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Társadalom

Erdélyi örmény-magyarok forgataga 
A Kripta-projekt pár évvel ezelőtt indult el annak kap-
csán, hogy a Marosvásárhelyi Örmény-Magyar Kultu-
rális Egyesületet több örmény nevet fedezett fel a
templom alatti térben. Amint azt az egyesület elnö-
kétől, dr. Puskás Attilától megtudtuk, minderről eddig
kevés tudomása volt a marosvásárhelyi közösségnek
és lakosságnak. A fent megnevezett egyesület ennek
a hétnek a végén a Marosvásárhelyi V. Örmény Kultúra
Napjai rendezvénysorozat keretén belül szervezi meg
az Örmény Hétköznapokat. 

Kultúra

Világháború egy székely 
fényképész látószögéből 
Rendezvények, kiállítások, konferenciák sokasága zaj-
lott és zajlik világszerte az I. világháború kitörésének
és leforgásának 100. évfordulóján. Erdélyben is nagyon
sok hasonlóra került már sor. Marosvásárhelyen a Te-
leki Tékában alig zárult az I. világháború helyi emlékeit
– korabeli újságcikkeket, fényképeket, levelezőlapo-
kat, katonai felszereléseket stb. – bemutató kiállítás,
máris itt van egy újabb. 
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Vélemény

Romkastélyok 
patthelyzetben       

A Bánffyk, a Hallerek, a Telekik, a Bethlenek,
illetve leszármazottjaik mindent elkövetnének
a helyzet javításáért, birtokaik megőrzéséért,
kastélyaik felújításáért, de nincsenek hozzá
eszközeik. Nem állnak mellettük a hatóságok,
nem támogatják őket az ügyben érdekelt ön-
kormányzatok, állami szervek. Pedig ez első-
sorban romániai, erdélyi magyar közösségi ügy.
Ebben pedig a főszereplő a politikai képvise-
letünket ellátó szervezet kellene legyen. Az vi-
szont nem tudott semmilyen alternatívát fel-
mutatni a felbecsülhetetlen értékű kastélyok
megmentésére, újjáélesztésére. A politikusaink
tehetetlenek. Pedig éppen nekik kellene egy
olyan román-magyar államközi cselekvési ter-
vet kidolgozniuk, amely az érintett kastélyok
teljes egészére kiterjedne. Elsősorban az épü-
letek felleltározására, a jelenlegi tulajdono-
sokkal való egyeztetésre, az állaguk mielőbbi
megőrzésére, a tetőszerkezetek újjáépítésére,
a karbantartási, felújítási vagy a teljes újjáépí-
tési beruházások megszervezésére, a szükséges
anyagi források előteremtésére. 

>>> 3. oldal

Mondom a magunkét

Győztünk?                

KVálasztási szereplését, eredményét értékelve
mit is mondhat egy magára valamit is adó
párt vagy jelölt, minthogy elégedett az ered-
ménnyel. A körülményekhez képest természe-
tesen. És aztán következnek a véget nem érő
magyarázkodások, hogy aszongya: a számok
tükrében vesztettünk ugyan, de végeredmény-
ben, főleg erkölcsi értelemben, mégiscsak
nyertünk. Ilyenkor ajánlatos elgondolkodni
azon: ha mindenki nyert, ki veszített? Előfor-
dulhat, hogy senki? 
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„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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„Ha eléggé akarjuk, visszaszerezhetjük 
a polgármesteri széket Vásárhelyen” 
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Interjú Kovács Péterrel, az RMDSZ ügyvezető elnökével az előválasztásról



Elutazni önmagunkhoz

Az idén újra műsorra tűzi az
Artsy M Diákszíntársulat József
Attila Elutazni önmagunkhoz
című verses-zenés összeállítá-
sát, amelyet dr. Gyéresi Júlia
rendezett. Az előadás október
18-án, vasárnap 19 órától lesz
a Jazz&Blues Club Piano termé-
ben, a Székelyföld Napok prog-
ramjaként.

Tóth Erzsébet 
népdaléneklési vetélkedő

A Székelyföld Napok kereté-
ben az EMKE Maros megyei
szervezete október 17-ére 10
órai kezdettel I–VIII. osztályos
gyermekeknek megyei népdal -
éneklési vetélkedőt hirdet a Ma-
ros Művészegyüttes kövesdombi
székházában. Minden verseny-
zőnek öt népdalt kell előkészí-
tenie. A vetélkedőt XI. alkalom-
mal szervezik meg. Az esemény
egyben névadó ünnepség is,
melyet Tóth Erzsébet (1929–
2011) neve fémjelez, aki a haj-
dani Székely Népi Együttes,
majd Maros Művészegyüttes le-
gendás szólistája, a magyar

népdal avatott, igényes tolmá-
csolója volt. Jelentkezni a 0748-
943-241-es telefonszámon és a
totherzsebetenek2015@gmail.com
villámpostacímen lehet.

Harmincéves a Hahota

A Hahota színtársulat fenn-
állásának 30. évfordulóját ün-
nepli a Humor forte című rend-
kívüli kabaré-előadással.
Október 18- án, vasárnap este
7 órától újra színre viszi a tár-
sulat az előadást a Maros Mű-
vészegyüttes előadótermében.
Szereplők: Puskás Győző, Szé-
kely M. Éva, Kelemen Barna, Rit-
ziu Ilka Krisztina, Cseke Péter,
Gönczy Katalin, Szőllősi Pénzes
Szilárd. Művészeti tanácsadó:
Kovács Levente. Jegyek elővé-
telben a Kultúrpalota és a Maros
Művészegyüttes jegypénztára-
inál kaphatók.

A Kós Károly 
Akadémia előadása

Folytatódik a Kós Károly Aka-
démia nagy sikernek örvendő
előadás-sorozata. A következő
előadást Pollmann Ferenc had-
történész, kutató tartja október
15-én, csütörtökön 17 órakor a
marosvásárhelyi Bolyai Klubban
(a Köpeczy–Teleki-ház első
emeletén, a volt Kossuth utca
és Szentgyörgy utca sarkán, ma
Forradalom utca 1. szám) Ma-
gyarország az I. világháborúban
címmel.

Raktárlat

Október 17-én, szombaton
11 órakor kiállítás nyílik a Bolyai
Alkotótábor eddigi 15 évének
alkotásaiból, élményeiből, gon-
dolataiból. Házigazda Csegzi
Sándor, de jelen lesz Nagy Mik-
lós Kund művészeti író, Mana
Bucur, a Maros Megyei Művé-
szek Egyesületének vezetője,
Weszely Tibor Bolyai kutató. A
kiállítás ideje alatt esténként ke-
rekasztal-beszélgetéseken ta-
lálkozhatnak a művészekkel. A
tárlat október 24-ig látogatható.

Kamarazeneest és 
szimfonikus hangverseny

Bartók Béla halálának 70. év-
fordulója alkalmából Bartók –
Inspirations (Inspirációk) címmel
kamarazeneestet tartanak ma
este 7 órakor a Kultúrpalota kis-
termében. A rendezvényre a XXV.
Constantin Silvestri Nemzetközi
Zenei Fesztivál keretében kerül
sor. 15-én, csütörtökön este 7
órakor szimfonikus hangverseny-

nyel folytatódik a fesztivál a pa-
lota nagytermében. A hangver-
senyre a 3-as számú bérletek ér-
vényesek.

Az örmény kultúra napjai

A Marosvásárhelyi Örmény–
Magyar Kulturális Egyesület szer-
vezésében október 17–18-án
zajlik az V. örmény kultúra napjai
rendezvénysorozat. 17-én, szom-
baton délelőtt 11 órakor Örmé-
nyek a diaszpórában, Erdélyben
és Marosvásárhelyen címmel
kezdődik nemzetközi konferencia
a Kultúrpalotában. 13 órakor a
jelenlevők meglátogatják a vár-
múzeumi örmény kiállítást. 18
órakor a Keresztelő Szent János-
templomban örmény katolikus
szentmisét tartanak, majd be-
mutatják az információs táblát
és kiadványt. 18-án, vasárnap
délelőtt 11 órakor a Bolyai téri
unitárius egyházközségnél üveg-
festésre várják a gyermekeket,
12 órakor kerámiákból, kézmű-
ipari tárgyakból és üvegfestészeti
alkotásokból nyílik kiállítás.
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Október 15. Teréz, Aranka, Vilma
Október 16. Gál, Aranka, Margit
Október 17. Hedvig, Leó, Rudolf
Október 18. Lukács, Ignác, Ambrus
Október 19. Nándor, Friderika, Sára
Október 20. Vendel, Fülöp, János
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NévnapokNévnapok

Horoszkóp
KOS: Sok energiát ad le naponta, éppen ezért szükséges
az utánpótlás ésszerű, választékosan összeállított ét-
renddel és rendszeres mozgással. Különben dinamiz-
musa könnyen alábbhagyhat.
BIKA: Keresse olyan emberek társaságát, akik nem 
játsszák meg magukat, hanem önvalójukat adják. Ha
párjával szívesebben otthon ülnének, nem kell erőltetni
a társasági életet ebben az időszakban.
IKREK: Ön nagyon széles szellemi síkot képes egyszerre
kontroll alatt látni, melyet gyakorlatiasságával könnye-
dén tud kezelni, amire nem sok ember képes. Ha ezen a
héten eladói munkát vagy ügyfelekkel dolgozik, nagyon
izgalmas hét elé néz.
RÁK: A költekezésekben érdemes meghatároznia előre
a mértéket, hogy meddig szeretne elmenni, ugyanis
hajlamos lesz a túlköltekezésre ezekben a napokban.
Szereti a hagyományokat. 
OROSZLÁN: Ha lehetséges, gondosan ossza be a pén-
zét, és gondoljon arra is, hogy mire költi az extra bevé-
telét. Olyan dolgokba is befektethet, amin keresztül
szokatlan képesítési előnyökre tehet szert: egy tanfo-
lyam, vagy egyéb képzési forma.
SZŰZ: Ebben az időszakban sokat töprenghet az élet
dolgain. Ezekben a napokban fokozottan figyelmesnek
és türelmesnek kell lennie párkapcsolatában. Keresniük
kell a közös nevezőt és inkább a megoldásokra koncent-
ráljanak a vitatkozások helyett, ami el is mérgesedhet,
ha kicsúszik a helyzet irányítása a kezükből.
MÉRLEG: Szakmai kérdésekben nő az ambíciója, ami
akár azt is eredményezheti, hogy változtat egy előnyö-
sebb pozícióra. Sokkal kommunikatívabbá válik, mint
az utóbbi időben.
SKORPIÓ: Ebben az időszakban nagyon energikus, tele
életkedvvel és mindazt, amit a fejébe vesz ezekben a
napokban, véghez is viszi. Ezekben a napokban a csilla-
gok kiemelkedő sikerekkel kecsegtetik.
NYILAS: Egyes régi barátok, akikkel már gyengül a kap-
csolat, felmerülhetnek némi félreértések, melyeket fog
tudni kezelni. A bolygók átvonulásai rejtett ellenségekre
is figyelmeztetik önt.
BAK: Mostanában nagyon próbára teszi az egészségi
állapotát és állóképességét. Hajlamos a túlhajszolt élet-
módra. Egyes régóta húzódó konfliktusokat most 
helyére tud tenni, ami mindenkinek nyugalmat hoz.
VÍZÖNTŐ: Szereti a progresszív beszélgetéseket. Vannak
egyes témák az ön életében, mint életterület, amivel
érdemes lenne egy kicsit többet foglalkoznia. Ide tarto-
zik az egészség kérdése is. 
HALAK: Egy külföldi utazás gondolata újra feltámad
önben. Érdemes a terveken dolgoznia az utazást ille-
tően. A jó tanácsokat most érdemes meghallgatnia. A
döntések úgyis önön múlnak.

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



Romkastélyok
patthelyzetben  

Egyre rosszabb állapotba kerülnek az erdélyi kastélyok.
Igaz ugyan, hogy előbb a kommunisták sajátították ki ma-
guknak, és különféle állami intézményeket működtettek
bennük, nem fordítottak kellő gondot a karbantartásukra,
majd a visszaszolgáltatásukat megelőző időszakban (az el-
múlt húsz-huszonöt évben) a teljes enyészet útjára enged-
ték, ma mégis mindannyian egy kicsit a magunkénak
tudjuk és hisszük ezeket a szimbólum értékű épületeket. A
degradálásuk pedig mindannyiunk hanyatlásának a jel-
képe.

Az egykori-újkori tulajdonosok nem vonhatók felelős-
ségre a kialakult helyzetért. Az államosítás során megfosz-
tották őket az ingatlanjaiktól, a birtokaiktól, a
szabadságuktól, a méltóságuktól. Nem maradt más szá-
mukra, mint a túlélésért való küzdelem. Egyeseknek sike-
rült, másoknak nem. A szinte több emberöltőig tartó
meghurcolás visszafordíthatatlan nyomokat hagyott
életük ben. És a visszaszolgáltatás sem zajlott zökkenőmen-
tesen. Adták is, meg nem is. A törvényhozói gépezet, élén
a parlamenttel, mindent elkövetett az időhúzásért, a resti-
túció megakadályozásáért. Egyfelől azzal, hogy az állami
intézmények kiköltöztetéséhez több éves huzamidőt szab-
tak meg. Másfelől pedig a részleges visszaszolgáltatás meg-
szabásával. Annak idején az épületek fenntartásához a
tulajdonosok rendelkeztek termőföldekkel és erdőkkel is,
de ezeket már nem szolgáltatták vissza teljes egészükben.
Így tehát az ingatlanok rossz állapota, valamint az egykor
meglévő anyagi források hiánya patthelyzethez vezetett.
Persze, van egy-két kivétel különféle fesztiválok megszer-
vezése, szállodák működtetése, valamint a felújítások ala-
pítványi úton való megszervezése által, de ezek mögött
általában egyéni érdekek és ambíciók húzódnak meg, és
csak elvonják a figyelmet az összképről, a teljes építészeti
hagyatéknak a megsemmisüléséről. Túl nagy figyelemben
és támogatásban részesül az az egy-két kastély ahhoz ké-
pest, hogy mekkora veszteség éri az egész erdélyi magyar
közösséget a többi épület összeomlása által. 

A Bánffyk, a Hallerek, a Telekik, a Bethlenek, illetve le-
származottjaik mindent elkövetnének a helyzet javításáért,
birtokaik megőrzéséért, kastélyaik felújításáért, de nincse-
nek hozzá eszközeik. Nem állnak mellettük a hatóságok,
nem támogatják őket az ügyben érdekelt önkormányzatok,
állami szervek. Pedig ez elsősorban romániai, erdélyi ma-
gyar közösségi ügy. Ebben pedig a főszereplő a politikai
képviseletünket ellátó szervezet kellene legyen. Az viszont
nem tudott semmilyen alternatívát felmutatni a felbecsül-
hetetlen értékű kastélyok megmentésére, újjáélesztésére.
A politikusaink tehetetlenek. Pedig éppen nekik kellene egy
olyan román-magyar államközi cselekvési tervet kidolgoz-
niuk, amely az érintett kastélyok teljes egészére kiterjedne.
Elsősorban az épületek felleltározására, a jelenlegi tulajdo-
nosokkal való egyeztetésre, az állaguk mielőbbi megőrzé-
sére, a tetőszerkezetek újjáépítésére, a karbantartási,
felújítási vagy a teljes újjáépítési beruházások megszerve-
zésére, a szükséges anyagi források előteremtésére. A tu-
lajdonosok „megsegítésére”, a román és magyar kormány
közös fellépésére, hiszen ezáltal fellendülne a gazdaság és
a turizmus, felpezsdülne a kulturális élet. Szükség van az
önkormányzatok támogatására, az uniós pályázatokra, de
a pusztán anyagi érdekeket követő befektetők kizárására is.
Egy olyan kompromisszumra, amelyben a tulajdonosok át-
adnának bizonyos jogokat a felkínált támogatás fejében,
és az ők szempontjaik mellett a közösségi érdekek is érvé-
nyesülnének. A régészek munkájának a megszervezésére
oly módon, hogy a munkálatok ne húzódhassanak el évti-
zedekig, értelmetlenül. Az egyénileg meghatározott, kas-
télyról kastélyra kiszabott gyors és határozott fellépésre.
Hogy megmentsük azt, ami még menthető, illetve az alap-
jaiból újjáépítsük azt, ami már menthetetlen.
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Ferencz Zsombor„Ha eléggé akarjuk, visszaszerezhetjük
a polgármesteri széket Vásárhelyen” 

– Hogyan értékeli az elővá-
lasztás eredményét?

– Úgy vélem, az eredmény
a marosvásárhelyi magyarok si-
kere. Minden lakosnak lehető-
sége volt véleményt nyilvání-
tani, bárki regisztrálhatott a
szavazásra, nem volt ez semmi-
féle előfeltételhez kötve. Így
meglett a jövő évi választások
polgármesterjelöltje. Ezáltal van
reális esély visszanyerni a vá-
rosvezetői székét, hogy 16 év
Dorin Florea-uralom után újra
magyar személy legyen a város-
gazda.

– Hogyan vélekedik a nyertes,
Soós Zoltán 62%-os eredményé-
ről?

– Nem az a lényeg, hogy mi-
lyen arányban nyerte meg Soós
ezt az előválasztást, hanem, hogy
egyetlen magyar jelölt lesz a
2016-os helyhatósági választá-
sokon. A három politikai szervezet
megegyezése is erről szólt, hogy
a magyar polgármesterjelöltet a
város lakossága válassza ki, és
minden pártnak, szervezetnek fel
kell sorakoznia a győztes mögé.
Ez az egyetlen lehetőség, hogy
visszanyerjük a várost.

– A hozzávetőlegesen 11000
regisztrált személyből csupán
4300 személy fejezte ki preferen-
ciáját a vokson, amely a magyar
nemzetiségű, szavazati joggal
rendelkező személyek igen kis há-
nyada. Mi lehet az oka ennek a
közömbösségnek?

– Jómagam marosvásárhelyi
vagyok, itt éltem több mint húsz
évet, számos ismerősöm, illetve
barátom azt mondta, hogy most
nem kívánnak beleszólni abba,
ki legyen a polgármesterjelölt.
Ők majd jövőben, az önkor-
mányzati választásokon járul-
nak az urnákhoz, és fogják tá-
mogatni az előválasztáson
nyertesként szereplő magyar je-
löltet. Az igazi tét úgyis a jövő
évi voksolás, ott fontos, hogy a
magyarok minél nagyobb
számba üssék a pecsétet az ál-
taluk választott jelöltre.

– Hogyan véli, mit hoz ez az
eredmény a pártok életébe? 

– A nyugodt munkának és
építkezésnek jött most el az
ideje. Az RMDSZ és Soós Zoltán
is nagyon sokat kell dolgozzon
azon, hogy ismertsége és nép-
szerűsége nőjön. Az a tény, hogy
ő kevésbé ismert, mint a régi
generációhoz tartozó politiku-
sok, úgy vélem, előnyére válik.

Fel tudjuk mutatni, hogy létezik
újhullám az RMDSZ-ben, és on-
nan származó jelöltet támoga-
tunk, aki intézményvezetőként
évek óta bizonyít, többgyerekes
családapa, aki ismeri a várost és
felismeri annak igényeit. Az
RMDSZ minden erőforrását –
akár helyi, megyei vagy orszá-
gos szinten – arra kell fordítsa,
hogy Soós Zoltán legyen Maros-
vásárhely polgármestere. Az or-
szágos szervezet ilyen értelem-
ben kiemeltként kezel több
települést is, és „pénzt, paripát,
fegyvert” be fogunk vetni azért,
hogy Marosvásárhelyen sikeres
választást tudjunk magunké-
nak.

– Mi lehet a teendő, hogy a
jövő évi választásokon megsok-
szorozza Soós Zoltán a támoga-
tóinak számát?

– Nagyon egyszerű: sokat
kell dolgozni és fel kell mutatni
annak a reális lehetőségét, hogy
a jövő évben le lehet váltani a
jelenlegi polgármestert. Maros-
vásárhelynek olyan városveze-
tőre van szüksége, aki kiegyen-
súlyozottan tud együttműködni
a magyar és a román közösség-
gel egyaránt, aki felismeri és el-
fogadja, hogy a két nemzethez
tartozó közösségnek nem min-
dig ugyanazok az igényei, aki
elismeri, hogy Marosvásárhely
erős regionális központ lehet,
de ehhez egészen más stílusban
és hozzáállással kell vezetni a
települést. Részletes programot
kell kidolgoznia Soós Zoltánnak,
aminek az alapelemei az elővá-
lasztási kampányban már kör-
vonalazódtak, és ezt kell az em-

bereknek személyesen bemu-
tatnia. A kulcskérdés azonban a
mozgósítás: arról kell meggyőz-
nie Marosvásárhely magyar la-
kosságát, hogy ha nagyobb
arányban mennek el szavazni,
mint eddig, akkor megdönthető
Dorin Florea városvezetése.

– Elképzelhetőnek tart egy
koalíciós listát a 2016-os válasz-
tásokra, amelyen Portik Vilmos
és Barabás Miklós is helyet
kapna?

– Ebben a pillanatban kora-
inak tartom az együttműködés
hogyanjáról beszélni. November
7-én ül össze a Szövetségi Kép-
viselők Tanácsa, és ott születik
döntés arról, hogy milyen mó-
dozatban választjuk ki a jelölt-
jeinket, és hogyan fogunk part-
nerségeket, különböző
együtt működést helyi szinteken
kialakítani. Egyébként valószí-
nűnek látom a kooperációt Vá-
sárhelyen, hisz a pártok közösen
szervezték meg az előválasztást,
egyezmény is született, amely
szerint a nyertes mögé sorakozik
fel az összes politikai szervezet.
Mindez összességében jó előjel
a további együttműködésre
nézve.

– Lát-e garanciát arra, hogy
nem írják felül az előválasztás
eredményét, és ténylegesen Soós

Zoltán lesz a polgármesterjelölt?
- Erre az RMDSZ részéről vál-

lalhatok csak garanciát. Az elő-
választás megszervezése előtt
is azt mondtuk, a nyertesként
szerepelő jelöltet fogjuk támo-
gatni, és természetesen a rá való
szavazásra bíztattuk a lakossá-
got is, de amennyiben nem ő
kapta volna a legtöbb szavaza-
tot, akkor is elfogadtuk volna az
eredményt, és a győztes sze-
mélyt támogattuk volna a to-
vábbiakban. Természetesen a
marosvásárhelyi magyarok dön-
tésének eredményét elismerjük,
és ezzel fogunk továbbmenni. 

– A lakosság nemzetiségének
arányát, illetve a jelölt személyét
ismerve: visszaszerezhető-e a
polgármesteri szék Dorin Flore-
ától?

– Ha eléggé akarjuk, igen.
Ha a 43%-ban magyar szemé-
lyek által lakott város polgárai
jelentős számban képviseltetik
magukat a választáson, és a le-
hetséges forgatókönyv szerint
két román jelölt is megméret-
kezik, sőt, ha a magyar nemze-
tiségű lakosok nagyobb arány-
ban fejezik ki preferenciájukat,
mint a románok, akkor sima ügy
lesz visszaszerezni a polgármes-
teri széket.

Pál Piroska

- Interjú Kovács Péterrel, az RMDSZ ügyvezető elnökével az előválasztásról -

Egyébként valószínűnek látom a kooperációt Vásárhe-
lyen, hisz a pártok közösen szervezték meg az előválasz-
tást, egyezmény is született, amely szerint a nyertes mögé
sorakozik fel az összes politikai szervezet. Mindez összes-
ségében jó előjel a további együttműködésre nézve.
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Választási szereplését, eredményét
értékelve mit is mondhat egy magára
valamit is adó párt vagy jelölt, mint-
hogy elégedett az eredménnyel. A kö-
rülményekhez képest természetesen.
És aztán következnek a véget nem érő
magyarázkodások, hogy aszongya: a
számok tükrében vesztettünk ugyan,
de végeredményben, főleg erkölcsi ér-
telemben, mégiscsak nyertünk. Ilyen-
kor ajánlatos elgondolkodni azon: ha
mindenki nyert, ki veszített? Előfor-
dulhat, hogy senki? 

Nézzük a számokat: 4355-en tar-
tották érdemesnek részt venni az elő-

választáson, ami – ez tagadhatatlan
– igen alacsony érdeklődésről árulko-
dik, az előzetesen regisztráltak nem
egészen 40 százaléka voksolt. A nyer-
tes Soós Zoltánra 2702-en (62,04%),
Portik Vilmosra 1259-en (28,9%), Ba-
rabás Miklósra 384-en (8,83%) sza-
vaztak. Az teljesen fölösleges, ki miért
tekinti nyertesnek magát, mi rögzítsük
a tényt: alig 4300-an vették a fáradsá-
got, hogy kifejezzék opciójukat, eny-
nyien vannak, akik úgy gondolták,
érdemes beleszólniuk abba, ki legyen
a közös vásárhelyi magyar polgármes-
terjelölt. Ez pedig, lássuk be, kudarc a

javából. Annak jelzése, hogy a vásár-
helyi magyarok elfordultak a politiká-
tól, a közélettől. Ha sarkosan szeretnék

fogalmazni, egy ismerősömet idéz-
ném, aki szerint a vasárnapi előválasz-
tás mindössze annyiról szólt, hogy ki
lesz majd, aki 2016-ban alulmarad
Dorin Floreával vagy Claudiu Maiorral
szemben.

Amíg a „győztes” jelöltek vélt vagy

valós babérjaikban gyönyörködnek,
mi próbáljuk meg kibarchobázni, ho-
gyan alakulhatnak a dolgok ezek után.
Az RMDSZ szempontjából akár lefu-
tottnak is tekinthető az ügy, kipipál-
hatónak a jelöltállítással járó
feladatok. Hacsak az utolsó pillanat-
ban nem gondolják meg magukat, s
állítanak más polgármesterjelöltet.
Volt már példa rá korábban. A nagy
kérdés: mit ajánlanak fel az egyezség
megtartásáért cserébe Portiknak? Ha
a Néppárt elfogadja, hogy emberei az
RMDSZ jelöltlistáján induljanak, s nem
koalíciós listán, akkor maga is feladja

önálló politikai arculatát, elindul az
önfeladás útján. Amelyen az MPP Biró
Zsolt elnöksége óta tévelyeg. Portik
korábbi kijelentése, miszerint az elő-
választásnak nem pártpolitikáról kell
szólnia egyértelműen erre utal.   

Ha így igaz, akkor sikerült – a je-
löltek és a jelöltállító pártok által kö-
zösen – hosszú időre lejáratni az
előválasztást, mint a jelöltek kiválasz-
tásának legdemokratikusabb módját.
Lehet, hogy ez volt a cél?

Szentgyörgyi László  

Győztünk?   

Mondom 
a magunkét

Rendezvények, kiállítások, konferenciák sokasága zajlott és zajlik világszerte
az I. világháború kitörésének és leforgásának 100. évfordulóján. Erdélyben
is nagyon sok hasonlóra került már sor. Marosvásárhelyen a Teleki Tékában
alig zárult az I. világháború helyi emlékeit – korabeli újságcikkeket, fényké-
peket, levelezőlapokat, katonai felszereléseket stb. – bemutató kiállítás,
máris itt van egy újabb. Ezúttal a Maros Megyei Múzeum várbeli épületének
három termében került sor a háború pillanatait megörökítő fényképgyűjte-
mény tárlatára. Nagy József hadtörténészt arra kértük, értékelje szakmai
szempontból a kiállított fotókat.  

Világháború egy székely 
fényképész látószögéből 

A marosvásárhelyi várba lá-
togatók október 30-ig tekinthe-
tik meg id. Kováts István
(1881–1942) székelyudvarhelyi
fotográfusnak az első világhá-
ború idején készített fényké-
peit. Id. Kováts István a 82.
császári és királyi gyalogezred
katonájaként és fényképésze-
ként teljesített szolgálatot a
„nagy háborúban”. Végigjárta a
romániai, galíciai és észak-
olaszországi frontvonalakat,
hadszíntereket. A kiállításon
több mint ötven fénykép lát-
ható a közel négyszáz felvétel-
ből, amelyeket 1914–1918
között készített különböző szín-
tereken. Ezeken megjelennek a
katonák mindennapjai, a szóra-
kozás, a táborhely, a lövészárok,
a temetés, a romok, a gépi ron-
csok, az áldozatok.

„Kováts István fotói a kato-
nák által  vközvetített való-
ságos világot örökítik meg”

A kiállítás egy 100 évvel ez-
előtti világba repíti vissza a láto-
gatót, hogy ne csak nézzük, de
„lássuk” is a képeket, Nagy József
hadtörténészt arra kértük érté-
kelje szakmai szempontból a fo-
tókat. „A kiállítás Kováts István
fényképész alkotásait tárja a láto-
gató elé, aki maga is részt vett a
háborúban, úgy is mint katona,
de úgy is mint az ezred fényképé-
sze. A fotók a császári és királyi 82.
gyalogezred katonáit mutatják be
1914 őszétől a keleti hadszínte-
rektől, az 1916-os román fronton
át a későbbi orosz hadszínterekig.
Ez az ezred főleg Csík és Udvarhely
vármegyékből, kisebb mértékben
Maros-Tordáról verbuválódott,
mondhatni székely alakulat volt.
Közismert, hogy az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia egyik legkitű-
nőbb ezrede volt, a katonái
nagyon sok kitüntetést kaptak.
Kováts István az ezreddel végig-
járta a frontokat, különböző har-
cokban vett részt, fotói személyes
élményeket mutatnak be, amik
sokkal élethűebben ábrázolják a
hadszínteret, mint a hivatásos ha-
ditudósítók propagandacélt szol-
gáló beállított fotói. Fényképei
inkább a pihenők alkalmával ké-
szültek, ritkábban elevenítik meg

a harci eseményeket. A katonai
mindennapokat mutatja be, ho-
gyan élték meg a hadszíntereken
sokszor esőben, sárban, mostoha
körülmények közt. A fényképek az
élet folytonosságát hozzák elő-
térbe, a katonák számára is fontos
volt, hogy megörökítsék, átörökít-
sék ezeket a pillanatokat. A lehe-
tőségekhez mérten leporolták
ruháik, megmosakodtak, borot-
válkoztak, úgy álltak a fényképe-
zőgép elé, hogy ezt a képet
küldjék haza szeretteiknek, az ott-
honiaknak: minden rendben van

velünk, élünk, hiszen nem tud-
hatták, hogy 10 perc múlva el-
mondhatják-e még mindezt. Míg
a haditudósítók inkább egy kicsit
idillikus helyszíneket, pillanatokat
mutatnak képeiken, addig Kováts
István fotói a katonák által közve-
tített valóságos világot örökítik
meg. Ha csak a katonák arcát vizs-
gáljuk, a feszes vonások, a nap-
barnított arcbőr a zord, rideg
valóságra világítanak rá” –
mondta el lapunknak Nagy József
hadtörténész. 

Nemes Gyula 

Sztereófotókat is láthatunk

A tárlat különlegessége, hogy tizenkét sztereófotót is meg lehet
tekinteni. A háromdimenziós technika már az ezernyolcszázas évek
végén létezett. Nemcsak id. Kováts Istvánnak, hanem a kor más
fényképészeinek a hagyatékában is fellelhető pár ilyen sztereófel-
vétel. A sztereókat a kiállítás szervezői elkészítették modern válto-
zatban is, vörös és kék szemüvegekkel meg is nézheti őket a
látogató. Sőt még egy 1900-ból származó sztereoszkópot is kipró-
bálhat az érdeklődő. A kiállítás bejárata előtti táblácskán a követ-
kező szöveg olvasható: „A székelyudvarhelyi Kováts Fényképészet
alapítójának, id. Kováts Istvánnak a felvételei közismertek az egész
Kárpát-medencében. Kevésbé ismert az első világháború frontjai-
nak a dokumentálása a fényképezőgépe által. Képei önállóan, leírt
szavak és elbeszélés nélkül is kifejezik a háború ezernyi arcát, szen-
vedéseit, apró örömeit, és a ‹dicső› halált is.”

Szomorú valóság

A várbeli múzeumba látogató legelőbb a sztereófotókat tekint-
heti meg, majd a jobb oldali teremben főleg a román fronton, míg
a bal oldaliban inkább az orosz és olasz hadszíntereken készült fo-
tókat láthatja. A képek alá írt sokatmondó szövegekből mi is felso-
rolunk néhányat, ezáltal érzékeltetve a fényképkiállítás hangulatát:

- Fertőtlenítés orosz harctéren
- Tiszti csoportkép az orosz fronton
- A 82-es cs. és kir. gyalogezred katonái (Székelyudvarhely)
- Távírók az orosz fronton (1916)
- Mindennapok a román fronton (1917)
- Az olasz fronton (1918 tavasza)
- Az osztrák-magyar hadsereg páncélos harckocsija
- Oltár a lövészárokban
- Ima a csatába indulás előtt (Ojtuz, 1916)
- Temetés az orosz fronton 
- Szomorú valóság
- Katonáink gyakorlaton
- Színházi előadás az orosz harctéren (1916, tavasz)
- Vidám pillanat a fronton 



– 2015. október 17-18-án ötö-
dik alkalommal rendezi meg az Ör-
mény Kultúra Napjait a Marosvá-
sárhelyi Örmény-Magyar Kulturális
Egyesület. Kérem, ismertesse az
esemény fontosságát.

– A MÖMKE általában ha-
vonta különböző témájú ren dez -
vényeket szervez Ma ros -
vásárhelyen. Ezek az éves
eseménynaptárban előre meg-
határozott találkozások, de sok-
szor a lehetőségek szerint alakul-
nak. Előfordul például, hogy
időközben megszületik valahol
egy örmény témájú kiállítási
anyag, illetve különféle kulturális
eseményeket szerveznek az er-
délyi vagy magyarországi örmény
szervezetek, és az ott elhangzot-
takat érdemesnek tarjuk Maros-
vásárhelyen is bemutatni.  

– Kik voltak, vannak jelen az
Örmény hétköznapokon?

– Az Örmény Kultúra Napjai
egy központi tematika köré cso-
portosított kulturális rendez-
vénysorozat, ahol „koncentrál-
tan” foglalkozunk örmény
vonatkozású történelmi, egy-
házi, művészeti, irodalmi kérdé-
sekkel. Helyi, erdélyi és Kárpát-
medencei előadókat hívunk
meg, és rendszerint jelen vannak
az erdélyi társszervezetek, a po-
litikum képviselői és természe-
tesen nagylelkű támogatóink is. 

– Az örmény kultúra kin-
cseiről…

– Az Örmény Kultúra Napjai-
val az Erdélyben több mint há-

romszázötven éve élő örmény
kulturális kincs, örökségünk és ér-
tékeinek bemutatására törek-
szünk. Természetesen a helyi kö-
zösség életében is meghatározó
esemény, hiszen közösségi 
életünk és létünk újabb megnyil-
vánulása, amely újabb találkozá-
sokat jelent.

– Kié volt – egykor – a kultúra
napjai megszervezésének ötlete?

– Talán hat évvel ezelőtt az
erdélyi közösségek vezetőivel
egyeztető fórumot szerveztünk
Marosvásárhelyen. Gyergyó, Csík,
Háromszék, Torda, Szamosújvár
örmény-magyar közösségeinek
tagjai vettek részt ezen a beszél-
getésen. Ekkor döbbentünk rá
arra, hogy majdnem minden
szervezet, közösség csodálatos és
gazdag helyi programokat szer-
vez. Úgy véltük, hogy ezt az ér-
téket közkinccsé kell tenni, hogy
az erdélyi társadalom minél szé-
lesebb körben megismerje ezt a
hihetetlenül szép, Erdély sokszí-
nűségét gazdagító kultúrát. Hir-
telen nagyszámú programlehe-
tőség tárult fel előttünk. Szinte
magától adódott, hogy ezeket te-
matikusan csoportosítva valósít-
suk meg, nos, ebből a csírából
szökkent szárba az Örmény Kul-
túra Napjai rendezvénysorozat.
Sokszor mintha magától alakul-
nának a dolgok, természetesen
megfelelő csapattal és háttér-
munkával…

– Ami a programot illeti: elő-
adások, értekezések, könyvbe-
mutatók és nem utolsó sorban

kiállítások követik egymást. Ké-
rem, beszéljen ezekről is úgy,
hogy közben nevezze meg mind-
azokat, akik részt vesznek a hét-
végi heti rendezvényükön… 

– Hagyományosan egy elő-
adássorozatot szervezünk a Kul-
túrpalota kistermében, délelőtt
tizenegy órai kezdettel. A diasz-
pórában, Erdélyben és helyben
élő örmények életét, velük kap-
csolatos történéseket járnak kö-
rül előadóink. Dr. Krajcsir Piroska
Budapestről érkezik és a világ-
ban szétszóródott örmény ko-
lóniák életét ismerteti. A Ko-
lozsváron élő dr. Pál Emese a
szamosújvári Salamon templom
művészeti kincseit, az erről szóló
könyvet Ft. Oláh Dénes főespe-
res mutatja be. Puskás Attila
Barna az Erdélyi Magyarörmé-
nyek szövetsége logójának igen
érdekes teológiai és történelmi
vonatkozásait taglalja. Dr. Orbán
János a Maros Megyei Múzeum
vári kiállítótermében a Csiki-ház
feltárása során talált értékes le-
letekből készült kiállításon vezet
végig. A program egyik érde-
kessége, hogy Marosvásárhe-
lyen első alkalommal láthatjuk
a szamosújvári örmény tánccso-
portot, örmény viseletben, ka-
ukázusi táncbemutatón.

– A Keresztelő Szent János plé-
bániatemplomban bemutatják a
Kripta történetét vázoló négy-
nyelvű információs táblát, vala-
mint az ehhez kapcsolódó három-
nyelvű kiadványt. 

– Több évvel ezelőtt a Bolyai
egyik katolikus évfolyamával gya-
korlati latinórákat tartottunk a
kriptában. Számos örmény sírjára
bukkantunk ekkor, a harmincöt
sírkamrából kilencben bizonyí-
tottan örmény származású nyug-
szik. 

Barabás Kisanna művészet-
történész, Székely Szilárd és dr.
Kálmán Attila tanárkollégák se-
gítségével tudományosan is fel-
dolgoztuk az anyagot, ezt szeret-
nénk egy kis, háromnyelvű
kiadványban ismertetni. Ugyan-
akkor egy magyar, román, angol
és örmény nyelvű információs
táblát is elhelyezünk a kriptában,
abban a reményben, hogy többen
is meglátogatják majd, és ez a
projekt idővel továbbfejlődik.
Oláh Dénes főesperes úrtól és
Márton Judit művészettörténész-
től reményteljes és bíztató sza-
vakat kaptunk ebben az irány-
ban.

– A Bolyai téri unitárius temp-
lom tanácstermében a gyerme -
keket a budapesti Martaian Er-
mone Zabel fogja várni. Milyen
tevékenységekre fog sor kerülni
ezen a helyszínen? 

– Valóban, egyik sajátossága
az idei rendezvénynek, hogy a
Budapesten élő fiatal művésznő
üvegfestést tanít gyermekeknek.
Alkotásait kiállítás keretében is
megtekinthetik a látogatók, Dob-
ribán Anna és Demeter Irén ör-
mény motívumú kerámiaművé-
szeti, valamint Lili Seyaranian
iparművészeti kiállítása mellett.
A kiállítás megnyitóján örmény
énekek is elhangzanak majd Kán-
tor Annának és Kántor Andreának
köszönhetően.

– Az Örmény Kultúra Napjait
tehát nem most szervezik meg

először. Amennyiben ez lehetsé-
ges, hasonlítsuk össze az eddigi
eseményeket. Mivel több az idei,
mivel tartalmasabb a korábbiak-
nál? 

– Minden rendezvény egy-
egy kérdés köré épült. A tavaly
például az autonómia témáját
jártuk körbe, a kérdés aktualitása
kapcsán. Egy történész konfe-
rencia keretében azt mutattuk,
hogy Erdélyben Trianonig a kü-
lönböző kisebbségek – zsidók,
szászok, románok, örmények –
saját hagyományaik alapján ön-
állóan szervezhették meg életü -
ket, bizonyos fokú autonómiá-
nak örvendtek. Ebben az évben
egy teljesen más jellegű esemé-
nyen vehetünk részt, a hétköz-
napi élet kerül előtérbe a diasz-
pórában, Erdélyben, amelynek
része a halál is, és amit a Kripta-
projekt kapcsán mutatunk majd
be. Lesz örmény katolikus szent-
mise is, ami mindeddig nem volt
a Keresztelő Szent János temp-
lomban, ahol a gyergyói örmény
Vörösköpönyegeseket is láthat-
juk majd, és külön kiemelném a
gyermekekkel való foglalkozást,
az üvegfestést, hiszen gyermek-
programot mindeddig nem szer-
veztünk az Örmény Napok kere-
tében.  

Tehát minden évben másra
kerül a hangsúly, és úgy érzem,
hogy a tapasztalatok bővülésé-
vel rendezvényeink minőségileg
is megváltoznak, remélhetőleg
jó irányba. Erről viszont a jelen-
lévők mondjanak ítéletet.

– Mit hoz, mit jelent egy ilyen
esemény az erdélyi és a maros-
vásárhelyi örményeknek?

– Egy ilyen rendezvény a ta-
lálkozásról is szól. Az örmény
származásúak közössége kicsi, de
nagyon összetartó, egy beszél-
getés során nagyon hamar fény
derül rokoni szálakra, régi baráti
kapcsolatokra. A színes progra-
mok mellett talán ez a legfonto-
sabb, a személyes találkozás,
mert a legjobban ennek szüksé-
gességét érzi a mai ember.

– Kik voltak azok, akik támo-
gatták az eseményüket, illetve
kik vehetnek részt az idei Örmény
Kultúra Napjain?

– Az eseményt főtámogató-
ként minden évben felkarolja
Marosvásárhely Polgármesteri
Hivatala, valamint a háromszáz -
ötven éves jó örmény-magyar
kapcsolatok alapján Magyaror-
szág Csíkszeredai Főkonzulá-
tusa. A Maros Megyei Múzeum
és az Optica-Optofarm Kft. is tá-
mogat bennünket a rendezvény
megszervezésében, és a mai vi-
lágban természetes a média-
partnerek jelenléte – a Központ
hetilap és nem utolsó sorban a
Marosvásárhelyi Rádió. Azonban
az intézmények mögött mindig
arcok rejlenek, baráti „segítő
jobbok”, akik támogatják álma-
ink megvalósulását. Szeretném
ezúton is megköszönni nekik a
rendszeres és önzetlen támoga-
tást.

– Puskás úr, hogyan tovább?
Perspektívák, avagy: mire lehet
számítani a következő években?

– Vannak terveink, tevé-
kenységünk bővül a fiatalok
most induló csoportjával, egy
kis tánccsoport megalakulása is
körvonalazódik, és legkésőbb
tavasszal egy örmény-magyar
kézműves műhelytevékenysé-
get is elindítunk. Ezek mind
alulról jövő kezdeményezések.
Úgy tűnik, egyre többen fedezik
fel önmagukban vagy úgy álta-
lában ennek az ősi kultúrának
megragadó szépségét és gaz-
dagságát. Mi szervezeti szinten
csupán segíteni akarunk a vá-
gyak megvalósításában, mert
úgy tűnik, hogy mégsem any-
nyira rossz ez a világ, hiszen a
szép örök értéke iránti érzés ma
is továbbél.

Nagy-Bodó Tibor

A képek dr. Puskás Attila-, 
és a Marosvásárhelyi Örmény-

Magyar Kulturális Egyesület 
tulajdonát képezik
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A Kripta-projekt pár évvel ezelőtt indult el annak kapcsán, hogy a Marosvásárhelyi Örmény-Magyar Kul-
turális Egyesületet több örmény nevet fedezett fel a templom alatti térben. Amint azt az egyesület elnö-
kétől, dr. Puskás Attilától megtudtuk, minderről eddig kevés tudomása volt a marosvásárhelyi közösségnek
és lakosságnak.A fent megnevezett egyesület ennek a hétnek a végén a Marosvásárhelyi V. Örmény
Kultúra Napjai rendezvénysorozat keretén belül szervezi meg az Örmény Hétköznapokat. De lássuk, mit
is tudtunk meg erről az eseményről.

Erdélyi örmény-magyarok forgataga
– interjú dr. Puskás Attilával, a Marosvásárhelyi Örmény-Magyar Kulturális Egyesület elnökével –

Az örmény származásúak közössége kicsi, de nagyon ösz-
szetartó, egy beszélgetés során nagyon hamar fény derül
rokoni szálakra, régi baráti kapcsolatokra. A színes prog-
ramok mellett talán ez a legfontosabb, a személyes ta-
lálkozás, mert a legjobban ennek szükségességét érzi a
mai ember.

Szentpétery nemesi család
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„Nem vagyok hajlandó 
csaláshoz adni a nevem”

Felkért az EMNP marosvásárhelyi szervezete, hogy segédkezzek
önkéntes alapon az előválasztások sikeres és csalásmentes lebo-
nyolításában. Nekem és még egy EMNP-önkéntes számára a
Gecse utcai református templom irodájában való segédkezés ju-
tott. A tennivalókról előző napokban mindenkit informáltak.

A szavazás napján reggel nyolc órákor megjelentem a négyes
szavazókörzetben, ahol az aznapi kollégáim – hárman az
RMDSZ, egy a független jelölt és másodmagammal EMNP kép-
viseletében – is jelen voltak. 

Reggel kilenc órakor, amikor köztudottan a szavazások elkez-
dődtek, technikai okok és a rossz szervezés miatt, több mint húsz
„koránkelő” mérgesen, dolgavégezetlenül távozott. Az okok a kö-
vetkezők: nem voltak jegyzőkönyvek a szavazócédulákról, nem
működött a számítógépes rendszer. A legnagyobb baj akkor adó-
dott, amikor a fiatal és ügybuzgó RMDSZ-es, név szerint Kovács
Borbála nem tudott megegyezni a többi szavazóbiztossal arról,
hogy aki nem regisztrált, az nem szavazhat. Nekünk feladatunk
közé tartozott az is, hogy feszültségek, ellentétet esetén telefonon
szóljunk a központi választóbizottság tagjainak. Nyilván vörösre
izztak a telefonok.

A tizenegy órás istentisztelet után, amikor csúcsrajárt a sza-
vazás, megérkeztek a szavazóbiztosok, kampányvezetők, név
szerint Zsigmond Imola, a független jelölt részéről, Orosz Attila,
az RMDSZ és Jakab István, az EMNP részéről. Ekkor már odáig fa-
jultak a dolgok, hogy „ki sem látszottunk” a csalásból, vagy a
feltételezett csalásokból. Például csak egy képviselő kolléga el-
lenőrizhette, hogy kinek jut szavazólap, hogy regisztrált-e vagy
sem. Továbbá: arra sem volt egyértelmű rálátásunk, hogy három
óránként hányan szavaztak, mert ezt a másik párt képviselői
nem mutatták meg nekünk.

Az említett urak és hölgy megjelenése szakított a kötélen. A
DKMV civil szervezet képviseletében szereplő személy, azaz jó-
magam, Kovács István kijelentettem, hogy nem vagyok hajlandó
tovább a hamisságok, hazudozások, csalások részesévé válni és
elhagytam a szavazóhelyiséget. Kétségbeesetten hívott telefonon
Toró Tamás, az EMNP kampányfőnöke, hogy gondoljam meg, és
menjek vissza a szavazókörzetbe. Megtettem, nem akartam azt,
hogy miattam ne nyerjen véletlenül az EMNP jelöltje. A helyiség-
ben visszatérve Jakab István, az EMNP városi elnöke megfenye-
getett, hogy a biztonsági cég alkalmazottjaival leszek „elvitetve”,
ha nem távozok önszántamból. 

Ezennel a Demokratikus Marosvásárhelyért elnöke, Kovács
István kijelentem: elhatárolódok a szervezet és a magam nevé-
ben mindenféle politikai felsőbbrendűségi játszmától, amelyet
Jakab István, az Erdélyi Magyar Néppárt marosvásárhelyi szer-
vezetének elnöke tanúsított felém, és a szervezet felé, amelyet
vezetek, és jelentem tettét az országos vezetőségnek, valamint
személyi sérelem miatt feljelentést teszek a megfelelő bizottsá-
goknál.

Kovács István, a Demokratikus 
Marosvásárhelyért elnöke

Mint köztudott, a Nobel-dí-
jasokat minden év október
elején jelentik be, naponta
egyet – a fizikai, a kémiai,
a fiziológiai&orvostudomá-
nyi, az irodalmi és a béke
Nobel-díj elnyerőjét, vala-
mint a közgazdaságiét –,
majd decemberben, egy
szolid, visszafogott ünnep-
ség keretein belül díjazzák
őket, és egyúttal odalökik nekik
azt a nyolcmilliócska svéd koro-
nát is (kábé egymillió euró).
Adódik a kérdés: miért nem
szerveznek számukra is egy sok-
kal mediatizáltabb, sokkal csi-
livilibb, sokkal hangulatosabb
ünnepséget? Egy olyan Oscar-
díj-kiosztó gálához hasonlót. Ők
talán nem érdemelnék meg?  

De még mennyire, hogy
megérdemelnék! Dolgoznak ők
is olyan keményen egész évben,
az év 365 napján, mint az Os-
car-díjas színészek azon a né-
hány forgatási napon, akiknek
az ülepét is fényesre nyalják, és
akiknek több tíz fős stáb lesi
minden szavát és teljesíti min-
den óhaját. (Az írókat kivéve, de
az irodalmi Nobel-díj inkább af-
féle életműdíj.) Ha a tudomá-

nyos kutatásokat végzők tevé-
kenységét csak tized annyian
segítenék, mint a színészek
„munkáját”, már rég lenne idő-
gépünk, hidegfúziós kalorife-
rünk, ellenszerünk a hülyeségre,
és hétvégenként a Vénuszra jár-
nánk napozni a Víkend helyett,
ahol a 450 fokon három másod-
perc alatt gyönyörű csokibar-
nára sülhetnénk.

A következőképpen zajlana:
A gálaünnepséget a francia-

svájci határon található Európai
Nukleáris Kutatási Szervezet
(CERN) konferenciatermében tar-
tanák, ahol már kora délutántól
gyülekeznének a Nobel-díjra esé-
lyes fizikusok, kémikusok, bioló-
gusok meg egyéb elit szakik, akik
egyetemista rajongóikkal fotóz-
kodnának a lebegő vörös szőnye-
gen, majd valamilyen futuriszti-
kus zene és hatalmas ovációk
kíséretében a híres divattervezők
ruhakölteményeit viselő tudósok
elfoglalnák helyeiket a teremben.
Az eseményt, az Oscar-gálához
hasonlóan, több száz televíziós
csatorna sugározná az egész vi-
lágon. 

Az extravagáns show cere-
móniamestere természetesen

Stephen Hawking lenne, két ok-
ból is; egyrészt, mert ő az a tu-
dós, akit még azok a taplók is
ismernek, akik azt hiszik, hogy
az őssejteket ősemberekből ve-
szik ki; másrészt, sokkal vicce-
sebb, mint az Oscar-díj-átadók
eddigi műsorvezetői közül bárki
– annak dacára, hogy évtizedek
óta kerekesszékben csücsül, és
„beszélni” is csak gép segítsé-
gével tud. Az egyes kategóriák
díjazottainak megnevezése
előtt rövid filmrészleteket vetí-
tenének az illetők munkásságá-
ból, de hétköznapi, laza stílus-
ban: ahogy éppen DNS-t
szekvenálnak otthon, sárga mi-
tokondriumos pongyolában, ré-
szecskét gyorsítanak sörözgetés
közben, atommaghéjakat köp-
ködve, vagy novellát írnak anya-
szült meztelenül, egy fehérorosz
wellness-központ szaunájában. 

Aztán, az „And the Nobel
goes to…” elhangzása után a
szólított feldzsesszelne a szín-
padra, átvenné Hawking bátyó-
tól az aranyozott Nobel-szobrot,
félretolná az útból, és rövid be-
szédet tartana, ahogy a színé-
szek az Oscaron. Köszönetet
mondana, többek között, a szü-

leinek, hogy annak idején nem
itták el a gyerekpénzt, hanem
félretették az ő taníttatására; a
laboránsnőnek, aki hajnalon-
ként sztriptízzel akadályozta
meg, hogy elaludjon a mikrosz-
kópon; a takarítónőnek, aki ezt
nem pletykálta el a feleségének
satöbbi. Annak érdekében pe-
dig, hogy az ünnepség ne le-
gyen túl rövid, a mostani hat
kategória mellé bevennének
másokat is, így lenne Nobel-há-
borúdíj, metafizikai Nobel-díj,
pszichológiai Nobel-díj, pa-
rapszichológiai Nobel-díj, filo-
zófiai Nobel-díj, parafilozófiai
Nobel-díj, gasztronómiai Nobel-
díj, valamint életmű-Nobel díj
is, amelyet azok kapnának meg,
akik egész életüket a tudomá-
nyos munkának szentelték, csak
mindig olyan marhaságokat ku-
tattak, hogy esélyük se volt nor-
mális Nobel-díjat kapni. 

Az ünnepséget hajnalig
tartó buli követné, ahol a friss
Nobel-díjasok azokat szívatnák,
akiket velük egy kategóriában
jelöltek, de nem nyertek.

Hát nem volna érdekesebb? 

Molnár Tibor

Október 9-12. között Maros-
főn került sor a már hagyo-
mányossá vált bolyais gólya-
táborra, amelyen a Bolyai
Farkas Elméleti Líceum új-
donsült gólyái, azok mento-
rai és az eseményt szervező
diákok vettek részt. A gólya-
tábornak a marosfői Árpád-
házi Szent Margit Plébánia
adott otthont.  

A gólyák egyik táncoktatójá-
val, a tizenkettedikes Kiss Gergő-
vel (aki nyolc éve táncol a Nap-
sugár néptáncegyüttesben)
be szél gettem, aki a három nap
eseményeit foglalta össze: 

– Sűrű volt a program, az ösz-
szegyűlt társaság pedig nagyon
színes és közvetlen, így számtalan
emlékezetes percet éltünk át
együtt. Azért jöttünk el, hogy job-
ban megismerjük egymást, tán-
cokat tanuljunk, emellett jól érez-
zük magunkat, szórakozzunk.
Ezen belül a tánclépésekre, a
mozgásra fektettük a hangsúlyt.
A diákok nyitottak, kreatívak,
ügyesen tanultak, van bennük
ambíció, de előtérbe kell helyezni
azt, hogy ahányan vannak, annyi
féleképpen táncolnak, és mind-
egyikük külön-külön személyiség.
Törekednek, hogy elsajátítsák a
táncokat, így közösen sikerült ösz-
szekovácsoljuk a társaságot. 

Itt, Marosfőn Gáspárik Márton
diáktársunkkal készítettünk egy
promóvideót is az október 30-án
sorra kerülő gólyabálra, ami a gó-

lyabál előzetese lesz, de a tábor-
ban betanított táncokról is lesz
egy összefoglaló képekben, amik
majd közösségi portálokon is meg
lesznek jelenítve– mondta el
Gergő. 

Arra a kérdésre, hogy az idén
milyen tánctéma lesz a bolyais
gólyabálon, a Napsugár néptánc-
együttes tehetséges táncosa így
vélekedett:

– Tulajdonképpen minden év-
ben minden tizenkettedikes osz-
tályból két szervező, két mentor
és a hét végzős osztály osztály-
főnöke a gyűlések alapján meg-
szavazza az évi tánctémákat. Há-
rom évvel korábban az olimpia
volt a téma, azon belül volt salsa,
samba, cha-cha-cha és jive, két
éve a mese volt a téma, akkor ke-
ringőzni kellett a diákoknak, a ta-
valy pedig a cirkusz téma volt a
műsorban. Az idei év tematikája
a retró, így lesz egy retró stílusú

tánc és egy tangó. Ezen kívül lesz
egy gólya-mentortánc is, amit a
versenyen kívül adnak elő.

A diákok az idén a retrótánc -
hoz fognak beöltözni, de minden
pár egyéni produkcióval is fog elő-
rukkolni, amikor egy adott híressé -
get fog bemutatni a hatvanas-
hetvenes-nyolcvanas évekből. 

Fontos számukra, hogy most,
fiatal korban elsajátítsák a tánclé-
péseket, amiket egy életre megta-
nulhatnak–jegyezte meg Kiss Gergő. 

Gergővel együtt a táncokta-
tást a gólyatáborban Osztián
Pálma, Szakács Kincső, Udvarhelyi
Tímea, Smajda Anna, Molnár
Adél, Kerekes Andrea, Nagy Krisz-
tina, Lengyel Norbert, Magos
Zsolt, Győri Hunor, Nagy Péter,
Antalka Gergő, Fekete Peter men-
torok is segítették, ugyanakkor a
szervezők közül Nagy Csenge, Ma-
gyari Kinga, Fehér Delénke, Fülöp
Kinga és Szalai Roland is a segít-

ségükre szolgált.   
A gólyabál napjáig még több

alkalommal fognak a gólyák
mentoraikkal és táncoktatókkal
találkozni, hogy nagyon jól elsa-
játítsák a tánclépéseket. 

Czimbalmos Ferenc

And the Nobel goes to…

Egy gólyatábor margójára
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Sorozatban negyedszer is benevezett a Hargita megyei kézilabda bajnokságba Marosvásárhely női amatőr
kézilabda együttese, a Gedeon Richterből 2014-ben átalakult Active 7.  Az együttes bajnokság előtti fel-
készüléséről, a kerettel kapcsolatos újdonságokról és a csapat célkitűzéseiről érdeklődtem Biró (Peres)
Zitától, az alakulat gólgyárosától, aki hajdanán a helyi ISK-nál, majd Elektromarosban vált ismertté.

Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

Románia kijutott a foci-Eb-re, 
Magyarország selejtezőt játszik 
Második helyen zárta EB-selejtezőcsoportját Románia
labdarúgó válogatottja, miután utolsó találkozóján ide-
genben 3-0-ra nyertek a Feröer-szigetek ellen. Így a cso-
portból Észak-Írország mellett ők is kijutottak a 2016-os
franciaországi Európa-bajnokságra.

A második hely megszerzésére szintén esélyes volt Magyar-
ország is, de a válogatott a csoportutolsó Görögország otthoná-
ban 4-3 arányú vereséget szenvedett, miután háromszor is
vezetett, de a görögöknek a hajrában sikerült fordítaniuk, ezzel
megszerezték első győzelmüket. 

Magyarország 3. helyen zárta a csoportot, de pótselejtezőre
kényszerült a 2016-os kontinensviadal kvalifikációs sorozatában,
mivel nem lett legjobb csoportharmadik.

Bernd Storck szövetségi kapitány együttesét még a törökök
előzhették meg a csoportkör utolsó, keddi játéknapján. Ez be is
következett, mivel Isztambulban Selcuk Inan 89. percben szerzett
szabadrúgásgóljával 1-0-ra verték a már biztos résztvevő Izlan-
dot, illetve Kazahsztán szintén 1-0-ra diadalmaskodott Lettor-
szágban.

Magyarország az 1986-os világbajnokság óta először vehetne
részt nagy nemzetközi tornán, az EB-re pedig története során
harmadszor juthat ki, legutóbb erre 1972-ben volt példa. 

A lehetséges ellenfelek: Norvégia, Ukrajna, Dánia, Svédor-
szág, Írország, Szlovénia és Bosznia-Hercegovina.

Az európai szövetség (UEFA) szerdán az UEFA-koefficiens
alapján állapítja meg, hogy mely négy együttes lesz kiemelt a
november 12-14. és 15-17. közötti pótselejtező vasárnapi sor-
solásán. A párharcok oda-visszavágón dőlnek majd el.

A két csapat esélylatolgatásaival, illetve a pótselejtezőkkel
kapcsolatosan a következő lapszámunkban még visszatérünk.

Új idény előtt áll az Active 7

Schlier Zsuzsa újra 
országos ifjúsági bajnok!

Azt, hogy Marosvásárhelyen hagyománya van a vívásnak,
mi sem bizonyítja jobban, mint az évek hosszú során a vívóink
által elért kiváló eredmények. A jelenlegi helyi vívósport is fel-
lendülőben van néhány tehetséges marosvásárhelyi sportolónak
köszönhetően. Egyik közülük a 14 éves Schlier Zsuzsa, aki újra
megnyerte az Országos Párbajtőr Bajnokságot, ezúttal Szatmár-
németiben. A CSU, illetve a helyi Iskolás Sportklub vívóedzője, a
45 éves Szabó Zoltán által felkészített tehetséges Schlier az ifjú
reménységek korcsoportban jeleskedett. Egymás után győzte le
CSA Bukarest sportolóit, Irina Stant 15-11-re verte, Iris Răducanu
ellen pedig 15-12-re diadalmaskodott, végül a Giuliana Cons-
tantint is leiskolázta 15-8 arányban. Zsuzsi a tavaly is aranyérmes
lett az országos bajnokságon, akkor a nagyváradi Bianca Beneát
győzte le a döntőben.

Teremlabdarúgó 1. liga, 5. forduló

Kolozsvári Clujana–Marosvásárhelyi City'us 4–13 (1–6)
Sorozatban negyedik talál-
kozóját nyerte meg a City'us
a teremlabdarúgó 1. liga új
szezonjában. Az 5. forduló-
ban a bajnoki címvédő ide-
genben hengerelte le a Ko-
lozsvári Clujana együttesét.

Kacsó Endre együttesében

Aguir és Csoma négyszer, Ribeiro
kétszer volt eredményes, Covaci,
Gherman és Răducu egyszer talált
a hálóba, viszont a hazaiak is bát-
ran játszottak, ugyanakkor ki is
használták a vendégek védelmi fi-
gyelmetlenségeit, hiszen négy gólt
lőttek a marosvásárhelyi kapuba.

A következő fordulóban, hol-
nap 17 órától a City'us az FK
Székelyudvarhelyt látja vendé-
gül. A Temesvári Informatica–
City’us találkozót október 21-
én, szerdán rendezik, ezért
hozták előre az udvarhelyiek el-
leni összecsapást a marosvásár-

helyi csapat kérésére.
A sepsiszentgyörgyi Sepsi

Futsalt 10-0-ra legyőző Dévai
Autobergamo vezeti továbbra
is a rangsort, a City’us viszont a
második, gyengébb gólkülönb-
séggel, ugyancsak 12 pontot
teljesítve.

– Hányadik bajnoki idényetek
lesz a 2015–2016-os a Hargita
megyei kézilabda bajnokságban?

– Immár negyedik alkalom-
mal fogunk ott szerepelni. Raj-
tunk kívül még részt vesz a Csík-
szeredai NKSZ, a Csíkszeredai
VSK, a No Age Székelykeresztúr,
továbbá Zetelaka és Szentegy-
háza együttesei is. Visszalépett
a bajnokságból a székelyudvar-
helyi KF és Salamás.

– Milyen volt a felkészülése-
tek a soron következő bajnok-
ságra?

– Sajnos az idén a játékos-
társak személyes elfoglaltságai
és főleg a munkahelyi kötele-
zettségek miatt nem sikerült ed-
zőtáborba mennünk, de sikerült
egész nyáron hetente két alka-
lommal edzenünk, tehát komo-
lyan felkészültünk a bajnoki
idényre. 

– Mikor és hol kerül sor az
első teremtornára?

– Az első teremtornát Zete-
lakán tartják október 25-én,
amelyen mi a Csíkszeredai NKSZ
és a No Age Székelykeresztúr el-
len lépünk pályára. Itt azt is
megemlíthetem, hogy a máso-
dik teremtornára november 15-
én kerül sor, Székelykeresztúron,
míg az Active 7 február 21-én,
a Szász Albert Sportlíceum tor-
natermében szervezi meg a ma-
rosvásárhelyi teremtornát. 

– Mennyire változott meg a
keret, azaz kik jöttek, kik men-
tek?

– Sajnos a kezdőcsapatból
távozott Alina Ința, aki csalá-
dostól Angliába költözött, ahol
dolgozni fog, de ugyanakkor
amatőr szinten ott is folytatja a
kézilabdát. Ezúttal is sok sikert
kívánunk neki! Kádár Kinga ki-
hagy jó néhány hónapot, hiszen
édesanya lesz, viszont ígérte,
hogy hamarosan újra visszatér. 

Az együtteshez visszatért
szülési szabadságról Farkas
Krisztina és a csapat legújabb
játékosa, a 22 éves helyi illető-
ségű Sabezan Roxana, aki ko-
rábban a marosvásárhelyi Arena
Sportklubnál kézilabdázott. A
csapattal kapcsolatos legfonto-
sabb hír, hogy újra Kulcsár
László (Kuli) fogja nagy lelke-
sedéssel és komoly munkával
felkészíteni az együttest, mivel
Gogu Ștrec zsúfolt programja
miatt nem vállalta tovább az
edzősködést, de így is sokat kö-
szönhetünk neki.

– Kik a csapat tagjai?
– Zsók Gyöngyvér, Jámbor

Margareta és Câmpean Alunița-

kapusok; Biró Zita, Dan Melinda,
Moldovan Annamária, Orbán
Mária,Cerghizan Anamaria,Va-
silescu Erzsebet, Șerban Rozalia,
Ormenișan Veronica, Sălăgean
Ana, Juga Andreea, Conțiu Lo-
redana, Kozma Emőke, Farkas
Krisztina, Sabezan Roxana és
Dragotă Andreea-mezőnyjáté-
kosok.

– Mi a célkitűzése a csapat-
nak az új bajnoki idényben?

– Reméljük, hogy újra szép
eredményt érünk el. A célunk,
hogy újra harcoljunk a bajnoki

címért és azt megnyerjük. Re-
méljük, hogy a sérülések is el-
kerülnek minket. Ugyanakkor
fontos számunkra, hogy to-
vábbra is a jó hangulat uralkod-
jon a csapaton belül, hasonlóan
fontos a mozgás, a játék és főleg
a barátság.

Nem utolsó sorban meg sze-
retnénk köszönni támogatóink-
nak, a Reta Com, a Fomco, a
Călinuț cégeknek az anyagi tá-
mogatást és főleg Csiki Zsoltnak,
a Szász Albert Sportlíceum igaz-
gatójának, hogy a sporttermet
biztosítja számunkra.        

A célunk, hogy újra 
harcoljunk a bajnoki 
címért és azt megnyer-
jük. Reméljük, hogy a 
sérülések is elkerülnek
minket. Ugyanakkor 
fontos számunkra, hogy
továbbra is a jó hangulat
uralkodjon a csapaton
belül, hasonlóan fontos a
mozgás, a játék 
és főleg a barátság.

Biró (Peres) Zita



8. oldal >> Rejtvény / Reklám 2015. október 15–21.

Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – A szüleim pedagógusok. Meg is ígérték, hogy agyoncsapnak, ha tanárnak megyek!
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