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Humor

Szelfi  
Saját magunkról, tipikusan saját kézben tartott digitális
fényképezőgéppel vagy okostelefonnal készített fény-
képet jelent; önfotónak próbálják néha magyarítani,
de irtó bénán hangzik. Mint kifejezés a szelfi (az angol
selfie fonetikus változata) az internetes közösségi ol-
dalak – Myspace, Facebook, Twitter, Instagram – ko-
rában keletkezett és terjedt el, amikor tömegessé vál-
tak a felhasználókról saját maguk által készített és
megosztott fotók.

Interjú

„Az a férfi, aki nem tud főzni, 
nem képes ellátni önmagát!”

Dr. Madaras Sándor szerint minden férfinak tudnia kel-
lene főzni, és nem járja, hogy kiszolgáltatottak vagyunk
az áruházláncok ellenőrizhetetlen eredetű kínálatának.
Az égetnivalóan rossz gyermekből köztiszteletnek ör-
vendő szakemberré vált orvos szakácskönyvet ír, kró-
nikus gyűjtőszenvedélye van, és már négyévesen tudta,
mi akar lenni, ha felnő. Az idegsebész a kórház fest-
ményekkel teli ügyeleti szobájában fogadott.

>>> 4. oldal >>> 6. oldal

Vélemény

Mint nyúl a fűben     

Visszatekintve az elmúlt napok eseményeire,
elmondhatjuk, hogy a „szövetség” vezetői szem-
pontjából jónak bizonyult a lapulás stratégiája.
Tudták, hogy minden csoda csak három napig
tart. A diplomácia szabályainak megfelelően
cselekedtek. Talán ez a legvisszataszítóbb eb-
ben a szervezetben. A pontosan kiszámolt stra-
tégiák éltetése, az őszinte, szívből hozott dön-
tések hiánya, a semmitmondó nyilatkozatok
ismételgetése. Elismerték, hogy szükség van
a reformra, a megújulási folyamatok felerősí-
tésére. Aztán egy pár nap múlva a tüntetők
zaja elcsitult, ők pedig (ugyanazok) a tárgya-
lóasztalhoz ültek. És megint egyeztettek. Be-
széltek. Nyilatkoztak. Magyaráztak. Hogy újból
a hatalom kegyeibe férkőzzenek.

>>> 3. oldal

Kelepcében Soós 
Zoltán, a vásárhelyi 
polgármesterjelölt

Elbukik, mielőtt 
versenybe szállhatna?          

Igencsak kellemetlen, mondhatni: lehetetlen
helyzetbe került (sodorták, vagy hagyta magát
sodortatni) Soós Zoltán, az RMDSZ marosvá-
sárhelyi polgármesterjelöltje. Ha hinni lehet
a meg nem erősített információknak, kétsze-
resen is az illetékes feddhetetlenségi ügynök-
ség, az ANI hatáskörébe tartozó érdek-össze-
férhetetlenség állapotában leledzik. Aminek
komoly következményei lehetnek az érintett
politikai pályájának további alakulása szem-
pontjából, akár lehetetlenné teheti polgár-
mesterjelöltként való indulását is.   
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„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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DNA-vizsgálat az Unirea iskolánál

„Nem tudják lenyelni a 
történelmi igazságtételt!”

Vizsgálódik az Országos Korrupcióellenes Ügyészség marosvásárhelyi területi irodája az Unirea Nem-
zeti Kollégium visszaszolgáltatása kapcsán. Az ügyészség a 2015-ös évi 150-es számú bűnügyi dosszié
kapcsán indított bűnvádi eljárást hivatali visszaélés gyanújával. A hasonló eseteket a 2000-es évi
78-as számú törvény 13-as cikkelye szabályozza és bünteti. Az átirat szerint az Unirea Nemzeti Kol-
légium épületeit úgy szolgáltatták vissza az egyháznak, hogy az soha nem volt a Gyulafehérvári
Római Katolikus Érsekség tulajdonában. Tamási Zsolt, a Római Katolikus Státus kuratóriumi tagja,
a Római Katolikus Teológiai Gimnázium igazgatója határozottan visszautasítja a vádakat.
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Színházi előadások 
a Marosvásárhelyi 
Nemzetközi Könyvvásáron

A Marosvásárhelyi Nemzet-
közi Könyvvásár keretében no-
vember 12-én, csütörtökön
16.30-kor a Kályhabúcsúztató
című felolvasószínpadi produk-
ció látható a Nemzeti Színház
Kistermében. Rendező: Gáspárik
Attila. Szintén csütörtökön 19
órakor a Kolozsvári Állami Ma-
gyar Színház vendégelőadására
kerül sor a Nagyteremben. Georg
Büchner Leonce és Léna című
színművét Tompa Gábor ren-
dezte. 13-án, pénteken 19.30-
kor az Ovibrader című felolva-
sószínházi produkciót lehet
megtekinteni a Kisteremben.

Vida Árpád-könyv 
bemutatója

A száz éve elhunyt nagy te-
hetségű marosvásárhelyi festő-
művész, Vida Árpád életművét
bemutató átfogó kiadvány je-
lent meg a napokban. A két-
nyelvű szép katalógusban,
amely a Maros Megyei Múzeum

gondozásában látott napvilá-
got, a vásárhelyi képtár gyűjte-
ményében és magángyűjtők
birtokában levő Vida- művek
reprodukciói láthatók. A közel
kilencven festményt, illetve gra-
fikát tartalmazó album nyilvá-
nos ismertetésére november 13-
án, pénteken délután 3 órától
kerül sor a múzeum várbeli
székhelyén. A kötetet a szer-
kesztő, Nagy Miklós Kund és
Soós Zoltán múzeumigazgató
ajánlja az érdeklődők figyel-
mébe.

Író-olvasó találkozó 
Cseh Katalin költővel

November 13-án, pénteken
10 órától a Bolyai Farkas líceum
dísztermében a Marosvásárhelyi
Nemzetközi Könyvvásár rendez-
vényeként Cseh Katalin költő, az
erdélyi gyermekirodalom ismert
képviselője találkozik az iskola
diákjaival. Szombaton 16 órától
a könyvvásáron mutatják be a
költő Baba néni és Márk című
verseskötetét.

Halász Judit 
a Nemzeti Színházban

November 14-én, szombaton
délelőtt 11 és délután 5 órakor
Halász Judit Csiribiri című kon-
certjére várják a gyermekeket és
felnőtteket a Nemzeti Színház
nagytermébe. A koncert a Ma-
rosvásárhelyi Nemzetközi

Könyvvásár programjának része.

Kamarazeneest 
a Kultúrpalotában

November 12-én, csütörtö-
kön este 7 órakor kamarazene-
estre várják a zenebarátokat a
Kultúrpalota nagytermébe. Fel-
lép: Borsos Edith szoprán, Sántha
Huba németországi zongoramű-
vész, Denis Severin csehországi
és Joachim Eijlander hollandiai
gordonkaművész, Bartha Lajos
brácsaművész, illetve a Tiberius
vonósnégyes. Műsoron: Mozart
művei. Az estre a 6-os számú
bérletek érvényesek.

A Maros Művészegyüttes
előadásai

November 16-án 13 órától a
Maros Művészegyüttes bemu-
tatja Fehérlófia című mesejáté-
kát. Az előadás visszavezet az
erdélyi népmesék misztikus vi-
lágába, a királykisasszonyok,
hétfejű sárkányok által színesí-
tett képzeletbeli világba, mely-
ben mindig a jó győz, az egy-
szerű székely legény
furfangjával, ügyességével és
találékonyságával legyőzi a leg-
erősebb sárkányt és óriást is.
November 18-án 17 órától a
Szép piros hajnalban című elő-
adás kerül színpadra. Az előadás
autentikus folklórműsor, amely
magába foglal táncszínházi ele-
meket is, de ezekben is hagyo-

mányos néptánctechnikák ér-
vényesülnek. Mindkét előadás
színhelye a Maros Művészegyüt-
tes székháza (Marosvásárhely,
Kövesdomb), jegyfoglalás a
0746-540- 292 telefonszámon.

Elutazni önmagunkhoz –
az Arielben

A marosvásárhelyi Artecotur
Egyesület által működtetett
Artsy M diákszíntársulat novem-
ber 16-án 18 órától az Ariel Ifjú-
sági és Gyermekszínházban elő-
adja az Elutazni önmagunkhoz
című, József Attila műveiből ké-
szült verses-zenés összeállítást.
Rendező: dr. Gyéresi Júlia.

Bemutatják 
a Cosmic Symphony 
című játékfilmet

November 15-én, vasárnap
18 órától a Művész mozi Flora
termében bemutatják a kizáró-
lag Marosvásárhelyen forgatott
Cosmic Symphony című játékfil-
met, amelyet Poór István rende-
zett.

Veress Kálmán fafaragásai

A marosvásárhelyi Gecse ut-
cai Kistemplom gyülekezeti há-
zában állította ki fafaragásait a
85 éves Veress Kálmán. Az ér-
deklődők december 15-ig tekint-
hetik meg.
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Horoszkóp
KOS: A hét rendkívül kedvező pénzügyeket érintő szer-
ződések, megállapodások aláírására. Ha bármi is újítást
tesz, változtat a párja távollétében, azt visszaérkezése
után valószínűleg vissza kell állítani az eredeti állapotba.
BIKA: A pénzügyeit érintő döntéseit lehetőleg jól fon-
tolja meg. Óvakodjon az elhamarkodott döntésektől,
melyek később több kárt okozhatnak, mint hasznot
önnek. Amennyiben kezdődő szerelmi kapcsolatban
van, nagyon sok, átmeneti feszültséget tapasztalhat így
az elején.
IKREK: Ez a hét meghozhatja azt a várva várt fordulatot,
ami az élete több területére is nagyon kedvezően kihat.
Szellemileg is és érzelmileg élvezheti a bolygók kedvező
támogatását. Tele van energiával és fáradhatatlan. 
RÁK: Több helyzetben is tapasztalhatja ezen a héten,
hogy a szerencse a kegyeibe vette. Fogadja el és hasz-
nálja az élet adta jól megérdemelt ajándékokat. Ez a hét
kedvezőnek ígérkezik az életművészi oldalának tekin-
tetében.
OROSZLÁN: Tele van tennivalókkal. Nem kizárt, hogy
extrabevétele legyen ezen a héten a munkájából vagy
egyéb forrásból, mivel talált pénz is áll önnek. Most
könnyedén köthet új barátságokat.
SZŰZ: Az átvonuló bolygók megváltoztatják az ön szem-
léletét és viselkedését ezen a héten. Határozottabban
védi az érdekeit és akarva, akaratlanul is sok mindent
megváltoztat ön maga körül ebből kifolyólag.
MÉRLEG: Elege van abból, hogy a kedvese mostanság
olyan sűrűn felemlegeti a múltat. Nem csak felemlegeti,
hanem az utóbbi napokban olyan dolgok kötik le, ami-
nek nem sok értelme van. Ez könnyen az idegeire
mehet.
SKORPIÓ: Amennyiben valamilyen vizsga előtt vagy
nagy döntések előtt áll, kövesse belső vezérlését és ne
térjen el tőle, mert az eredmény briliáns lesz. Vigyáznia
kell a napokban a türelmetlenséggel, mert az átvonuló
bolygók egy kicsit ingerlékenyebbé tehetik önt az  eddig
megszokottól.
NYILAS: Ezen a héten elég sokat foglalkoztatja, sőt ag-
gasztja önt az aktuális anyagi helyzete. Óvakodjon a
spekulációktól. A jól bevált utat követve nem fog hibát
véteni. Egy vitás kérdés felmerülése esetén előbb győ-
ződjön meg a tényleges igazáról és csak utána foglaljon
állást.
BAK: Akkor is jónak és sikeresnek mondható ez a hét,
ha olykor úgy érzi, hogy a csőd kerülgeti. Egyetlen prob-
lémában sem marad magára, remek szövetségesekre és
támogatókra talál. 
VÍZÖNTŐ: Egy kicsit zaklatottan kezdi a hetet és úgy
érzi, hogy semmihez sincs kedve. Szerencsére ez a hatás
alábbhagy. Való igaz, hogy mindent alaposan szemügy
alatt kell tartania ezen a héten, ami iratokkal és kom-
munikációval kapcsolatos.
HALAK: Minden lehetséges, ami az ön javát szolgálja,
ugyanis a hét során irattal kapcsolatban igen nagy sze-
rencse mosolyog Önre. Érdemes nyitott szemmel járnia,
mert ez a jó szerencse áramlat kint, nyilvános helyen is
meglepheti egy kis talált pénzzel. 

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

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

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

Kár kihagyni



Mint nyúl 
a fűben  

Lapultak, mint nyúl a fűben. Sőt, úgy tettek, mintha
semmi sem történt volna a romániai közéletben. Leját-
szották az előre megírt darabot. Egyébként is, a gyűlés
a magyar színház épületében volt megrendezve. Meg-
választották a régi-új elnököt, fényképeket készítettek,
sajtóközleménnyel rukkoltak elő, majd diadalmasan ha-
zamentek. Mintha minden a legnagyobb rendben lenne.
Mintha nem a korrupció ellen és nem a politikai osztály
megreformálása mellett tüntettek volna országszerte. 

Általában véve a szövetség képviselői irigylésre méltó
higgadtsággal viszonyultak a felforrt közhangulathoz,
az országra jellemző feszült helyzethez. Pedig Magyar-
ország miniszterelnökét parafrazálva kijelenthetjük: az
erdélyi magyarok soha nem adták a voksukat arra, hogy
az őket képviselő szervezet a korrupt hatalom kegyeiért
könyörögjön. De ők mégis ezt tették az elmúlt évek
során, és most is ezt teszik. Nem számít, hogy időközben
számtalan kétes ügyük is felszínre került. Az érintettek
közül egyesek távoztak a közéletből (az egybegyűltek
korábban még együtt éreztek a „száműzöttekkel”, de
mostanában már erről is megfeledkeznek), a többiek
viszont még ma is a vezetőségi tagok listáján szerepelnek.
Az alakulat élén. Az újratervezés jegyében.

Egy-két kivételtől eltekintve annyira „prűd” az erdélyi
magyar közélet, hogy ezt is nyugodtan megtehették ve-
lünk. Újraválasztották az előre kiszemelt jelöltet, illetve
a régi vezetőséget. Az „ellenzéki” civil csoportosulások
pedig, mint például a CEMO vagy az Átlátszó Erdély,
elégtelennek bizonyultak az elvárt hatás, a politikai
megújulás kikényszerítéséhez. A sajtó behódolása, a po-
litikai ellenfelek hiánya, valamint a civil társadalom pasz-
szivitása mind hozzájárult ehhez a helyzethez. Az elő-
választás is csak egy jó kis színjátéknak bizonyult. Az
nyert, akinek nyernie kellett. A jelöltlisták összeállítá-
sához pedig mindössze a korábbi „demokratikus” szo-
kások szerint kialakított szabályokra számíthatunk, jól
bevált módszerekkel, szintén a régi szereplőkkel.

Visszatekintve az elmúlt napok eseményeire, elmond-
hatjuk, hogy a „szövetség” vezetői szempontjából jónak
bizonyult a lapulás stratégiája. Tudták, hogy minden
csoda csak három napig tart. A diplomácia szabályainak
megfelelően cselekedtek. Talán ez a legvisszataszítóbb
ebben a szervezetben. A pontosan kiszámolt stratégiák
éltetése, az őszinte, szívből hozott döntések hiánya, a
semmitmondó nyilatkozatok ismételgetése. Elismerték,
hogy szükség van a reformra, a megújulási folyamatok
felerősítésére. Aztán egy pár nap múlva a tüntetők zaja
elcsitult, ők pedig (ugyanazok) a tárgyalóasztalhoz ültek.
És megint egyeztettek. Beszéltek. Nyilatkoztak. Magya-
ráztak. Hogy újból a hatalom kegyeibe férkőzzenek.
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Ferencz Zsombor

Vizsgálódik az Országos Korrupcióellenes Ügyészség marosvásárhelyi területi irodája az Unirea Nemzeti
Kollégium visszaszolgáltatása kapcsán. Az ügyészség a 2015-ös évi 150-es számú bűnügyi dosszié kapcsán
indított bűnvádi eljárást hivatali visszaélés gyanújával. A hasonló eseteket a 2000-es évi 78-as számú tör-
vény 13-as cikkelye szabályozza és bünteti. Az átirat szerint az Unirea Nemzeti Kollégium épületeit úgy
szolgáltatták vissza az egyháznak, hogy az soha nem volt a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség tu-
lajdonában. Tamási Zsolt, a Római Katolikus Státus kuratóriumi tagja, a Római Katolikus Teológiai Gim-
názium igazgatója határozottan visszautasítja a vádakat.

DNA-vizsgálat az Unirea iskolánál

„Nem tudják lenyelni 
a történelmi igazságtételt!”

„Nem tudnak belenyu-
godni a helyzetbe!”

Tamási lapunknak elmondta,
ha feljelentés történik, nyilván-
való, hogy a Korrupcióellenes
Ügyészségnek el kell kezdenie a
kivizsgálást. Hozzátette: az épü-
let visszaszolgáltatása 2004-ben
történt meg, és akkor Marosvá-
sárhely polgármestere megtá-
madta a kormány döntését, de
elveszítette a pert, és a Legfel-
sőbb Bíróság végleges határo-
zatot hozott az ügyben, így nem
világos számára, milyen jogalap
szerint indul vizsgálat. „Magya-
rán nem csak a visszaszolgálta-
tási bizottság döntését kérdője-
lezi meg a DNA, hanem a
Legfelsőbb Bíróságét is. Én úgy
gondolom, hogy nem tudják el-
fogadni a történelmi igazságté-
telt. Az Unirea Nemzeti Kollé-
gium mindig is egyházi ingatlan
volt, az épületet az egyház épít-
tette, egyházi iskola működött
benne. 1948-ban államosította
egy kommunista törvény, ezt
semlegesítette a visszaszolgál-
tatás. A feljelentők és egyes ro-
mán nemzetiségű elöljárók
problémája az, hogy nem tud-
nak semmiképp belenyugodni,
hogy ez megtörtént” – fogal-
mazott Tamási Zsolt.

Dan Tănasă a feljelentő

Az iskolaigazgató informá-
ciói szerint a feljelentést a ma-
gyarellenességéről hírhedt Dan
Tănasă fiatal blogger tette, sőt,
az online naplójában meg is je-
lenik egy csatolt átirat, amely-
ben a Korrupcióellenes Ügyész-
ség válaszol az ő beadványára,
amelyben a kivizsgálás elkez-
déséről értesíti. Blogjában Dan
Tănasă azt írja: „A Méltóságért
Európában Polgári Egyesület
2014 novemberében tett felje-
lentést az ügyészségen vissza-
szolgáltatási törvényszegés gya-
nújával.  (…) A szóban forgó
ingatlant 2004-ben szolgáltatta
vissza a román kormány, holott
az sosem állt  a Gyulafehérvári
Római Katolikus Érsekség tulaj-
donában” – áll a bejegyzésé-
ben.

Nem forog fenn egy máso-
dik Mikó-ügy veszélye!

Kérdésünkre, miszerint lát-
e esélyt arra, hogy Marosvásár-
helyen megismétlődjön a sep-
siszentgyörgyi Székely Mikó
Kollégium visszaszolgáltatása
körül kialakult hercehurca, Ta-
mási Zsolt határozott nemmel
válaszolt. „Nem gondolom, hogy

a Mikó-ügyhöz hasonló helyzet
alakulhat ki az Unirea Nemzeti
Kollégium körül, hisz nem csak
a visszaszolgáltatási döntést kel-
lene ehhez érvényteleníteni, ha-
nem a Legfelsőbb Bíróság ha-
tározatát is. Ha valami
jogtalanság lett volna a restitú-
ció körül, az nem most került
volna felszínre, hanem sokkal
korábban” – szögezte le.

Történeti áttekintés

Mint ismeretes, már 1702.
előtt létezett római katolikus is-
kolai oktatás Vásárhelyen, de a
társadalmi-politikai villongások,
változások felszámolták, meg-
szüntették. Az újraindult római
katolikus iskolai oktatás több-
szöri helyváltoztatás után 1905-
ben kapott helyet abban az épü-
letben, ahol ma az Unirea és a
Római Katolikus Teológiai Gim-
názium működik. Az internátus
a katolikus egyház és a római
katolikus hívek segítségével a
főgimnázium épülete mellett
1908-ban épült, és kezdte meg
nevelő-oktató tevékenységét.

1948. augusztus 3-án azon-
ban a román állam az államo-
sítási törvény révén felszámolta
a felekezeti oktatást, és a II. Rá-
kóczi Ferenc Római Katolikus Fő-

gimnázium jogfolytonosság
nélkül szűnt meg. Az épületek
megmaradtak, de a bennük lévő
mozgatható javakat: irattár,
könyvtár, egyházi jelképek, ze-
netanítási eszközök, érettségi
tablók stb. széthordták, eltűn-
tették, megsemmisítették. A ka-
tolikus iskolai oktatás újraszer-
vezését 2002 júniusában az
összesereglett öregdiákok szor-
galmazták, időközben megala-
kult az Öregdiákok Sanctus
Emericus Baráti Társasága, en-
nek tagsága segítette a megva-
lósítást. A 2002 őszén és 2003
tavaszán benyújtott, a katolikus
osztályok létrehozását igénylő
kérésüket a Tanügyminisztérium
elutasította, ám 2003 őszén a
szaktárca már elfogadta a ké-
rést, és a következő év tavaszán
az írásbeli engedélyt is megkap-
ták.

2014. július 29-én, hosszas
egyeztetések és politikai alkuk
eredményeként a marosvásár-
helyi városi tanács megszavazta
a város harmadik kizárólag ma-
gyar tannyelvű iskolája, a Római
Katolikus Gimnázium létreho-
zását. A tervezett, II. Rákóczi Fe-
renc Katolikus Gimnázium nevet
még nem vette fel a tanintéz-
mény.

Pál Piroska
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Dr. Madaras Sándor szerint minden férfinak tudnia kellene főzni, és nem
járja, hogy kiszolgáltatottak vagyunk az áruházláncok ellenőrizhetetlen ere-
detű kínálatának. Az égetnivalóan rossz gyermekből köztiszteletnek örvendő
szakemberré vált orvos szakácskönyvet ír, krónikus gyűjtőszenvedélye van,
és már négyévesen tudta, mi akar lenni, ha felnő. Az idegsebész a kórház
festményekkel teli ügyeleti szobájában fogadott. 

„Az a férfi, aki nem tud főzni,
nem képes ellátni önmagát!”

Kelepcében Soós Zoltán, a vásárhelyi polgármesterjelölt

Elbukik, mielőtt versenybe szállhatna? 
Igencsak kellemetlen, mond-

hatni: lehetetlen helyzetbe ke-
rült (sodorták, vagy hagyta ma-
gát sodortatni) Soós Zoltán, az
RMDSZ marosvásárhelyi polgár-
mesterjelöltje. Ha hinni lehet a
meg nem erősített információk-
nak, kétszeresen is az illetékes
feddhetetlenségi ügynökség, az
ANI hatáskörébe tartozó érdek-
összeférhetetlenség állapotában
leledzik. Aminek komoly követ-
kezményei lehetnek az érintett
politikai pályájának további ala-

kulása szempontjából, akár le-
hetetlenné teheti polgármester-
jelöltként való indulását is.   

Pedig az előválasztás Soós ál-
tali megnyerése után mintha
kedvező irányba mozdultak
volna el a dolgok: előbb a Nép-
párt biztosította a győztest, hogy
továbbra is érvényesnek tartja
az egyezséget, egyúttal a közös
képviselői jelöltlistára vonatkozó
megállapodást is szorgalmazva,
majd az elmúlt hétvégi SZKT-n
maga Soós is a közös jelöltlista

állításának fontosságát, az
EMNP-vel való ilyen irányú meg-
egyezés szükségességét hang-
súlyozta. Soós kifejtette: azt kí-
vánja, hogy az RMDSZ-ben
legyen meg az a bölcsesség,
hogy a pártpolitika mellett lássa
meg a nemzetstratégiai érdeke-
ket is. 

A kedvező előjeleket erősíteni
látszott Kelemen Hunor azon
készsége, hogy elfogadva Szilá-
gyi Zsolt EMNP-elnök javaslatát,
tárgyalóasztalhoz üljenek a kö-

zös jelöltlistára vonatkozó meg-
állapodás feltételeinek tisztázása
érdekében. Mielőtt bárki is azt
hihetné, elhárultak az akadályok
a megegyezés elől, hadd emlé-
keztessek a Kelemen Hunor által
mondottakra: a tárgyaláson ab-
ból fognak kiindulni, hogy ami-
kor az előválasztást megszervez-
ték, akkor csak a
polgármesterjelöltről volt szó,
közös listákról nem beszéltek.

Visszakanyarodva az RMDSZ
polgármesterjelöltjéhez: ha va-

lósnak bizonyul bármely vád, s
Soós Zoltán érdek-összeférhe-
tetlenség miatt valóban elma-
rasztalható, akkor bizonyos kö-
vetkeztetések kötelező módon
levonandók. Elsőként az őt jelö-
lők felelőssége tisztázandó, akik-
nek ezek alapján igencsak kér-
déses a tájékozottsága, vezetői
rátermettsége, megkockázta-
tom: jószándéka is. Mert vagy
nem ismerték a „helyzetet”, s
döntésük által veszélybe sodor-
ták magát az előválasztásban

testet öltő dicséretes szándékot
az összefogásra, vagy jól tudták
mi a szitu, de mögöttes célok ál-
tal vezérelve eleve az volt a szán-
dékuk, hogy zátonyra futtassák
a próbálkozást. 

Mindkét esetben veszélybe
sodorva a korábban nemzetstra-
tégiainak nevezett célnak, a pol-
gármesteri szék visszaszerzésé-
nek az elérését. Ez pedig nem
maradhat  következmények nél-
kül.       

Szentgyörgyi László 

– Kedveli a festményeket?
– Nagyon, én egy krónikus

gyűjtő vagyok. Ez egy olyan be-
tegség, amiből nem lehet kigyó-
gyulni, mert az ember elkezdi
gyerekkorában és úgy hal meg,
hogy mindig gyűjt valamit. Ma-
rosmenti román tányérokkal
kezdtem, mert azok voltak olyan
olcsók, hogy meg tudtam venni
az ószeren. Gyerekkorom óta al-
kotó, szépet ismerő emberekkel
voltam körülvéve.

– Önmaga nem próbálkozott
az alkotással? 

– Dehogynem, ékszerész-
kedtem, csontot faragtam, mak-
raméztam, hímeztem, bútorokat
készítettem, üvegikont festet-
tem. És bármilyen furcsa is, az
orvoslásban is van egy csomó al-
kotási folyamat. Minden műtét,
amit az ember megcsinál, ál-
landó helyzetfelismerések soro-
zata, döntéshozatal, megoldás-
keresés, ami hihetetlen
gyorsasággal zajlik, ráadásul két
egyforma műtét nincs. 

– Fajsúlyosabb a kudarcél-
mény is, mint egy festmény ese-
tében… 

– Igen, és rögtön látszik is.
Az idegsebészetben, ha valamit
rosszul csinálsz, a betegnek va-
lamilyen deficitje lesz, valamije
nem mozog, esetleg nem lát,
nem beszél. A rutin ellenére ez
újra és újra kudarcélmény, ám
sokszor elkerülhetetlen, mert
műtét közben vannak kényszer-
pályák, mint a sakkban a kény-
szerlépések. Ahhoz, hogy ne
kapjunk mattot, nem azt lépjük,
amit szeretnénk, hanem folya-
matosan feláldozzuk a külön-
böző figurákat, hogy elkerüljük
a mattot. Ez épp így van az ideg-
sebészetben is, ha nem megy
úgy, ahogy elképzeltem, azt csi-
nálom, amit muszáj, és akkor
jönnek ezek a következmények,
és ezt nagyon nehéz megélni,
de ez a pályához tartozik. 

– Sosem gondolta, hogy ehe-
lyett valami könnyedebbet vá-
lasszon?

– Esetleg hobbiként, mert a
szakmám teljes embert igényel.
Nagyon korán, négyévesen el-
döntöttem, hogy orvos leszek,
amikor egy óvodai rendezvényen
doktornak öltözve a legszebb
kislányt kellett gyógyítsam a
színpadon. És olyan óriási sikere
volt annak, ahogyan ott hülyés-
kedtünk, hogy megtetszett és
elhatároztam, hogy orvos leszek.
Aztán kilencedikben mégis kó-
rusban röhögtek rajtam, amikor
kijelentettem, hogy én idegse-
bész leszek. És az lettem. Persze,
akkor még sok mindent nem
tudtam, csak hogy agyakban kell
turkálni és azokat operálni, ami
nagyon tetszett. Idealista vol-
tam, és ez az idealista lelkesedés
elég volt ahhoz, hogy lapátoljak
és mindent megtegyek azért,
hogy bejussak az orvosira és
majd idegsebész legyek.  

– Sikeres idegsebész. 
– Mit nevezünk sikernek? Az

orvosnak a sikere az, hogy gyó-
gyít, ami nem számszerűsíthető
dolog. Nem lehet meghatározni
a mennyiségét, ezért sikerél-
mény az, amikor karácsonykor
kapom a betegtől a lapot, hogy
köszöni a munkámat. Az ilyen
visszajelzés nagyon jóleső él-
mény és energiát ad.

– Sikernek tekinthető az is,
hogy megjelent egy szakács-
könyve, nem?

– Manapság bárki bármilyen
könyvet megjelentethet. Az
nem kötelez semmire sem tar-
talmilag, sem formailag, hisz ez
csak pénzkérdés. Ma már a piac-
gazdaságban nincs cenzúra,

nincsenek olyan visszajelzések,
amik arról szólnának, hogy
neked ezt nem érdemes kiadni.
Ha elmész a kiadóhoz, az kiadja
annyi példányban, ahányban te
akarod. Ez a könyv is azért jelent
meg, mert én meg akartam írni.
Senki nem kötelezett rá és senki
nem is kérte, hogy megcsinál-
jam.

– A könyvbe saját fejlesztések
kerültek bele, vagy klasszikus re-
ceptek is?

–  Mindkettő, de én a sajáto-
kat kedvelem inkább. Ilyen pél-
dául a diákflekken. Ez egy
egyszerű pirítós kenyér, amire
ráüti az ember a tojást, amire a
forró kenyeret rányomva az
átsül. Ez egy fenséges étel, amit
csóró diákként ettünk, mert
nem volt hús, egyszerűen ör-
vendtünk, ha van egy szelet ke-
nyerünk és egy kicsi olaj,
amiben megsütöttük. 

– És a klasszikus receptek
honnan származnak? 

– Gyerekként rengeteg időt
töltöttem Makfalván, ahol a
nagynéném erős háztartást vitt
és szenzációsan főzött. Ezeket a
recepteket persze én akkor nem
jegyeztem meg, ő tette a dolgát
a konyhában, én meg közben
megrugdostam a kutyát, ker-
gettem a csirkéket, nyávogtat-
tam a macskát.

– Rossz gyerek volt?
– Égedelem. Engem a fa te-

tejéről nem tudtak leszedni, és
mindig attól féltek, hogy belee-
sek a kútba. Mindenhová fel-
másztam, csak a fejem

kilencszer volt betörve. Beugrot-
tam a Küküllőbe, és volt, hogy
nem akkora volt a víz, mint
amire számítottam. De megúsz-
tam. Ebből a közegből származik
sok receptem, és amikor már
felnőttként kezdtem kicsit tuda-
tosabban táplálkozni, értékelni
a természetes élelmiszert, akkor
döbbentem rá, hogy a paraszti
étkezés, amit ők ott folytattak,
az egy nagyon logikus, és na-
gyon finom étkezés. Azokra az
ízekre én azóta is vágyom és
megteremtem őket magamnak.

– Ezek szerint nem kifejezet-
ten híve a reformkonyhának és az
egészséges életmódnak?

– Kicsit leegyszerűsítve, aki
jógázik, annak elég egy kis ma-
réknyi étel, aki pedig díjbirkózó,
annak meg kell ennie a disznós-
ültet zsírjában, és a kettőt nem
lehet összehasonlítani. Más egy
ülőmunkát végző ember élet-
módja és táplálékigénye, meg-
int más egy sportolóé. Rengeteg
divathullám van a gasztronómi-
ában, de ezeket nem szabad kri-
tika nélkül elfogadni, hanem
ajánlatos megfontolni, mi az,
ami hasznosítható egyénileg.
Néhány éve kikiáltották a vajat
egészségtelennek, mindenki
margarint fogyasztott, mára ott
tartunk, hogy a kémiai úton ke-
zelt olajakkal szemben egészsé-
gesebbnek számít az állati
eredetű zsiradék.

– Szerencsés, hogy itt még
sok tiszta élelmiszerhez hozzá
lehet férni. Honnan szerzi be az
alapanyagokat? 

– Velem is előfordul, hogy

rosszat vásárolok, de kimegyek
a piacra, ismerem a termelőt,
mert ez is része a főzésnek, és
mindig meglep, ha valaki úgy
próbál egészségesen táplál-
kozni, hogy elmegy a hipermar-
ketbe és megveszi a klónozott,
földet sosem látott répát.

– Fontos, hogy egy férfi főzni
tudjon?

– Az a férfi, aki nem tud
főzni, az balfácán, mert nem
tudja ellátni önmagát. Nem
olyan nagy dolog megtanulni,
ehhez képest milyen az, ha va-
laki azt mondja, csak teát vagy
rántottát tud csinálni? A rán-
totta a tank tetején is elkészül,
ha elég forró, valaki elé ételt
rakni és táplálni, egészen  más
dolog. Úgy, ahogyan megtanu-
lunk tisztálkodni, fogat mosni,
úgy kell megtanulni az élelmi-
szereinket elkészíteni. Például
hiányolom, hogy az iskolai okta-
tásban nem tanítanak főzést a
gyerekeknek. Egy paprikást vagy
egy húslevest érdemes tudnia
mindenkinek megfőzni, miért
ne lehetne megtanítani valaki-
nek azt, hogyan gyúrjon és sirít-
sen egy jó laskát? Ez persze ott
kezdődik, hogy miként szervez-
zük meg a háztartásunkat,
minek kell feltétlenül ott lennie
egy jól ellátott kamrában, hogy
ne váljunk kiszolgáltatottá a
szupermarketek ellenőrizhetet-
len kínálatának. Az egészséges
életmód csak részben testmoz-
gás kérdése, nagyobb részt azon
múlik, hogy mit fogyasztunk, mi
kerül minden nap az aszta-
lunkra. 

(BE)



Alvincen, Balásfalván, Fogarasra
és Várad váraiban nagy friss fe-
jedelmi, pompás épületű háza-
kat építtetett vala…”.

Bethlen 1628-ban in castro
nostro Radnot rendelkezik Béldi
Kelemen birtokügyében, de még
1617-ben korlátnokának, Péchi
Simonnak adományozta, aki
1630-ban a gyulafehérvári káp-
talan előtt Kornis Zsigmondnak
adta el ötezer forintért.

Agostino Serena korszerű-
síti és felújítja a várat

Kornis Ferenc 1649-ben ön-
ként lemondott Radnótról II. Rá-
kóczi György javára azzal a fel-
tétellel, hogy egy hasonló értékű
birtokot, vagy pedig pénzt adjon
érte a fejedelem. Ennek értel-
mében ez évben előbb kétezer
kétszáz, majd további négyezer
nyolcszáz forintot kapott.

Rákóczi a következő évben
Radnótot a tartozékaival együtt
feleségének, Báthori Zsófiának
és testvérének, felsővadászi Rá-
kóczi Zsigmondnak adomá-
nyozta. 

Ebben az időben adott meg-
bízást a fejedelem Agostino Se-
rena velencei építésznek a vár-
kastély átalakítására, aki a már
kész várat csak korszerűsítette,
felújította, nem pedig – mint
azt egyesek vélik – egy új várat
épített. Ezt különben ő maga
sem állítja a kapubejárat felett
lévő feliraton.

Értékes adat 1684-ből

Keresztes Gyula leírásaiból
arra következtethetünk, hogy a
kastély körüli díszkertet lészából
– vesszőből – font kerítés és tég-
lafal vette körül, amelyet az idők
során lebontottak és csak az egy-
emeletes kapubejáró épületet
hagyták meg. 

Az egykori pompás fejedelmi
kertről az 1684-es összeírás jegy-
zett fel egy értékes adatot. A ka-
puépület építési ideje, építészeti
kialakítása folytán, a barokk
időre tehető. 

Fő- és osztópárkánya tagolt,
az ablakok keretezése díszesebb,
tetőidoma íves és gerincén – a
kapu tengelyének megfelelő el-
helyezésében – egy kis kiálló
tornyocska teszi még kecsesebbé
a kapuépületet. 

Részben már említettük,
hogy a kis torony külső oldalán
a Bethlen család címerét helyez-
ték el (a címeren kígyó), és azért
ezt az épületet „kígyósháznak”
is nevezték. 

A kastély nagytermének fa-
lait történelmi festmények
díszítették

Az építtetők pompaszeretete
nem csupán építészeti kialakí-
tásban nyilvánult meg, hanem
a kastély termeinek berendezé-
sén, és az ott felhalmozott arany,
ezüst kincsekben, asztali edény-, tá-
nyér-, pohár-, kupagyűjtemé-

nyekben, szőnyegek 

ékszerek, és drága ruhák soka-
ságában egyaránt. 

Evilia Cselebi török átutazó
szerint a kastély nagytermének
falait történelmi festmények bo-
rították.

II. Rákóczi György 
és I. Rákóczi Ferenc 
díszkísérete

A kastéllyal kapcsolatos tör-
ténelmi események közül nem
hagyható említés nélkül az
alábbi: II. Rákóczi György Rad-
nótról vonult át díszkíséretével
Marosvásárhelyre, ahol 1659.
szeptember 24-én tartott or-
szággyűlésen fejedelmi székébe
visszahelyezték, továbbá 1707.
március huszonnyolcadikán I.
Rákóczi Ferenc ugyancsak a rad-
nóti kastélyból érkezett Maros-
vásárhelyre, ahol az 1707. április
9-én tartott országgyűlésen
nagy pompával fejedelmi székbe
ültették. 

A kastélyt az egymást váltó
fejedelmek birtokából a római
katolikus státus vásárolta meg
és használta.

(befejező rész a 
következő lapszámunkban)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Régi és mai képek:
Horváth Ferenc
Madaras József

Nagy-Bodó Szilád
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Ahogyan azt már múlt heti lapszámunkban említettük, a Maros megyei Radnót
nevét az okleveleink első ízben 1288-ban említik possessio Rennolth alakban
mint a Kökényes-Radnót nembeliek birtokát.  E nemzetség eredeti fészke Nóg-
rád megye délkeleti részén volt, és emléküket Nagykökényes, a Hatvantól
észak-keletre fekvő kis község neve őrzi. Ez a nemzetség Doboka ágából szár-
mazó Mikud fia, Miklós 1330-ban Radnótot Péter nevű testvére leányának,
Katának adományozta.  Ezen a héten még az erdélyi fejedelemség legnagyobb
várkastélyáról írunk, mely még ma is ezen a településen, Radnóton áll.

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 egymást váltó magyar fejedelmek várkastélya 

Az 1494-ben 
kötött egyezség

Kiss Gábornak tudomása van
arról, hogy a kolozsmonostori
konvent 1423-ban bebizonyí-
totta, hogy Bogáthy Imre, a Ha-
vasalföldön a török ellen küzdött
seregbe készülve, lelke üdvös-
ségéért a Radnót nevű birtokán
lévő malma vámjából minden
tizedik köböl gabonát átadta a
faluban levő, a Boldogságos Szűz
tiszteletére szentelt templom ja-
vára.

Ez időben tehát a Torda vár-
megyéből származó Bogáthy
család birtoka volt, akinek ud-
varházát egy 1494-ben kötött
egyezségben említik, amelyben
Bogáthy László minden fizetés
nélkül visszakapta Altamberger
Tamás volt szebeni polgármester
özvegyétől, Vízaknai Affra asz-
szonytól, fiától, Bogáthy István-
tól, Miklóstól, Jánostól a Radnó-
ton levő nemesi kúriát, a marosi
révvel, hajóval és malommal
együtt, melyek a nevezetteknél
zálogban voltak.

Dokumentumok is 
igazolják, hogy az udvar-
ház a kastély helyén állt

Erről az udvarházról annyi bi-
zonyos, hogy ez is a jelenlegi vár-
kastély helyén állt, a település
szélén, a Maros partján. 

A régi épület sem lehetett ki-
sebb méretű a mainál, mert egy
1553-ban kelt összeírásból az
derül ki, hogy Bogáthy János
kétezer forintért zálogosította el

a radnóti uradalmat, annak fe-
jében, hogy Bánffy Magdolna
asszony a radnóti kastélyt új erő-
dítésekkel látta el, s várnagyot
és őrséget is tartott benne. 

A radnóti uradalom a Bo-
gáthyiak tulajdonában ma-
rad

Ugyancsak a fent említett
szerző az Erdélyi várak, várkas-
télyok című munkájában világít
rá arra, hogy a birtok elzálogo-
sításának azonban 1554-ben
Bogáthy Imre maga és testvérei
nevében ellentmondott, így a
radnóti uradalom a Bogáthyak
kezén maradt.

Miután Báthori István 1575-
ben Kerelőszentpálnál vereséget
mért az ellene fellázadt Békés
Gáspár seregére, az erdélyi or-
szággyűlés a lázadásban részt
vett nemesek közül negyvenhár-
mat, köztük Bogáthy Gáspárt is
kivégeztette, és vagyonát, így
Radnótot is elvette.

Az új tulajdonos nem so-
káig birtokolja Radnótot

A Keresztes Géza műépítész,
műemlékvédelmi szakmérnök
által a rendelkezésünkre bocsá-
tott iratokból derül ki, hogy Bát-
hori az elkobzott radnóti uradal-
mat 1594-ben Geszti Ferencnek
és feleségének, Horváth Anná-
nak adományozta. Gesztivel
1595-ben Déva várában méreg
végzett, és özvegye, Anna asz-
szony pedig 1596-ban Kornis
Gáspárhoz ment feleségül.

Kornis Gáspár azonban nem
sokáig birtokolta Radnótot, mert
1600-ban már Kendi Ferenc örö-
kítette a paniti Alárdi Ferencre. 

Ez ellen eredményesen tilta-
kozott leánya, Zsófia, akiről a bir-
tok nemsokára férjére, Bogáthy
Menyhértre szállt. 

Bogáthy hamarosan meg-
halt, özvegye, Bánffy Margit Alia
Farkashoz ment feleségül, így
Radnót is az ő birtokába került,
aki viszont 1607-ben Rákóczi
Zsigmonddal cserélte el más bir-
tokért.

1608-ban már Báthori Gábor
adományozta Kornis Boldizsár-
nak, aki a kicsapongó életet foly-
tató és a Kornis szép feleségére
is szemet vető fejedelem ellen
más főurakkal együtt összees-
küvést szőtt, és hóhérbárd alatt
fejezte be életét. 

A birtok fejedelmi 
kézben marad!

Ugyancsak Kiss Gábor örökíti
azt is, hogy Bethlen Gábor trónra
kerülésével, 1614-ben a med-
gyesi országgyűlésen ugyan
visszaadták Kornis árváinak az
elkobzott birtokokat, de a rad-
nóti uradalom ezek között nem
szerepelt. 

Továbbra is fejedelmi kézben
maradt, és ahogy Szalárdi írja: 

„…Bethlen Gábor fejede-
lem azért azonnal az ország
megcsendesítésére, békességé-
nek törvénynek helybenállatá-
sára, végházainak építtetésére
fordítá elméjét…, mind székes-
helyén, Fejérváratt, Radnóton,

(második rész, folytatás előző lapszámunkból)
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Szelfi  
Saját magunkról, ti-

pikusan saját kézben
tartott digitális fényké-
pezőgéppel vagy okos-
telefonnal készített
fényképet jelent; önfo-
tónak próbálják néha
magyarítani, de irtó
bénán hangzik. Mint ki-
fejezés a szelfi (az angol selfie fonetikus változata) az interne-
tes közösségi oldalak – Myspace, Facebook, Twitter, Instagram
– korában keletkezett és terjedt el, amikor tömegessé váltak
a felhasználókról saját maguk által készített és megosztott
fotók. A selfie első említése egy ausztrál internetes fórum, ahol
2002 szeptemberében az egyik felhasználó illusztrálta beszá-
molóját egy szülinapi buliról, amelyen részegen legurult a lép-
csőn, és felrepedt a szája. Szerencsére nem a mája, mert akkor
talán el se terjedt volna ez a szimpatikus hóbort.

Jelentésével ellentétben egyáltalán nem önző műfaj, éppen
ellenkezőleg, hiszen a szelfi – pontosabban: az egyszemélyes
szelfi – mindig másoknak készül; saját magának a kutya se
szelfizik, inkább megnézi a pofázmányát a tükörben, úgy egy-
szerűbb. Elsősorban tinilányok és fiatal, szellemileg leárnyé-
koltabb punettik olykor csak egyes testrészeiket önfényképezik,
így keletkezett a mellfi és a seggfi (így hívják ama produktu-
mokat, amikor valaki a kebleit vagy a tomporát fényképezgeti).
Más testrész-szelfik kevésbé elterjedtek, de nem kizárt, hogy
hamarosan megjelennek a hátfik, talpfik, könyökfik és hónalj-
fik is.

A szelfizgetés valójában sokkal régebbre nyúlik vissza idő-
ben, mint gondolnánk, csak annak idején nem okostelefont,
hanem ecsetet használtak hozzá – például Dürer, El Greco és
Rembrandt is rengeteg szelfit készített, van Goghról már nem
is beszélve, aki igazi szelfibajnok volt. A szelfi szöveges válto-
zata a curriculum vitae, hosszabb és unalmasabb formája az
önéletrajzi regény. Nagy divat a celebes szelfi is, amikor az idét-
lenje egy hírességgel fényképezkedik, illetve a politikusos
szelfi, például, amikor a szír menekültek Angela mámival fo-
tózkodtak, aki meghívta egész Szíriát Németországba, aztán
úgy megbánta, mint a szír szetter, amelyik kilencet kölkedzett.
A szelfizés világszerte igen népszerű, Ferenc pápa is imád szel-
fizni a rajongóival. Sőt, újabban az állatok is kezdenek rákapni:
nemrég egy fekete makákó megfújta David Slater természet-
fotós fényképezőgépét, és miután visszakerült eredeti tulaj-
donosához, akkor derült ki, hogy a huncut majom több száz
szelfit lőtt magáról. A fotós közzétette őket az interneten, ami-
nek következtében komoly szerzői jogi vita kerekedett, de a bí-
róság végül az ő javára döntött, a majmot pedig kiengesztelték
néhány banánnal.

Veszélyeket is rejt magában a szelfizés, többen életük utolsó
fényképét készítették el, amikor völgyhidakon, robogó vonatok
tetején, épülő tömbházakon meg egyéb extrém helyszíneken
képézkedtek. Csak az idén többen haltak meg szelfikészítés
közben, mint cápatámadásban. Ebben nincsenek benne a cá-
patámadás közben szelfizők, az közös halmaz.

Manapság a szelfizés szinte elengedhetetlen kelléke a szel-
fibot, ami egy olyan kézben tartható, teleszkópos pálca, mely-
nek végére erősítve az okostelefont, szebb portrékat
készíthetünk magunkról, családtagjainkról és barátainkról. Ez
sem mai találmány: egy blogger a Twitter-oldalán megosztott
egy képet egy 1995-ös, a használhatatlan japán találmányokat
összegyűjtő könyvből – eszerint a korábban kizárólag ázsiai
turisták kezében felbukkanó segédeszközt kereken húsz éve
találták fel. Illetve, valójában sokkal régebben, és, ahogy majd-
nem minden, ez is magyar! Ugyanis annak idején, Nagy Lajos
király korában Toldi nem petrencés rudat tartott a kezében,
hanem a béresekkel szelfizgettek aratás közben, amikor Laczfi
Endre hada és Laczfi Endre maga azt hitték, hogy Miklós
humán GPS-t játszik, és a budai utat mutatta nekik vala. El is
tévedtek rendesen, Buda helyett Röszkén kötöttek ki, ahol a
helybéliek éppen nádkerítést építettek a határon, a besenyő
migránsok megfékezésére. Még mindig áll ama kerítés, ha le
nem dőlt.

Molnár Tibor

Könyvbemutatók sorozata Marosvásárhelyen 
Azt mondják, hogy a számítógépes világ kiszorítja a hagyományos értelemben vett, papírra nyomtatott
könyvet. Mégis annyi könyv, mint manapság, még soha nem jelent meg egy időben. Talán Marosvásárhely
történetében sem fordult még elő – a könyvvásárokat kivéve –, hogy négy egymást követő munkanap
alatt öt kötet kerüljön bemutatásra.

November 5-én, csütörtökön
a marosvásárhelyi Bernády Ház-
ban mutatták be dr. Barabás
László Az otthonosság gyökerei
című, népismereti írásokat, nép-
rajzi tanulmányokat tartalmazó,
a Mentor Könyvek Kiadónál
megjelent kötetét. A néprajztu-
dós munkásságát Bölöni Domo-
kos író méltatta, majd Káli Király
István, a kiadvány szerkesztője
beszélgetett a szerzővel.

„Vannak istenáldotta 
emberek"

Bölöni Domokos szerint:
vannak istenáldotta emberek,
akik idejében ismerik fel hiva-
tásukat, és konok kitartással,
makacs elkötelezettséggel be is
teljesítik azt. Ilyen ember Bara-
bás László. 

Az új kötetet borítóján ol-
vassuk: „Füttyögtetés és asz-
szonyszínház, jávorfából mu-
zsika és lakodalom, gúzsszekér
és székely harisnya, eklézsiakö-
vetés és királynékereső, pün-
kösdi virágozás és csutakhúzás,
farsangtemetés és bethlemes
játék – megannyi szép és jó szo-
kás, mely mind-mind az otthont
jelenti. A földet, amelybe bele-
gyökereztünk. Ezt tudja és tárja
fel Barabás László mindazok
épülésére, akiket még érdekel.”
Így válik közérthetővé a könyv
címe: Az otthonosság gyökerei. 

Ki is volt ez a zseniális 
elméjű székely?

Pénteken szintén a Bernády
Házban került bemutatásra Pál-
Antal Sándor akadémikus Bodor
Péter székely ezermesterről írott
könyve: Mesterségem címere:
Bodor Péter egy zseniális székely

elme. A könyvet szerkesztője,
Gálfalvi Ágnes méltatta, majd
Káli Király István kérdésekkel
„bombázta” a szerzőt. A könyv
hátsó borítóján a következőket
olvashatjuk:  „Bodor Péter alak-
ját ma is inkább a róla terjengő
legendákból ismerjük. Főként a
marosvásárhelyi zenélő kút, a
Maroson átívelő fahíd és orgo-
nák építőjeként került be a köz-
tudatba, de sokan tudnak ban-
kóhamisításairól is. Ki is volt, mi
is volt végül is ez a zseniális el-
méjű székely? Tudós? Szélhá-
mos? Egy szerencsétlen mű-
vész? Ezt igyekszik
megválaszolni a szerző az eddig,
többnyire saját kutatásainak
eredményeként előkerült doku-
mentumok alapján. A kötet a
maga egészében kész forgató-
könyv.” 

„Szucher Ervin könyve 
kemény olvasmány”

Hétfőn Szucher Ervin To-
ronyba zárt anyanyelvünk című
dokumentumriport-kötetét,
amely az erdélyi és a Kárpáto-

kon túli szórványban készült,
huszonöt riportot tartalmaz,
szintén a Bernády Házban mu-
tatták be. Hátlapján a következő
szöveg olvasható Csinta Samu
tollából: A kisebbségi újságírói
lét minden átkát és áldását hor-
dozza ez a könyv. Merthogy ab-
ban az állapotban fogant,
amelynek kialakulásához „kel-
lett” a trianoni trauma, a kom-
munista évtizedek erőszakos és
„szivárogtató”, erodáló munkája,
illetve az azt követő idők vég-
zetesen felelőtlen kissebségi po-
litizálása. És kellett egy, az el-
sodródó világok iránti kivételes
érzékenységet hordozó ember,
akinek eredendő értékmentő
késztetéséhez a mindennapi új-
ságírói munka társított eseten-
ként elengedhetetlen intézmé-
nyi keretet és ösztökélést.
Szucher Ervin szórványriport-
könyve kemény olvasmány. Ő
ugyanis nem csak néz, de lát is,
és általa számunkra is kitisztul
a kép.”

„A könyv utazás a múltba”

Kedden két könyvbemuta-
tóra került sor Marosvásárhe-
lyen. 17 órakor a Bernády Ház-
ban mutatták be a Fodor István:
Marosvásárhelyi Krónikás Füze-
tek II. című kötetet, amelyet Se-
bestyén Mihály rendezett sajtó
alá. A könyvet Nagy Miklós
Kund méltatta.

„A kötet Marosvásárhely
mindennapjaival, a céhekkel, a
színházzal, a pletykákkal, a vá-
ros kis emberi konfliktusaival
foglalkozik. Fodor István szá-
mára fontos volt, hogy Maros-
vásárhelyt és annak múltját em-
beri dimenzióiban is lássa, nem
csupán a nagy történelem mel-
lékszereplőjeként. A kötet azo-
kat a füzeteket gyűjtötte össze,
amelyek szerteszórva, nem túl

nagy rendszerességgel jelentek
meg az 1930-as években, és
amelyek számos városi legenda
alapjául szolgálnak. A szöveg
gondozója igyekezett a nyilván-
való tévedéseket kijavítani, il-
letve a tudomány mai állása
szerint más megvilágításba he-
lyezni, de a könyv nem kritikai
kiadás, hanem sokkal inkább ol-
vasmány, élmény, utazás a
múltba" – tudtuk meg a kötet
szerkesztőjétől. 

„Lesz még kikelet!”

18 órától Berekméri Árpád-
Róbert „Lesz még kikelet” A ma-
rosvásárhelyi magyar királyi 27.
székely könnyű hadosztály a
második világháborúban
(1940–1945) című hadtörténeti
kötete a Bolyai-téri unitárius
templomba került bemutatásra.
A könyvet Sebestyén-Spiel-
mann Mihály történész mutatta
be a közönségnek. „Berekméri
Árpád-Róbert hosszas és ered-
ményes kutatást, majd feldol-
gozást követően írta meg a ma-
rosvásárhelyi magyar királyi 27.
honvéd székely könnyű hadosz-
tály történetét. A tábori újság
címét (Lesz még kikelet!) viselő
kötet megalakulásától kezdve a
harctéri szolgálaton át egészen
a cseh-morva és osztrák terüle-
teken folytatott kilátástalan
küzdelmekig, majd a fegyver-
letételig követi a seregtest nyo-
mát” – olvasható a könyvet
megjelentető Lector Kiadó hon-
lapján. 

A könyvbemutatók sorozata
azonban nem ért véget, hiszen
november 11–15 közt zajlik a
21. Marosvásárhelyi Nemzetközi
Könyvvásár, ahol számos ilyen
eseményre számíthat az érdek-
lődő közönség. 

Nemes Gyula 

Pál-Antal Sándor

Berekméri Árpád-Róbert
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A marosvásárhelyi 44 éves Kádár László, a helyi Helios dartsklub megalapítója, elnöke és ugyanakkor legsi-
keresebb sportolója, civilben a marosvásárhelyi Alexandru Ioan Cuza Gimnázium sporttanára diadalmasko-
dott a hétvégén a polgármesteri hivatal Vendégházában sorra került rendezvényen. Kádár neve a kispályás
futball világában vált ismertté, majd 2010-ben gondolt egy merészet és nejével, Évával és jó barátjával, Da-
rabont Andrással megalapította a Helios dartsklubot, amely ismertté és sikeressé vált országos szinten. 

Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

A győztessel a 8. Marosvá-
sárhely Kupán elért jó eredmé-
nyéről, a versenyekről, a darts
országos fejlődéséről és az el-
következendő megméretteté-
sekről beszélgettem.

– Gratulálok a kupa elnyeré-
séhez! Milyen volt a verseny?

– Köszönöm. Nem volt köny-
nyű, hiszen az 501 dupla kijövő,
steel darts területi versenyén,
amelyet a Nemzetközi Darts
Szövetség égisze alatt szervez-
tünk, jelen voltak az ország leg-
jobb versenyzői, akik sokat fej-
lődtek az elmúlt évek folyamán.  

A versenyen ott volt az or-
szág 12 klubjának 78 igazolt, 69
férfi és 9 női versenyzője (Bu-
karestből 3 klub, Jászvásár, Ga-
lac, Brassó, Karácsonkő, Kolozs-
vár, Mioveni, Nagyvárad és
Marosvásárhely), akik közül
mindenki a végső győzelemre
törekedett, hiszen köztudott, a
román dartsbajnokság hat te-
rületi és öt nagyobb, országos
versenyből áll, ami után sor ke-
rül a Mastersre is, amelyen Ro-
mánia legjobb 32 dartsosa vesz
részt. Közülük kerül ki a bajnok,
majd a válogatottak is. A ma-
rosvásárhelyi Helos klubtól 16
fiú és 2 lány vett részt a Maros-
vásárhely Kupán, amelyet a Top
Electro, a helyi polgármesteri
hivatal és a tanács, a Plasma-
serv, Novopatrs meg a Romarta
One támogatott.

– Kik lettek a nyertesek?
– A női kategóriában a győz-

tes bukaresti Meda Marcont a
nagyváradi Szabó Melánia, a
marosvásárhelyi Bejan Enikő és
a karácsonkői Claudia Bejan kö-

vette. A férfiak mezőnyében jó-
magam lettem az első, a máso-
dik a bukaresti Ștefan Ghiță lett,
őt követte a brassói Răzvan Ne-
got és a galaci Costel Nechifor.  

– Egy ilyen összecsapáson
mennyire sikerül koncentrálni,
tekintettel arra, hogy egyik ver-
senyző a másik mellett dob célba,
emellett szinte mindenikük a hét
folyamán dolgozik, egyesek csa-
ládosak is?

– Meccs közben nem zavar
minket az, hogy mellettünk egy
másik dartsos küzd, de nagyon
fontos a koncentrációképesség.
Le kell győznünk a depressziót,
a feszültséget, a haragot, a ki-
merültséget, az élénkséget és a
zavartságot. Az elit sportolók
valószínűleg alacsony pontszá-
mot kapnak a negatív hangulati
állapotokat tekintve és maga-
sakat a pozitív állapotokra.

A pozitív várakozások és ki-
látások, a teljes koncentráció, a
nagyfokú magabiztosság, az
egyre növekvő erőfeszítés és el-
köteleződés hozzájárulnak a
csúcsteljesítmény kiteljesedé-
séhez. Ezzel szemben a kedvet-
lenség, a koncentrációhiány, az
irreleváns vagy negatív gondo-
latok, a veszteség miatti aggo-
dalom és a negatív fizikális ér-
zések (pl. nem megfelelő
bemelegítés, a fáradtság) a le-
hető legrosszabb teljesítményt
idézhetik elő.

Példaként említeném, hogy
a tavaly részt vettem a Győri
Openen, ahol több órás utazás
után későn is feküdtem le, de
másnap mégis sikerült a 115
versenyző közül az európai si-
keres dartsosokkal megtűzdelt

versenyt megnyernem remek
koncentrálásomnak köszönhe-
tően. A döntőben a jamaicai 56
éves volt világbajnok Deta Hed-
man ellen diadalmaskodtam. 

– Marosvásárhelyi szinten
hol sikerül felkészülnetek a hazai
versenyekre?

– Hetente 2-3 alkalommal
edzünk délutánonként a Ro-
marta One helyiségében, ahol
4 tábla van felszerelve. Ott ren-
dezünk házi versenyeket és ki-
sebb zónaversenyeket is. 

– Mint elnök, mint csapattag
hogyan értékeled az eddig eltelt
öt évet?

– Ha visszagondolok, hogy
a megalakulásunkkor hárman
voltunk a klub tagjai és leigazolt
sportolói is egyben, 2011-ben
22-en, a 2012-es év végén 28-
an, jelenleg több mint 40-en
vagyunk, akkor mindezt pozitív
változásként könyvelem el.
Mindegyre jelentkeznek újabb
tagok, egyre több az érdeklődő
az izgalmas, érdekes és főleg
szellemi felkészülést igénylő
sportág iránt.

– A hazai versenyeken csak
a klubtagok vesznek részt?  

– Igen. Egy játékosnak klub-
tagnak kell lennie, a klubnak pe-
dig az országos szövetség tagjá-
nak, viszont a klubon belüli
játékosoknak külön szövetségi
tagságot is kell szerezniük. Tehát
ahol tag van, ott fizetik az évi
tagságot, a klubtag a klubnak, a
klub a föderációnak, a klubtagok
külön fizet a föderációnak is.

– Mennyire nőtt a darts terén

színvonal az utóbbi években?
– Az új sportolók leigazolá-

sával a romániai kluboknál nőtt
a konkurencia, s persze a szín-
vonal is. Én részt vettem Európa-
meg világbajnokságon is, ahol
láttam, hogy teljesen más a
színvonal, mint itthon. Amúgy
a dartsban európai szinten a
legjobbak az angolok meg a
roppant tehetséges és elszánt
hollandok és svájciak, akikkel
nehezen lehet felvenni a harcot. 

– Az utóbbi két évben a vá-
logatott tagja is voltál, részt vettél
a 2014. szeptember 23-án Bu-
karestben megrendezett EB-n, vi-
szont a két héttel korábbi török-
országi vb-re nem sikerült
kijutnod. Miért?

– Azért, mert sajnos az idén
csak 5. lettünk Holbach István
csapattársammal a bajnokság
végén, így nem sikerült bejut-
nunk a válogatottba. Én 4-0-ról
vesztettem el az utolsó, sors-
döntő meccsemet a bukaresti
Mihai Ionaș ellen. Pszichikai
harc volt, ő a meccs vége felé
kérte az 5 perc szünetet, utána
én nem dobtam meg a duplá-
kat, neki meg minden sikerült.
Ez volt a pályafutásom legkel-
lemetlenebb emléke, hiszen
egész évben azért harcolunk,
hogy bejussunk a válogatottba
és európai porondon is bemu-
tatkozzunk. Ha addig nem, de
hátha kijutok a 2019-es vb-re,
amelyre Bukarestben kerül sor...

– Miért éppen Bukarestben?
– 2019-ben a Román Darts

Szövetség elnyerte a világbaj-
nokság szervezési jogát Buka-
restben. Románia Magyaror-

szággal volt holtversenyben, de
Bukarestnek ítélték a szervezés
jogát. Ez nagy előrelépés, ha azt
vesszük figyelembe, hogy elég
újonc szövetség vagyunk az eu-
rópai és a világ darts mezején,
és nincs is nagyon hagyománya
Romániában a sportágnak. 

– Mint értesültem róla, rövi-
desen te is részt veszel a cseh
nemzetközi nyílt dartsversenyen,
a Prágai Openen. Miért épp ott
leszel jelen?

– Minden évben minden or-
szágban egy nyílt nemzetközi
versenyt is rendeznek, a Nem-
zetközi Darts szövetség égisze
alatt. A versenyeken van férfi
meg női kategória is, sőt a női
sportolók részt vehetnek a férfi
versenyeken is. 

Én a Prágai Opent választot-
tam, hiszen ott lesz az európai
dartsosok „krémje”. Ez egy első
rangú verseny, amelyre az óce-
ánon túlról is jönnek verseny-
zők, de nekünk (Holbach István
csapattársammal megyünk a

Heliostól) főleg a tapasztalat-
szerzés a cél, mindamellett, ha
nyernénk, akkor szép summa is
ütné a markunkat. 

– Megalapítottatok egy Ván-
dor-Kupát is. Arról mit kell tudni?

– A Vándor-Kupát három-
szor kell megnyernie valakinek,
hogy végleg az övé legyen. Még
nem nyerte meg senki, de ket-
ten, kétszer már nyertek, így
esélyesek rá. 

– Milyen versenyeken fognak
részt venni a marosvásárhelyi
Helios sportolói a közeljövőben?

– Egy hét múlva hazai zó-
naverseny lesz, majd a Prágai
Open után, december 4-én a
Brassó Kupa, ami az év utolsó
versenye lesz. Január 9-én újabb
zónaverseny lesz Marosvásár-
helyen. Az évad utolsó nagy
megmérettetésére, a Mastersre
júniusban kerül sor, ami a 2015-
2016-os évad utolsó versenye is
egyben. 

Kádár László nyerte a Marosvásárhely Kupa dartsversenyt

Egy arany és egy bronzérmet
nyert a marosludasi Ciprian
Tapasztó, a november 7-én
Londonban sorra került X–
Men Armwrestling nevű híres
nemzetközi szkanderverse-
nyen, amelyen többek közt
Nagy Britannia, Franciaor-
szág, Oroszország, Ukrajna,
Ausztria, Olaszország, Bulgá-
ria, Norvégia, Románia, Bel-
gium, Lengyelország, Horvát-
ország stb. legjobb versenyzői
vettek részt. 

A „Cápának” becézett izom-
kolosszus első lett a +95 kg-os
súlycsoportban, ahol a jobb ke-
zes kategóriában a többszörös
angol bajnok Aymeric Pradines
ellen diadalmaskodott, majd a
szintén jobb kezes nyílt (Open)
kategóriában bronzérmet szer-
zett. 

A megmérettetésen olyan
világhírű szkanderbajnokok vet-
tek részt, mint Rustam Babayev
(Ukrajna), Cvetan Gashevski
(Bulgária), Asmonas Mantas

(Litvánia), akár Aymeric Pradi-
nes (Franciaország) is. 

Romániát Ciprian Tapasztó,
Viorel Dobrin, Olimpiu Făt,
Ștefan Tamaș, Andrei Chiprea-
nov és Marius Jurovschi képvi-
selte, mindegyikük az Arm -
wrestling London igazolt
sportolói.

Egyébként a londoni verse-
nyen a -70 kg, -78 kg, -86 kg, -
95 kg és +95 kg-os súlycsoport-
ban küzdöttek a versenyzők az
érmekért.

A marosludasi Ciprian Tapasztó 
szkanderbajnok lett Londonban! 
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Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Szerintem ennél nyitottabb házasság nincs is, bébi!
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