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Sport

Eladó a dicsőszentmártoni volt
Chimica futballpályája!
A minap az olx.ro oldalra került fel, hogy a mintegy
18 ezer négyzetméteres egykori dicsőszentmártoni
Chimica labdarúgócsapat focipályája eladó, a hirdetés
szerint a tulajdonos 650 ezer eurót kér érte.   A hirdetést
megjelentető cég csődbe ment, ezért szeretné eladni
a pályát, amely Dicsőszentmárton központi részén, a
Penny Market áruházlánc üzlethelyisége és az Avram
Iancu napi piac szomszédságában van. 

Interjú

Bolyais lány az X-Faktor színpadán 
Fiatal, szép, aranyos és tehetséges is. A román X-
Faktor első fordulóján három igennel továbbjutó 17
éves Blága Annamária Krisztinát olyan hanggal áldotta
meg az ég, amit a verseny zsűrije is csak szuperlatí-
vuszokban jellemzett. A bolyais lánynak beceneve
Kitty, de egyáltalán nem szereti, ha cicának nézik
vagy nevezik. A produkciójának minőségéről és ének-
hangjáról meggyőződve a zsűri egyik tagjának sza-
vaival élve: tényleg nem kiscica Kitty, sokkal inkább
kisoroszlán. 
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Vélemény

Üzenetek Katalóniából   

Elég nagy az út Katalóniától Székelyföldig, de
mégis sok szempontból a katalánokéval azonos
problémákkal kell szembenéznünk. A himnusz
eléneklése miatt elindított sepsiszentgyörgyi
perekkel, a székely hokicsapatok céltudatos le-
gyengítésével, a vásárhelyi kétnyelvű utcanév -
táblák elleni jogellenes fellépéssel. A központi
hatalom zsarolásával, a régió háttérbeszorítá-
sával, a bőrünkön végrehajtott politikai üzér-
kedéssel. Pedig láthatjuk, a kormányok jönnek
és mennek, mi pedig itt maradunk a hitünkkel,
elveinkkel, törekvéseinkkel. Ezért is fontos a
közösségépítő megmozdulások megszervezése,
a nyelvünk éltetése, a jogaink megvédése, a
katalán példa követése.
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Mondom a magunkét

Okulunk-e a tragédiából?           

Napról napra növekszik a péntek éjszakai bu-
karesti tragédia halálos áldozatainak száma.
Amikor e sorokat írom, már 32-nél tartunk,
de a súlyos égési sebek következtében élet-
veszélyes állapotba kerültek tömegét tekintve
fájó, hogy a következő napokban további ha-
lálesetekre számíthatunk. A bukaresti lakosság
azonnal mozdult, az önkéntes véradók töme-
gesen jelentkeztek segítségnyújtásra. Maros
megyében is megháromszorozódott a véradók
száma. A kormány nemzeti tragédiának nyil-
vánította az esetet, október 31-étől kezdődően
háromnapos gyászt hirdetett az ország egész
területén. A hatóságok pedig – szinte-szinte
illetékesnek neveztem őket –, amint az ha-
sonló esetek után nálunkfelé általában történni
szokott, azonnal hajtóvadászatot hirdetett a
szórakozóhelyek ellen.
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Lemondott Victor Ponta miniszterelnök 

Lemondott szerdán délelőtt Victor Ponta miniszterelnök. Először a Szociáldemokrata Párt elnöke,
Liviu Dragnea sajtótájékoztatón közölte a tényt, majd maga Ponta állt ki és indokolta meg a lépést:
a pénteki bukaresti tűzeset miatt köszön le. Kedden egyébként tízezrek tüntettek a kormány és a
teljes román politikai osztály ellen. Lehetséges miniszterelnökként Dacian Cioloș és Vasile Dincu
neve merült fel, ám Victor Ponta Mircea Duşa védelmi minisztert javasolja ügyvivő kormányfőként.



Barabás László 
könyvének bemutatója 
a Bernády Házban

November 5-én, csütörtökön
17 órától a Bernády Házban kerül
sor Barabás László Az otthonos-
ság gyökerei című, népismereti
írásokat, néprajzi tanulmányokat
tartalmazó, a Mentor Könyvek
Kiadónál megjelent kötetének
bemutatására. A könyvet Bölöni
Domokos író és Káli Király István,
a kötet szerkesztője méltatja, aki
ezt követően a szerzővel beszél-
get. Közreműködnek a Maros
Művészegyüttes zenészei és tán-
cosai. Marosszéki és mezőségi
népdalokat énekel Kásler Magda.

Harmincéves a Hahota

A Hahota színtársulat fenn-
állásának 30. évfordulóját ün-
nepli a Humor forte című rend-
kívüli kabaré-előadással.
November 8- án, vasárnap este
7 órától Marosvásárhelyen, a Ma-
ros Művészegyüttes előadóter-
mében újra színre viszi a társulat
nagy sikerű előadását. Jegyek
elővételben a Kultúrpalota és a

Maros Művészegyüttes jegypénz-
tárában kaphatók.

Könyv Bodor Péterről

November 6-án, pénteken 17
órától a Bernády Házban a Men-
tor Könyvek Kiadó egy újabb kö-
tetének bemutatójára kerül sor.
Pál- Antal Sándor Mesterségem
címere: Bodor Péter – Egy cso-
dálatos székely elme című köny-
vét a szerkesztő, Gálfalvi Ágnes
méltatja.

Egykori háztartás 
a Nyárádmentén

Régi háztartási tárgyak, sza-
gok, hangok, mesterségek vilá-
gába kalauzol a Teleki Téka Beszélő
könyvek előadás sorozatának kö-
vetkező előadása november 9-én,
hétfőn, 18 órától, a Teleki Téka
freskós termében. Vajda András
néprajzkutatót, az Erdélyi Érték-
tár projekt szakmai vezetőjét fag-
gatja Lázok Klára arról az egykori
életmódról, amelynek nyomait
ma már talán csak szavainkban,
mondásainkban őrizzük, ugyan-
akkor szó esik majd a Teleki Té-
kában is fellelhető néprajztudo-
mányi forrásmunkákról is. 

Újra műsoron az Állatkert

November 8-án, vasárnap 11
órától az Ariel színház újra mű-
sorra tűzi 0-4 éveseknek szóló,
Állatkert című előadását. Ebben
az állatkertben a kisbabák is ott-
honosan mozoghatnak – hiszen
színes szivacsállatok, mondókák,
dalocskák segítségével keltik
életre. Közös játék zárja az elő-
adást. A helyek száma korláto-
zott, jegyfoglalás hétköznap 9-
13 óra között a 0740-566-454-es
telefonszámon.

Toronyba zárt 
anyanyelvünk – 
riportok a szórványból

November 9-én, hétfőn dél-
után 5 órától a marosvásárhelyi
Bernády Házban mutatják be
Szucher Ervin Toronyba zárt
anyanyelvünk című dokumen-
tumriport-kötetét. A könyv a Vi-

lághírnév Kiadó Fehér Holló so-
rozatában jelent meg. Az erdélyi
és a Kárpátokon túli szórványban
készült, huszonöt riportot tartal-
mazó kötetet Szabó Csaba, a so-
rozat szerkesztője, Rácz Éva, a
Magyar Újságírók Romániai
Egyesületének (MÚRE) elnöke és
Kelemen Ferenc, a Marosvásár-
helyi, majd a Bukaresti Rádió
egykori munkatársa mutatja be.
Verset mond Mende Gaby szín-
művésznő és Szucher Ágnes Ber-
nadett elsőéves mesteris színész-
hallgató.

Ego – táncszínházi 
produkció

Az András Lóránt Társulat Ego!
című produkcióját láthatja a kö-
zönség november 6-án 19 órától
a Braila u. 10. sz. alatt (régi zsi-
nagóga). Rendező: Dabóczi Dá-
vid. Fellépnek: Könyves Evelin-
Andreea, Macaveiu Blanka,
Orbán Beáta, Dabóczi Dávid.
Helyfoglalás a 0745-526-959-es
telefonszámon hétköznap 14 óra
után.

Előadások a Stúdióban

November 5-én, csütörtökön
19 órakor Sebestyén Aba 4x100
című előadásával várják a néző-
ket a Köteles utcai Stúdió Szín-
házba. 7-én, szombaton 19 óra-
kora Levél utcai Stúdió 2-ben
Pozsgai Zsolt Liselotte és a május
című vígjátéka látható. Jegyek a
Stúdió Színház jegypénztáránál
kedden 14–18 óra között, illetve
az előadás helyszínén kezdés
előtt egy órával vásárolhatók.
Jegyfoglalás: 0736-350-686,
jegy@studioszinhaz.ro. Bővebb
tájékoztatás a www.studioszin-
haz.ro honlapon.

23. Alter-Native Nemzet-
közi Rövidfilmfesztivál

November 4–8. között zajlik
a 23. Alter-Native Nemzetközi
Rövidfilmfesztivál. Csütörtökön
18.45-kor Radu Muntean Egy
emelettel lennebb című játék-
filmje látható a nagyteremben,
ezt követően20.30-kor kerül sor
a fesztivál megnyitójára, majd

21 órakor kezdődik Mundruczó
Kornél Fehér isten című filme.
Pénteken 18.45-kor Ujj- Mészáros
Károly Liza, a rókatündér című já-
tékfilmjét lehet megtekinteni a
nagyteremben, 22.10-től Tudor
Giurgiu Miért éppen én? című
filmjét vetítik. A kisteremben
pénteken 15 órakor Czabán
György A jövő mozija című doku-
mentumfilje látható, 15.30-kor
beszélgetés kezdődik az alkotók-
kal. 17 órakor válogatást mutat-
nak be a 12. Jameson Cinefest
Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál
európai kisjáték- és animációs
versenyfilmjeiből, 18.45-től a
Best of Mediawawe 2015 látható.
Szombaton 15.45-kor Anca Da-
mian A varázshegy, 19 órakor
Radu Jude Aferim! című játék-
filmjét vetítik a nagyteremben.
21 órakor kezdődik ugyanitt a díj-
kiosztás. A kisteremben szomba-
ton 14.30-kor 16 éven felülieknek
szóló lengyel animációs filmek
láthatók. Vasárnap délelőtt 11
órakor a díjnyertes filmeket ve-
títik újra a palota nagytermében,
12.45-kor Miklauzic Bence Par-
koló, 14.30-kor Ruben Östlund
Lavina című játékfilmje tekint-
hető meg. A kisteremben vasár-
nap délelőtt 11 órakor Pejó Ró-
bert Mancs című játékfilmjét
mutatják be. A fesztivál kereté-
ben koncertekre is sor kerül.  Csü-
törtökön szintén 20 órakor Ujj
Zsuzsi énekel a Jazz Clubban Dar-
vas Kristóf zongorakíséretével.
Pénteken 20.40-kor a Kultúrpa-
lotában a Brazil lélek című pro-
dukcióval lép fel Gabriela Costa,
gitáron kíséri Alex Man. Szom-
baton 17.30- kor szintén a Kul-
túrpalota nagyszínpadán a ma-
gyarországi Tóth Viktor Tercettet
láthatja- hallhatja a közönség. A
fesztivál idején kiállítások is nyíl-
nak. Csütörtökön 18.30-kor a
K’arte szobában, pénteken
18.30-kor a B5 Stúdióban, szom-
baton 18 órakor az ortodox zsi-
nagógában Eight Presents Artist
címmel nyílik kiállítás. A részletes
fesztiválprogram a www.ma-
disz.ro/hu/programme/festival
honlapon is megtekinthető. A
fesztiválra szóló jegyek idén is 15
lejbe, az öt napra szóló bérletek
40 lejbe kerülnek.
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Horoszkóp
KOS: Ezen a héten minden irányú döntéseit következe-
tesen kell meghozzon, és lehetőleg hosszútávra gon-
doljon. A hét második fele egy kicsit monotonná válhat.
Ez az időszak a jövő tervezésének, a részletek kidolgo-
zásának és az információgyűjtésnek kedvez. 
BIKA: Új felkérést kaphat munka téren. Mielőtt igent
vagy nemet mondana rá, fontos, hogy ellenőrizze az
energiakészletét és igényeit ahhoz, hogy megóvja magát
a túlvállalástól. 
IKREK: Ezen a héten is tele van energiával, jókedvvel.
Egyre több mindent felfedez ön körül. Legyen óvatos,
nehogy megbántson valakit, aki közel áll a lelkéhez.
Munkájával kapcsolatosan önre mosolyog a szerencse.
RÁK: Akik körülveszik, szeretik önt, de itt az ideje, hogy
ápolja a kapcsolatait is. Abból is érezheti, hogy lazítania
kell, hogy az utóbbi napokban érzékenyen reagált az
ön körül lévő feszültségekre.
OROSZLÁN: Most eljött az idő arra, hogy önmagával is
foglalkozzon egy kicsit. Párjával egy közös programot
tervezhet, ami remekül sikerül. A szabad levegőn töltött
idő felfrissít, kioltja a bent lévő feszültségeket.
SZŰZ: Népszerűsége megnő a környezetében. Olyan
problémát is meg tud oldani a hét során, ami egy ideje
csak húzódik. A párkapcsolatában harmónia születik,
ami igazi öröm. Ez a hét igazán alkalmas arra, hogy be-
levágjon valami újba.
MÉRLEG: A hét első felében lenyűgözi a környezetében
élőket az újabb és újabb zseniális ötleteivel. Fontos,
hogy mindegyiket jegyezze fel, mert közülük olyan ötlet
is akad, amelyikkel lényegesen javíthat családja anyagi
helyzetén.
SKORPIÓ: Szellemileg teljesen felpörgetett állapotban
van. Legyen óvatos a kockázatvállalásban. Legtöbb eset-
ben az első belső impulzusra szokott hallgatni és be is
szokott jönni, de most egy gondolat erejéig járja körül
döntéseit, mielőtt meghozná őket.
NYILAS: Nagyon frusztrálja önt, ha ingadozónak látja
az anyagi egyenlegét. Ez nincs jó hatással az egészségére
sem, az emberi kapcsolataira sem. Az amitől tart, csak
átmeneti megrekedésből fakad és nem jelent valós ve-
szélyt önnek.
BAK: Személyes varázsa a hét során egyre hangsúlyo-
sabbá válik az áthaladó bolygók hatására. Lehet, hogy
ez egy kicsit zavarba hozza önt. A munkahelyén tornyo-
sulnak a tennivalók. Emiatt egy kicsit feszültnek érezheti
magát.
VÍZÖNTŐ: Ezen a héten egy kicsit jobban megnőhetnek
a kiadásai, mint amire számított. Az sincs kizárva, hogy
valamilyen új befektetést tervez. Legyen óvatos a koc-
kázatvállalásnál. A munkája során új módszerekkel is-
merkedhet meg, de előfordulhat, hogy egy átszerve-
zésben kell részt vegyen.
HALAK: Nagyon sok jó barátja van, akik szeretnek se-
gíteni és ön mellett állnak, ha gondja van. Számíthat
rájuk. Munkahelyén sok munka hárul önre. Munka köz-
ben lehetőleg hozza ki magából a legtöbbet.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 
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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



Üzenetek 
Katalóniából  

Az egyik legfontosabb
üzenet az, hogy ne bízzunk
vakon a hatóságokban, ne bízzunk az európai intézmények-
ben. Hiába tartják az alapvető emberi jogokat szentnek és sért-
hetetlennek, sokszor még a törvényesség felett őrködő
hivatalos szervek sem tisztelik ezeket. Nem csak nálunk,
hanem tőlünk nyugatabbra sem. A korrupciós botrányaitól
bűzlő Európai Labdarúgó Szövetség nem mást, mint a katalá-
nok közösségi érdekeit, nemzeti szimbólumait, autonómiatö-
rekvéseit vette üldözőbe. A világhírű barcelonai focicsapatot
– a nézőtéren lengetett sárga-piros zászlókért – már több
ízben is megbüntette. Ezeket az intézkedéseket pedig a csapat
vezetősége megfellebbezte. A nézők pártjára állt, az autonó-
mia ügyét megvédte. Kiállt a közösségi érdekek mellett, még
akkor is, ha az UEFA további megrovásokat is kilátásba helye-
zett. Válaszreakcióként a klub vezetősége megígérte, hogy fel-
lebbezni fog a Sport Döntőbíróságon, a svájci Legfelsőbb
Bíróságon és a strasbourgi Emberjogi Bíróságon. Sőt, kilátásba
helyezte azt is, hogy Messi és társai az idegenbeli mérkőzése-
ken a katalán zászló színeiben fognak futballozni. És ez a ka-
talánok másik fontos üzenete. Ne hagyjuk annyiban a
dolgokat, ne legyünk kishitűek, ne alkudjunk meg a hatósá-
gokkal szemben. 

A focicsapat, a hokicsapat, a kosárlabdacsapat és a kézilab-
dacsapat a miénk. Azoké a nézőké, akik eljárnak a mérkőzé-
sekre. Akik jegyet váltanak a sporteseményekre, akik anyagilag
és lelkileg is támogatják a sportolókat, klubvezetőket. Az utca
is a miénk. Azoké, akik benne élünk. Nem másé, nem másoké.
És indítottak már számtalan zászló-, himnusz- és utcanév-
tábla-pert ellenünk, de ezek mind-mind a szólásszabadság,
valamint a demokratikus jogállamiság elveivel voltak ellenté-
tesek, okafogyottá váltak, és a feljelentők nevetségessé válá-
sához vezettek. És külön köszönet, elismerés jár minden egyes
érintett személynek, aki megvédte a szimbólumainkat, aki ki-
állt a nyelvi jogokért, aki szembeszállt a rendszerrel. Nélkülük
ma sokkal szegényebbek lennénk, sokkal kevesebb közösségi
élményben lenne részünk.

Elég nagy az út Katalóniától Székelyföldig, de mégis sok
szempontból a katalánokéval azonos problémákkal kell szem-
benéznünk. A himnusz eléneklése miatt elindított sepsiszent-
györgyi perekkel, a székely hokicsapatok céltudatos
legyengítésével, a vásárhelyi kétnyelvű utcanévtáblák elleni
jogellenes fellépéssel. A központi hatalom zsarolásával, a régió
háttérbeszorításával, a bőrünkön végrehajtott politikai üzér-
kedéssel. Pedig láthatjuk, a kormányok jönnek és mennek, mi
pedig itt maradunk a hitünkkel, elveinkkel, törekvéseinkkel.
Ezért is fontos a közösségépítő megmozdulások megszerve-
zése, a nyelvünk éltetése, a jogaink megvédése, a katalán
példa követése.

3. oldalTársadalom / Vélemény  <<2015. november 5–11.

Ferencz Zsombor

Fiatal, szép, aranyos és tehetséges is. A román X-Faktor első fordulóján három igennel továbbjutó 17 éves
Blága Annamária Krisztinát olyan hanggal áldotta meg az ég, amit a verseny zsűrije is csak szuperlatívu-
szokban jellemzett. A bolyais lánynak beceneve Kitty, de egyáltalán nem szereti, ha cicának nézik vagy
nevezik. A produkciójának minőségéről és énekhangjáról meggyőződve, a zsűri egyik tagjának szavaival
élve: tényleg nem kiscica Kitty, sokkal inkább kisoroszlán. 

Kitty, a bolyais lány az X-Faktor színpadán

–  Hogyan kezdődött a kap-
csolatod az énekléssel?

–  Az éneklésbe elemi isko-
lában, hatodik osztályban csöp-
pentem bele, teljesen véletle-
nül. A sulimban
karaoke-versenyt szerveztek, én
pedig jelentkeztem. Ott és akkor
jöttem rá, hogy mennyire sze-
retek énekelni. Aztán tízedik
osztályig más dolgokkal foglal-
koztam, és nem érdekelt komo-
lyabban a zene, de később, már
abban az évben elkezdtem
ének órára járni a Gyermekpalo-
tába, ahol végérvényesen sze-
relmes lettem a művészetek
ezen ágába. Úgy érzem, hogy
ez így is fog maradni. 

–   Miként fogalmazódott
meg benned az ötlet, hogy meg-
méretkezz az X-Faktorban?

–  Legfőbb motivációm a ta-
pasztalatszerzés volt. Ki akar-
tam próbálni magam és a ha-
táraim. Ebben az énektanárnőm
és a családom is bíztatott. Nem
mellesleg kíváncsi is voltam,
hogy miből áll egy ilyen nagy
és színvonalas verseny.

–  A zsűri tagjai nagyon meg-
dicsértek téged. Milyen érzés volt
a színpadon, egy ország szeme
előtt előadni?

–  Úgy gondolom, ha meg-
érezzük a színpad hangulatát,
átérezzük annak lelkületét, min-
den varázslatossá válik. Lehet,
hogy csupán a gyereki naivitás
mondatja ezt velem, de én tény-
leg ezt tapasztaltam. A dalom
és a zsűri értékelése, a velük
való beszélgetés előtt volt né-
hány másodperc, amikor a teljes

teremben síri csend lett. E né-
hány másodperc alatt minden
lehetséges gondolat végigfutott
az agyamon, de aztán elkezdő-
dött a dal, és elvágták a fonalat.
Attól a pillanattól kezdve, egé-
szen az adás végéig semmire
nem emlékeztem, csak énekel-
tem és gépiesen megköszöntem
a dicséreteket. Utólag a felvé-
teleken néztem vissza magam,
és raktam össze a képet… 

–  Miért esett a választásod
erre a komoly hangvételű, nehe-
zen elénekelhető dalra? Te ma-
gad választottad?

–  Amikor elkezdtem tízedi-
kesen komolyabban foglalkozni
az énekléssel, a tanárnőm meg-
kért, hogy tanuljak meg egy
Whitney Houston-dalt, de amit
ő ajánlott, nem tetszett nekem,
ezért elkezdtem az énekeső
életművében keresgélni szá-
momra kedves dalok között. Így
találtam rá az I have nothing
című számra. Elnyerte a tetszé-
sem, valamiért hozzám nőtt, és
emiatt adtam elő ezt a verse-
nyen.

–  Milyen zene áll közel hoz-
zád, illetve kik a példaképeid a
zenei világból?

–  Változatos és számos ze-
nét, zenei stílust kedvelek. A
jazztől kezdődően, a blueson,
retrón, reggae-n át egészen a
rockig mindenik műfajban meg-
találom a hozzám illőt. Viszont
példaképemnek mondhatom
Whitney Houstont, Céline Diont
és Lara Fabiant. 

–  Milyen fogadtatásban ré-

szesítettek az osztálytársaid, ta-
náraid a sikeres szereplésed
után?

–  Az osztálytársaim egyér-
telműen támogattak mindvé-
gig, és hihetetlen kedves fogad-
tatásban részesültem. Örültek a
sikeremnek, és számomra ez na-
gyon sokat jelentett és jelent. A
tanáraim közül sokan nem tud-
ják, hogy részt vettem az X-Fak-
torban, de akik mégis tudomást
szereztek erről, kedves szavakkal
bíztattak, gratuláltak, és ez fan-
tasztikus érzés.

–   Mivel lettél gazdagabb a
verseny után?

–   A verseny során termé-
szetszerűen új élményekkel, ta-
pasztalatokkal gazdagodtam.
Betekinthettem a kulisszák
mögé, megláttam, mi és ho-
gyan történik a kamerák mö-
gött. Ugyanakkor új emberekkel
ismerkedtem meg, és nem
utolsó sorban önismereti próba
is volt ez számomra.

–  Melyek a jövőbeni terveid?
–  Elsősorban sikeresen sze-

retnék leérettségizni, majd
egyetemen továbbtanulni.
Hosszabb távú terveim között
szerepel a zenei szakmában való
elhelyezkedés, és ebből kívá-
nom majd megteremteni az eg-
zisztenciám. Egyelőre nincsen
konkrét tervem, hogy miként
fogom ezen álmomat kivite-
lezni, de teljes optimizmussal
állok ehhez, és remélem, sikerül
majd megvalósítanom. 

Pál Piroska

Úgy gondolom, ha meg-
érezzük a színpad hangu-
latát, átérezzük annak
lelkületét, minden varázs-
latossá válik. Lehet, hogy
csupán a gyereki naivitás
mondatja ezt velem, de én
tényleg ezt tapasztaltam.

Lemondott szerdán délelőtt Victor Ponta miniszterelnök. Először a Szociáldemokrata Párt elnöke, Liviu
Dragnea sajtótájékoztatón közölte a tényt, majd maga Ponta állt ki és indokolta meg a lépést: a pénteki
bukaresti tűzeset miatt köszön le. Kedden egyébként tízezrek tüntettek a kormány és a teljes román po-
litikai osztály ellen.

Hosszú betegségnek halál a vége

Lemondott Victor Ponta miniszterelnök

A kormányfő azt mondta,
megteszi azt a gesztust, amit az
emberek elvárnak tőle, és az
egész kormánnyal együtt le-
mond. „Nem harcolok az em-
berekkel, politikusokkal igen, de
emberekkel nem”  – mondta.
„Az elmúlt napokban az összes
erőforrásunkkal segíteni akartuk
az áldozatokat, és megköszö-
nöm minden tűzoltónak, orvos-
nak a segítségét”  –  mondta

Ponta, aki szerint az ügyben a
fő bűnös a kapzsiság és a fele-
lőtlenség.

Traian Băsescu volt román
elnök szerint Ponta jól döntött.
Azt mondta: ajándék ez a dön-
tés Romániának, és örül annak,
hogy pont az ő szülinapján tör-
tént a lemondás.

Kelemen Hunor elképzelhe-
tetlennek tartja, hogy Victor
Ponta miniszterelnök lemon-

dása után az a baloldali koalíció
alakítson újabb kormányt, mely
a Ponta-kormány számára biz-
tosította a parlamenti többsé-
get. „Nem látom elképzelhető-
nek, hogy a mostani koalíció egy
új miniszterelnökkel tovább kor-
mányozzon. Előfordulhat, hogy
a mostani ellenzékből alakuljon
kormány, vagy hogy kisebbségi
kormány, vagy hogy esetleg egy
technokrata kormány alakuljon.

Nem kizárt az sem, hogy előre-
hozott választások következnek"
– jelentette ki az RMDSZ el-
nöke. 

A PNL is előrehozott 
vá  lasz tásokat sürget.

Lehetséges miniszterelnök-
ként Dacian Cioloș és Vasile
Dincu neve merült fel, ám Victor
Ponta Mircea Duşa védelmi mi-
nisztert javasolja ügyvivő kor-
mányfőként. (P.P.)



A közigazgatásilag Maros-
szentgyörgyhöz tartozó Csejden
2009-ben alakult meg a Pro
Csejd Egyesület kilenc alapító-
taggal, Bíró Jenő helyi reformá-
tus lelkész kezdeményezésére.
Az egyesület egyik célja a kis-
falu kulturális, közművelődési
életének fellendítése és megis-
mertetése a nagyvilággal.
Ennek érdekében szervezik meg
a csejdi alkotótáborokat is,
amelyre idén már negyedik al-

kalommal került sor. A maros-
vásárhelyi tárlatot Bíró Jenő lel-
kész nyitotta meg, aki
köszöntőbeszédében egyszerre
adott hangot örömének, de
szomorúságának is. Amint el-
mondta, nagy öröm számára és
a művészek számára egyaránt,
hogy idén sikerült újra meg-
szervezni az alkotótábort Csej-
den, majd annak termését a
megyeközpontban kiállítani.
Ugyanakkor szomorúsággal be-

szélt arról, hogy nemrég el-
hunyt Szabó Zoltán képzőmű-
vész, muzeológus, az
alkotótábor egyik pártfogója,
támogatója. A tavalyi vásárhelyi
kiállítást ő nyitotta meg, Bíró
Jenő szerint idén is ő lett volna
erre a legelhivatottabb. 

„Eldugott falvakban 
is lehet művészeti 
alkotásokat létrehozni”

A továbbiak során Bíró Jenő
lelkész a kezdetekről beszélt,
arról, hogyan sikerült Csejden
útjára indítani a festőtábort, ki-
emelve ebben Lőrinczi Izabella
helyi festőművész szerepét, aki
líceumi, majd egyetemi társait
hívta meg szülőfalujába al-
kotni. A Csejd környéke ihlette
tájképfestészettel foglalkozó fi-
atal festőművészek bevonják
ebbe a kisfalu fiatalságát is,
próbálják megszerettetni ezt a
tevékenységet a gyermekekkel
is. A több évben megszervezett
tábor, majd kiállítás bebizonyí-
totta azt, hogy eldugott falvak-

ban is lehet művészeti alkotá-
sokat létrehozni. „A tájképfesté-
szet különleges kihívás, ha
alázattal tekintünk a tájra, a
természetre, a környezetre,
akkor  megszólalnak az elemek,
ihletet adnak, ha viszont a
gőgös ember szemével nézzük
ezeket, elveszítik művészi érté-
küket” – fejtette ki Bíró Jenő lel-
kipásztor.

Ajándék a Pro Csejd 
Egyesületnek

A tárlatnyitón résztvevő Lő-
rinczi Izabella lapunknak el-
mondta, hogy a tavaly a Marosi
református esperesi hivatal Ber-
nády-téri tanácstermében állí-
tották ki a Csejden készült
alkotásaikat, idén is úgy látták
jónak, ha munkájuk gyümöl-
csét megismertetik a szélesebb
közönséggel is. A 2015. július
31-e és augusztus 9-e között
zajló csejdi táborban nyolc fes-
tőművész dolgozott, akiknek az
alkotásai kerültek kedden kiál-
lításra a Bolyai-téri unitárius
templom termében. A kiállított
festmények készítői idén a kö-
vetkezők voltak: Lőrinczi Iza-
bella, Fábián Emőke, Hadnagy
Kinga-Henriette, Kutasi Imola,
Szabó Csongor, Szabó Anna-
Mária, Szász Borbála és Péter
Félix. Az alkotótáborok végén a

művészek egy-egy festményü-
ket a Pro Csejd Egyesületnek
ajándékozzák – tudtuk meg.

Jövőben öt éves lesz a
tábor: a legjobb 
alkotásokat állítják majd ki

„A tábor alkalmával kivonu-
lunk a mezőre, az erdőbe, a te-
metőbe, ott festünk. Általában
felhasználjuk a természet ele-
meit, de van úgy, hogy csak
egy-két komponenst építünk
be az alkotásba. A táborba szí-
vesen látjuk a helyi gyerme -
keket is, akiket próbálunk

bevonni a festészet rejtelmeibe,
majd a végén minden érdeklő-
dőt várunk a kultúrotthonban
szervezett kiállításra. Örülök,
hogy idén újra sikerült elhozni
munkáinkat Marosvásárhelyre
is. Jövőben, ha minden terveink
szerint alakul, szeretnénk meg-
szervezni az ötödik táborunkat,
amelynek végén egy nagyobb
méretű kiállítás lesz, és az el-
múlt öt év legjobb alkotásait
gyűjtjük össze és állítjuk majd
ki" – avatott be elképzeléseibe
Lőrinczi Izabella.    

Nemes Gyula
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Napról napra növekszik a péntek
éjszakai bukaresti tragédia halálos ál-
dozatainak száma. Amikor e sorokat
írom, már 32-nél tartunk, de a súlyos
égési sebek következtében életveszé-
lyes állapotba kerültek tömegét te-
kintve fájó, hogy a következő
napokban további halálesetekre szá-
míthatunk. A bukaresti lakosság azon-
nal mozdult, az önkéntes véradók
tömegesen jelentkeztek segítségnyúj-
tásra. Maros megyében is meghárom-
szorozódott a véradók száma. A
kormány nemzeti tragédiának nyilvá-

nította az esetet, október 31-étől kez-
dődően háromnapos gyászt hirdetett
az ország egész területén. A hatósá-
gok pedig – szinte-szinte illetékesnek
neveztem őket –, amint az hasonló
esetek után nálunkfelé általában tör-
ténni szokott, azonnal hajtóvadászatot
hirdetett a szórakozóhelyek ellen. 

Igen, akárhányszor történik ha-
sonló tragédia, az illetékesek mindig
csak azután próbálnak lépni, felelősö-
ket találni. Többnyire beérik szolgála-
tos bűnbakokkal, rendszerint ők viszik
el a balhét. Az igazi felelősök pedig

büntetlenül maradnak, s rendszerint
ott folytatják, ahol éppen abbahagy-
ták. Nem számít nekik csak a haszon,

a pénz. Hogy zavartalanul folytathas-
sák lelkiismeretlen, bűnös pénzszerző
praktikáikat, a tájainkon legkézenfek-
vőbb megoldáshoz folyamodnak:
megvesztegetnek, megzsarolnak min-
denkit, aki megzavarhatná üzelmei-

ket. Akinek valaha is volt valami köze
a szórakoztatóiparhoz, az sokat tudna
mesélni, ha akarna. De általában nem
akar, merthogy neki is meg kell élnie,
aki pedig nem alkalmazkodik, annak
nem terem babér, azaz pénz ezen a
pályán.

A bukaresti tragédia után leggyak-
rabban megfogalmazódó kérdés: oku-
lunk-e belőle? Ha a korábbi hasonló
súlyosságú esetekre gondolunk, a leg-
utóbbi a 18 halálos áldozattal járt
montenegrói buszbaleset volt, akkor
a válasz, sajnos, nemleges. Merthát

hiába a hatóságok hirtelen támadt
buzgósága, ha az egész mindössze
kampány jellegű pótcselekvésben ful-
lad ki. Ha végiggondoljuk, minden
ilyen korábbi igyekezetnek ez volt a
sorsa. Romániában a hasonló, nem a
dolgok lényegéből – ez van, ha a vezér
nem a bensőből vezérel – fakadó
igyekezet mindig ugyanúgy végződik:
átesünk a ló túloldalára. A népi böl-
csesség azt tartja: okos ember a más
kárán tanul.  Aki a sajátján sem képes,
az nem csak oktalan, bűnös is.  

Szentgyörgyi László

Okulunk-e a tragédiából?

Mondom 
a magunkét

Kedden este a marosvásárhelyi Bolyai-téri unitárius templom kiállítótermében
nyílt meg a IV. Csejdi Alkotótábor kiállítása. A tárlat november 14-ig látogat-
ható a nagyközönség számára.

Csejd a festővásznon



Keresztes Gyula szakvélemé-
nyezése szerint a külső és belső
homlokzatainak későreneszánsz
kialakítását az újjáépítéskor
kapta az épület. A zárt udvarú
egyemeletes épület sarkain egy
zömök bástya áll. 

Az újjáépítés tervét Giacomo
Resti – aki nem más, mint Beth-
len Gábor építésze – tervezte,
majd II. Rákóczi György építésze,
az olasz Agostino Serena kivite-
lezte, és hozta létre az ország leg-
kényelmesebb és legtágasabb
nagyméretű várkastélyát. 

Serena építette a belső udvar
felőli nyílt árkádsort olasz – ve-
lencei – hatás alatt. 

A kastély csak magja volt
egy kiterjedt, erős várnak

A várkastély kisméretű udva-
rát – ahol a kút is volt, de ame-
lyet az elmúlt században betöm-
tek –, bolthajtásos folyosók
veszik körül. 

A várkastélyban számos tágas
szoba, egykor gazdasági célokat
szolgáló helyiségek sora, az épü-
let alatt pincerendszer, és eme-
letén egy hatalmas terem van,
melyhez a lépcső a külső hom-
lokzatnál vezet fel. 

Kiss Gábor az Erdélyi várak,
várkastélyok című könyvében ír
arról, hogy a kastély csak magja
volt egy kiterjedt, erős várnak. 

A mostani főépületet ugyanis
bástyás falak, tárházak, lakta-
nyák és istállók fogták közre, a
falakat pedig a Maros vizével táp-
lált, széles vizesárok fogta közre. 

Sajnos ez utóbbiakból ma
már semmi nincs meg, és a kas-
tély külsejét is erősen megvál-
toztatta a többszöri átépítés, va-
lamint az épületre került újabb
tető. 

Ennek ellenére ma is eredeti
helyén vannak az egyszerű, a XVI.
század első fele építészeti stílu-
sának megfelelő ajtó- és ablak-
keretek, és nem utolsó sorban a
boltozott gyámkövek. 

Az ajtókereten olvasható
felirat az 1514-es évszámot
tanúsítja…

A kastély tehát, sokszori át-
építése és évszázadok alatti gon-
dozatlanságok ellenére, őriz még
ma is néhány eredeti helyén lévő
ajtó-ablakkeretet, boltozattartó
gyámkövet az emeleti részeken,
amelyek a XVI. század első felé-
nek építési ízlését követik. 

Ugyancsak Keresztes Gyula
említése szerint az egyik ajtóke-
rete egyszerű profilú és az azon
lévő felirat alatt az 1514-es év-
szám látható. 

Az ajtókeretek általában egy-
szerűen profilozottak, a gyám-
kövek a későgótika ízlésére em-
lékeztetnek, de már a XVI. század
toszkán formáit mutatják. 

Ezek az építészeti elemek a
régi udvarház maradványai,
amelyeket az olasz építész fel-
használt és átformálta a kor íz-
lése szerint. Neki tulajdonítható
a déli nyitott árkádíves folyosó –
sajnos, ezt később részben befa-
lazták –, és a külső ablakkeretek
díszesebb profilja. 

A várkastély bejáratának ke-
rete középen megtört párkányú,
profilozása egyszerű, a felirattal:

GEORGIUS RAKOCZI DEI GRA-
CIA PRINCEPS TRANSILVANIAE
PARTIUM REGNI HUNGARIAE DO-
MINUS SICULORUM COMES.

Alatta pedig:

AUGUSTINUS-SERENA ARCHI-
TECTUS VENETUS
OPERA REGIT.

A száz négyzetméteres 
terem gyűlések tartására 
is alkalmasnak bizonyult

A földszinti bolthajtásos ter-
mek egymásba kapcsolódnak,
de minden teremnek van köz-
vetlen bejárata a nyitott tornácról
is. A kastélybelsőben a néhány
későgótikus ízléshez közelebb
álló faragott ajtókeret teszi ün-
nepélyesebbé a teremsort.

A síkmennyezetű emeleti ter-
mek is egymásba kapcsolódnak
és a három oldalon végighúzódó
árkádíves tornácról közelíthetők
meg. A nagy termek közül a száz
négyzetméteres terem gyűlések
tartására is alkalmasnak bizo-
nyult. 

Az épület alatt dongabolto-
zatos pincék húzódnak végig. A
homlokzatokat főpárkány és az
ablakok kőből faragott keretei dí-
szítik. Az ablakok szemöldökpár-
kánya feletti timpanonok hang-
súlyozottan díszesebbé teszik a
homlokzatokat. 

A kastély tetőzete először
1802-ben leégett, és újjáépíté-
sekor annak magasságát csök-
kentették a sarokbástyák sátor-
tető magasságához mérten.

(folytatás a következő 
lapszámunkban)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

A régi képekért köszönet
Madaras Józsefnek
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Radnót település nevét Ranoltu néven 1257-ben említik először. Neve a német eredetű régi magyar Re-
noldus személynévből származik.  A város területe már ötezer éve is lakott volt a Galla-hegy lejtőjén és a
kastély udvarán feltárt leletek szerint. Összesen 15 országgyűlés színhelye volt, itt tartották 1690-ben az
utolsó erdélyi országgyűlést is. II. Apafi Mihály fejedelmet innen szállították örökös bécsi száműzetésbe.
Radnótot II. Rákóczi Ferenc fegyverrel foglalta el. 1910-ben 2109 lakosából 1498 magyar és 595 román
volt. A Maros partján áll négyzet alakú, sarkain bástyákkal megerősített várkastélya, amely a XVI.
században épült. Ezen a héten ezt a várkastélyt mutatjuk be olvasóinknak.

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

Az erdélyi fejedelemség várkastélya

Az aranyalmát 
tartó koronás kígyó

Radnót Ludastól keletre, a
Marosvásárhelyre vezető
ország út mellett fekszik. Régen
az első postaállomás volt Vásár-
helyről Kolozsvár felé, de for-
galmas kikötőjében rakták át
áruikat a Gyergyóból fát szállító
tutajosok is.

Közvetlenül a folyó partján
egy négyzet alaprajzú, egyeme-
letes, sarkain egy-egy hatalmas,
vaskos, négyszögletes alakú
bástyával megerősített, mint -
egy ötven méter oldalhosszak-
kal bíró várkastély áll.

Szűk udvarára a Maros felőli
északi főbejáraton, és a déli
mellékbejáraton lehet bejutni,
de csak gyalog, a kapun ugyanis
kocsi nem fér be.  A kapu felett
látható a Bethlenek vasból ön-
tött címere: a szájában arany-
almát tartó koronás kígyó.

A település birtokosai, 
az elvesztett csata és 
Bethlen Gábor intézkedése

Radnót egyike volt a legré-
gibb említésre méltó erdélyi fő-
úri birtokoknak, közel ötezer
kataszteri hold területtel. Bir-
toklói gyakran cserélték egy-
mást.

A település 1300 előtt a Kö-
kényes-Rénolt nemzetségé
volt, azonban 1441 előtt már a
Bogáthyak birtokában találjuk.

A Bogáthyak az 1575. évi
kerelőszentpáli csata után el-
veszítik Radnótot. Azt Kendi Fe-
rencnek adományozták, de
1594-ben Geszthi Ferenc, ké-
sőbb Kornis Gáspár, Rákóczi
Zsigmond fejedelem, majd újra
Kornis Gáspár és Pécsi Simon
kezébe került. 

1621-től Bethlen Gábor in-
tézkedik annak „jó állapotban”
való tartásáról. 

1625: Erdély fejedelme 
elkezdi a kastély 
újjáépítését

Varju Elemér, a Budapesten
1932-ben megjelent Magyar Vá-
rak című munkájában írta, hogy
1553-ban a radnóti kastély már
nagyobb méretű volt, mivel azt
Bogáthy János anyja, Bánffy
Magdolna új erődítésekkel látta
el. 

Ez a XVI. századi kastély mé-
reteiben és szerkezetében felte-
hetően a ma is álló kastély mé-
reteinek felelt meg, s az akkor
használatos kastélyformát kö-
vette, szögletes sarokbástyákkal
erősítve, várkastély típusnak ki-
építve.

A XVI. századi alapok felhasz-
nálásával a kastély újjáépítését
1626-ban Bethlen Gábor, Erdély
fejedelme kezdte el, és I. Rákóczi
György fejezte be, erről tanúsko-
dik a kapubejárat felett levő em-
léktábla is, amit Rákóczi még
életében rendelt meg Kolozsvár-
ról. 

Az erdélyi reneszánsz modor-
ban épített XVI. századi kastély
a XVII. századi újjáépítése folytán
a négyszögletes sarokbástyás tí-
pus továbbfejlesztésének tekint-
hető.

Az ország legkényelmesebb
és legtágasabb nagymé-
retű várkastélya

A radnóti várkastély, amint
azt már említettük, a Maros part-
ján áll, és különálló kapuépüle-
tével jó rálátással vonja magára
az országúton haladók figyelmét. 

II. Rákóczi György
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Az vagy, amit meg…ehetsz 
Mint köztudott, az Egészségügyi Világszervezet (WHO)

múlt héten a feldolgozott hústermékeket, illetve a vörös hú-
sokat a rákkeltők közé sorolta. Így, a halálos kockázatokat
tekintve, gyakorlatilag a cigarettával egy szintre helyezte a
szalonnát, a sonkát, a felvágottakat, a kolbászt, illetve a ser-
tés-, a marha-, a borjú-, a bárány-, a birka-, a ló- és a kecs-
kehúst. Sokak szerint nem véletlenül pont most, a
migránsválság közepén, hiszen köztudott, hogy a muszlim
komáknak tiltott a disznóhús… Félő, hogy ha a WHO nem
revideálja álláspontját – ne felejtsük el, hogy a kábítópisz-
tolyos marhaságot is lenyomták a torkunkon, legalábbis el-
vileg kötelező –, akkor egy sima falusi disznóvágáshoz több
jóváhagyást, igazolást és engedélyt kell majd beszereznünk,
mint egy ciántechnológiás aranybánya nyitásához. Továbbá,
az sem elképzelhetetlen, hogy a bukaresti tragédia miatt a
hazai tűzbiztonsági rendelkezések is szigorodni fognak, és a
disznótoron a böllér (és a szomszédok) mellett kötelező
módon a tűzoltóság is jelen kell legyen, a pajta mellett állva
készenlétben, ha disznóperzseléskor netán lángra kapna a
tyúkól.

Egy másik sóhivatal, az ENSZ Élelmezési és Mezőgazda-
sági Szervezete (FAO) egy jelentésben nemrég megállapí-
totta: eddig nem használták ki kellőképpen a szöcskék, a
hangyák és az egyéb ehető rovarfélék kínálta lehetőségeket
sem az emberek, sem az állatállomány, sem a háziállatok
táplálásában. Biológusok vizsgálatai szerint az ehető rovarok
(bizonyos hangyák, tücskök, szöcskék stb.) fehérjetartalma
megközelíti a sovány vörös húsokét vagy egyes tengeri ha-
lakét. A FAO szerint a rovartenyésztés az élelem- és takar-
mánybiztonság megvalósításának egyik lehetséges útja. Az
Ehető Rovar Program keretében olyan ízeltlábúak felhasz-
nálását is vizsgálják, mint a pókok vagy a skorpiók, habár
azokat rendesen nem sorolják a rovarvilágba. Tehát sanszos,
hogy a hagyományos ételeinket a jövőben újra kell gondol-
juk kicsit: töltött káposzta helyett töltött káposztalepke, er-
délyi fatányéros helyett erdélyi csótányéros vagy
hagymatokány helyett hangyatokány; ínyencebbeknek lá-
vakövön sült lárva, grillezett selyemhernyó vagy szkarabe-
uszos sushi.

Végezetül lássuk, mi lenne, ha elkezdenénk a dohányter-
mékekhez vagy az alkoholhoz hasonlóan kezelni a húsokat: 
☻ A különböző szalonnákat csak egyencsomagolásban

lehetne árulni, amiken a „Vigyázat, a szalonnázás rákot okoz-
hat!”, azaz „Atentie, slanina cauzeaza cancer!” felirat mellett
rákos gyomrokról és terebélyes pocakokról készült fotók sze-
repelnének. Természetesen 22 óra után tilos lenne ezek áru-
sítása
☻A kolbászokra, szalámikra és egyéb felvágottakra ha-

talmas jövedéki adót rónának ki. A nemkolbászozók védelme
érdekében kolbászozni csak a közforgalmú helyek (pl. étter-
mek, vendéglők) bejáratától minimum öt méterre lehetne
☻ A magyarországi Nemzeti Dohányboltok mintájára

kizárólag Nemzeti Henteseknél (Macelarie Nationala) le-
hetne vörös húst és felvágottat venni, szigorúan csak tizen-
nyolc éven felülieknek. A boltok ablakait zsírpapírral
takarnák le
☻A diákok csak sunyiban, az iskolák vécéjében ehetnék

meg szünetben a parizeres uzsonnáikat
☻ Hamarosan elterjednének az elektromos cigaretták-

hoz használható, vörösboros marhapörkölt, brassói aprópe-
csenye és véreshurka aromájú patronok
☻Hétvégi piknikezés előtt igyekeznénk hozzájutni zár-

jegy nélküli, ergo olcsóbb nyakaskarajhoz, cérnakolbászhoz
és miccshúshoz
☻ Az állam támogatná a leszokást is: akik önkéntesen

bevonulnak szalonnaelvonóra vagy kolbászrehabra, azoknak
a gyógykezelését finanszírozná a betegbiztosító. Akik ottho-
nukban szeretnének leszokni, azoknak mellkasra ragasztható
koleszterintapaszt írnának fel a háziorvosok
☻ És végül: a leszokás utáni tiszta élet fenntartásában

komoly segítséget jelentenének az Anonim Húsevők foglal-
kozásai! 

Molnár Tibor

Vásárhely budapesti szemmel

A repülőtér alkalmazottainak
mogorvasága és az épület színe
fölött érzett megrökönyödés
után belefeledkeztem a táj szép-
ségébe, amit akárhányszor ér-
kezek, úgy bámulok meg,
mintha először látnám. Erdély
természeti szépsége még Anglia
után is borzongást okoz, mert
ehhez közöm van, ahhoz pedig
csak könyvek, regények leírásain
keresztül tudok kapcsolódni,
nem az enyém a táj.  

Régi barátok fogadnak a pa-
rókián, a falusi zajok a nagy-
anyám udvarán zajló életre em-
lékeztetnek, nem tudni, hol a
határ a múlt és a jelen között,
és milyen szerencse, hogy van
még hely, ahol nem baj, hogy
megállt az idő. Választás se na-
gyon van, ahogyan a falusiakat
hallgatom, a föld ad megélhe-
tést, és ha a nyugati prognózisok
borúsabbjainak hitelt adhatunk,
néhány évtizeden belül Európa
élelmezési válsággal fog küz-
deni, vagyis megint csak nem
lesz más választás és esély, mint
megtermelni a sajátodat. Öröm-
mel fogadom a pergő mézet, az
illatos zellert, és beállok a ba-
rátnőm mellé nyújtani a laskát,
ahogy az én tanyasi nagyanyám-
tól is tanultam, sűrű, erős és ha-
tározott mozdulatokkal karton-
papír vékonyságúra.

Azt mondják pszichológusok,
hogy a szocializáció az első öt-
hat évben lezajlik, amit akkor
magunkba szívunk, egy életre
meghatározza a kötődéseinket,
amiként azt is, hogy mi szá-
munkra a természetes közeg.
Ezért érzem magam otthon fa-
lun, de javíthatatlanul és kitö-
rölhetetlenül ott él bennem a
húsz városon eltöltött év, és egy
hét múlva mindig jön, hogy Vá-
sárhelyre menjek, és halljam a
mentőt, szagoljam a szmogot,
és kerülgessem a sietős embere -
ket az utcán. Ezt is lehet szeretni.

A városban bátortalanul szó-
lalok meg, mert nem látom
még, kivel milyen nyelven lehet
szót érteni. Nem beszélek romá-

nul. Az angolt vetem be, a fia-
talabb generáció készséggel és
elég jó angolsággal válaszol, és
tőlem minden nap legalább egy-
valaki románul útbaigazítást kér.
Segíteni nekik sajnos nem tudok,
és egy pillanatra megértem, mi-
lyen fontos, hogy legyen közös
nyelvünk, ha már együttélésre
kényszerülünk. 

Lenyűgöző és egyben meg-
nyugtató, hogy a kelet-európai
államok mostohagyereke, a kul-
túra, hányatott sorsa ellenére,
vagy talán épp amiatt ilyen erő-
sen tartja magát, és termeli a
jobbnál jobb alkotásokat. Bará-
taim családjának egyik legismer-
tebb tagja Czirjék Lajos festő-
művész, aki Mezőmadarason
szervez tábort évről-évre erdélyi
és magyarországi festőknek és
szobrászoknak. A Bernády Házba
szervezett kiállításának megnyi-
tóján székely népdalokat hallot-
tunk egy népviseletbe öltözött
kislánytól, majd megnéztük a
mintegy ötven alkotást.

A negyedik napra már ott-
honosan mozgok a városban,
akadályok és csapdák között. Bu-
dapesten megszoktam, hogy
egy-egy útfelújítás akár évekig
eltarthat, hogy a 4-es Metrót
már ne is említsük. Aztán az sem
ritka az anyaországban, hogy
mindenhol egyszerre bontanak,
építeni meg valahogy már nem
marad sem idő, sem kapacitás,
de be kell valljam, ebben Vásár-
hely verhetetlen. Én soha, sehol
nem láttam még egy időben
ennyi felbontott aszfaltot, ba-
bakocsis kismamákra, gyere-
kekre, idősekre, iskolásokra és
munkába igyekvőkre való tekin-
tet nélkül feltúrt utcát. Miközben
látogatni mentünk a Maros Me-
gyei Kórházba családunk legif-
jabb tagját, barátnőm elmesélte
a SMURD történetét, és dr. Raed
Arafat harcát a sürgősségi meg-
valósításáért. Bevallom, meg-
döbbentett a történet, mert ha
valaki idegenként ilyen elhiva-
tottan tud küzdeni a közérde-
kért, és képes egy azóta is kivá-

lóan működő szisztémát felépí-
teni, akkor van remény arra,
hogy különböző kultúrájú, gon-
dolkozású és érdekű emberek
valami igazán előremutatót hoz-
zanak létre együtt. 

Mint megtudtam, itt sem
más okozza a felújításban ta-
pasztalható hirtelenkedést, csak
a pályázati összegek elköltésé-
nek határideje. Miután az isme-
rősökkel olyan vígan elmulatoz-
tunk a közlekedési nyomor és
néhány, a helyzetből adódó
meggazdagodási lehetőség fö -
lött –  hernyótalpas cipő, fásli
és kötszergyártás, kevésbé föld-
hözragadtak esetén repülőgép-
finanszírozási pályázatok írása –
, maradtak a tennivalók és a
tények: ki kell menni a kölykök-
kel a játszótérre. Ellavíroztunk a
Kornisa körforgalmában néhány
autó, fullasztó porfelhők és egy

rendőr figyelő tekintete között.
Ez lehetett volna egy háromszáz
lejes mutatvány is, tudtam meg
az ismerősöktől, hisz szabályta-
lanul keltünk át kisgyerekkel az
úttesten. Másnap autóba ültünk
és elmentünk a Somostetőre,
ahogyan azt a helyiek nevezik.
A környezet teljesen nyilvánva-
lóan jó koncepciót követve lett
felépítve, a gumiborítás uniós
követelmény, a játékok szépek
és tágasak, bár a nyilvános vé-
cékben sem papír, sem ajtózár
nincs, ha egyáltalán nyitva van-
nak. Kár, hogy az egyébként
olyan jól működő tér ilyen apró-
ságokon bukik el, és ez azért
bosszantó, mert épp ezek azok
a nüanszok, amik különbséget
tesznek egy nyugat-európai vá-
ros és a hazai települések közös-
ségi terei között. 

Bodnár Erika

Egy magyarországi újságíró beszámolója Maros megye székhelyéről és az erdélyi tapasztalatokról  
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Hihetetlen, de igaz! A minap az olx.ro oldalra került fel, hogy a mintegy 18
ezer négyzetméteres egykori dicsőszentmártoni Chimica labdarúgócsapat fo-
cipályája eladó, a hirdetés szerint a tulajdonos 650 ezer eurót kér érte.  A hir-
detést megjelentető cég csődbe ment, ezért szeretné eladni a pályát, amely
Dicsőszentmárton központi részén, a Penny Market áruházlánc üzlethelyisége
és az Avram Iancu napi piac szomszédságában van. A pályához öltözők, egy
tekepálya, egy röplabdacsarnok, illemhelyiségek, de ugyanakkor raktárak is
tartoznak. „A probléma gazdasági eredetű, viszont a helyzet súlyos, hiszen a
kombinát volt az, amely életben tartotta a stadiont. A kombinát bezárását
az egész város megsínylette. A fiatalok nem látják a jövőt, így sajnos a sport
is eltűnt” – mondta nemrég Bölöni László, aki hajdanán Dicsőszentmártonban
kezdte labdarúgói pályafutását a stiriledesport.ro portálnak.

Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

A Chimica eltűnt, majd 
lett az Unirea Tricolor

A dicsőszentmártoni egykori
B és C-osztályos labdarúgóklub
az 1957–1958-as idény óta vi-
selte a Chimica nevet, habár ko-
rábban volt Patria és Energia is.

Dicsőszentmárton a sport és
a vegyipari kombinát révén vált
híressé országos szinten. Idővel
a kombinát megszűnt létezni
(2002-ben bezárt), majd a sport,

azon belül a labdarúgás is támo-
gató nélkül maradt, így a feledés
homályába merült. A Chimica
6000 nézőt befogadó stadionja
ebek harmincadjára került.
2006-ban megalapították a helyi
Poliglot klubot, amelynek ifjú-
sági korosztályai játszottak egy
ideig a pályán.

Öt évvel korábban, 2010-ben
Viorel Popa megalapította az
Unirea Tricolor nevű labdarú-
gócsapatot, amely jelenleg Maros

megyei 4. ligában szerepel. A
város jelenlegi első számú együt-
tese hazai mérkőzéseit 2 kilomé-
terre Dicsőszentmártontól,
Csüdőtelkén kénytelen 
ját szania egy olyan pályán, amely
a helyi polgármesteri hivatal tu-
lajdona, és a pályát a Schuster
Ecostal köztiztasági vállalat saját
forrásból finanszírozza.

Az Unirea Tricolor csapatát a
hazai labdarúgó 1. ligában tevé-
kenykedett egykori játékvezető,
Sorin Megheșan, Dicsőszentmár-
ton polgármestere támogatja.  

Mi a véleménye a stadion
áruba bocsátásáról Fazakas
Árpádnak?

– A hír hallatán nem tudom,
hogy mit mondjak... Annyit
tudok, hogy a kombinát annak
idején eladta a Poliglot cégnek...
Én a helyhatóságokat hibázta-
tom, hogy nem vették át a
sportcentrumot. Nem tudom,
hogy mit mondjak, fájdalmas és
hihetetlen, hiszen azon a pályán

a Chimica egy fél évszázados
történelmének a fele zajlott le...

Ha valaki azt megveszi,
akkor biztos, hogy nem sport-
célra használja fel. A sportcent-
rum egy részét már korábban
eladták, oda épült a Penny Mar-
ket, ebből kiindulva ki tudja,
hogy az új befektető mire hasz-
nálja majd fel a területet? – nyi-
latkozta az egykori kiváló
marosvásárhelyi labdarúgó, Fa-
zakas Árpád.

Mikor volt 
a legjobb a Chimica?

A dicsőszentmártoni labda-
rúgó klub kétszer szerepelt a Ro-
mánia Kupa tizenhatod
döntőjében, először 1969. már-
cius 5-én, amikor 3-2 arányban
alulmaradt hazai pályán az ASA
ellenében, majd 2003. október
1-én 1-0-ra veszítettek a gyula-
fehérvári Apulum ellen. 

Mikor került fel a Chimica
először a B-osztályba?

Az 1975–1976-os idény
végén lett először 2. ligás a di-
csőszentmártoni klub. Akkor
Ștefan Roman edzősége alatt
Unchiaș, Benyovszki, Döngölő,
Gergely, Man, Gârbu is az együt-
tes tagja volt, majd az 1976–
1977-es évadban az alakulat a
B-osztály 7. helyén végzett. A
következő évben a Chimica Gigi
Vitan, Bozeșan Laurențiu kezdő-
játékosokkal is erősödött.

Kik voltak a Chimica játéko-
sai a B-osztály 1983–1984-
as évadjában?

Az 1982–1983-as idényben
a B–osztály őszi idényében a
Chimica a 12., majd a tavaszi
évadban a 9. helyen végzett, de
a következő idényben is sikerült
megkapaszkodnia a második
vonalban. Az akkori csapat tag-
jai voltak többek közt: Cenan,
Szálteleki, Dudás, Ogrean, Boze-
san II., Vígh, Márton Levente,
Nistor, Bálint, Osváth, Dézsi,

Mureșan, Vitan is. Idővel a Chi-
mica kiesett a B-osztályból.

Mikor lett másodszor is B-
osztályos a Chimica?

Az 1997–1998-as bajnoki
idényben a C-osztály bajnoka-
ként a Chimica Târgoviștén 1–0
arányban megnyerte a B-osz-
tályba kerülésért vívott selejte-
zőmérkőzést a Petrolul Brăila
ellenében, akkor a találkozó
hosszabbításának 112-ik percé-
ben szerezték meg a győztes ta-
lálatot Florin Tudose révén.  

Az 1998–1999-es bajnoki
idényében a Chimica az ASA ott-
honában 1–2 arányban veszí-
tett (augusztus 22-én), majd a
tavaszi idényben szintén 2–1-re
vesztett. Azon bajnoki év végén
a Chimica a B-osztály II. csoport-
jában a 8. helyen végzett.  

Az 1999–2000-es szezon
végén a dicsőszentmártoni ala-
kulatnak búcsúznia kellett a B-
osztálytól. Ekkortól kezdődött a
klub rohamos hanyatlása. 

Kik voltak a Chimica repre-
zentatív labdarúgói, edzői?

A dicsőszentmártoni klub
leghíresebb labdarúgója kétség-
kívül Bölöni László volt, aki haj-
danán a Chimicánál kezdte
pályafutását, 1967–1969 között
játszott ott. Az évek hosszú
során a Chimicánál kiválóan fut-
ballozott még többek közt Faza-
kas Árpád, Ioan Vunvulea, Nicu
Marcadonatu, Adrian Claudiu
Bicheși, Barabás Zoltán, Barabás
Lajos, Claudiu Olimpiu Cucer-
zean, Emil Ioan Ștef, Gorea Emil
Curticăpean, Cristian Pustai, Va-
sile Dicher, Florin Iorga és Florin
Tudose is, míg a klub edzői vol-
tak többek közt Nicolae Babeti,
Florea Ispir, Ștefan Stana, Ioan
Șchiopu is.

Kik voltak Bölöni László 
dicsőszentmártoni labdarú-
gótársai?

Az 1969–1970-es bajnoki

évadban szerepelt utoljára Bö-
löni a Chimicánál. Akkor a dicső-
szentmártoni csapat a C-osztály
VIII. csoportjában a 8. helyen
végzett. Az együttes kerete a kö-
vetkező volt: Kiss, Pantea, Deák,
Nagy, Karniczky, Pop, Costin,
Bordi, Rusu, Șciopu, Trif, Savu,
Pálfi, Bidi, Solomon, Bölöni,
Unchiaș, Tâmaș és Suciu. 

Kik azok a futballisták, akik
a Chimicától mentek az
ASA-hoz?

A hetvenes, nyolcvanas és ki-
lencvenes években számos
olyan helyi, vagy Maros megyei
labdarúgó került a Chimicától az
ASA-hoz, vagy fordítva, akár
kölcsönben, vagy szerződése le-
járta után. Néhány név, akik Di-
csőszentmártonból kerültek
Marosvásárhelyre: Bölöni László
(1969–1970), Fazakas Árpád (ő
bonyhai születésű, 1969-ben
került az ASA-hoz), Aurel Stoica
(ő dicsőszentmártoni illetőségű,
onnan jött az ASA-hoz), Ioan
Vunvulea (az 1975–1976-os
évadban), Bozeșan I. Laurențiu
(1978–1979), Alexandru Groza
(1981–1982), Márton Levente
(1984–1985), Cristan Chebuțiu
(2000–2001) stb.

Kik azok a labdarúgók, 
akik az ASA-tól kerültek 
a Chimicához?

Egyike az első labdarúgók-
nak, akik Marosvásárhelyről ke-
rült Dicsőszentmártonba nem
más, mint Máthé Attila (1976–
1977), őt követték többek közt
Ștefan Gligore és Szöllősi László
(1976–1977), Márton Levente
(kölcsönben szerepelt a Chimi-
cánál), Mircea Ogrean (1978–
1979), Mátéfi István
(1979–1980), Muntyán László
(1981–1982), Biró II. Levente és
Mátéfi István (1983–1984,
utóbbi másodszor), Both II.
György (1986–1987), Cristian
Casoni (1992–1993), Oláh
György (1999–2000) és Cristian
Chebuțiu (1998–2000), stb. 

Eladó a dicsőszentmártoni volt Chimica futballpályája!
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Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Szakításban és lökésben világklasszis lenne! 
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