
– Kincses Előd ügyvéd – az RMDSZ Maros me-
gyei szervezetének akkori elnöke – 2000-ben szer-
vezett előválasztást a városban, amikor 7800 sze-
mély fejezte ki preferenciáját, azaz a magyar
szavazóbázis egynegyede, mégis utólag felülírták
a voks eredményét. Egyelőre ennek a számnak hoz-
závetőlegesen fele regisztrált az előválasztásra. Mit
gondol, 2015-ben hány személynek kellene kife-
jeznie opcióját, hogy legitimnek nevezhessük az
előválasztást? 

– A jelenlegi előválasztás érvényessége, a
2000-essel ellentétben, nincs semmilyen küszöb-
höz kötve, sem a regisztrálók, sem a résztvevők
számát illetően. Természetesen minden választás
legitimitása annál nagyobb, minél többen élnek
szavazati jogukkal. Így akár azt is mondhatnám,
hogy az alacsony regisztrációs és részvételi arány
megkérdőjelezhetné a megmérettetés értelmét.
Viszont a regisztrált választók jelenlegi viszonylag
alacsony számáról azt mondanám: várjuk ki a vé-
gét. Egyrészt, vannak, akik hajlamosak az ilyesmit

halogatni, vagy bizonytalanok. Másrészt, a re-
gisztrációt elsősorban nem egyéni aktusként kell
felfogni, hanem a pártok mozgósítási képessé-
gének egyfajta fokmérőjeként. Ezt támasztották
alá a magyarországi választásokra való regisztráció
tapasztalatai is, ha ott nem „segítenek be” a pártok
és a külképviseletek, a regisztrálók száma minden
valószínűség szerint jóval alacsonyabb marad. 

Természetesen mindenképp pozitívumnak tar-
tanám, ha a 2000-es számnál többen vennének
részt, viszont már néhány ezer választó megmoz-
gatása is nagy teljesítménynek számítana. Ugyan-

akkor a létfontosságú kérdésnek nem a részvételt
látom, hanem azt, hogy egyik szereplő se gondolja
meg magát és ne rúgja fel az egyezséget, ha eset-
leg nem az ínyére való eredmény születik. Az elő-
választás korrektsége azért is nagyon fontos, hogy
a magyarok ne maradjanak kellemetlen szájízzel,
ne ismétlődjön meg a 2000-es tapasztalat, hiszen
ez könnyen abban csapódhat le, hogy jövő júni-
usban majd éppenséggel emiatt mennek el ala-
csonyabb számban a magyarok szavazni. 

folytatás a 3. oldalon

Társadalom

Az évszázadokat 
számláló kastély 

Kerelőszentpál Marosvásárhelytől nyugatra, a
Maros folyó bal partján fekszik. Az 1332-1337.
évi pápai tizedjegyzékben Sanctus Paulus
néven említik. A Hallerek kerelőszentpáli kas-
télya több mint négyszáz évre tekint vissza. A
pápai tizedet már 1332-ben fizette.  
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Sport

Szektorlabda-világbajnok lett 
a hét vásárhelyi 
Kiváló eredményt ért el a román szektorlabda válogatott
a szeptember 17-20-a között Debrecenben megrendezett
VII. Szektorlabda világbajnokságon. A csapatnak első al-
kalommal sikerült elnyernie a világbajnoki címet. A Pákai
György, Mártonfi István, Moldován Károly, Simon Ferenc,
dr. Havas Péter, Varga Ervin és Valics Lehel alkotta román
válogatott játékosok mind marosvásárhelyi illetőségűek. 

Erdélyi Értéktár

A magyarság „nagykövetei”
a világ előtt 
A magyarországi Földművelésügyi Minisztérium meg-
bízásából Erdélyben a Kriza János Néprajzi Társaság,
valamint az Élő Erdély Egyesület indította el azt az
Erdélyi Értéktár létrehozását célzó projektet, melynek
elsődleges feladata a magyar nemzeti értékgyűjtő és
-megőrző mozgalom beindítása, népszerűsítése, meg-
szervezése és szakmai felügyelete. 

>>> 4. oldal

>>> 5.  oldal

>>> 7. oldal

Vélemény

A magyar kerítés tanulságai

Több százmillió euróba került. Számtalan ad-
minisztratív jellegű bonyodalmat, külpolitikai
csatát és belső konfliktust okozott. Miért kellett
a válaszfalat éppen Magyarország határainál
megépíteni? Miért nem hagyták a Szerbia felől
érkező migránsokat Budapesten, a Keleti pá-
lyaudvarnál és a többi stratégiai táborhelyen
ideiglenesen letelepedni? Miért kellett a „sze-
rencsétlen menekülteket” ilyen kényelmetlen
helyzetbe hozni?

>>> 3. oldal

Mondom a magunkét

Elcsúszott egy banánhéjon             

Mennél népesebb egy város, annál több sze-
mét gyűlik benne, s ezen nem sokat változtat
a környezettudatos nevelés, legfennebb ár-
nyalja a képet. Szakértők állítják, szemetelési
szokásaiból, azaz a kukák tartalmából, abból,
hogy miből mennyi kerül belé, következtet-
hetni lehet a lakosság civilizációs fokára. Meg
abból is – tenném hozzá –, hogy mit kezdünk
a szemetünkkel: felhalmozzuk-e magunk kö-
rül, vagy idejében elszállítjuk, megsemmisít-
jük? Urbánus helyeken ezeket a feladatokat
szakosodott szolgáltatók látják el, az önkor-
mányzat felügyelete mellett. 

>4. oldal

„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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A jelöltek nem megfelelőek
a polgármesterségre?
- Interjú Székely István Gergő politológussal a marosvásárhelyi előválasztásról - 



Szüreti bál

Október 2-án, pénteken 18
órától szüreti bált szervez a Ma-
gyar Dolgozók Egyesülete, vala-
mint az Erdélyi Magyar Baloldal.
Részletekkel a Madách I. utca 12.
szám alatti székhelyen vagy a
0744-928-299-es telefonszámon
szolgálnak hétfőtől péntekig 9–
11 óra között.

Őszi folkest 
Marosvásárhelyen

Október 10-én este 8 órától
Őszi folkest címmel táncháznak
ad otthont a Jazz & Blues Club. A
jó hangulatot a Kedves zenekar
biztosítja.

A marosvásárhelyi Kultúrpa-
lota – vetítés és DVD-bemu-
tató

Október 2-án, pénteken dél-
után 6 órai kezdettel a Kultúrpa-
lota nagytermében levetítik A
marosvásárhelyi Kultúrpalota
című filmet, és bemutatják az
ebből készült háromnyelvű DVD-
t. Az érdeklődők megismerhetik
a Kultúrpalota tervezési folya-

matát, díszítőmotívumait, de
olyan részletekről is tudomást
szerezhetnek, amelyeket a láto-
gatók csak ritkán látnak.

30 éves a Hahota

A Hahota színtársulat fenn-
állásának 30. évfordulóját ün-
nepli a Humor Forte című rend-
kívüli kabaré- előadással. Az
ünnepi műsor bemutatójára ok-
tóber 10-én, szombaton este 7
órától kerül sor a Maros Művész-
együttes termében. Szereplők:
Puskás Győző, Székely M. Éva, Ke-
lemen Barna, Ritziu Ilka Krisztina,
Cseke Péter, Gönczy Katalin, Szől-
lősi Pénzes Szilárd. Művészeti ta-
nácsadó: Kovács Levente. Jegyek
elővételben a Kultúrpalota és a
Maros Művészegyüttes jegypénz-
tárainál már kaphatók.

Olvasójátékkal 
indít a könyvvásár

A tavalyi évhez hasonlóan
idén is gyermekeknek és fiata-
loknak szervezett olvasójátékkal
startol a Marosvásárhelyi Nem-
zetközi Könyvvásár. A Romániai
Magyar Könyves Céh és a Maros-
vásárhelyi Kulturális Központ ál-
tal szervezett játékot ezúttal is a
kortárs irodalom népszerűsíté-
sének jegyében hirdetik meg há-
rom kategóriában (IV–V., VI–
VIII., X–XI. osztály). A versenyre
háromfős csapatokban (egy osz-
tályból legtöbb két csapat) lehet
benevezni október 4-ig. Jelent-

kezés és bővebb tájékoztatás 
a revfulop@va sarhely.ro, 
epic@vasarhely.ro e-mail címe-

ken, illetve a vasarhely.ro/konyv-
vasar oldalon.

V. Örmény Kultúra Napja

Ötödik alkalommal rendezi
meg az Örmény Kultúra Napjait
a Marosvásárhelyi Örmény-Ma-
gyar Kulturális Egyesület október
17-18-án. Szombaton 11 órai
kezdettel a Kultúrpalota kister-
mében Örmények a világban, Er-
délyben és Marosvásárhelyen
címmel  szervezett nemzetközi
konferencián Dr. Krajcsir Piroska
az örmény kolóniák kialakulásá-
ról értekezik, dr. Pál Emese mű-
vészettörténész a szamosújvári
Salamon templom művészeti
kincseiről tart előadást, majd az
ő könyvét mutatja be Oláh Dénes
főesperes. Puskás Attila Barna az
Erdélyi Magyarörmények Szövet-
ségének logójának megtervezé-
séről értekezik. A szamosújvári
örmény táncegyüttes marosvá-
sárhelyi premierje zárja a prog-
ramot. 13 órakor dr. Orbán János
a Szemétbe írt történelem. Csiki
Márton háza és a régi örmény
hétköznapok címmel szervezett
kiállítást mutatja be a Vármúze-
umban. 18 órakor a Keresztelő
Szt. János plébániatemplomban
örmény-katolikus szentmisét vé-
gez Gál Hunor gyergyószentmik-
lósi örmény plébános, ezt köve-
tően bemutatják a Kripta
történetét vázoló négynyelvű in-

formációs táblát, valamint az eh-
hez kapcsolódó háromnyelvű ki-
adványt. Vasárnap 11 órakor a
Bolyai téri unitárius templom ta-
nácstermében a gyermekeket
várja Martaian Ermone Zabel,
akivel örmény-magyar motívu-
mok üvegfestésével próbálkoz-
nak. Ezt követően megnyílik Mar-
taian Ermone Zabel, Lili Adam
Seyranyan, Dobribán Annamária
és Demeter Irén üvegfestészeti,
örmény-magyar kerámia- és kéz-
műipari kiállítása. A rendezvényt
támogatja Marosvásárhely Pol-
gármesteri Hivatala, Maros Me-
gye Múzeuma, és Magyarország
Csíkszeredai Főkonzulátusa. A
rendezvényekre a belépés díjta-
lan.

A Stúdió9 a Bernády Házban

A csíkszeredai Stúdió9 tagja-
inak munkáiból nyílt kiállítás a
Bernády Házban. Az érdeklődők
Botár László, Gergely Zoltán, Me-
zey Ildikó, Nagy Ödön, Szabó Ár-
pád, Tompa-Bors Eszter, Váncsa
Mónika és Xantus Géza festő-, il-
letve szobrászművészek alkotá-
sait tekinthetik meg.

Bukovinai impressziók

A Bernády Ház emeleti kiál-
lítótermében Bukovinai impresz-
sziók címmel nyílt fotókiállítás.
A gyűjteményes kiállítást a csík-
szeredai Prizma fotóklub tagjai-
nak munkáiból rendezték.
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Október 1. Malvin, Rómeó, Ludovika
Október 2. Petra, Tamás, Tomaj
Október 3. Helga, Mária, Ignác
Október 4. Ferenc, Aranka, Hajnalka
Október 5. Aurél, Pálma, Attila
Október 6. Brúnó, Renáta, Csaba
Október 7. Amália, Mária, Márk
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Horoszkóp
KOS: Ha van tőkéje, most befektetheti egy nagyobb sza-
bású üzletbe. Ismeri a mondást, miszerint bátraké a sze-
rencse. Ha ebben az időszakban jól kockáztat, nagyobb
profit ütheti a markát. 
BIKA: Egy érkező levél vagy hír örömmel tölti el. Ezen a
héten fokozott figyelmet kell szentelnie az egészségé-
nek a megőrzésére. Lehet, hogy kimerült. Az utóbbi idő-
ben nem volt ideje kellően önmagára figyelnie.
IKREK: Ha bérleménybe szándékozik költözni, ne írjon
alá határozott időre szerződést, csak határozatlan idejűt.
Később majd rájön, hogy miért jobb így. Költözködésben
is gondolkodhat, ha az utóbbi időben ilyen irányú tervei
voltak.
RÁK: Amennyiben vállalkozó vagy esetleg egy maga-
sabb beosztásra vagy magasabb bérre vágyott, most a
csillagok kedvező hatásai segítik a céljai elérését. Ezen
a héten több dinamizmust tapasztalhat önmagában,
mint valaha.
OROSZLÁN: A munkahelyén egy hanyag kollegája nagy
fejtörést okozhat a napokban önnek. Most a saját fel-
adataira kell koncentráljon elsősorban. A megfeszítő
munka meghozza a gyümölcsét.
SZŰZ: Amennyiben meghatározó döntések meghoza-
tala előtt áll, mindenképp előtte számoljon a következ-
ményekkel, legyen következetes. Ugyanis, ha a
körülményekre bízza a dolgok alakulását, nem éppen
olyan lesz a végkifejlet, mint amire számított. 
MÉRLEG: Minél előbb keresnie kell egy olyan progra-
mot, ahol kiengedheti a gőzt, emelhet a rezgésén. Ez
lehet egy kiadós séta a természetben, egy sportbérlet,
egy lélekemelő előadás, egy kiadós kényeztető program
vagy egy kellemes meditáció.
SKORPIÓ: A környezetében feltűnhetnek olyan em-
berek, akik mindenféléket beszélnek és szívesen plety-
kálkodnak. Ezen a héten legyen óvatos a jogi ügyekkel
és ezzel kapcsolatos kérdésekben.
NYILAS: Ne hagyja, hogy a féltékenység úrrá legyen
önön. Különben bonyolult helyzetekbe kerülhet. Ne szé-
gyellje kimutatni az érzéseit. Jut ideje vásárlásra, a ba-
rátokra és a hobbijára is.
BAK: Ha házas, hunyjon szemet a párja átmeneti pesszi-
mista hangulatán. Nem is érdemes szóvá tennie. Pró-
bálja megnyugtatni vagy csináljanak egy közös
programot, ami felvidítja őt. Egyik idős rokona megérzi,
ha nem őszinték a szavai hozzá.
VÍZÖNTŐ: Amennyiben valamilyen regeneráló, sejt-
megújító programon való részvételt tervezett, ezek a
napok kedvezőek az elkezdésére. Sokkal hatékonyabban
kifejtik a hatóanyagok a hatásukat.
HALAK: Ezekben a napokban készítsen költségvetést.
Nézze át alaposan a pénzügyi helyzetét. Kikérheti akár
egy profi szakember véleményét is. Igyekezzen javítani
a helyzetén. Amint elkezd gondolkodni a dolgon, szá-
mos jó ötlete támad, amivel lényegesen előnyösebben
tud pozícionálni.

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
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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 magyar 
kerítés 
tanulságai  

Több százmillió euróba került. Számtalan adminisztratív
jellegű bonyodalmat, külpolitikai csatát és belső konfliktust
okozott. Miért kellett a válaszfalat éppen Magyarország ha-
tárainál megépíteni? Miért nem hagyták a Szerbia felől
érkező migránsokat Budapesten, a Keleti pályaudvarnál és
a többi stratégiai táborhelyen ideiglenesen letelepedni?
Miért kellett a „szerencsétlen menekülteket” ilyen kényel-
metlen helyzetbe hozni? Hiszen ott van a fejlett magyaror-
szági infrastruktúra, autópályákkal és gyorsvonathálózattal,
amelyek azért jöttek létre, hogy biztosítsák a zökkenőmentes
továbbhaladásukat az afgánoknak, a kurdoknak és a szírek-
nek. Ausztria, Németország és a skandináv országok irányába.
Törvényellenesen, regisztrációmentesen, zavartalanul me-
netelve. Erre pedig felhúzták a „szúrós” Orbán-kerítést. Magyar
költségvetésből, EU-s ellenszélben.

Új helyzet állt elő, de a válaszfal nem oldotta meg a prob-
lémát. A migránsok ma is Magyarországon keresztül vándo-
rolnak nyugat felé. A változás csak annyi, hogy nem haladnak
át Budapesten, így azt nem bénítják le, hanem csak az ország
déli és nyugati határterületeit érintik. A magyar állampol-
gároknak, a kerítés költségeit is biztosító adófizetőknek így
is számtalan nehézséggel kell szembenézniük. A minden-
napjaikban, a közlekedésben, a szabad kereskedelemben.
Ennek ellenére a kormány népszerűsége az utóbbi hetekben
lényegesen nőtt. Mert a választópolgárok nagy többségének
az akaratával megegyező döntéseket hozták meg. Nem az
egyéni érdekek, a nemzetközi megítélés vagy az ország rö-
vidtávú érdekei alapján, hanem a demokrácia szabályai sze-
rint jártak el.

Ehhez képest hogyan állunk mi, erdélyi magyarok a „ke-
rítéssel”? Kinek kellett a nagy átjárhatóság a (regáti) román
érdekek és a magyar elvárások között? Miért kellett azért a
néhány aprópénzes ígéretért, az amúgy is alanyi jogon minket
megillető feltételek biztosításáért, a látszatpolitizálás élte-
téséért ennyire felszámolniuk a magyar-román „határokat”?
Valóban kellett nekünk az a néhány államtitkári, tanácsadói
és helyi vezetői beosztás, amellyel „lefizettek” minket Buka-
restben, hogy aztán előírják nekünk, mennyit ér a szavunk,
mikor, mit kell tennünk és hogyan kell politizálnunk? Az er-
délyi magyar képviselet(ek)nek pont az lett volna a lényege,
hogy kizárólagosan a magyar választópolgárok szempontjait,
igényeit és elvárásait tartsa szem előtt. Nem a román kor-
mányét, nem a román partnereikét. Ezért szavaztak az er-
délyiek az RMDSZ-re. Ehhez képest, most is csak a hatalmi
kegyekbe való beférkőzés, a „kerítések lebontása”, a ballibe-
rális eszmék éltetése a cél. Hiányzik a nemzeti érdekek mel-
letti kiállás (még akkor is, ha ez néha sokba kerül), az ennek
megfelelő üzenet közvetítése, az ilyen elveket valló politi-
kusok előléptetése. Ezzel szemben van „románbarát” elnökünk
és annak titkára-csicskása, a hatalom megszerzéséért meg-
alkuvást előíró vezéreink és mindenre hajlandó pártkatonáink.
Mintha nem is az erdélyi magyarok – a Fideszre adott sza-
vazataival a jobboldali kötődésüket egyértelműen bizonyító
választópolgárok – képviselői volnának.
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Ferencz Zsombor

– Mit hozhat ennek a válasz-
tásnak az eredménye a politikai
pártok életébe a továbbiakban?
Versenyhelyzetet, talán együtt-
működést?

– Amennyiben mindenki be-
tartja az előválasztás szabályait
és senki sem táncol vissza utólag,
akkor egy ilyen egyszeri össze-
fogás megkönnyítheti az együtt-
működést a későbbi választáso-
kon, főleg, ha sikerül megnyerni
a polgármesteri tisztséget. Vi-
szont a törvényhozási választá-
sokra való kiegyezéshez ez nem
elég. Szerintem a parlamenti vá-
lasztások esetében mindaddig
nem kerül sor magyar összefo-
gásra, amíg a magukat az
RMDSZ ellenzékeként meghatá-
rozó pártok nem érnek el olyan
eredményt a helyhatósági vá-
lasztáson, amely megkerülhe-
tetlenné teszi őket. Ebből azon-
ban az is következik, hogy a helyi
és megyei listák esetében a ver-
sengés az alapértelmezett opció,
viszont egy közös polgármester-
jelölt mindenképp csökkentené
az esélyét annak, hogy a pártok
elmerüljenek a negatív kam-
pányban, a sárdobálásban a
helyhatóságin. A pártok súlyát
a soron következő választások
előtti alkufolyamatokban az is
befolyásolja majd, hogy ki lesz
az előválasztás győztese, vagyis
hogy az RMDSZ jelöltje győz-e,
vagy valaki más. Utóbbi forga-
tókönyv esetén a megegyezési
kényszer fokozódna.

– Nem lett-e volna egysze-
rűbb és kevésbé költséges közvé-
lemény-kutatásra felkérni egy
független, erre szakosodott céget
ebben a témában, és így kiválasz-
tani a legesélyesebb jelöltet 2016-
ra?

– Közvélemény-kutatások
minden bizonnyal készültek,
csak éppen nagyon kevés jut el
az eredményekből a nyilvános-
ság elé. Egyébként már egy
nyolcszáz- vagy ezerfős mintán
is megbízhatóan le lehet mérni
a szavazóbázis preferenciáit. A
szociológiai felmérés és az elő-
választás között azonban igen

lényeges különbség, hogy egy
legitim előválasztás, amelybe
minden résztvevő a legjobb tu-
dása és a rendelkezésére álló
erőforrások szerint ruház be, az
egész magyar közösséget felráz-
hatja, mozgósíthatja. Ezzel
szemben a szociológiai felmé-
réssel a megrendelő politikusok
tisztázzák a saját támogatottsá-
gukat és az ellenfeleikét, az
eredményekből viszont legfel-
jebb morzsákat szórnak a köz-
vélemény számára. Ettől a hét-
köznapi választópolgár nem
válik mozgósítottá. A választók
javarészéhez az információ el
sem jut, más részük elolvassa a
hírt az újságban, és talán más-
nap ebédszünetben beszélget
egy keveset róla a kollégáival.
Ráadásul egyre többen kérdője-
lezik meg az ilyen felmérések
korrektségét – olykor valóban
nem alaptalanul. Az előválasz-
tásnak tehát az a nagy előnye,
hogy bevonja, megmozgatja a
választókat, „felrázza” a magya-
rokat. De, ismétlem, ehhez nem
szabad csorba essen a folyamat
legitimitásán, és az eredményt
is tiszteletben kell tartania min-
den félnek, ellenkező esetben a
dolog könnyen visszaüthet.

– Hogyan vélekedik, a szava-
zás regisztrációhoz való kötése
milyen ok miatt történhetett?

– Regisztrációra egyrészt
azért van szükség, mert valaho-
gyan minden választáson szük-
ség van a választásra jogosultak
körülhatárolására, ez pedig nem
egy szokványos választás, amit
az állami illetékes hatóságok
szerveznének egy hivatalos név-
jegyzék alapján. A regisztráció
hivatott például azt is biztosítani,
hogy valóban egy magyar jelölt
lesz megválasztva a magyarok
előválasztásán. A kisebbségek
számára kialakított speciális vá-
lasztójogi megoldások többsége
élni szokott a regisztráció intéz-
ményével, elég, ha a szerbiai
nemzeti tanácsokat vagy a ma-
gyarországi kisebbségi önkor-
mányzatokat említjük e tekin-
tetben. Nem mellékesen

egyébként Magyarországon is
éppen azért vezették be a re-
gisztrációt 2005-ben, mivel ko-
rábban az etnobiznisz kezdett
aggasztó méreteket ölteni, szá-
mos önkormányzatban olyan
személyek szerezték meg a ha-
talmat, akiknek semmi kötődé-
sük nem volt az illető kisebbség-
hez. 

Emellett azonban a regiszt-
rációnak van egy másik, a pártok
érdekeire és pragmatizmusára
visszavezethető oka is. Mivel
amint említettem, a feliratkozás
nem feltétlenül egyéni aktus,
hanem gyakrabban valamely
párt győzi meg szimpatizánsait
a politikai részvétel célszerű vol-
táról, ezáltal a pártok erőt mu-
tathatnak fel, illetve napraké-
szen tarthatják a szavazóbázisra
vonatkozó információikat is. A
regisztráció továbbá kiváló alka-
lom a választóval való kommu-
nikációra, üzenetek célba jutta-
tására. 

– Ez milyen következmények-
kel járhat?

– A regisztrációs folyamat
körül könnyen botrány alakulhat
ki, gondoljunk csak a magyar-
országi Kubatov-listákra. De ez
nem törvényszerű, mindenhol a
világon bevett gyakorlat, hogy
a pártok minél több információt
igyekeznek begyűjteni a válasz-
tókról, a sajátjaikról nyilván töb-
bet. A lényeg az, hogy a politikai
alakulatok ne éljenek vissza rö-
vidlátó módon az emberek jó-
indulatával, a személyes adata-
ikkal. Továbbá az sem ártana, ha
nem csak akkor keresnék meg
őket személyesen, amikor vá-
lasztás közeleg. 

– Kire szavazna, ha holnap
lennének a helyhatósági válasz-
tások Marosvásárhelyen? – teszi
fel a kérdést az a néhány hete ki-
értékelt közvélemény-kutatás,
amelyben 3000 marosvásárhelyit
kérdeztek meg. Az IRES által vég-
zett felmérés egyik kérdésében
csak vásárhelyi magyar politiku-
sok nevei szerepelnek. A listát ve-
zető személy 30%-on áll, ám a

határozatlanok és a válaszadást
elutasítók számának összege
megelőzi ezt. (Egyikre sem –
18,2%, Nem tudom – 25%, Nem
válaszol – 3,6%). Miről árulkod-
nak ezek a számadatok? Reális
eredmény az ilyen nagymértékű
elutasítás, kiábrándultság a po-
litikai közvélemény-kutatások-
ban? Vagy vásárhelyi jellegzetes-
ségről beszélhetünk?

– A bizonytalanság és a vá-
laszmegtagadás növekvő ten-
denciái egyre elterjedtebb jelen-
ségnek számítanak, és ez
szorosan összefügg a politikától
való elfordulással, a politikusok-
ból való kiábrándulással. Vásár-
helyen viszont úgy tűnik, az át-
lagosnál is nagyobb problémák
vannak a magyarok közéleti
részvételével, politikai mobili-
zálhatóságával. Erről az elmúlt
évtized választási eredményei
árulkodnak elsősorban. De az is
szimptomatikus, hogy bár egy
45%-ban magyarlakta városban
mindig egy magyar jelöltnek
kellene lennie az elsőszámú esé-
lyesnek, hiszen arra még nem
volt példa, hogy csak egyetlen
román jelölt induljon a polgár-
mesteri székért, mégis négy cik-
lus óta román polgármestere
van a városnak. Ez a levertség
vagy kivonulás a közügyekből,
mondanám akár apátia, egyrészt
a véres márciusi események
öröksége, amely sajnos mai na-
pig érezteti hatását. Másrészt
évek óta húzódnak a helyi ma-
gyar politikai belviszályok, az
embereknek ebből is elegük van.
A magyar politikai elit és a hét-
köznapi ember közötti távolság
hatalmas, és ebből a szempont-
ból nem mellékes, hogy az
RMDSZ korábbi csúcsvezetőinek
egy markáns csoportja éppen
Marosvásárhelyről került ki. Ép-
pen emiatt lenne nagyon fontos
az előválasztás korrekt lebonyo-
lítása és a korábban lefektetett
játékszabályok betartása. 

– A jelöltek személyével lehet
probléma?

– Nem lepődnék meg, ha az
emberek jelentős része úgy vé-

lekedne: a jelöltek nem megfe-
lelőek a polgármesterségre. El-
sősorban az RMDSZ szavazótá-
borában tartok attól, hogy nem
mindenki tud majd azonosulni
a szövetség jelöltjével. Nem azt
mondom, hogy az emberekkel
lenne baj, és azt sem, hogy a je-
löltekkel. Viszont a választási
kampányokban a jelölteknek az
olyan jellemzői is igen fonto-
sakká szoktak válni – legalábbis
a mi vidékünkön –, amiknek
amúgy nem kellene sok közük

legyen a politikai teljesítmény-
hez, mint például a nem, vagy a
vallási hovatartozás. Udvarhe-
lyen például jelenleg egyenesen
meglepetésszámba megy, hogy
egy hölgy is megpályázná a pol-
gármesterséget. Amerika már
megválasztott egy színes bőrű
elnököt, Romániai is egy szászt,
az erdélyi magyaroknak azonban
még van bizonyítanivalójuk ezen
a téren. 

Pál Piroska

A jelöltek nem megfelelőek a polgármesterségre? 
- Interjú Székely István Gergő politológussal a marosvásárhelyi előválasztásról - 

folytatás az 1. oldalról
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Mennél népesebb egy város, annál
több szemét gyűlik benne, s ezen nem
sokat változtat a környezettudatos ne-
velés, legfennebb árnyalja a képet.
Szakértők állítják, szemetelési szoká-
saiból, azaz a kukák tartalmából,
abból, hogy miből mennyi kerül belé,
következtethetni lehet a lakosság ci-
vilizációs fokára. Meg abból is – ten-
ném hozzá –, hogy mit kezdünk a
szemetünkkel: felhalmozzuk-e ma-
gunk körül, vagy idejében elszállítjuk,
megsemmisítjük? Urbánus helyeken
ezeket a feladatokat szakosodott szol-
gáltatók látják el, az önkormányzat

felügyelete mellett. 
Mindez annak az esetnek a kap-

csán jut eszembe, ami a legutóbbi ma-
rosvásárhelyi önkormányzati
képviselőtestületi ülésen játszódott le,
amikor is egyetlen szavazaton múlott
a várost fojtogató szemétügy megol-
dása. Köztudott: havonta 7 ezer tonna
hulladék gyűl a városban. A regionális
szeméttelep átadásának késése miatt
– hogy emiatt mekkora felelősség ter-
heli a megyei önkormányzatot, nem
tudni, de feltehetőleg nagy –, Vásár-
hely szemetét eddig Segesvárra szál-
lították, de az betelt. Ezért azt ezentúl

Székelyudvarhelyre kellene utaztatni,
s nemcsak a frissen összegyűjtött
mennyiséget, hanem a város hatá -

rában ideiglenesen – a környezetvé-
delmi hatóság szerint törvénytelenül
– tároltból napi 400 tonnát is. A Ma-
roskeresztúr határába felhalmozott
szemét teljes eltakarítására október
4-ig adott haladékot az illetékes ha-
tóság. Ez nyilván többletkiadást je-

lent a városnak. 
Ennek az áldatlan helyzetnek a fel-

számolását célzó határozattervezet
került a legutóbbi ülés napirendjére.
A kormánypárti (pészédés) tanácsosok
ezt nem szavazták meg, ennek elle-
nére, mivel az RMDSZ képviselői az
előzetes egyeztetésen úgy döntöttek,
hogy támogatják a tervezetet, úgy
tűnt, meglesz a határozat elfogadásá-
hoz szükséges szavazatszám. Aztán a
voksoláskor kiderült, hogy mégsem.
Merthogy egyetlen RMDSZ-es képvi-
selő voksa hiányzott, a Soós Zoltáné.
Igen, azé a Soós Zoltáné, aki az RMDSZ

jelöltjeként indul a polgármester-elő-
választáson. 

Azóta is hiába várjuk a magyaráza-
tot Soóstól, miért nem szavazta meg
a határozattervezetet. Amíg ezt nem
teszi meg, csak találgathatunk. Két
eset lehetséges: vagy teljesen mind-
egy neki, ha elárasztja a várost a sze-
mét, vagy komoly oka volt a voks
megtagadására, amiről viszont sajná-
latos módon nem hajlandó beszá-
molni. Az biztos: egyik változat sem
nyomós érv amellett, hogy esetleg
polgármesterjelölt legyen... 

Szentgyörgyi László

Elcsúszott egy banánhéjon    

Mondom 
a magunkét

A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló törvényt 2012 áprilisában fogadta el a Magyar
Országgyűlés. A törvény értelmében a magyar nemzeti értékek és azokon belül a hungarikumok olyan
megőrzendő és egyedülálló nemzeti kincsek, amelyek ezer szállal kapcsolódnak tájainkhoz, történel-
münkhöz, társadalmunkhoz, kultúránkhoz, és amelyekhez mi, a magyar nemzetet alkotók is szorosan
kötődünk. Az összetartozás, az egység és a nemzeti tudat erősítése érdekében értékeinket össze kell
gyűjteni, dokumentálni, az értékvédelem alapjául szolgáló dokumentációt a szigorú nyilvántartás és ku-
tathatóság szabályai szerint meg kell őrizni, ezeket ápolni, védelmezni és támogatni kell.
A magyarországi Földművelésügyi Minisztérium megbízásából Erdélyben a Kriza János Néprajzi Társaság,
valamint az Élő Erdély Egyesület indította el azt az Erdélyi Értéktár létrehozását célzó projektet, melynek
elsődleges feladata a magyar nemzeti értékgyűjtő és -megőrző mozgalom beindítása, népszerűsítése,
megszervezése és szakmai felügyelete. Mai lapszámunkban dr. Vajda Andrást, a Hagyományos Kultúra
Megőrzésének és Terjesztésének Maros Megyei Központjának osztályvezetőjét, a Kriza János Néprajzi
Társaság alelnökét kérdezzük a program munkájáról, szükségességéről. 

Erdélyi Értéktár

A magyarság „nagykövetei”a világ előtt

– Mit is tartalmaz, és milyen
célokat fogalmaz meg a magyar
nemzeti értékekről és a hungari-
kumokról szóló 2012. évi XXX. tör-
vény? 

– A törvény a megóvandó
magyar nemzeti értékek azono-
sításának, rendszerezésének,
adataik nyilvántartásba vételé-
nek, gondozásának és folyama-
tos gyarapításának jogi kereteit
vázolja.  Kimondja, hogy az ösz-
szetartozás, az egység és a nem-
zeti tudat erősítése érdekében
nemzeti értékeinket össze kell
gyűjteni, dokumentálni, az ér-
tékvédelem alapjául szolgáló do-
kumentációt a szigorú nyilván-
tartás és kutathatóság szabályai
szerint meg kell őrizni, az érté-
keket pedig ápolni, védelmezni
és támogatni kell. A gyűjtőmun-
kát a lehető legszélesebb körű
kiterjesztéssel kell végezni; gon-
doskodni kell a regisztrált nem-
zeti értékek megismerhetőségé-
ről; ki kell választani ezekből
hungarikumokat és gondoskodni
kell azok fennmaradásáról, vé-
delméről. A Magyar Értéktár és
a Hungarikumok Gyűjteménye
tehát tudatosan válogatott és
rendezett értékek gyűjteménye,
amely azokat a magyarság által
teremtett szellemi, kulturális és

anyagi alkotásokat tartalmazza,
amelyeket minden magyar ma-
gáénak tud és érez világszerte.
Egyszóval ezek az értékeink a
magyarság „nagykövetei”a nagy-
világ előtt. 

– Vannak-e már eredmények?
– A törvény hatályba lépése

óta a Hungarikumok Gyűjtemé-
nyébe mintegy 50 hungarikum
került felvételre. Magyarorszá-
gon 19 megyei értéktár és 499
települési értéktár működik, a
külhoni nemzetrész értéktárban
pedig 106 értéket jegyeztek be.
Ebben eddig mindössze öt erdé-
lyi érték szerepelt. Jelen projek-
tünkkel ezen a helyzeten
szeretnénk változtatni.

Minden közösségnek 
vannak értékei!

– Kérem, foglalja össze és is-
mertesse az Erdélyi Értéktár prog-
ram lényegét? Miről is beszélünk?

– Először is azt mondanám
el, hogy az Erdélyi Értéktár pro-
jekt lebonyolítói a Kriza János
néprajzi Társaság és az Élő Erdély
Egyesület. Ez a projekt valójában
egyszerre kerete és végterméke
egy új szintre emelt, gyakran új
mediális környezetben zajló ér-

tékőrző és érték-gyűjtő mozga-
lomnak. Első dleges feladata az
értékgyűjtő és -megőrző mozga-
lom erdélyi beindítása, népsze-
rűsítése, megszervezése és
szakmai felügyelete. Ezért a pro-
jekt ideje alatt szakmai és mód-
szertani segítségnyújtást
biztosítunk azoknak a civil szer-
vezeteknek, melyek helyi és re-
gionális értékek felkutatását,
szakszerű dokumentálását, tá-
rakba történő rendezését és
ezeknek az értékeknek a helyi
közösségek mindennapjaiba tör-
ténő beépítését célozzák meg.
Az Erdélyi Értéktár létrehozásá-
nak társadalmasítására konfe-
renciák, kiállítások, népszerűsítő
rendezvények megszervezése,
módszertani és ismertető anya-
gok előállítása és terjesztése, tré-
ningek/képzések, rendszeres
konzultációk és egy értékgyűjtő
hálózat kiépítése által történik
meg. Másrészt az Erdélyi Értéktár
egy olyan internetes adatbázist
jelent, mely tartalmazni fogja az
értékőrző hálózat kiépülése nyo-
mán létrejött értékleírásokat és
audiovizuális dokumentációkat,
valamint az gyűjtést segítő mód-
szertani segédanyagokat. Pro-
jektünk legfőbb üzenete, hogy
minden közösségnek vannak ér-

tékei, melyeket nem csak meg
kell őrizni és másokkal is megis-
mertetni, de használni is kell
őket, élni is kell velük. Nagyon
fontos, hogy a közösségek
maguk döntsék el, hogy szá-
mukra mi fontos, így nagyobb
esély van arra, hogy azok nem-
csak bekerülnek egy értéktárba,
hanem a közösség bele fogja
építeni mindennapjaiba.

– Hogyan lehet értéket java-
solni?

– Amikor települési vagy tá-
jegységi értéktárat akarunk lét-
rehozni, először érték bizottságot
kell alakítani, melyről a Magyar
Értéktár működését felügyelő
szerveket írásban értesíteni kell.
Szerencsés esetben ezt a felada-
tot a településen, régióban már
működő civil szervezet vállalja
magára. Maga a javaslattétel
menete néhány egyszerű lépés-
ből áll: le kell tölteni a kapcso-
lódó dokumentumot a
www.nemzetiregiszter.hu oldal-
ról (külhoni értéktár adatlap); ki-
töltése után a dokumentációt el
kell juttatni területileg illetékes
tagszervezethez, amely meg-
küldi azt a szakbizottságnak. Ezt
követően a szakbizottság dönt
arról, hogy a javasolt érték beke-

rül-e a tárba.

„Egy-egy erdélyi érték köré
brandet lehetne építeni!”

– Mire jó az Erdélyi Értéktár?
– Sok mindenre. Egy-egy

érték köré rendezvények egész
sorát – például: fesztiválokat, tá-
borokat, kiállításokat – lehet
építeni. Mint például a Vajda-
szentiványi Néptánctábor, vagy
a Parajdi Töltöttkáposzta feszti-
vál. Ugyanakkor ezeket az érté-
keket be lehet vonni a
turizmusba is. Valóságos brandet
lehet építeni köréjük. Végső
soron gazdasági előnyökre lehet
általuk szert tenni!

– Beszéltük arról, hogy eddig
106 érték került be a külhoni ér-
téktárba. Ebből öt erdélyi. Melyek
ezek?

– A Külhoni Értéktárba Er-
délyből eddig a gyergyóújfalui
falutörvény, a gyergyótekerőpa-
taki római katolikus templom, a
Jancsó udvarház, a gelencei
Szent Imre római katolikus mű-
emléktemplom, valamint a Kap-

lonyban található, a Károlyi gró-
fok kriptáját is tartalmazó Páduai
Szent Antal ferences templom és
rendház került felvételre. 

– Van-e a hungarikumok közt
erdélyi, székelyföldi vonatkozású,
kötődésű? Mik lehetnének ön sze-
rint ilyenek?

– Egyelőre nincs, és mivel ná-
lunk még nincs kiépülve egy jól
működő értékőrző mozgalom,
nehéz lenne erre a kérdésre vá-
laszolni. Ugyanis az értékőrzés
lényege éppen az alulról építke-
zés, a helyi közösségek bekap-
csolódása. Hiába akarnék én
ilyen, vagy olyan kritériumok
mentén bizonyos erdélyi, szé-
kelyföldi értékeket hungari-
kummá nyilvánítani, ha nincs
meg azoknak a helyi társadalom
részéről, azaz alulról jövő támo-
gatottsága. Hogy a válasszal
mégse maradjak teljesen adós,
egy példát említenék: Bolyai
János életműve mindenképpen
megérdemelné, hogy bekerüljön
a Hungarikumok Gyűjtemé-
nyébe.

Nemes Gyula



Az adományozó Mátyás és
a várkastély születése

A község legrégibb ismert
birtokosainak, a Szentpáli csa-

ládnak kihalta után a koronára
szállott uradalmat Mátyás király
1479-ben fiának, Korvin János
liptói hercegnek és Hunyad vár-
megyei ispánnak adományozta. 

Kiss Gábornak tudomása
van arról, hogy 1481-ben már a
Szentgyörgyi családé, majd Sza-
polyai János rendeletére, 1511-
ben Hosszúasszói Ferencet és
Mártont, 1524-ben pedig csesz-
vei Barlabási János esperest és
nővérét, Katalint, Szima Zsig-
mondnét iktatták be a falu bir-
tokába. Nem sokkal ezután
meggyesfalvi Alárdi Ferencé
lett, aki egy várkastélyt építte-
tett ide.

Báthori vereséget mér a lá-
zadókra. A főurakat a hely-
színen kivégzik.

Alárdi Békés Gáspárt támo-
gatta, aki a szászok és székelyek
segítségével a fejedelemséget
szerette volna megszerezni. 

Tervének végrehajtása érde-
kében 1575. június elsején se-
reggel indult Báthori István

fejedelem ellen. Az ütközetre
június 8-án került sor Kerelő-
szentpálnál, ahol Báthori vere-
séget mért a lázadókra.

A menekülők egy része
Alárdi várkastélyába vonult
vissza. Báthori a várkastélyt el-
foglalta és leromboltatta, az el-
lene harcoló öt főurat:
Bartakovics Horváth Jánost,
Barcsay Gáspárt, Zádorlaki
Györgyöt, Szakács Miklóst és
Darlaczi Jánost a helyszínen ki-
végeztette.

Újabb fejek hullnak

A fent már említett Kiss
Gábor az Erdélyi várak, várkas-
télyok című könyvében tesz
említést arról, hogy a kolozsvári
országgyűlés még ugyanabban
az évben, augusztus 8-án jóvá-
hagyta a Békés-pártiak ellen
hozott ítéleteket, amelyek alap-
ján további hét főurat és har-
mincnégy székely nemest
kivégeztek. 

Többeknek – köztük Alárdi-
nak is – elvették a birtokait. Ke-
relőszentpált Báthori Kristóf
kapta meg.

Az új kastély évei

Báthori Zsigmond azonban
megbocsátott Alárdi Ferencnek
és fiának, mert 1590-ben visz-
szaadta nekik a szentpáli vár-
kastélyt. 

Szentpál nem sokkal ezután
házasság révén Haller István ke-
zére került, aki a várkastély
anyagának felhasználásával,
1610-ben ugyanott egy teljesen
új kastélyt építtetett.

II. Rákóczi Ferenc szabad-
ságharca idején német őrség
tartotta megszállva, de 1704-
ben Kaszás Pál parancsnoksá-
gával a kurucok elfoglalták. 

A Haller-féle kastély vagy
ekkor, vagy a későbbi harcok
során teljesen elpusztult. 

A ma is látható barokk kas-
télyt, a régi anyagának felhasz-
nálásával, annak helyén
emelték 1760-ban. 

Az egykori várkastély bejá-
rata előtti részen még kivehetők
az árok nyomai a rajta átvezető
téglahíddal és az egyik sarkán a
leomlott olasz rendszerű bástya
maradványaival. 

A történelemi kronológia

Keresztes Gyula a Maros me-
gyei kastélyok és udvarházak
című könyvében világít rá arra,
hogy időrendben az első vár-
kastély már 1575-ben állt, és
azt Báthori István harci esemé-
nyei pusztították el. 

Az omladozó várkastély, és a
kerelői-, ugrai- és szentmargit-
tai birtok Kendi Ferenc utódaira
szállt, majd a Hallerekre. 

Kiemelten fontos tudni,
hogy a várkastély mérete és for-
mája ma már ismeretlen, annak
helyére épült a második vár, a
több bástyás reneszánszkori lo-
vagvár. 

Egy portré és 
egy metszet tanúsága

Az utóbbi Haller István kez-
deményezésére épült, amint a
korabeli portréján lévő szöveg
így tudja: 

„CASTRUM HOC SZENT PAL
PRAETER ALIA FUNDAMENTIS
EXTRUXIT ANNO 1610. 9. APRI-
LIS SITUS PRIMUS LAPIS”.

Az építkezés befejezése Hal-
ler János idejében történt. Egy
korabeli, egészen pontosan
1674-ből származó metszet
örökítette meg a magas véd -
falakkal és védősánccal körül-
vett várkastélyt, szögletes külső
bástyáival, védősáncával és fel-
vonóhídjával, valamint a vár
udvarán álló templomot magas
toronysisakjával.

A Haller család eredete a
XIII. századra vezethető
vissza!

Ugyancsak Keresztes Gyulá-
nak van tudomása arról is, hogy
a hallerkői Haller család nürn-
bergi eredete a XIII. századra

vezethető vissza. 
A XV. század második felé-

ben Magyarországra került tag-
jai közül Rupert – 1500-ban
halt meg – tagjaitól származik
a család magyar ága.

A család csakhamar előkelő
szerepet visz Erdély történeté-
ben. A família két fő ágazatának
megalapítói Haller Gábor –
1550 és 1602 között élt – fiai:
az idősebbiktől, Istvántól a fe-
héregyházi ág és az ifjabb
Györgytől a kapjoni ág szárma-
zott. 

A bárói rangot 1699-ben, a
grófi rangot pedig 1713-ban
kapta meg a család.

Erdély legdíszesebb és leg-
kiemelkedőbb temetkezési
helye

A Rákócziak vezette szabad-
ságharc során, 1704-ben a vár-
kastély nagyon megviselt
állapotban jutott a kurucok ke-
zére. A század közepén az om-
ladozó kastélyt Haller Gábor és
felesége, Károli Klára lebon-
tatta. Haller Gábor külföldi útja
alkalmával építészeti tanulmá-
nyokat is végzett, és visszatérte
után kastélya építkezéséhez
terveket készített. 

Kerelőszentpálon a kastély
újjáépítésével egy időben a
római katolikus templomnál is
dolgoztatott és 1740-1760 kö-
zött építteti a Kápolnadombon
a családi kriptát, az Imola néven
ismert mauzóleumot, amelyet
Erdély legdíszesebb és legkie-
melkedőbb temetkezési helyé-
nek tartanak.

Az uradalom részére épít-
tette az ötszintes gabonaraktárt
a barokk modorában, belső
szakszerű kiképzéssel.

(befejező rész 
a következő lapszámunkban)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Régi és mai képek:
Madaras József

Nagy-Bodó Szilárd
Szász Attila
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Kerelőszentpál Marosvásárhelytől nyugatra, a Maros folyó bal partján fekszik.
Az 1332-1337. évi pápai tizedjegyzékben Sanctus Paulus néven említik. A Hal-
lerek kerelőszentpáli kastélya több mint négyszáz évre tekint vissza. A pápai
tizedet már 1332-ben fizette.  Az egyhajós középkori templom a románkori
építészet jegyében épült. Mai barokkos formáját, a Haller család átépítése-
felújítása folytán a XVII-XVIII. században kapta… A ma is látható barokk kas-
télyt a régi várkastély anyagának felhasználásával és ennek helyén emelték
1760-ban. Az egykori várkastély bejárata előtti részen még kivehetők
az árok nyomai a rajta átvezető téglahíddal és az egyik sarkán a leomlott
olasz rendszerű bástya maradványaival. E heti lapszámunkban arról
is írunk, hogy a Haller család eredete a XIII. századra vezethető vissza…
A família a bárói rangot 1699-ben, a grófi rangot pedig 1713-ban kapja
meg. Haller Gábor 1740-1760 között építteti a Kápolnadombon a családi
kriptát, az Imola néven ismert mauzóleumot, amelyet Erdély legdísze-
sebb és legkiemelkedőbb temetkezési helyének tartanak.

Az évszázadokat számláló kastély 

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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Svédországba kéne menni… 
Otthagyná Finnországot

több száz nemrég oda érke-
zett migráns, mivel túl hi-
degnek és unalmasnak talál-
ják az északi országot –
számol be az AFP hírügynök-

ség. „Mondjátok el a világnak,
hogy utálom Finnországot. Túl
hideg van, nincs tea, nincsenek
éttermek, nincsenek bárok, nincs
senki az utcákon, csak autók” –
panaszkodik a 22 éves Moha-

med. A finn hivatalok szerint nö-
vekszik a visszavont menedék-
kérelmek száma, amire magya-
rázat lehet az is, hogy egyre
eszkalálódik a migránsellenes
hangulat a lakosság körében. A

riporter talált még tizenöt iraki
migránst, akik már a Svédor-
szágba induló buszra várnak;
„Finland is no good” (Finnország
nem jó) – állították egybehang-
zóan. 

Igen ám, de mi lesz, ha majd
Svédország se smakkol a csávók-
nak? Amikor kiderül, hogy ott
sincs banánrohasztó meleg,
pláné télen, a svédek jobbára Ab-
solut vodkát nyakalnak teázgatás
helyett, nincs minden utcasarkon
mecset, az IKEA-áruházakban
nincs arab feliratú ecset, és az
úton nem birkák közlekednek,
hanem autók, akkor mit fognak
lépni? Visszaosonnak a „no good”
Finnországba, vagy Mutti Mer-
kelhez, Németországba? Esetleg
hazatérnek, ugyanazon az útvo-
nalon, ugyanúgy összeszeme-
telve-összepiszkítva az egész
Nyugat-Európát és Nyugat-Bal-
kánt? Ugyanúgy hangoskodva,
ugyanúgy követelőzve, ugyan-

úgy nem együttműködve a ha-
tóságokkal, csak most már – csa-
lódottságukban – sokkal vadab-
bul, agresszívebben,
dühösebben?

Ha olvasnak (nekik) svéd sta-
tisztikákat, akkor ott fognak ma-
radni: felmérések szerint a Svéd-
országba bevándorlók többet
élnek, mint otthonmaradt társaik
(ki hitte volna?). Az iráni, iraki,
indiai asszonyok esetében ez tíz–
tizenöt évvel magasabb átlagé-
letkort, míg férfiak esetében ti-
zenhét évvel hosszabb életet
jelent, ami az egészségesebb,
biztonságosabb környezetnek
köszönhető. Továbbá, a svédor-
szági bevándorlási politika 1975-
ben megfogalmazott elvei –
egyenlőség, a szabad választás
joga, partneri viszony – azóta is
érvényesek: a bevándorlók
ugyanazokat a jogokat élvezik,
mint a svéd állampolgárok, és
szabadon eldönthetik, hogy asz-
szimilálódnak vagy megőrzik
kulturális identitásukat. Mindez
akkor érvényes, ha nem ütközik
az alapvető svéd értékekkel és
normákkal – erre vonatkozik a
partneri viszony elve; a beván-
dorlók többek között szavazati
joggal is rendelkeznek az önkor-
mányzati választásokon. Ha va-
lakik nem örvendenek különö-
sebben az ázsiai és afrikai
bevándorlóknak, azok a svéd
nők: az erőszakos bűncselekmé-
nyek 82%-át, a nemi erőszakok
97%-át jövevények követik el; a
statisztikák szerint egy őshonos
svéd nőnek 25%-os „esélye” van
arra, hogy megerőszakolják, azaz
minden negyediket lerendeznek.
Csak erről persze hallgat a világ-
sajtó. Ahogy hallgat a tiltott zó-
nákról (NO GO ZONE) is, amelyek
ma már százszámra burjánzanak
a nyugat-európai nagyvárosok
környékén (elsősorban Francia-
országban és Németországban),
ahol a saría (az iszlám „erkölcsi”
és vallási vezérelve) az egyetlen
törvény, és ahova a rendőrök se
mernek bemenni, nemhogy ci-
vilek. 

Az engedékeny légkört és a
permisszív svéd törvényeket ki-
használva migrált Svédországba
huszonötezer hazánkfia is az el-
múlt években, főleg a kalapos-
pendelyes fajtából. Merthogy ér-
dekes törvények vannak ám a
svédeknél, például koldulni nem
tilos. És ami nem tilos, azt, ugye,
szabad. Továbbá, a „szabad ég
alatt” nem szabad éjszakázni
vagy huzamosabb ideig tartóz-
kodni, de csak a szó szoros értel-
mében: ha egy híd, egy felüljáró
vagy akár egy fa alatt versz fon-
dor módon sátrat, már nem te-
hetnek semmit, az már nem a
szabad ég alja. De a túltolt pol-
korrektség fedett pályás világ-
bajnokai (akik pár éve betiltották
a malacperselyt, nehogy sértse
a muszlimok önérzetét, és nem-
rég fekete ragtapaszt dobtak pi-
acra négerek számára) még en-
nél is tovább mennek: 24 óráig
bárki tartózkodhat bárkinek a
magánterületén(!), a „házigazda”
vagy a rendőrség csak utána szó-
líthatja fel távozásra a betolako-
dót. Cigányaink annyira jól viszik
Svédországban, hogy még a téli
hónapokra se dzsálnak haza; a
PRO TV riporterének egyikük vi-
gyorogva mesélte (aki saját be-
vallása szerint kéregetésből él,
valamint olyan dolgokat talál
meg tömegközlekedési eszközö-
kön meg egyéb zsúfolt helyeken,
amiket mások még el se vesztet-
tek): év közben „összejön” annyi
lóvé, hogy a hideg időszakban
szivarzsebből csengetik ki a havi
1000-1200 eurós albérlet árát.
Ám nem kizárt, hogy ők is töme-
gesen fognak Németországba
vándorolni, ha megneszelik,
hogy ott 2000 eurót kap havonta
egy „menekült”. És amikor a né-
met bevándorlási hivatal tisztje
megkérdi Gazsit, hogy honnét
jött népes pereputtyával, való-
színűleg imígyen fog válaszolni:
„Szírországból gyüttünk, vakujjá’
meg, és még diplonyánk is van:
én zsebészorvos vagyok, a Sári
meg tenyér-futurológus!”.

Molnár Tibor
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Kiváló eredményt ért el a román szektorlabda válogatott a szeptember 17-20-a
között Debrecenben megrendezett VII. Szektorlabda világbajnokságon. A csapat-
nak első alkalommal sikerült elnyernie a világbajnoki címet. A Pákai György, Már-
tonfi István, Moldován Károly, Simon Ferenc, dr. Havas Péter, Varga Ervin és Valics
Lehel alkotta román válogatott játékosok mind marosvásárhelyi illetőségűek. 

Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

Szektorlabda-világbajnok lett a hét vásárhelyi

Varó Norbert országos ifjúsági
bajnok lett lábteniszben
Miután májusban a Románia
Kupában diadalmaskodott a
vásárhelyi Varó Norbert,
szeptember 26-27-én a Lu-
peniban megrendezett or-
szágos ifjúsági lábtenisz baj-
nokságon is sikerült nyernie. 

Varó mindhárom próbát
megnyerte (egyéni, páros és hár-
mas), maga mögé utasítva olyan
egyesületek lábteniszezőit, mint
a Comexim Lupeni, a Viitorul 
Alexandria, a Cobra Topaz Buka-
rest, az Alpha Konstanca, a CSU
Ploiești, a Proactiv Târgoviște és

a Shinto Bukarest. Norbi a vásár-
helyi Gombos Martial Arts együt-
tes felnőtt tagjaként is pályára
lépett, amely csapat első ízben
szerepelt az országos bajnoksá-
gon és sikerült a rájátszásba ke-
rülnie. A rájátszás találkozóira ok-
tóber 3-4-én (Ploiești) és
17-18-án (Târgoviște) kerül sor. 

Ugyanakkor Varó Norbert a
román felnőtt válogatott tagja-
ként Izvoraniban egy edzőtábor-
ban vesz részt rövidesen, a no-
vemberben Târgovistén sorra
kerülő Európa-bajnokság előtt.

Vívás
A marosvásárhelyi 15

éves Schlier Zsuzsa (ISK) előkelő 3.
helyezést érte el a szerbiai Nagybecs-

kerekben (Zrenjanin) az idei első kadet
körversenyen. Csapattársa, a szintén
marosvásárhelyi Bíró Dávid is 3. lett a

magyar előválogatón, amelyre
Tapolcán került sor. 

ASA–Kolozsvári CFR 0–0 (0–0) 

Látványos, hely-
zetekben és kapuje-
lenetekben gazdag,
de mégis gólnélküli
mérkőzést játszott
az ASA a Kolozsvári
CFR ellen a labda-
rúgó 1. liga 12. for-
dulójában. Ezen a
találkozón mutatko-
zott be a hazai
együttesnél Cristiano Bergodi, a csapat új vezetőedzője, aki a tá-
vozó Vasile Miriuță helyébe lépett. 

Ezzel az idénybeli ötödik hazai döntetlennel és 18 ponttal a
marosvásárhelyiek maradtak a tabella hatodik helyén.

A Bergodi által edzett ASA a bajnokság odavágóinak utolsó,
13. fordulójában a Botoșani vendége lesz vasárnap.

Hat országból (Magyarország,
Románia, Lengyelország, Szerbia,
Brazília és Japán) több mint 50
játékos szerepelt a rendezvényen,
ahol szektorlabdában és a 12
érintéses szakágban hirdettek vi-
lágbajnokot.

A marosvásárhelyi csapat
nagyszerűen teljesített, hiszen
óriási bravúrral megnyerte a
Szektorlabda csapat-világbajnok-
ságot, miután a döntőben 5–3-
ra leiskolázta Magyarországot, és
a sportág történetében először
sikerült leszorítania a dobogó
legfelső fokáról. 

Románia csapatának a 12
érintéses kategóriában is sikerült
a pódiumra felállnia a brazil és a
magyar válogatott mögött, de
maguk mögé utasították a len-
gyel, szerb és japán nemzeti
együttest is.

Itt érdekes megjegyezni,
hogy a szektorlabda Erdélyben is
őshonos a 90-es évek elejétől, a
12 érintéses játék Brazíliából

származik és egyelőre ezt csak
tanulják a romániaiak.

A marosvásárhelyi születésű,
1995-ben Magyarországra kite-
lepedett, jelenleg 34 éves Már-
tonfi István, Románia szektor-
labdázó válogatottjának egyik
oszlopos tagja szívesen válaszolt
a Központ kérdéseire:

– Gratulálok nektek, hiszen
első vb-címeteket ünnepeltétek.
Milyen volt a verseny?

– Fantasztikus sikerben volt
részünk, miután szektorlabdában
a döntőben 5–3-ra legyőztük
Magyarországot! Ugyanakkor az
egyéni díjazások alkalmával is
értékelték a vásárhelyiek tudás-
szintjét, hiszen egyéniben Pákai
György 3-ik lett, míg a világbaj-
noki cím Koczor Jánoshoz (Ma-
gyarország) került, aki honfitársa,
Lukács Viktor fölött diadalmas-
kodott a döntőben, de ugyaneb-
ben a kategóriában Simon Ferenc

5-ik, Mártonfi István 9-ik lett. 

A torna során többfajta talál-
kozót játszottak: 4+1-es felállí-
tásban, csapatban és egyéniben,
a 12 érintésesben és a szektor-
labdában.

A páros kategóriában a Havas
Péter–Varga Ervin duó második
helyen zárta a versenyt, a dön-
tőben szétlövéssel (tizenegye-
sekkel) maradt alul a Bottyán–
Komáromi magyar párostól. A
Moldován–Valics páros a dicsé-
retes 4-ik helyet szerezte meg.

– Ki volt a legerősebb ellenfe-
letek?

- Szektorlabdában Magyaror-
szág volt a legerősebb ellenfe-
lünk, hiszen eddig ők voltak a vi-
lágbajnokok. 1994 óta rendezik
a világversenyt, most először si-
került Magyarországot bárkinek
is leszorítania a dobogó tetejéről

– Milyen volt a vb-re való fel-

készülésetek?
– Többször is sikerült a csa-

patnak együtt készülni, több ma-
gyarországi versenyre is eljöttek
a marosvásárhelyi csapattársak.
A vb előtt a szövetségi kapitány-
nyal (Moldován Károly) több al-
kalommal is egyeztettünk, hogy
ki kit fog legyőzni.

– Az, hogy sikeresek vagytok
egyénileg is, köztudott. Milyen
fontosabb eredményeket értek el
vásárhelyi csapattársaid a nem-
zetközi tornákon?

– Csapatban mindig a máso-
dik vagy a harmadik helyet sike-

rült megszereznünk a világver-
senyeken, kivéve Riót (Brazilia
2012), amikor negyedikek let-
tünk, mert nagyon tartalékos
csapattal utaztunk ki.  

Egyéniben Pákai György
1998-ban és 2014-ben lett Eu-
rópa-bajnok, 2007-ben pedig vi-
lágbajnok. Ő egyébként többször
állt már a dobogó második és
harmadik fokán is. Én 2004-ben
voltam világbajnok, 2009-ben
harmadik és 2012-ben Rióban
második. 

Páros kategóriában többször
álltunk már a dobogón, viszont
eddig csak nekem sikerült a pó-
dium legtetejére állni (2014), ak-
kor viszont magyar színekben
versenyeztem.

– Jelenleg melyik klubcsapatot
képviseled? Hát a többi csapat-
társad?

– A Józsefváros SE együtte-
sében játszom. Tavalyelőtt har-
madikok lettünk a Magyar Nem-
zeti Bajnokságban (NB1), tavaly
negyedikek, idén novemberben
lesz az utolsó forduló, ahol szin-
tén a dobogó a cél. Egyébként
Pákai György a budapesti Test-
vériség Klub versenyzője, aki
2014-ben magyar bajnok volt és
az év játékosa is lett, ami kiváló
teljesítmény. Idén is ők a bajnok -
esélyesek, de a tavaly ők nyerték

meg a Bajnok Ligáját és az Inter-
kontinentális kupát is.

A válogatott többi tagja a Ma-
rosvásárhelyi Szektorlabda csapat
tagja, amely két éve elindult a
Magyar Bajnokságban (NB3), az-
tán feljutott az NB2-be, és az idén
nagy esélyekkel harcolnak az
NB1-be kerülésért. Hosszú távon
az a cél, hogy egy biztos és erős
marosvásárhelyi csapatot hozza-
nak létre a magyar NB1-ben. Ter-
mészetesen ehhez szponzor is
fog kelleni a több utazás miatt
és nem utolsó sorban egy profi
sportruhaszett beszerzéséhez
(melegítő és két póló).

– Hol lesz a jövő évi Eb, hát a
közelgő vb?

– A jövő évi Európa-bajnok-
ság nagy valószínűséggel Szom-
bathelyen, a következő világbaj-
nokság pedig 2018-ban,
Japánban lesz. Ugyanakkor meg-
említhetem, hogy a szektorlabda
vb ideje alatt sor került a Nem-
zetközi Szektorlabda Szövetség
tisztújító közgyűlésére, ahol Pákai
Györgyöt és Mártonfi Istvánt to-
vábbra is alelnöknek választot-
ták, ugyanakkor az új vezetőség
egyöntetűen megszavazta, hogy
a következő, 2018-as világbaj-
nokság Japánban kerüljön meg-
rendezésre.  
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