
Székely falu egy 
svéd kisvárosban  Magyar vendéglő, erdélyi szalonna, székelynépviselet és kokárda. Egy ünnepnap kellékeia svédországi Ljungbyban élő magyar közös-ség számára. Táncolnak és énekelnek, házatépítenek, kétnyelvű gyerekeket nevelnek, ésErdélybe már csak látogatóba jönnek. 

4. old. // KULTÚRA

Bojkottot hirdettek 
a magyar oktatókMúlt héten zajlottak a MOGYE vezető testületei -ben a választások, ahol a kari tanácsok és a sze-nátus tagjait jelölték ki a következő négy évre.A román és magyar oktatók száma az elfoglaltállások számával részarányos, ám a Gyógysze-részeti Karon a sorozatos igazságtalanságokmiatt a magyar oktatók bojkottot hirdettek.

3. old. // TÁRSADALOM

8. old. // HAGYOMÁNYŐRZÉS

„Einstein is tévedhetett” Moldován Béla marosvásárhelyi nyugalmazottvillamosmérnök már az 1970-es években meg-alkotta a világot holografikus vetületek halma-zaként bemutató lételméletét. A közelmúltbana CERN kutatói olyan kísérleteket végeztek,amelyek Moldován Béla elméletét igazolják. ANobel-díjat azonban, azért aminek ő volt az elsőfelfedezője, más kutató tudósok kapták meg. 

6. old. // INTERJÚ

Eldugott falu rejtegeti 
Erdély egyik legszebb 
vadászkastélyát! A keresdi várkastély a XVI. századi erdélyikastélyépítészet legkimagaslóbb emléke, ame-lyet 1675 és 1690 között Bethlen Elek főispánépíttetett. Ez a kápolna Erdélyben a legérté-kesebbek közé sorolható.

5. old. // ÉPÜLETEINK

7. old. // SPORT
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„A zene 
lélekgyógyító 

és felemelő 
hatással 

bír…” Járgányaikat maguk készí-
tették a vásárhelyi bajnokokA gyorsasági motorversenyeken évekig a ma-rosvásárhelyi Tóth-testvérek (Gyula és Attila)diadalmaskodtak házi gyártmányú motoraik-kal. A 90-es években főleg az anyagiak hiányamiatt ezek a versenyek kimaradtak, idővel asportág feledésbe merült. Interjú Tóth Atti-
lával, az egykori 10-szeres román bajnok ol-dalkosaras gyorsasági motorossal.

Görgényi Fruzsina fiatal budapesti
színésznő, a tavaly októberben a
Pesti Magyar Színházban bemuta-
tott Grease című mu sical Sandy-je.
A John Travolta és Olivia Newton-
John által halhatatlanná tett 
musical sike rének titkáról, a 
műfaj közkedveltségének okairól, 
egy esetleges erdélyi turnéról meg
egyebekről kérdeztük.



KOS: A rokonsági körében egy kis nézeteltéréstámadhat a hét közepén, amit még frissen ellehet hárítani. Ne várja meg, míg elmérge-sedne a dolog. Amúgy is ön a gyors megoldá-sok embere.
BIKA: A szellemi teljesítménye felülmúlja aképzeletét. A hét első felében kompromittálóhelyzetbe keveredhet. Ezért hát legyen elővi-gyázatos a véleménynyilvánítások során. Ezzelkésőbbi kellemetlenségektől kímélheti megmagát. 
IKREK: A munkája kapcsán új, előnyös szer-ződéskötésre van kilátás. Széleskörű meglá-tásának, rögtönzött problémamegoldó ké  pes -ségének és objektivitásának köszönhetően akarrierjében emelkedés jelei mutatkoznak ahét során.
RÁK: Arra kell ügyelnie, hogy ne költekezzetúl magát a héten. Belső inspirációit követvesínre tesz olyan ügyeket, melyek anyagiakbanis jól fognak prosperálni az elkövetkezendőidőkben.
OROSZLÁN: A hét során egy-két wellness, spapihenőhely katalógust jó lenne beszerezni, hamég nem történt meg. Szüksége lenne egyhosszabb közös kikapcsolódásra, amiből újerőt nyerne.
SZŰZ: A munkahelyén egy szakmai vita kap-csán amennyiben látja, hogy a másiknak jobbötletei támadnak, ne ragaszkodjon a sajátjai-hoz. A közös haladásuk a tét. A csapatmunkameghozza a kívánt eredményeket.
MÉRLEG: Legyen elővigyázatos és türelmes.A kis bajok sokszor nagyobb gonddal járnak,mint a tényleges problémák. Ez a hét felpezs-dítő erőt gyakorol önre az átvonuló bolygókhatásai révén.
SKORPIÓ: Nem kell olyant tegyen, amire belsőinspirációja nemet mondana. Párkapcsolatá-ban ez a hét javuló tendenciát mutat. Ezen ahéten kifejezetten jó hatással vannak a bolygókpozíciói a karrierjére, a pénzügyeire és a ma-gánéletére. 
NYILAS: Népszerűsége növekszik a közvetlenköreiben a hét második felében. Ez a hét többesetben is tartogat lehetőséget arra, hogy ja-vítani tudjon párkapcsolata minőségén. Azo-kon az utazásokon, melyeket erre a hétre ter-vezett új felfedezéseket tartogatnak. 
BAK: Egy régebbi elképzeléseit most megtudja valósítani. A barátai támogatására szá-míthat. Egy régi ismeretsége felelevenítésévelújabb ötleteik támadnak a gazdasági helyzetejobbítására.
VÍZÖNTŐ: Most időszerű, hogy figyeljen azegészségére is. Párjával kerülje a pénzügyi té-mákkal kapcsolatos vitákat. A hét első felébenegy kicsit lassan indul az élet. Épp ezért nemkell a teljes energiakészletét feleméssze mára hét elején. 
HALAK: Egy fontos elképzelésében számíthategy jó barát bizalmára, segítségére. Fontos em-berekkel találkozhat a hét második felében.Ez a hét sűrű programot ígér. Tudatosan teszia dolgát és szisztematikusan tartja a lépéseketa munkájával kapcsolatban is.

Szilveszteri 
Hahota-kabaréJanuár 30-án, szombatonés 31-én, vasárnap este 7órától a Maros Művész-együttes előadótermébenjátssza újra a Hahota szín-társulat a Bonyolódik a bo-nyodalom című szilveszterikabaré-előadását. Szerep-lők: Puskás Győző, SzékelyM. Éva, Kelemen Barna, Ritziu Ilka Krisztina, CsekePéter, Gönczy Katalin ésSzőlősi Pénzes Szilárd. Ko -reográfia: Selyem Ildikó,rendező: Kovács Levente.Jegyek elővételben a Kultúr-palota és a Maros Művész-együttes jegypénztáránálmég kaphatók.
Vokálszimfonikus 
hangversenyJanuár 28-án, csütörtö-kön este 7 órától vokálszim-fonikus hangversenyre vár-ják a zenebarátokat aKultúrpalota nagytermébe.Vezényel Nicolae Moldove-anu svájci karmester, zon-gorán játszik Viniciu Moro-ianu zongoraművész,énekel Szabó Levente tenor,orgonán játszik MolnárTünde, közreműködik a Ma-rosvásárhelyi Állami Filhar-mónia férfikara és szimfo-nikus zenekara. A koncertre

a 15-ös számú bérletek ér-vényesek.
A Borsos Tamás Egyesü-
let januári előadásaMarosvásárhely négy-száz éve kapta meg BethlenGábortól a szabad királyiváros címet. Ezen alkalom-ból a Borsos Tamás Egye-sület az év első felében azErdélyi Fejedelemség és aváros történetét tárgyalóelőadás-sorozatot szervez.Január 28-án, csütörtökön18 órakor Spielmann Mi-hály történész Erdélyi álla-potok Bethlen Gábor ural-kodása előtt (különöstekintettel a városok hely-zetére) címmel tart elő-adást a Bolyai téri unitáriusegyházközség Dersi János-termében.
Banner Zoltán 
a KZST vendégeA Kemény Zsigmond Tár-saság január 29-én, pénte-ken du. 5 órakor tartja ösz-szejövetelét a BernádyHázban. Meghívott BannerZoltán művészettörténész,előadóművész, esztéta, kri-tikus. Előadásának címe: Atranszszilvanizmus jelene.Az est tematikájának jegyé -ben kerül sor Kákonyi Csillaúj festményeinek bemuta-tására, a művésznő közre-működésével.
Természetesen 
a rák ellenJanuár 28-án, csütörtö-kön 17 órától a marosvásár-helyi Bernády Házban dr.Kerestély Péter sepsiszent-györgyi orvos tart előadásta daganatos megbetegedé-sek kialakulásáról, a rákhozvezető életviteli és más té-nyezőkről, a megelőzésrőlés a terápiás lehetőségekről.A belépés ingyenes.
ZongoraestFebruár 2-án 19 órától amarosvásárhelyi Kultúrpa-lota nagytermében ÁbrámEndre és Veress Gáspár tartzongorahangversenyt. Mű-soron: Ligeti-, Liszt-, Bar-tók- és Debussy-művek. Abelépés díjtalan.
Habakuk-bábelőadásokA Habakuk Ifjúsági Báb-játszó Egyesület január 30-án, szombaton 11.30-korbábelőadást tart a cserealjireformátus tanácsterem-ben. Műsoron: A zöld lific(Lázár Ervin bábdarabja) ésa Két kisegér pórul jár (dr.Scherr Károlyné darabja). Abábelőadásokat kézműves-

foglalkozás követi.
Síhétvége 
felnőtteknekA február 4-7. közöttiprogram olyan felnőtteknekajánlott, akik biztonságoskörülmények között szeret-nék megtanulni a síelésalapjait, szakképzett síok-tatók vezetésével, és bőví-teni szeretnék a baráti kö-rüket. Helyszín: OutwardBound Ifjúsági Központ –Szováta, Havas Bucsin pá-lya. Részvételi díj: 450lej/fő; az ár magában fog-lalja a szállást, a teljes ellá-tást (az Outward Bound If-júsági Központban), asíoktatást, a szállítást a sí-pályához, a programot. Azár nem tartalmazza a felvo-nóbérletet, amelyet azegyéni igényeknek megfe-lelően, a helyszínen lehetmegvásárolni. Jelentkeznilehet csoportosan vagyegyénileg: tel.: 0265/250-939, mobil: 0769-224-290,e-mail: info@outwardbound.ro

A Vadárvácska 
alkotótábor tárlataA 11. bucsini Vadár-vácska alkotótáborban ké-szült munkákból nyílt kiál-lítás a Bernády Házföld szinti termében. A kiál-lított festmények, szobroka Márton Áron-emlékévhezkapcsolódva a 120 éve szü-letett erdélyi püspök lelkü-letét, szellemiségét idézikmeg.
A budapesti 
Szépművészeti 
Múzeum legszebb 
rézmetszetei 
MarosvásárhelyenMarosvásárhelyre érkez-tek Mantegna, Dürer, Ho-garth, a rézmetszés meste-reinek legszebb munkái abudapesti SzépművészetiMúzeum gyűjteményéből. AMaros Megyei Múzeumnagyszabású kiállítása aKultúrpalota kistermébenfebruár 28-ig tekinthetőmeg.
Fénylő vonalakA marosvásárhelyi Bolyaitéri unitárius egyházközségDerzsi János-termébenFénylő vonalak címmel Bo-ros Betty és Rádiné BarthaMargit mandalafestők, Si-pos Attila Csaba, valamintMihálka György festőművé-szek festményeiből nyíltgyűjteményes kiállítás. ARotary Club Téka által szer-vezett kiállítás január 30-igvárja az érdeklődőket.

\ 2. \ | NAPTÁR  |
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NÉVNAPOK |KÁR KIHAGYNI |
Január 28. Karola, Károly, Ágnes
Január 29. Adél, Etelka, Ferenc
Január 30. Gerda, Martina, Gellért
Január 31. Marcella, János
Február 1. Ignác, Kincső
Február 2. Karolina, Aida
Február 3. Balázs, Oszkár
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Az utóbbi időbenigencsak felértékelődötta Pruton túli Moldovageopolitikai szerepe.Kü lönösen az USAukraj nai szerepvállalásaóta, amelyre – máskénthogyan is – a korrupcióelleni harc és a liberálisdemokrácia eszméinekés gyakorlatának terjesztése jegyében került sor. Amita derék amerikaiak a NATO állásainak egészen Orosz -ország határáig való kitolása által képzeltek meg-valósíthatónak. Hogy mitől lett oly fontos – az arab tavasz látványoskudarca után – Ukrajna „demokratizálása”, arról sokatés sokfélét olvashattunk. Azért mert ez idő szerint eztkívánják meg az USA és a NATO érdekei. Ebben azösszefüggésben vált fontossá Moldova helyzete, amely -nek vezetői a nagyhatalmi érdekek, azaz kelet és nyu-gat, Oroszország és az Európai Unió közötti lavírozástekintetében számtalanszor bizonyították mártalálékonyságukat. Milyen ország a Pruton túli Moldova? Mindenesetrekicsinységében is sokszínű, elég ha Transznisztriára,Gagaúziára gondolunk. De maga a főváros, Kisinyov(Kisjenő) is sokszínű, igen-igen eltér egymástól az,amit a román hivatalosságok mutatni igyekeznek attól,ami valójában. Maradjunk annyiban: Moldova nemolyan, mint amilyennek Bukarestből látszik, látni vélik.Pontosabban: ahogyan láttatják.  Hanem milyen? A végletekig megosztott. És emellettszegény, ebből következően – vagy éppen emiatt –:kor rupt. A legutóbbi megacsalás egymilliárd euró kár-ral járt. Ez ügyben tisztázásra vár az a mód is, ahogyana kárvallott bankok gyanúsan gyanútlanul belesétáltaka nekik állított kelepcébe. Az előzmények ismeretébenbátran állítható, hogy soha nem vetül majd fény a csalásrészleteire. Felelősségre vonásra aztán egészen biz-tosan nem kerül sor. A múlt heti kisinyovi zavargások – a frissenmegválasztott kormányfő beiktatását szinte titokbankényszerültek megejteni – azt jelzik, továbbra is óriásia feszültség az orosz-, illetve a nyugatbarát erők között.Románia, amióta a NATO rakétaelhárító-rendszeremegépült, s az amerikaiak baráti államként kezelik,nyeregben érzi magát. Bizonyos körökben már Romá-nia és Moldova egyesülésének álmát is megvalósítható-nak tartják. Ők azok, akik nagyvonalúan eltekintenek a „Prutontúli testvérek” véleményétől, a moldovai társadalmi éspolitikai viszonyoktól. Akik vágyaikat összetévesztika valósággal. 

MONDOM A MAGUNKÉT |

Szentgyörgyi László

A Pruton túliakról

Szilágyi érdeklődé-sünkre elmondta, hogy akari tanácsokba és a szená-tusba előre leosztott számúoktató kerülhet be, és ez –a tanárok számának függ-vényében – részarányosanvan elosztva a magyar, il-letve a román oktatók kö-zött, azaz ilyen szempont-ból nincs verseny. „A másikfontos dolog, hogy az egyestagozatokon belüli verseny-ben a magyar helyekre csaka magyarok, román he-lyekre csak a románok sza-vaznak, emellett a törvényelőírja: ezen testületekneklegalább 25%-a diák kell le-gyen. Tehát ahány munka-könyves román vagy ma-gyar tanár van, aszerintosztják el a helyeket a tes-tületekben, illetve hason-lóan működik ez a diákokesetében is” – magyarázta.
Minden szempontból 
legitim az eredményA választások eredmé-nyeképp a magyar vonalonmegmaradtak, akik a múltciklusban is tagok voltak:Szabó Béla, Szilágyi Tibor,Pávai Zoltán, BenedekImre, Szatmári Szabolcs ésEgyed Imre professzorok.A volt rektorhelyettes eztúgy értékeli, hogy továbbrais bizalmat szavaztak a ta-gozat vezetősége által ed-dig követett irányvonalnak.Új tagok: Szász József és Lá-zár Erzsébet adjunktusok,és bekerültek fiatal kollé-

gák is, Kovács István és Or-bán-Kis Károly adjunktu-sok személyében. A Fog -orvosi Fakultás karita nácsába Mártha Krisztinadocenst, a szenátusbaPetcu Blanka adjunktustválasztották be a magyaroktatók. Az első fordulóban90 százalék fölött volt arészvételi arány, tehát Szi-lágyi elmondása szerint ér-dekli a tanárokat a tagozatsorsa, és minden szem-pontból legitim a választá-sok eredménye.
Sipos Emesét kizárták a
megmérettetésből – boj-
kottálnak az oktatókSzilágyi arról is tájékoz-tatott, hogy a Gyógyszeré-szeti Karon a magyar okta-tók bojkottálják aszavazást, mert értékelésükszerint több igazságtalan-ság történt a magyar kollé-gák ellen. „A jelölteket de-partamentális szintenválasztják meg, és a gyűlé-sen állítják össze a listát. Si-pos Emese professzor isfelkerült a listára, és senki,az ülésvezető sem szólt,hogy ezzel bármiféle prob-léma lenne. Utólag háromszemélyt – azaz a jelöltekegyharmadát – levették alistáról.  Sipost azért, mertfegyelmi eljárás indult el-lene közel egy éve, amikora Gyógyszerészeti Kar ak -kre ditálása idején a magyarszaknak a tanügyi törvényalapján külön akkreditációs

dossziét készített, és nemvolt hajlandó aláírni azt adokumentumot, amely tör-vényellenes közös akkredi-tációt jelentett. Ennek kap-csán ő a létező legenyhébbbüntetést kapta, de – mintutólag kiderült – emiatt pil-lanatnyilag nem indulhat aválasztásokon. A másik kétkolleganőt azért húzták kia listáról, mert a tavaly nyá-ron – a rektorválasztásmódjáról szóló voksoláson– kinevezték a választási bi-zottságot, amiben ők résztis vettek, de ez le is zárultszeptember elején. Majdszeptember közepén a sze-nátus módosította a sza-bályzatot, miszerint akikválasztási bizottsági tagokvoltak, azok a most zajlóvokson is ellátják feladatu-kat. A baj csak az, hogy er-ről nem értesítették őket. Aválasztások előtti héten kö-zölték velük, hogy nem le-hetnek jelöltek és tagjai abizottságnak is. Írásban fel-lebbeztünk, hisz nem úgyműködik, hogy a bizottságtagjai nem vehetnek részta választáson, hanem a je-lölteket nem delegálhatjáka választási bizottságba.Nem a szekeret kötjük a lóelé” – fejezte ki felháboro-dását Szilágyi.
Kiállnak Siposék mellettHozzátette, hogy ez nemegy vak tiltakozás, hanema célja, hogy visszatereljéka megfelelő mederbe a vá-

lasztásokat, valamint újvoksolást írjanak ki, emel-lett tartják magukat az ere-deti jelöltlistához. „Nemtűrhetjük szó nélkül, hogyazokat a személyeket –Brassai Attila, Sipos Emese–, akik kiállnak a magyartagozatért, ellehetetlenít-sék, elmarasztalják és ki-zárják a vezetőségből” –szögezte le Szilágyi. 
„Nem vagyok bizakodó”Mint ismeretes, másféléve a magyar oktatók le-mondtak a MOGYE kineve-zett vezetői tisztségeiről,ezzel tiltakozva a magyar

departementum megalaku-lásának akadályozása ellen.Szilágyitól azt kérdeztük,hogy bizakodó-e a jövőrenézve az önálló magyar karmegalakulását illetően.„Bár testületileg úgy dön-töttünk, hogy részt veszünka kari tanácsok és a szená-tus munkájában, nem szá-mítok pozitív elmozdu-lásra. Nem hiszem, hogy amagyar tagozat önállóso-dási törekvéseit ez előremozdítaná” – állítja Szilá-gyi.Egyébként a rektor és adékánok megválasztásáramárciusban kerül sor.
Pál Piroska

Múlt héten zajlottak a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem vezető
testületeiben a választások, ahol a kari tanácsok és a szenátus tagjait jelölték ki
a következő négy évre. A román és magyar oktatók száma az elfoglalt állások
számával részarányos, ám a Gyógyszerészeti Karon a sorozatos igazságtalanságok
miatt a magyar oktatók bojkottot hirdettek. Dr. Szilágyi Tibor, a magyar tagozat
volt rektorhelyettese nem reméli, hogy a választások folyományaként pozitív
előrelépés szülessen az egyetem önálló magyar tagozatának megalakítása terén. 

Zűrzavar a Gyógyszerészeti Karon  Zűrzavar a Gyógyszerészeti Karon  Bojkottot 
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a magyar 
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Bojkottot 
hirdettek 
a magyar 
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szerint a Grease „első számú
party-musical – érzelmekről,
szerelmekről, csalódásokról
szól”. Csakhogy nagyjából az
összes musical erről, ezekről
szól, a Grease mégis más és
több; mi a titka?– Horváth Csaba nyilvánarra gondolt, hogy a tinédzser-kor jellegzetes érzelmi hullá-mait mutatja be, azt, amin,amiken egy tizenéves gimissrác vagy lány keresztülmegy,és ez ugyebár örökérvényűtéma, akármelyik kort vesszükgórcső alá. A Grease titka is ezlehet, hogy olyan érzelmeketboncolgat, amiket a legtöbbenmár át- és megéltünk, vagy,akik még nem – a fiatalabbak–, azok kíváncsian figyelik atörténéseket. Ugyanakkor alegmeghatározóbb mégis azene, hiszen ezek profin meg-írt dalok, amelyek mára márslágerek, és mindenki fejébenott vannak.

– Az eredeti Sandy (Olivia
Newton-John) nemcsak jól éne-
kelt, jól táncolt és jól nézett ki
anno a filmben, hanem olyan
kisugárzása volt, mint Cserno-
bilnak az 1986-os atomkataszt-
rófa után, és ez benned is meg-
van; több casting után kaptad
meg a szerepet, vagy fel se ve-
tődött, hogy ne te legyél Sandy,
miután elsőre megláttak-meg-
hallgattak?– Sok castingon vettemrészt, majdnem egy fél évigtartott a folyamat. Az első na-gyon rosszul sikerült szá-momra, de a producer és arendező bíztak bennem, és ab-ban, hogy fejlődhetek. Ez le-ginkább az énekre vonatkozik,mert én elsősorban prózai szí-nésznő vagyok. Ráadásul a vá-logatásokon felvonult a ma-gyar popszakma krémje, azösszes tehetségkutató győz-tese. Rengeteget jártam éne-kórákra és az újabb és újabbcastingokra, de végül beéretta sok munka, és megkaptam afőszerepet.

– A mostani Grease abból a
szempontból is remake, hogy
Magyarországon már szín-
padra vitték húsz évvel ezelőtt,
ugyancsak Szurdi Miklós ren-
dezésében. Az akkori szereplő-
gárda értelemszerűen kicseré-

lődött, de a szöveg is?– Igen, a szöveget Varró Dá-niel költő, műfordító fordítottaújra, hogy a szlengesítés általis közelebb kerülhessen a műa fiatalabb korosztályhoz is.
– Kíváncsi vagyok, hogy lát-

szik „belülről”: szerinted a mu-
sical mint műfaj mitől olyan
népszerű Magyarországon
napjainkban, illetve magyar
nyelvterületeken? – Azért lehet ez, mert az em-berek mostanában a kissé nyo-masztó hétköznapok után, amindennapi nehézségekkelvaló küzdés közepette inkábbegy könnyedebb feltöltődésrevágynak, amire a musical mintműfaj nagyon alkalmas, hiszena zene eleve lélekgyógyító ésfelemelő hatással bír. Ezt be-lülről is állíthatom.

– A musical lényegében nem
zenei, hanem formai műfaj:
nincsenek szerepkarakteri
megkötések, mint az operett-
ben, ugyanakkor rokon-műfa-
jok. Véleményed szerint azért
szeretjük, mert gyakorlatilag
nem teszünk különbséget mu-
sical és operett között? Mivel-
hogy az operett tulajdonkép-
pen hungarikum, és csak
nézőpont kérdése, hogy a mu-
sical az amerikai operett, vagy
az operett a magyar musical?– Azt szokták mondani,hogy a musical őse az operett,illetve a musical a komolyzeneés a könnyűzene között he-lyezkedik el. Magyarországon

az operett is legalább olyanközkedvelt, mint a musical, va-lószínűleg azért, mert ré-gebbre nyúlik vissza a hagyo-mánya. Amerikában viszont azúgynevezett „zenés műfajt” in-kább a popzenéhez közelítet-ték, ezért egy könnyedebb faj-tája alakult ki a színházi zenésszórakoztatásnak, jócskán el-távolodva az operától. Bár van-nak olyan musicalek is, mintpéldául Az Operaház fantomja,amely kevésbé könnyed zeneiértelemben véve, mint mond-juk a Wicked.
– Erdélyi olvasóink csak a

szilveszteri Fábry-show-ból is-
mernek, ismerhetnek – egye-
lőre –, amelyben két dalt is le-
nyomtatok a Grease-ből a
musical-beli partnereddel, Vas-
tag Csabával, fergeteges stúdió-
hangulatot teremtve. Tervez-
tek-e a közelebbi vagy
távolabbi jövőben erdélyi tur-
nét a Grease-szel? Mert ezt a
műfajt az erdélyi magyar kö-
zönség is lájkolja, vélhetően
teltház lenne mindenhol, Ko-
lozsvártól kezdve Marosvásár-
helyen át Csíkszeredáig.– Határon túlra még nemmentünk a Grease-szel, deegyetértek veled, biztosan ottis nagy sikere lenne. Szerintemérdemes lenne megkeresni adarab producerét, amennyi-ben van ilyen igény, hiszennyilván az a cél, hogy minéltöbb emberhez eljusson a da-rab, Erdélybe is.

Molnár Tibor
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„A zene lélekgyógyító 
és felemelő hatással bír…”

Görgényi Fruzsina fiatal budapesti színésznő, a tavaly októberben a Pesti
Magyar Színházban bemutatott Grease című mu sical Sandy-je. A John Tra-
volta és Olivia Newton-John által halhatatlanná tett musical sike rének
titkáról, a műfaj közkedveltségének okairól, egy esetleges erdélyi turnéról
meg egyebekről kérdeztük.

– A habitusod, stílu-
sod már eleve énekes-
női, színpadi pályára
predesztinált? Szere-
pelni imádó, otthon ál-
landóan dezodoros fla-
konba kornyikáló
kis   lány voltál, vagy ké-
sőbbre datálódik a „pá-
lyakezdés”?– Már kisebb ko-romban is szerettemszerepelni. Ünnepek-kor, családi vacsorákalkalmával mindig elő-rukkoltam valami mű-sorral, egészen pici ko-romtól kezdve.

– Magyarországon
ma a „honosított” mu-
sicalek aratnak na-
gyobb sikert, mint ami-

lyen a Grease is, vagy az
echte magyarok: a Ne-
oton-slágerekre épülő
Szép nyári nap, a hun-
gáriás Hotel Menthol
satöbbi?– Példa van erre is,arra is. Viszont én aztlátom, hogy a külföld-ről behozott musicalekmár eleve nagy show-ként készülnek, a da-rab dramaturgiája isinkább ezt erősíti. S mi-vel az amerikaiaknakez jobban a vérükbenvan, mármint a show-csinálás, a külföldi da-rabok nagyobbat tud-nak ütni.

– Az előadás produ-
cere, Horváth Csaba



A páratlan műemlékA keresdi várkastély a XVI.századi erdélyi kastélyépíté-szet legkimagaslóbb emléke.Keresztes Gyula, a Marosmegyei kastélyok és udvar-házak című munkájában aztírja, hogy a várkastélyt épí-tészeti kialakításánál fogva,az ország páratlan mű -emlékeként tartják nyilván. A XVI. és a XVII. századfolyamán a kastély épületeés a várfalak a kor építészetidivatjának megfelelően kö-zel szabályos négyszögletesudvart zárnak körül. 
A bástyák és a magas
várfalak védelmeA sarkokon sokszögű ma-gasított bástyákkal erősítettvárkastélyt 1675 és 1690között Bethlen Elek főispánépíttette, miáltal a bástyákés a magas várfalak védel-met biztosítottak az épület-együttesnek. Védelmét avárfalakon kívül a vizesárokis biztosította. A fent emlí-tett szerző meglátása sze-rint mindezen védelmi be-rendezésekre végül is nemvolt szükség, hiszen az el-dugott falut és a kastélyt azellenséges hadak messze el-kerülték. Romossá a „gazda” hiá-nya, az emberek rosszaka-rata, a használható épülete-lemek és építőanyagokkí méletlen elhordása tette. Szerencsére azonban,hogy ma már más a helyzet.
Keresd első birtokosaiA település első oklevelesemlítése a gyulafehérvárikáptalan által 1305-ben ki-állított osztály levélben tör-ténik: ekkor Becse-Gergelynembeli I. Apa fia I. Gergelybirtoka. A halála után a ke-resdi uradalom fiának, II. Ja-kabnak jutott. Kiss Gábor, az Erdélyi Vá-rak, várkastélyok című köny-vében arról is ír, hogy 1443-ban Keresdet Miklós fia,Márk szerezte meg, és ő ra-katta a várkastély alapjait is. 

Halála után, 1473 körül abirtok feleségére, majd az1540-es években V. Ger-gelyre szállt, aki feleségeKállay Orsolya javára vég-rendelkezett. Okiratokatidézve: „… köté és vallá há-rom falubeli – Keresd,Besse, Főcentelke – részeitzálogba hétszáz forintba”,melyet tőle kapott: „jószágaszükségeire és háza építé-sére…”.
A várkastély alakulása: a
XVII. században építkez-
nek a legtöbbetA középkori lakótorony-hoz csatlakozó nyugatiszárny építése BethlenGyörgy és felesége, Nagyká-rolyi Klára nevéhez fűződik,akik 1559-ben a kastély régirészeit is reneszánsz ízlésűajtó- és ablakkeretekkelegészítették ki. A várkastélyon a XVII.század második felébenépítkeztek a legtöbbet, ami-kor Bethlen Elek birtokábajutott. Amint azt már rövi-den említettük, ő emelte azerődítéseket, a bástyákat,melyekre a délnyugati sa-rokbástyán látható 1675-ös,a középső épületeken az1684-es évszám utal. 
A várkastély méreteiben
nagy alapterületűA keresdi kastély szépsé-gét és értékét tehát a góti-kus és a reneszánsz építé-szeti részletei adják. Keresztes szerint az utób-biak közé sorolható a XVI.században készített tizenötzömök kőoszlopra- ésárkád ívekre támaszkodóboltozatos udvari loggia, ésannak baluszteres feljárója,melyeknek építészeti kiala-kítása a képét hangulatossáteszi. A várkastély méreteibennagy alapterületű, a sarok-bástyákat összekötő emele-tes épületszárnyak a keletioldalon lévő ötven méterhosszú, egymásba kapcso-lódó termek sorait foglaljákmagukba. 

A reprezentáló termek-hez külső, díszes bejáratszolgál, és a lejtős terepenfelsorakoztatott termek kö-zötti szintkülönbségeketbelső, szabadon álló díszeslépcsők hidalják át. 
A XV. századból 
származó egyedülálló
öregtoronyTöbbszintes elrendezé-sűek a várfalak mögöttiharci folyosók is, amelyekmég így, romos állapotbanis komoly védelmi rendszerképét mutatják. A maga nemében egye-dülállónak a XV. századbólszármazó, a várudvaron állótöbbszintes öregtorony szá-mít, amelynek homlokzatát,a hengerfelület palástját alegfelső szint magasságábankorabeli ma   gyaros öltözetű,süveges harcos alakok szí-nezett domborművei díszí-tik, jobbjukban alabárdotvagy pajzsot tartva, és balkezük a csípőre téve. 
A vastag falba 
rejtett csigalépcső A középkori eredetűöregtorony a XVII. századfolyamán reneszánsz ajtó-

és ablakkereteket kapott, ésablakai közül egyesek iker-ablak, illetve timpanonosmegoldásúak. A torony ötödik szintje ki-látó szerepet töltött be,nyolc bolthajtásos és záró-szerkezet nélküli ablaknyí-lásával.A Keresztes Géza műépí-tész, műemlékvédelmi szak  mérnök által a rendel-kezésünkre bocsátott do ku -mentációkból derül ki, hogya torony vastag falába épí-tették be az emeleteket ösz-szekötő rejtett csigalépcsőt. Az öregtorony eredetileg,1797 előtt, zöld- és sárga-mázú cseréppel volt fedve,de később, a javítások alkal-mával azt közönséges laposcseréppel cserélték fel. 
A tornác oszlopai 
a tiszta reneszánsz 
formáit őrzikAz öregtorony és a hozzácsatlakozó tornácos épület-szárny mögé épített, a rész-ben szabadon álló kétszintesnyugati szárny he lyi  ségeimindkét szinten téglabolto-zatosak, déli végében szaba-don feljáró lépcsővel.Ez az épület és a nyugatimagas várfal egy belső ud-

vart zár be. E három össze-épített épület alkotta tulaj-donképpen az udvarházat,mely a későbbi építkezésekrévén a négyszögletes vár-udvar közepére került.
Itt található Erdély egyik
legértékesebb kápolnájaA kastély főbejárata kö-zelében a kastéllyal egybe-épített kápolna áll, melyhezhasonlót az erdélyi váraknálcsak keveset találni. Keresztes Gyula szakvé-leményezése szerint, ez akápolna Erdélyben a legér-tékesebbek közé sorolható. Boltozati rendszere góti-kus ugyan, de az azon lévőszőlőindás és fürtös stukkó-díszek a rákövetkező stílus-korszakot örökítik meg. Aterméskőből faragott szó-széket virágmotívumokkalékesítették. A főbejárati kaput ma-gába foglaló épület, azészaki szárny, valószínűlegXVI. századi, melyre a kaputdíszítő elemek, a karcsú osz-lopok és oszlopfők egyszerűdíszítései utalnak. (befejező rész a követ-kező lapszámunkban)Összeállította:

Nagy-Bodó Tibor
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A Segesvárt Erzsébetvárossal összekötő országútról
déli irányba el ágazó út dimbes-dom bos vidéken
vezet el egy eldugott faluba, Keresdre. Talán éppen
eldugott helyéért kapta nevét a település, amely
Bethlen-birtokként ismeretes. Sze rencsés fekvésé-
nek tulajdonítható, hogy kas télya négy és fél év-
századon át épségben megmaradt…

Eldugott falu rejtegeti Erdély 
egyik legszebb vadászkastélyát!
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Funny facebook  
Az emberek zöme, pontosabban: a savanyújóská-
kat és savanyúmáriákat kivéve szinte mindenki
szeret vicceskedni a fészbukon. Teszik ezt több-ke-
vesebb sikerrel, inkább kevesebbel, ami végül is
nem baj, hiszen nem születik mindenki mókamiki-
nek vagy tréfarékának. Vicceskedés alatt most nemazt értjük, amikor Tibi atyától vagy különféle vicc-cso-portokból pontázott poénfotókat posztolnak ki, hanema saját poénokat, szóvicceket meg egyéb sutkákat; pél-dául, amikor valamilyen vicces hozzáfűzéssel osztanakmeg egy hírt, cikket vagy egyéb tartalmat. Ám a legszó-rakoztatóbbak nem a posztolások, hanem a kommen-tek, közülük is azok, amelyeket a kommenthuszárokegyáltalán nem viccesnek, epéskedőnek vagy szarkasz-tikusnak szánnak, mégis lefejeljük tőlük a billentyűze-tet. Ha lenne a fészbuknak szakirodalma (vagy van?),akkor őket a született hülye – angolul jobban hangzana:natural born stupid – kategóriába sorolnák. Összege-reblyéztünk néhány ilyen kommentet (nem kitalációk,valósak):

:) Komment egy vigyorgó és egyébként valóban csá-bos tekintetű csaj képéhez: „Gyönyörű a mosolyod, ésigéző a tekintélyed”
:) Komment egy helyesírási hibáktól hemzsegő kom-menthez: „Ha nem tudsz helyesen írni, nem muszálymindenhez hozzászólni!”
:) Komment egy poszthoz, amelyben az illető arrólértesíti fészes falustársait, hogy negyvenéves lett: „Nebúsulj, én is nemrég léptem be a 40-dik Xbe” (És nema Hegylakó írta be, hanem valami Pista nevű random-marha)
:) Komment egy fotóhoz, amelyen Steven Spielberglátható a Jurassic Park egyik forgatási szünetében, egyhatalmas dinó-makettnek dőlve: „Az rendben van, hogyhíres rendező meg minden, de akkor se kellett volna le-lője azt az állatot”
:) Komment egy fényképhez, melyen egy szőke biki-nis punetti a tengerparton domborít egy sziklán, sellő-pózban: „Olyan szép vagy, mint egy sziréna!”

Molnár Tibor

„Einstein is tévedhetett”
Moldován Béla marosvásárhelyi nyugalmazott villamosmérnök már az 1970-
es években megalkotta a világot holografikus vetületek halmazaként bemutató
lételméletét. Ezt az 1990-es években meg is írta, de könyve csak 2008-ban je-
lenhetett meg. A közelmúltban a CERN kutatói olyan kísérleteket végeztek,
amelyek Moldován Béla elméletét igazolják.  A marosvásárhelyi kutató számos
előadást tartott Erdélyben és Magyarországon egyaránt, mondhatni elméleté-
ről, a fizikusok tudtak. A Nobel-díjat azonban, azért aminek ő volt az első fel-
fedezője, más kutató tudósok kapták meg. gai nem a hétköznapi dol-gokban nyilvánulnak meg,hanem magában a terem-tésben és az egész láthatóés láthatatlan világ irányí-tásában. Az Úr naponta te-remt 100 milliárd olyanbolygót, ami hasonlatos aFöldhöz. Az örökkévalóság-ban az idő nem létezik, azcsak egy dimenzió. A több-dimenziós világokban, azidő olyan formában, ahogymi tapasztaljuk, nem léte-zik” – állítja a kutató. A közelmúltban az Euró-pai Részecskefizikai Labo-ratórium (CERN) kutatóibejelentették, hogy olyanrészecskére találtak, amelya fény sebességénél gyor-sabban mozog. Ezzel igazo-lódni látszik Moldován Bé-lának már évtizedekkelezelőtt született elmélete. 

„A tudóstársadalom
csak materialista 
elméleteket ismer el”„A svájci nagy hadron-gyorsítóban dolgozó kuta-tók, két hadron nagy sebes-ségű felgyorsulása utániütköztetésénél egyebekmellett olyan neutrinok ke-letkeztek, amelyek megha-ladták a fény terjedési se-bességét. Ezáltal kérdőjelmerült fel Einstein állításá-val szemben, amely szerinta fénysebesség a mi világ-mindenségünkben nem ha-ladható meg. Az 1975-benvégzett kutatásaim idejénegy nem materialista ala-pon álló lételméletet dol-goztam ki, amely szerint ami univerzumunk nemmás, mint holografikus ve-tületek halmaza a többdi-menziós rendszerből. Eznem anyagi természetű, ha-

nem inkább a lélek és aszellem tartományához tar-tozik. A tudóstársadalomazonban kizárólag materia-lista elméleteket ismer el,így teóriámnak nem voltnagy sikere. Munkám soránpróbáltam új értelmet adnia dimenziónak, és így el-képzelni egy többdimen-ziós rendszert, illetve a mivilágegyetemünket mintnégydimenziós tér-idő gör-bületet, anélkül, hogy ellentmondtam volna az Einsteináltal is elfogadott négydi-menziós tér-idő elmélet-nek. A négydimenziós tér-idő görbület háromtérdimenzióból, valamintaz idő dimenziójából áll, deezek egymástól a relativi-táselmélet alapján nem vá-laszthatók el. A többdimen-ziós rendszerben azonbanmár változnak a dolgok, mi-

nél nagyobb a dimenziókszáma, annál nagyobb a se-besség és az energia. Máraz 1990-es években sike-rült kimutatnom matema-tikailag is, hogy lehetségesa fény sebességének az át-lépése, viszont akkor arészecs ke a gyorsulás folya-mán egy ötödik di -menzióba lép át és egy pár-huzamos univerzumbanfolytatja útját, többszörö-sen meghaladva a fényse-bességet. Mikor viszont le-esik a sebessége afénysebesség határa alávisszatér az univerzu-munkba. Mindezt megír-tam A látható láthatatlan ésa hit – Einstein is tévedhe-tett című könyvemben,amelynek kéziratát még az1990-es években összeállí-tottam, de anyagi lehetősé-gek hiányában csak 2008-ban adhattam ki” – mondtael lapunknak MoldovánBéla. A marosvásárhelyi ku-tató számos előadást tar-tott Erdélyben és Ma -gyaror  szágon egyaránt.El  méletéről a fizikusok tud-tak. A Nobel-díjat azonban– azért, aminek ő volt azelső felfedezője – mások-nak adták.  
Nemes Gyula

„Aknaszedője vagyok a 
jövőbeli Nobel-díjasoknak”„Nagy lendülettel vetet-tem bele magam a tudo-mány felhasználásával atechnikai megoldások ke-resésébe. Eredményeketmutattam fel köszönömszépenekért. De nem tűr-tem az ellentmondásokat,harcoltam az igazamért,ezért erős volt az ellenállásvelem szemben. Nem vol-tam megvesztegethető,ezért veszélyt láttak ben-nem a hatalom kiszolgálói.Így maradtam – mint a ma-gyar nagy gondolkodók90%-a – a jövőbeli Nobel-díjasok útjának egyenge-

tője, az ők aknaszedője” –állítja a nyugalmazott villa-mosmérnök. 
A tudomány és a biblia
kiegészítik egymást!36 éves korában Moldo-ván Béla szívinfarktustszenvedett, amelynek kö-vetkeztében három napigfeküdt kómában. Felépü-lése után kezdte el tanul-mányozni a bibliát és ma-gyarázni azt a tudománysegítségével. Arra a követ-keztetésre jutott, hogy a tu-domány és a szentírás nemmondanak ellent egymás-nak, sőt kiegészítik egy-mást. „Isten csodálatos dol-

Névjegy: Moldován Béla 1936. szeptember 9-én született
Szászrégenben. Ott végezte a hét osztályt, majd Maros-
vásárhelyen a Bolyaiban érettségizett. Egyetemi tanul-
mányait a temesvári politechnika elektro-energetikai
szakán végezte 1960-ban. Ezt követően három évet dol-
gozott Nagybányán mint automatizáló villamosmérnök,
majd a marosvásárhelyi IREM vállalat mérnöke lett.
1982-ig az üzem technikai-energetikai osztályvezetője-
ként tevékenykedett. Ekkor a kolozsvári Erdélyi Elektro-
Energetikai Kutató Intézet munkatársa lett, ahonnan
1998-ban vonult nyugdíjba. 
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Legyőzte az iráni bajnokot az ASA 

Miután az első antalyai formaellenőrző mér kő zésen1-0 arányban alulmaradt az azerbajdzsáni Zira FC el-lenében, a második találkozót vasárnap 3-2-re meg -nyerte az ASA az iráni bajnok Sepahan ellen. A gólokatBrandan (19.), Jazvic (31.) és Țucudean (40.) szerezte.Petre Grigoraș vezetőedző Mureșan, M. Constantin(mindkettő sérült), Balaur (hűléssel küsz ködött), Mutu,N’Doye, Viciu, Păcurar és Diaby (utóbbiak még nincse -nek fizikailag kellőképpen felkészülve) kivételével min-den játékosát játszatta. (C.F.A.)

Járgányaikat maguk készítették- Interjú Tóth Attilával, az egykori 10-szeres román bajnok oldalkosaras gyorsasági motorossal –

A gyorsasági motorver -senyeken évekig a maros -vásárhelyi Tóth-testvérek
(Gyula és Attila) diadal-maskodtak házi gyárt-mányú motoraikkal, ver   -senytársaik nem kismeg  lepetésére. A 90-esévekben főleg az anyagiakhiánya miatt ezek aversenyek kimaradtak, idő -vel a sportág feledésbemerült. 

– Hogyan emlékszik 
vissza azokra az évekre,
amikor a legjobbak voltak
az országban?– Akkor még hagyo -mánya volt a gyorsaságimotorversenyeknek, akár amotocross-versenyeknekis, hiszen sokan jártak ki afutamokra. A szüleimmel ésa családommal a Ko găl -niceanu utcában laktunk,így minden körben láthat-tuk őket szurkolni.

– Annak idején a Tóth-
testvérek a Maros megyei
gyorsasági motorsport tör -
ténelmébe aranybetűkkel
íródtak be, hiszen számos
hazai versenyen értek el jó
eredményeket. Hányszoros
hazai bajnokok?– Jómagam 1978-1989között 10, Gyuszi pedig1978-1987 között 8 orszá-gos bajnoki címet nyertoldalkosaras kategóriában.1987-ben Gyuszkó Német -országba vándorolt kicsaládostól, így a következőkét évben az öcsénkkel,Ferkóval folytattam a mo-torozást, így ő is 1988-1989 között kétszeresromán bajnok lett. 1989-ben én is külföldre te le -pedtem ki a családommal,így azon évben néhány ver -senyről lemaradva csakmásodikok lettünk azössze tettben.A sorozatban 5. országosbajnokságban szerzett elsőhelyezésünk után, bátyám-mal megkaptuk a sport -mesteri címet is, amelyetelvileg már három év utánadott meg akkor a románszövetség. A sikereinknek is kö -szön hetően sok isme rő -sünk és barátunk volt,sokan szerettek volna meg -

ismerkedni velünk, vagyakár tanulni tőlünk. A né -zőközönség, a barátok és acsalád elismerése segített,hogy a negatívumokat fe -ledjük.
– Annak idején kik voltak

azok, akiknek támoga tásá -
ban részesültek?– Sok segítséget kaptunka klubtól és a szak szer -vezettől, de a család támo-gatása és segítsége nél külbiztosan nem jutottunkvolna idáig.Édesapánknak, TóthGyu  lá nak saját műhelyevolt, ahol a munkálatokoroszlánrészét végeztük.Nem tudom, ez mennyireismert, de mi három mo-torral versenyeztünk a tízév alatt, és mind a hármat– a tervezéstől a kivite -lezésig szinte mindent –,sajátkezűleg készítettük. Aműhelymunkákat és az esz -tergálást otthon végeztük,míg a modellezésben és ön-tésben az apósom, Tömös -vári István nyújtott segít-séget. Sógorom, TömösváriLászló akkoriban a szinténnépszerű Pop Floriánnalmotocrossozott, így általaa motocross-versenyeket islátogattuk.

– Egykoron a gyorsasági
motorozás egyike volt azon
sportágaknak, amely idővel
hanyatlásnak indult váro-
sunkban. Milyen okból ki-
folyólag?– Úgy gondolom, hogy amotoros sportok hanyat -lását a sportolók rendszer -váltást követő külföldrevándorlása okozta, így sokversenyző eltűnt a romá-niai csapatokból. Feltéte -lezem, hogy a klubok semfektettek bele sok energiátaz újabb tehetségek felku-tatásába, támogatásába.Öcsémtől hallottam néhányaktuális információt amarosvásárhelyi motor-sportról, emellett a világ -hálónak köszönhetőentöbb egykori versenytár-sammal is tartom a kap -csolatot. 

– Mikor, milyen okból
telepedtek ki Magyarországra?– 1989-ben vándo rol -

tunk ki Magyarországra agyerekeknek szánt jobb ésreménytelibb jövő érde ké -ben, azóta Székesfehé r -váron lakunk.Testvérem, a jelenleg 63éves Gyuszkó 1987-bendisszidált Németországbacsaládostól szintén hasonlóokokból. Ő azóta is Augs-burgban él.
– Miután kitelepedtek,

folytatták-e a gyorsasági
motorozást?– Kitelepedés után abbakellett hagynunk, miveltávol kerültünk egymástól.Újrakezdtük az életünket,és ehhez biztosítani kelletta feltételeket, ami csak sokmunkával volt lehetséges.Magyarországon a mainapig nincs akkora nép sze -rűsége az oldalkocsis mo-torversenyeknek.Fiam, Attila is moto -crossozott, de mivel a tanu -lás volt a fontosabb, a főis -kola megkezdése után abbais hagyta.

– Jelenleg mivel foglal ko -
zik Tóth Attila?– Amióta Magyarország -ra költöztünk, karosszéria -lakatosként dolgozom. Né -hány éve elkezdtem veteránautókat restaurálni, és azó -ta szinte csak ezzelfoglalkozom. A motorsport -hoz annyi kötödésem van,hogy a környékbeli moto -crossosokat segítem amunkámmal, és a motorjaikkipufogóit szoktam javítani.

– Kérem, mondjon néhány
szót a családjaikról...– Feleségemmel, Évával

35 éve vagyunk házasok.Van egy lányunk, Enikő ésegy fiunk, Attila. Enikő2014-ben Dominik kisuno -kám mal örvendeztetettmeg, a fiaméknál 2015-benszületett meg a kis Lilien.Dominik már most imádjaaz autókat, motorokat. Lá -nyom és fiam a győri egye -te men szereztek mene -dzse ri és gépészmérnökidi plomát, ők is a szak-májukban dolgoznak. Gyulának egy lánya van,Gabriella, aki 10 éve mentférjhez. Bátyáméknak a 7

éves Julia és a 10 éves Leahkisunokájuk a büszke sé -gük. Egyébként Gabriella ésférje fogtechnikusok, Né -met  országban tanultak ésdolgoztak egy ideig, jelen-leg Temesváron egy labortvezetnek. 
– Mit várnak a 2016-os évtől?– Legfőképpen egészsé getés boldogságot, vala mint sz-erencsét. Idővel sze retném,hogy minél több unoka tan-uljon meg motorozni... 

Czimbalmos 
Ferenc-Attila

Tóth Gyula és Attila 

Sokan emlékeznek még arra, amikor a 70-es és 80-
as években Maros vá sár hely főtere gyorsa sági-
motorversenyek helyszíne volt, vagy a Hi degvölgy
szomszédsá gá ban fekvő, egykori Ko  por sódomb
melletti területen tartott motocross-versenyekre.
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Székely falu egy svéd kisvárosban 

Ok és okozatAz egyesület a SvédországiMagyarok Országos Szövet-sége általi támogatásokból,a helyi önkormányzat hoz-zájárulásából, a tagok általbefizetett tag díjból és a ren-dezvények bevételeiből tartjafenn magát. Botond másodikéve tölti be ezt a pozíciót, ésazon dolgozik az egyesülettel,hogy a kisváros ezernél na-gyobb számú magyar közös-sége és a tagok szervezettformában ápolhassák a ha-gyományaikat, anyanyelvü-ket és kultúrájukat.  Botondot és feleségét is,mint sok más bevándorlót,egy rokon fogadta. – Mivel nagyon sokan van-nak már kint, szinte mindenkiúgy érkezik, hogy valaki várja- mondta el az egyesület el-nöke. – Engem az motivált,hogy tisztességesen el tudjamtartani a családomat, és emel-lett legyen idő a gyerme -kemre. A svéd munkaadóalapvetően fontosnak tartja,hogy a dolgozó is jól éljen, aharácsoló, kizsigerelő attitűd

ismeretlen számukra - me-sélte az informatikuskéntdolgozó férfi, aki azt is hoz-zátette, hogy a generációrólgenerációra történő kiván-dorlásnak náluk szinte ha-gyománya van, már a maihatvanasok többsége sem asaját szakállára indult el. 
Nehéz a váltásA svédek nem pazarolnak,akkora házat építenek, mintamire szükségük van, és egyhúsz éves autó épp olyan el-fogadott, mint az újabb, egyiksem státuszszimbólum -Ljungbyban a többségi svédpolgár télen-nyáron bicikli-zik. Ezt a fajta mentalitástlassan veszik át a kint élőmagyarok, de a svéd konyhahiába jó, azért a hazai kol-bászt és szalonnát semminem múlja fölül. Hála az üz-leti érzéknek, a környező te-lepülések egyikén valakimegnyitott egy magyar ésromán termékeket árusítóüzletet, valamint van olyanhentes, aki magyaros húsárutkínál. Ez azért is fontos, mert

úgy érzem, hogy mi sohanem fogunk tudni elszakadniaz otthoni konyhától - me-sélte  a hagyományőrzők ve-zetője, aki az üzleti sikereketis fontosnak érzi kiemelni.Több kisvállalkozást és kétvendéglőt is üzemeltetnekLjungbyban magyarok, és acé gek száma egyre nő.
Közösség a közösségben– Építhetnek a közössé-günkre, mert mindenki rá-szánja a pénzt és az időt,hogy megvásárolja azt, amitotthonról ismer - mondtaKupán Botond, akit a számokigazolnak. - A magyar közös-ség ötszáz családot, vagyisjóval több mint ezer embertszámlál, ennek a populáció-nak nyolcvan százaléka er-délyi, hetven százaléka konk-rétan székely. Az egyesületkétszázhatvan tagot számlál,közülük kerülnek ki a kórus,valamint a tánccsoport tagjai,akik székely népviseletbenlépnek fel. Harminc éve ala-kultunk, és először a külföldreszakadt magyarok összefo-

gása volt a cél. Később, ahogynőtt a magyarajkúak száma,úgy vált egyre fontosabbá ésvalóban lehetségessé a ha-gyományőrzés, aminek részea nemzeti ünnepek megüléseis. A Svédországi MagyarokOrszágos Szövetsége fogjaössze ezeket az egyesületeket,pályáz a fenntartási költsé-gekre, és színészeket, zené-szeket hoz ki, szórakoztatnia kint élőket.
Sikeres integráció, 
csökkenő érdeklődésA második, harmadik ge-neráció megszületésével ésa technika fejlődésével a ha-gyományőrzés és a szokásokmegtartása is egyre kevésbéfontos. – Manapság bárki skype-olhat a családjával, digi tv-tnézhet és egy repülőjegymegvásárlása sem okoz gon-dot - magyarázta a csökkenőösszetartás okait Botond. -

Egyszerűen nincs rákény-szerülve a közösség, hogyragaszkodjon a hagyomá-nyaihoz, mert az otthoniakelérhetők a technikai vív-mányok segítségével, más-részt egyre többen vagyunk.A mi kislányunk már svédoviba jár, de otthon magyarulbeszélünk, tehát kétnyelvűlesz, ahogy a gyerekek nagyrésze. Erdélyben látogatjukmeg a nagyszülőket, viszontő már itt van itthon. A ma-gyar irodalmat, a nyelv szép-ségeit is gyakorolhatják azegyesületben, egy idős tanítónéni segít nekik minden má-sodik héten. A vegyes há-zasságokban viszont azanyanyelvünk méginkábbháttérbe szorul, és számom-ra is kérdéses, hogy hosszú-távon mennyi esély van afennmaradására. Akik idejöttek, többnyire hosszútá-von gondolkoznak, nem ter-veznek hazamenni.  B. E.

Szatmárnémetiből indult el Svédországba négy évvel ezelőtt Kupán Botond, aki
ma a Ljungbyban székelő Petőfi Magyar Egyesület elnöke. A kisvárosban több
mint ezer erdélyi magyar él, nagyrészük székely, népviseletben táncolnak, ma-
gyar kolbászt esznek. A közösség története több generációra tekint vissza, mára
azonban minden erőfeszítés ellenére csökken a hagyományok iránti lelkesedés. 


