott a választópolgárok tájéko-
zatlansága, a közélet, a politika iránt
egyre nyilvánvalóbbá váló érdektelen-

sége is. 
A 2008-as helyhatósági választáso-

kon az MPP ugyan felemás eredmé-
nyeket ért el – a Székelyföldön
viszonylag sikeresen szerepelt, a vok-
sok mintegy 35 százalékát szerezte
meg, Erdély más területein viszont
nem sikerült megvetnie a lábát, még a
Maros megye részét képező egykori
Marosszéken sem –, de egy alig né-
hány hónapja alakult párttól többet el-
várni azért nem lett volna helyénvaló. 

A biztató kezdethez méltó folytatás
azonban elmaradt. A nemzeti oldalon
belüli ellentétek az addig egységesnek

látszó tábor megoszlásához, az Erdélyi
Magyar Néppárt megalakulásához ve-
zettek. A 2012-es választási eredmé-

nyek – az MPP és az ENMP összesen
kapott megközelítőleg annyi szavaza-
tot, mint amennyit 2008-ban a polgá-
riak egyedül – a jobboldali egység
megteremtésének szükségességét
emelték ki. Ekkorra azonban – egyéb-
ként kiváló taktikai érzékkel – már be-

szállt a képbe az RMDSZ is, az „oszd
meg és uralkodj” elvét alkalmazva si-
keresen magához láncolta az elnök-
csere után komoly identitászavarba
került MPP-t. 

Biró Zsolt alatt a párt fokozatosan
mondott le önállóságáról, amiből mára
annyi maradt, mint amennyi az RMDSZ
valamely platformjának van. Érdekér-
vényesítő ereje is ennek megfelelő. Az
elnöknek viszont, aki a párt szétzül-
lesztését irányítja, az RMDSZ három-
széki vezetői bejutó helyet ígértek a
„szövetség” parlamenti jelöltlistáján.
És ő ezt nem utasította vissza. Emlé-

keztetnék: 2009-ben éppen az verte ki
a biztosítékot az MPP-ben, hogy Tőkés
László az RMDSZ jelöltlistáján indult az
újabb EP-képviselői mandátumért. Sőt,
alelnökeire támaszkodva választási
szövetség megkötését tervezi az
RMDSZ-szel. Ezáltal egy olyan útra te-
relné a pártot, amelyen alapítói, ma-
radék tagjai közül bárkiről is nehezen
elképzelhető, hogy követné. 

Sic transit gloria mundi, így múlik
el a világi dicsőség. 

A Biró Zsolt dicsősége is. 

Szentgyörgyi László       

Rekviem az MPP-ért, avagy a kicsinált alternatíva  

Mondom 
a magunkét

Nemzetközi Kutyakiállítás

A hétvégén tízedik alkalommal szervezik meg Nemzetközi Kutyakiállítást Ma-
rosvásárhelyen. A szeptember 12-13-án zajló Dracula Golden Trophy nevet
viselő rendezvény idén ünnepli tízéves jubileumát, ám a város kutyakiállítá-
sainak sorozatában ez a 46-ik. Régebben, sok évig a középkori várban kapott
helyet az esemény, de az elmúlt két évhez hasonlóan, idén is a Liget válik eb-
paradicsommá, viszont most még nagyobb területen zajlik, és a jégpálya is a
gazdik és a házi kedvencek terepévé alakul. Ezt a kutyakiállítást nyugodtan
nevezhetjük Románia legismertebb, illetve legnagyobb kiállításának: ma már
arányaiban ugyanannyi külföldi, mint belföldi gazdi vesz részt a rendezvényen,
idén is minden kontinensről érkezik bíró, kiállító illetve kutya Marosvásárhelyre.
Lokodi Csaba Zsoltot, a Marosvásárhelyi Kutyaegyesület elnökét kérdeztük.

A hűség bajnokai Vásárhelyen 



Halotti jegyzék
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A Kripta-projekt pár évvel ezelőtt indult el annak kapcsán, hogy a Marosvá-
sárhelyi Örmény Magyar Kulturális Egyesületet több örmény nevet fedezett
fel a templom alatti térben. Minderről eddig kevés tudomása volt a marosvá-
sárhelyi közösségnek és lakosságnak.  A város életében az örmények kereske-
dőkként tűntek fel. Jelenlétükről a XVII. századból találunk feljegyzéseket.
Termékeiket itt is a helyi, elsősorban országos vásárokon értékesítették, majd
továbbmentek, újabb piacok, vásárok után kutatva. A kriptáról: a téglafalakkal
határolt, dongaboltozatokkal fedett temetkezési hely két részből áll: a T alap-
rajzú, szentély alatti térből és az északi mellékkápolnák alatt húzódó folyosóból,
melyből három dongaboltozatos melléktér nyílik… Ezen a héten, befejezésül,
még a fentiekről írunk a Központ olvasóinak.

Örmények nyughelye, avagy amit a marosvásárhelyi 
Keresztelő Szent János plébániatemplom kriptájáról tudni kell

1732: az első 
temetkezés időpontja

A szentély alatti kriptát a vá-
ros életében igen jelentős épít-
kezés kezdeti éveiben alakítot-
ták ki: az első temetkezésre
1732-ben került sor, amikor Ba-
ranyi Mária Magdolnát, a jezsu-
itákat házába fogadó asszonyt
helyezték itt örök nyugalomra. 

Barabás Kisanna művészet-
történésznek tudomása van
még arról is, hogy szintén ebben
az évben temették el gróf Kál-
noki Domokost, gróf Lázár Lász-
lót, majd Orbán Simont fele-
sége, Baranyi Mária Magdolna
mellé. 

Báró Péterfi György Ignác ka-
pitány temetését a rendháztör-
ténet 1732-ben, a halotti anya-
könyv 1733-ban jelzi. 

A fiatalon meghalt Kálnoki,
valamint a Sachsen-Hildburg-
hausen ezred kapitányának
nyughelyeiről fülkefeliratok ta-
núskodnak. 

1733-ban ide helyezték el
fiai költségén Nagy Szabó Fe-
rencet, a jezsuita rendház ko-
rábbi tulajdonosát. 

A halotti anyakönyvek be-
jegyzései szerint 1734-ben ide
temették a csecsemő Lobmarin
Sárát, 1735-ben Gombkötő Mik-
lós városi tanácsost, 1736-ban
Nádasi István radnóti tiszttartót,
egy évvel később pedig Orbán

Erzsébet kisasszonyt.

A betiltott 
temetkezési forma

A már említett, de napvilá-
got még nem látott kiadványból
még arról is értesültünk, hogy
1903 júniusában a város rend-
őrkapitánysága közegészség-
ügyi szempontokra hivatkozva
betiltotta a minorita és az ob-
szerváns ferences templomok
alatti kriptákban az „apró fül-
kékben minden földréteg alkal-
mazása nélkül” való temetke-
zést. 

A plébániatemplom alatt ek-
kor már nem temetkeztek. 

Azt, hogy pontosan mikor
zárták le a kriptát, sajnos nem
tudni, azonban az ismeretes,
hogy a legkésőbbi ismert felirat
1841-ből származik!

Amit a marosvásárhelyi Ke-
resztelő Szent János plébánia-
templom kriptájáról még tudni
kell

Barabás Kisanna szakvéle-
ményezése szerint a téglafalak-
kal határolt, donga -
boltozatokkal fedett
temetkezési hely két részből áll:
a T alaprajzú, szentély alatti tér-
ből és az északi mellékkápolnák
alatt húzódó folyosóból, mely-
ből három dongaboltozatos
melléktér nyílik. 

A két részt alacsony teherel-

hárító ív és egy keskeny, tégla-
lap alaprajzú, boltozott szakasz
köti össze. A kripta két eredeti
szellőztető járata a szentély
alatti rész északi és déli falaiban,
egymással szemben látható.

A kripta lezárása után 
a lépcsőfokokat eltávolítják

A funerális teret jelenleg
csak a templom északi kapujá-
nak nyugati oldalán található,
kívülről induló, fedett lépcsőkön
lehet megközelíteni, melyek az
északi folyosó bejárattal rendel-
kező keleti mellékterébe vezet-
nek. 

Egykor a szentély alatti tér
nyugati falában kialakított, a
hajó keleti feléből induló lép-
csők szolgáltak lejáratként. 

A kripta lezárása után a lép-
csőfokokat eltávolították, a lép-
csők lenyomata azonban még
megfigyelhető a falakon. A lép-
cső terét tehermentesítő ívre tá-
maszkodó téglafallal is lezár-
ták.

Az 1990-es évek helyreállítá-
sai során előkerült csontokat
az északi folyosó mellékte-
reinek fülkéibe falazzák be

A temetkezés a szentély
alatti rész északi, keleti és déli
falaiban, egymás feletti sorokba
rendezett fülkékben történt. 

A koporsó elhelyezése után
a fülkét befalazták, a homlok-
falat vakolták, meszelték és fel-
irattal látták el. 

Tizenhét festett felirat mel-
lett tíz esetben faragott, vésett
sírkővel emlékeztek meg a ha-
lottról, nyolc fülkén a vakolatba
karcolták a feliratot, az évszá-
mot vagy a monogramot.

A szentély alatti tér hatva-
negy fülkéje közül harmincötbe
biztosan temetkeztek. A kutatás
során öt egyházi és huszonegy
világi személyt, illetve kilenc
XVIII. századi temetkezési fel-
iratot sikerült egyértelműen
azonosítani. 

Természetesen ennél több
temetkezésre került sor: a felirat
nélküli fülkék mellett számolni
kell azzal is, hogy jelentős adat-
vesztést okozott a kripta lezá-
rása, a falak károsodtak, és a ke-
leti oldal alsó fülkesora
tönkrement. 

Az 1990-es évek helyreállí-
tásai során előkerült csontokat
az északi folyosó melléktereinek

fülkéibe falazták be.

Amit még tudni kell

A kiadvány szerzői a
harminc öt fülkéről halotti jegy-
zéket és négynyelvű katalógust
állítottak össze, melyek végén
a jelenlegi bejárat közelében,
az északi folyosó keleti mellék-
terében elhelyezett sírköveket
is feltüntették. 

A temetkezési adatokat a
rendháztörténetben, valamint
az 1730-tól vezetett halotti
anyakönyvekben ellenőrizték. 

A feliratok átírásakor meg-
tartották az eredeti betűtípust,
szögletes zárójelbe tették a rö-
vidítések feloldását, kerek záró-
jelbe a hiányzó, töredékes részek
kiegészítését, felkiáltójellel je-
lölték a hibákat, kérdőjellel pe-
dig a megkérdőjelezhető ada-
tokat.

Befejezésül

Ezen írás legyen egy előze-

tes, avagy felvezető a Marosvá-
sárhelyi Örmény Magyar Kultu-
rális Egyesületet eseményére,
amikorra az említett Kripta-pro-
jekt elkészül. 

Amit még dr. Puskás Attilá-
tól, az egyesület elnökétől meg-
tudtunk: a projekt keretében –
2015. október 16-18 között –,
információs táblákat és pannó-
kat fognak kiállítani a Keresztelő
Szent János plébániatemplom
kriptájában a sírokról, és az Osli
stúdió illusztrációival a már
többször említett kiadványt is
megjelentetik.

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

A képek a Marosvásárhelyi
Örmény Magyar Kulturális Egye-
sületet tulajdonát képezik.

A képek a 
Marosvásárhelyi
Örmény Magyar 

Kulturális Egyesületet 
tulajdonát képezik.

1. Ismeretlen
2. Farkas Sára, †1783 
3. Kirch Maÿr Bertalanné Mária Franciska
4. Helbrink (? Helbling József, paptanár, †1809)
5. Farkas László, városi főbíró, †1782
6. †1834
7. Andrási József, a szeminárium régense, †1836
8. Goepherth József, postamester, †1826
9. Novák Márton, kereskedő, †1808 (örmény)
10. Ismeretlen
11. Nagyajtai Cserei Imre, meszesi apát, ma-
rosvásárhelyi főesperes-plébános, †1815
12. Nagyajtai Cserei József, meszesi apát, ma-
rosvásárhelyi főesperes-plébános, †1809
13. Apostol György, egykori marosvásárhelyi
jezsuita rendházfőnök, †1797
14. Könczei Imre, paptanár, †1799
15. Eranos Mária, †1818 (örmény)
16. Alsócsernátoni Csernátoni Ferenc, ítélő-
mester, †1798
17. T.(?) B.
18. Petráskó Gergely, kereskedő, †1840 (örmény)

19. Petráskó G(?)  (örmény)
20. Hilibi Gál József, királyi táblai ülnök, †1800
21. Kövér Veronika, †1797 (örmény)
22. Márkovits Helena, †1841 (örmény)
23. Simai Anna, †1825 (örmény)
24. Gróf Kálnoki Domokos, †1732
25. Báró Péterfi György Ignác, kapitány, †1733
26. Ismeretlen
27. Czink Erzsébet, †1829
28. Csiki Márton, kereskedő, †1828 (örmény)
29. Verzár Johanna, †1831 (örmény)
30. Gyöngyösi József, városi főbíró, †1819
31. Gyöngyösi György, városi tanácsos, †1785
32. P. M.
33. †1839
34. Peielle József, az esküdt közönség tagja, †1819
35. Petráskó Veronika, †1839 (örmény)

Bejárat melletti ismeretlen származású sírkövek:
1. Tamásfalvi Túri József, erdélyi főkormány-
széki tanácsos, †1832
2. Ismeretlen

Gyógyszerek 
(ingyenes és  ártámogatott receptek)

Bőrgyógyászatilag
tesztelt hipoallergén 

kozmetikumok 
(Avene, Ducray,  Vichy, Elancyl)

Gyógyászati kellékek
Nyitvatartási idő:

Naponta 8.00 – 22.00

Egészséget!
Cím:  

Rózsák tere 16. szám
Tel./Fax: 

0265-260.103
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Itt mindenki hülye??? 
– Itt? Mindenki

Létezik egy falu, amelynek
lakói nem tudják, hogy minden
lépésüket orvosok és ápolók fi-
gyelik: a holland Hogewey te-
lepülés demenciában és Alzhe-
imer-kórban szenvedők
közössége, egy különleges öreg-
otthon, ahol a lakók úgy élnek,
mint egy átlagos kisvárosban,
attól eltekintve, hogy szomszé-
daik és bejárónőik valójában
szakképzett ápolók. Összesen
160 beteget ápolnak egészen
különleges körülmények között,
akik hét különböző stílus közül
választhatnak, attól függően,
hogy korábban milyen életmó-
dot folytattak, azaz a városi,
arisztokratikus, művészi, kultu-
rális, keresztény, hagyományos
és indiai életmód közül. Az ápo-
lók a választott életstílusra jel-
lemzően jelennek meg a lakók
életében: a hagyományos élet-
módot folytatóknál szomszéd-
ként mutatkoznak be, akik néha
besegítenek a háztartásban, az
arisztokratikus stílusnál sze-
mélyzetként szerepelnek. A la-
kók maguk vezetik a háztartást,
bevásárolnak, főznek, sétálni
mennek, színházba járnak. Van
azonban néhány eltérés a nor-
málistól, például, nem használ-
hatnak pénzt, a boltban nincs
ár a termékeken, az eladók pe-
dig szakképzett ápolók, akiknek
a demencia a szakterületük. A
fő szabály, hogy mindent rá-
hagynak a betegekre, nem ja-
vítják ki esetlegesen téves em-
lékeiket, ugyanakkor az is
szabály, hogy nem hazudhat-
nak, ha egyenes kérdést tesznek
fel nekik a faluval kapcsolatban.
Mivel a falucskában főleg öreg-
kori demenciában és Alzheimer-
kórban szenvedők élnek, akik-
nek a rövidtávú memóriájával
vannak gondok, ez az őszinte-
ség nem okoz gondot a  hosszú-
távú működésben.

Nos, nem kizárt, hogy a Föld
is valójában a Tejútrendszer el-
megyógyintézete, de legalábbis
eséllyel pályázhatna a címre egy
interplanetáris zakkant-verse-
nyen. És nem csak a fészbukon
kommentelő randomidióták, a
„szórakoztató” tévéműsorokban
bohóckodó kreténcelebek vagy
a Darwin-díjasok miatt. (Utóbbi
egy olyan „kitüntetés”, amit
azoknak az elhunyt embereknek
ítélhetnek meg, akik valami kü-
lönösen buta, ügyetlen mód-
szerrel próbáltak egy számukra
érdekes célt elérni, és ez az
életük be került. A nevét onnan
kapta, hogy Charles Darwin a

természetes kiválasztódásról
szóló elmélete értelmében „szí-
vességet tesznek” az emberi-
ségnek azzal, hogy nem örökítik
tovább ostobaságukat utóda-
ikra.) Mert akadnak olyanok is,
akiktől többet várnánk – pél-
dául a három milliárd dollár ér-
tékű Orascom távközlési cég tu-
lajdonosától, bizonyos Nagíb
Szavírisztől, aki sajátos módon
„oldaná meg” a migránsproblé-
mát: vásárolna nekik egy szige-
tet, ahol független menekült-
államot hozna létre,
munkahelyekkel és biztonságos
életkörülményekkel. A milliár-
dos a Twitteren buzdította
Olaszországot és Görögországot
az üzletre; a világsajtó azonnal
rámozdult az ötletre, Szavírisz
pedig kifejtette, hogy szerinte
fenntartható lenne egy ilyen
modell, és több tucat lakatlan
sziget van a Földközi-tengeren,
melyek otthont adhatnának
menekültek százezreinek.

A fenti javaslat nem új, né-
hány éve felvetődött már egy
Székely Sziget ötlete is, ahova
testületileg elköltözhetnénk –
csakhogy egy rádiókabaréban!
Mert hogyan gondolhatná ko-
molyan bárki is, hogy a migrán-
sok hajlandóak lennének egy
kopár szigeten összezsúfolódni
– ahol, horribile dictu, az elkép-
zelés szerint még dolgozniuk is
kéne –, amikor Nyugat-Európa
tárt ajtókkal és terített aszta-
lokkal fogadja őket (legalábbis
egyelőre), ahol kényelmesen,
kvázi luxuskörülmények között
lébecolhatnak a különféle segé-
lyekből?

Más: okoskodó EU-mókusék
állandóan migránskvótákról
pampognak, vagyis hogy az EU-
tagállamok – a lakosság, az ál-
talános gazdasági jólét, a mun-
kanélküliségi ráta meg egyéb
gazdasági indikátorok alapján
– hány migránst „kötelesek” be-
fogadni; a számok szinte na-
ponta változnak. Igen, a szá-
mok. Ugyanis nem százalékban

állapítják meg a befogadandók
mennyiségét, hanem számsze-
rűsítve. Úgy, hogy újabban he-
tente tízezrek özönlenek Euró-
pába a földközi-tengeri és a
nyugat-balkáni exodus-útvona-
lon, több mint ötven(!) ország-
ból, és egyre többen jönnek, mi-
vel egyre gyorsabban és egyre
olcsóbban lehet eljutni Törökor-
szágból Európa szívébe. Abból
a Törökországból, ahol négymil-
lió „menekült” vár indulásra ké-
szen, hogy a „hátországokból”
áramló utánpótlást már ne is
említsük. Az osztás a négy alap-
művelet egyike, harmadikos
tananyag, de még osztásból
doktorált matematikusok se
tudnak olyan osztást elvégezni,
ahol ismeretlen az osztandó!
Ugyanakkor, ha áttérnek a szá-
zalékos direktívára, mégis ho-
gyan kötelezhetné el magát
bármelyik ország is, hogy,
mondjuk, befogadja a migrán-
sok hét százalékát, amikor senki
nem tudja, mert nem tudhatja,
hogy ama 7% ötezer, ötvenezer
vagy ötszázezer embert jelent,
illetve fog jelenteni? Ennél már
csak egy lényegesebb kérdés
van: miből lehet megállapítani,
hogy az illegális határátlépő –
aki nem rendelkezik semmiféle
papírokkal – menekült, gazda-
sági bevándorló vagy terrorista?
A kérdés persze költői – nyilván
semmiből.

Reménykedjünk, hogy né-
hány év múlva nem Európának
fogják odaítélni a Darwin-díjat.
Mert a dolgok jelenlegi állása
szerint igencsak sanszos.

Molnár Tibor



Magyarország–Románia 0-0

A magyar nemzeti tizenegy
hazai pályán küzdelmes, de
ugyanakkor gyenge színvonalú
mérkőzésen gólnélküli döntet-
lenre játszott a határozottabban
és technikásabban játszó román
csapat ellen. A hazaiaknak a mér-
kőzés során mindössze három ve-
szélyes gólszerzési lehetőségük
volt Szalai, Guzmics és Stieber
révén, a román kapus, Tătărușanu
verhetetlen volt. A másik oldalon
Keserű szabadrúgása és Torje ol-
dalról leadott lövése is célt té-
vesztett. 

Hétfőn este Bernd Storck
együttese Belfastban lépett pá-
lyára, ahol Guzmics a 74. percben
szerzett góljával 1-0-ra vezetett
a 90+3-ig percig, amikor az
észak-írek emberhátrányban
egyenlítettek Lafferty találatával.
Románia 0-0-ás döntetlenre ját-
szott Bukarestben Görögország
ellen, így a tabella dobogójának
állása a következő lett:
1. Észak-Írország 17 p.
2. Románia 16 p.
3. Magyarország 13 p.

A további program:

október 8.: Magyarország - Fe-
röer-szigetek 20.45, Románia-
Finnország 20.45
október 11.: Görögország-Ma-
gyarország 18.00, Feröer-szige-
tek - Románia 18.00

A belfasti ikszel jelentősen
csökkentek Magyarország esélyei
a közvetlen kijutásra, viszont
szinte biztosan hat pont kell ah-
hoz, hogy kijuthasson az EB-re
egyenes ágon. Magyarországi

szemszögből fontos lenne az
észak-írek vagy a románok bot-
lása is, viszont a Feröer-szigetek
legyőzésével bebiztosított lenne
a 3. hely. 

Romániának jóval nagyob-
bak az esélyei, hiszen két dön-
tetlennel is alkalmuk lenne a
továbbjutásra.

Visszatérve a Groupama Aré-
nában sorra került mérkőzésre,
a mintegy 22 ezres hazai szur-
kolótábor jelesre vizsgázott az
összecsapás során: a meccs ele-
jétől a végéig többször felhang-
zottak a ,,Mindenki szurkoljon!”,
a ,,Mindent bele!”, a ,,Harcolj ve-
lünk!”, a ,,Hajrá Magyarország!”,
vagy a ,,Ria, ria, Hungária!” buz-
dítások is. 

Folytatódtak a harcok 
a pályán kívül is

A magyar–román összecsa-
pás előtt Budapest utcáin, majd

a román szektorban is összekap-
tak az ellenfél szurkolói, így az
incidenst követően a rendőrök
nagy létszámban vonultak be a
szektorba.

A Groupama Aréna szom-
szédságában a rendőrség szá-
mos alkalommal csapaterőt ve-
tett be, a mérkőzés végén
könnygázt is alkalmazott, mert
az ultrák erőszakossá kezdtek
válni.

A Népligetben a „Ria, ria,
Hungária!" rigmust skandálták,
időközben petárdákat robbant-
gattak, a huligánok közül többen
üvegekkel, palackokkal, kövekkel
dobálták meg a rendfenntartó-
kat, több villamos ablakait be-
törték, de megtámadtak meg-
különböztető jelzéssel ellátott
autókat is.

A biztonsági emberek
könnygázt, majd vízágyút ve-
tettek be, gumibotokat hasz-

náltak,  az akcióban a lovas-
rendőrség is részt vett.  A rend-
őrökre támadók közül többen
megsérültek, őket mentők szál-
lították el. A PRESSing tagjai is
tanúi lehettek az események-
nek, szerencsére egyikük sem
sérült meg. 

Hármas torna 
helyett egy mérkőzés

A Fradi népligeti sportbázi-
sának egyik közepes méretű fü-
vespályáján került sor a Magyar
Újságíró-válogatott–PRESSing
mérkőzésre. A két csapat ösz-
szecsapásáról Szöllősi György,
a Magyar Sportújságírók Szö-
vetségének elnöke, a Fourfo-
urtwo sportlap főszerkesztője
elmondta, hogy előzőleg egy
hármas tornát szerettek volna
rendezni, de a román fél a
MÚRE PRESSing együttese ellen
nem volt hajlandó kiállni. A
magyar újságírókat az is fel-
bosszantotta, hogy a Román
Labdarúgó Szövetség a MÚRE
19 fős listájára felírt magyar új-
ságírók közül senki akkreditá-
ciós kérelmét nem fogadta el.
Ezek után az anyaországi ma-
gyar újságírók sem vállalták a
barátságos összecsapást román
társaikkal, így a PRESSing MÚRE
ellen léptek pályára péntek dél-
előtt. 

Színvonalas találkozó, 
látványos gólparádé

Mindkét alakulatban helyet
kapott egy korábbi, volt labda-
rúgó: a magyar újságíróknál pá-
lyára lépett (és kiválóan ját-
szott) a 39 éves Lisztes Krisztián

49-szeres válogatott, a Fradi, a
Werder Bréma meg a Stuttgart
egykori játékirányítója, míg a
PRESSing együttesét az ASA
hajdani megbízható és fegyel-
mezett hátvédje, a jelenleg 66
éves Szőllösi László erősítette. 

A Marosvásárhelyi Rádió
szerkesztő-műsorvezető-ripor-
tere, Kádár Zoltán már a talál-
kozó 2. percében megzörgette
az ellenfél hálóját, majd a ta-
lálkozó végéig még két találatot
szerzett. A tapasztaltabb ma-
gyar újságírók Lisztes jó játé-
kának köszönhetően előbb ki-
egyenlítettek, majd vezetést
szereztek, aztán a mérkőzés vé-
géig beállították a 8-3-as vég-
eredményt. A találkozó leg-
szebb találata szintén a Lisztes
nevéhez fűződik: a 23-as szám-
mal játszó egykori FTC-kedvenc
még az első játékrészben job-
bal, mintegy 20 méterről a kapu
jobb felső sarkába lőtte a lasz-
tit, amely a kapufától pattant
be.

Találkozás a 
Fradi csillagaival 

A barátságos találkozó utáni
közös ebéden a győztes csapat
vezetője, Borsi László átvehette
a Perényi–Pecsovszky kupát –
amiért a két csapat játszott –,
majd az erdélyi tollforgatók a
vendéglő teraszán a 49-szeres
Lisztes Krisztián mellett találkoz-
hattak a Fradi felnőttcsapatával,
annak edzőjével, a 47-szeres ke-
let-német válogatott Thomas
Dollal, a 37-szeres válogatott
Szűcs Lajossal és Lipcsei Péterrel
is, aki 428 élvonalbeli találkozón
100 gólt lőtt az FTC-színeiben.

A Fradi Múzeumot is 
meglátogatta a PRESSing

A világ legjobb új stadionjá-
ban (2015 júniusában elnyerte az
első helyet  az újonnan épült sta-
dionok kategóriájában a The Sta-
dium Business Awardson), a Gro-
upama Arénában lévő
Ferencváros Múzeumban a ma-
rosvásárhelyi sajtósok megtekint-
hették többek közt az FTC legér-
tékesebb díjait, trófeáit, európai
színvonalú körülmények között.

Láthatták Nyilasi Tibor ezüst-
cipőjét (1981), a magyar labda-
rúgás máig legnagyobb sikeré-
nek díját, a VVK-kupát (Albert
Flórián aranylabdája épp egy
más kiállításon „vendégeske-
dett”), de az idővonalat köve-
tően megcsodálhatták az „öltö-
zői” folyosót, aztán láthatták a
falelátós Üllői úti pálya lelátó-
jának korhű másolatát is.

Ugyanakkor szemügyre vehet-
ték a Kincsestárt, ahol a klub 116
éves történetének kupái, ereklyéi
vannak kiállítva, aztán tematikus
kiállítási termet, majd a szentélyt
is, ahol az itt kiállított tárgyakkal
az FTC legnagyobb eredményei-
nek állítottak emléket.

A stadionlátogatás során
megtekinthették a kiváló minő-
ségű gyepszőnyeget, rajta a
klub élő kabalaállatát, a soly-
mász hátán elhelyezkedő Fradi
sast, aztán az öltözőket, a saj-
tókonferencia-termet, végül a
kispadon és a lelátókon készített
közös fotó után, a Fradi boltjá-
ban Fradi felirattal ellátott aján-
déktárgyakat, ereklyéket vásá-
rolhattak.
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A pénteki magyar-román és a magyar-magyar mérkőzés(ek)ről 
Hároméves fennállása óta első nemzetközi labdarúgómérkőzésén, Budapesten lépett pályára a marosvásárhelyi PRESSing MÚRE, a Magyar Újságírók Romániai Egyesü-
letének székelyföldi újságírókból álló csapata. Az ellenfél a Magyar Sportújságíró Szövetséget (MSÚSZ) képviselő Magyar Újságíró-válogatott volt. A találkozóra pénteken,
a Ferencváros népligeti sporttelepének egyik edzőpályáján került sor. Este a tollforgatók a MSÚSZ-nek és a MLSZ-nek köszönhetően részt vettek a Grupama Arénában
sorra került Magyarország–Románia EB-selejtező mérkőzésen is.

Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

A Nemzeti Sport is írt a PRESSingrőlPRESSing-Közös kép Lisztes Krisztián és Telek András  egykori válogatott Ferencváros-játékosokkal

Magyar Újságíró Válogatott–PRESSing 8-3 (3-2)

Magyar Újságíró Válogatott:
Vincze Szabolcs (Nemzeti Sport), Szörényi Péter (Origo)–kapusok; Borsi László csk. (Hatos

csatorna), dr. Csóka László (Hatos csatorna),  Csillag Péter (Nemzeti Sport), Kántor Barnabás
(Nemzeti Sport Online), Kiss B. László (Magyar Hírlap), Légrádi Gábor (Nemzeti Sport Online),
Lisztes Krisztián (FTC öregfiúk), Murányi Domonkos (Nemzeti Sport Online), Selmeczi Richárd
(szabadúszó), Simon Krisztián (RTL Klub), Deák Zsigmond (Magyar Idők), Szöllősi György (Four-
FourTwo), Tőkés Máté (Partium FC elnök–díszmeghívott)–mezőnyjátékosok.

PRESSing: 
Szucher Ervin csk. (Krónika/Marosvásárhely)–kapus; Karácsonyi Zsigmond (Népújság), Be-

rekméri Edmond (Népújság), Bögözi Attila (vasarhely.ro), Farczádi Attila (Gaga Rádió), Kádár Zol-
tán (Marosvásárhelyi Rádió), Szakács Géza (Marosvásárhelyi Rádió), Czimbalmos Ferenc–Attila
(Központ), Czimbalmos Csaba (szabadúszó), Csorbai Lóránd (szabadúszó), Szöllősi László (ASA
öregfiúk), Zöld István (szabadúszó), Ferencz Hunor (Hargita Népe), Illés Csaba (Gyergyó Tv), Becze
Zoltán (Olimpia Stúdió), Pataki Imre (Olimpia Stúdió), Sárig Endre (Olimpia Stúdió), Lukács Zsolt
(Udvarhelyi Hírportál), Póka Róbert (Udvarhelyi Rádió)–mezőnyjátékosok.

Gól:
Selmeczi (2), Csillag (2), Deák, Lisztes, Murányi, Szöllősi, illetve Kádár (3.).



8. oldal >> Rejtvény / Reklám 2015. szeptember 10–16.

Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Mi az, szomszéd? Maga egész nap csak egyet fogott?
www.kozpont.ro


