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Marad minden 
a régiben  Mármint a polgármester-választás módját il-letően, azaz a jelek szerint idén is egyfordulósmegmérettetés után kerül ki a győztes. „A par-lamenti pártokkal való konzultáción azt ta-pasztaltam, hogy túl ingatag az ügy mögöttiparlamenti többség ahhoz, hogy visszatérjünka kétfordulós polgármester-választáshoz" –érvelt Ciolos kormányfő. 

Jégkorongban is volt
aranycsapatunk  

Hajdanán Marosvásárhelyen a jégkorong is azországos élvonalhoz tartozott, mi sem bizo-nyítja ezt jobban mint, hogy a helyi Locomo-tiva–RATA együttese 1950-ben és 1951-benországos bajnoki címet szerzett. A követke-zőkben a jégkorong kezdeteiről és a kétszeresországos bajnok együttesről tudhatnak megtöbb érdekességet.

7. old. // SPORT4. old. // KULTÚRA

FarsangolóA farsang a január hatodikai vízkereszttől hús-hagyókeddig (vegetáriánusoknak szójahagyó-keddig), a nagyböjt kezdetéig tartó időszak el -nevezése; hagyományosan a vidám lakomák,mókás bálok, késelős mulatságok, handaban-dázó népünnepélyek jellemzik.

6. old. // HUMOR

3. old. // VÉLEMÉNY

Jogi Kisokos erdélyi 
magyar fiataloknak A kolozsvári Jogaink Egyesület Jogaink.ro cí-men elérhető magyar nyelvű honlapján térí-tésmentes jogi tanácsokat ad mindenkinek,akit bármilyen hátrány vagy jogsérelem érmagyarsága vagy szimbólumhasználata miatt.Az egyesület Jogi Kisokos címen egy ingyenesnyomtatott kiadványt is megjelentetet.

3. old. // TÁRSADALOM

Marosvásárhely 
a zsebedben  A Marosvásárhely App néven fejlesztett alkal-mazást két fiatal bolyais diák – Ferencz Andrásés Barabási Csongor –, amely Vásárhely lako-sainak életét könnyíti meg, tesz elérhetővéközérdekű információkat. De a háromnyelvűapplikáció a turistáknak is hasznos kellék. Azötletet a Marosvásárhelyi Kulturális Tudo-mányegyetem karolta fel és segítette az indu-lásban.

8. old. // TECHNOLÓGIA

Ozaki, 
az operaház 
japán fantomja

Ozaki, 
az operaház 
japán fantomja

Shinya Ozaki interjút adott a Központnak. A Marosvásárhelyi Filharmónia
karmestere több mint húsz éve dolgozik Erdélyben, de sok időt tölt Ameri-
kában, Magyarországon és Japánban is. A beszélgetés során megtudhattuk
a mestertől, hogy mi a közös a lovaglásban, a pszichológiában és Beetho-
venben. A világjárás nehézségein különleges szemléletmódja segíti át, vá-
laszait is ennek szellemében fogalmazta meg.



KOS: Ha eddig nem figyelt rá, bizonyára feltűnikönnek is egy kellemetlen tény, hogy felszedettegy pár kilót. Ha diétázni szeretne, fontos, hogyfigyeljen arra, hogy elegendő fehérjét, vitamintés folyadékot juttasson a szervezetében. 
BIKA: Időnként szüksége van a szabad levegőnlevő sétára is egyedül. Öltözködése legyen vidám,színes. Gondoskodjon arról, hogy ha emberekközé megy, a legjobb formáját hozza. Tudja, nemszereti, ha folyton kérdezik és kíváncsiskodnak.
IKREK: Észre sem veszi, hogy alig fordít időt apihenésre és a szeretteivel való kapcsolatai ápo-lására. Ez húzódik meg a frusztráltsága mögött.Így hát itt az ideje, hogy egy- két dolgot más fon-tossági sorrendbe rendezzen az életé ben.
RÁK: Ezekben a napokban sok értékes informá-ció birtokába jut. Sajnos olyan is akad közötte,ami kapcsán kiderül, hogy számos rosszakarója,irigyese van. Rájuk nem érdemes energiáját pa-zarolnia.
OROSZLÁN: Egy kicsit túlhajtotta magát azutóbbi időben a munkahelyén. Egy kis pihenés,lazítás csodákat tesz önnel. Ezen a héten legfő-képpen a barátságoknak, az utazásnak és a kap-csolatoknak kedveznek az átvonuló bolygók ha-tásai. 
SZŰZ: Ezen a héten a bolygók konstellációi aztsugallják önnek, hogy ha még független, nagyesély van arra, hogy ezekben a napokban megis-meri leendő párját. Jó üzletet köthet pénzügyekterén, de csak akkor, ha minden apró részletreodafigyel. 
MÉRLEG: Előfordul, hogy olykor ön túlbonyolítjaa dolgokat. Erre most nincs szüksége. Inkább ma-radjon a tényeknél. Törekedjen az egyszerűségre,mert ezzel nagy sikereket érhet el. Egy szórakozásvagy egy kiruccanás kapcsán olyan emberekkelköthet barátságot, akik később üzletfelei lehet-nek.
SKORPIÓ: Apró dolgon összeveszni egy család-taggal teljesen felesleges. Inkább próbáljon megolyan légkört teremteni otthon, hogy mihama-rabb közös hullámhosszra kerüljenek egymással.Valami új dologra vágyik.
NYILAS: Ez egy ígéretes hét a pénzszerzés és abefektetések szempontjából. Az otthoni teendőinem jelentenek különösebb kihívást önnek, fő-képp, ha a családtagok is besegítenek. A munka-helyén is ebben az időperiódusban nagyon nép-szerű.
BAK: A munkahelyén úgy alakulnak a dolgok,hogy ön meg tudja mutatni a nagyfokú szaktu-dását, elmondhatja ötleteit, amelynek köszönhe-tően később új, magasabb státuszba léphet. Ezena héten megtalálja annak a módját, hogyan való-síthatja meg hosszú távú terveit.
VÍZÖNTŐ: Egy közeli ismerőse önhöz fordul ta-nácsért. Olyan ötleteket ad neki, melyekkel hamarel tudja hárítani a problémáit. Amennyiben önszülő, legyen körültekintő a fokozott szigorúságmiatt, mert egy apróság kiválthat egy hatalmasviszályt gyermeke és ön között.
HALAK: A hét során nagy lehetőség kínálkozikfel ön előtt. Akkor tudja jól kihasználni, ha gyorsancselekszik. Ez nem jelenti azt, hogy el kell kapkodnia döntést megfontolás nélkül. Ezen a héten ameny-nyi időt és energiát csak tud, szentelje családjának,mert nagyon hiányzik nekik az ön társasága.

A Nyina a Spectrum 
SzínházbanFebruár 5-én, péntekeneste 7 órakor a Nyina, avagya kitömött sirályok töré-kenységéről című előadáslátható a marosvásárhelyiSpectrum Színházban. Ren-dező: Török Viola. Jegyvá-sárlás a www.biletmaster.rohonlapon, illetve a helyszí-nen naponta 10 és 12 óraközött vagy előadás előtt.Telefonos helyfoglalás a0744-301875-ös számonnaponta 10 és 12 óra kö-zött.
Téli tájak – 
rendkívüli szimfonikus
hangversenyFebruár 4-én, csütörtö-kön 19 órakor a Téli tájakcímű rendkívüli szimfoni-kus hangversenyre várják azenebarátokat a marosvá-sárhelyi Kultúrpalota nagy-termébe. Vezényel: VladAgachi karmester, hegedűnjátszik Francesco Ionascu.Műsoron: Bartók, Soszta-kovics, Mozart művei. Akoncertre a 16-os számúbérletek érvényesek.
Diótörő – jótékonysági
balettelőadásFebruár 19-én 19 órátóla Marosvásárhelyi NemzetiSzínházban a Kemendi LiaErzsébet és Károly által ve-zetett Arabesque balett-együttes előadja Csajkov -szkij Diótörő címűme se balettjét. Az előadás aOne Up kampány főesemé-nye. A jótékonysági rendez-vénnyel az Együtt a rákosgyermekekért Egyesületettámogatják. A belépés díj-talan, adományozni a hely-színen lehet.
40 év a forma világábanGyarmathy János szob-rászművész nyit a fenti cím-mel egyéni kiállítást. A tár-latnyitóra február 4-én,csütörtökön délután 5 óra-kor kerül sor a marosvásár-helyi Kultúrpalota földszintigalériáiban. A művészpeda-

gógusként is sikeres szob-rász négy évtizedes alkotó-tevékenységét Mircea Olivműkritikus, Mana Bucur, aKépzőművészek SzövetségeMaros megyei fiókjának el-nöke és Nagy Miklós Kundművészeti író méltatja. Amegnyitón közreműködikSzékely Levente és művé-szeti középiskolás diákjai-nak egy csoportja.
Szamár-sziget 
szellemkatonái – 
vándorkiállításSzamár-sziget szellemka-tonái címmel nyílt multimé-diás vándorkiállítás amaros vásárhelyi várbanmű ködő történelmi és régé-szeti múzeumban. A KülsőMagyarok Kisebbségkutatóés Médiaszolgáltató Kft. ki-állítása az első világháborúszerbiai hadszínterén, azosztrák-magyar hadseregkötelékeiben harcoló mint -egy 80 ezer hadifogolynakállít emléket. A hadifoglyoka balkáni halálmenetet kö-

vetően Asinara szigetére(Szamár-sziget) kerültek,azonban a nem megfelelőellátás miatt a háború végétcsak mintegy hatezren ér-ték meg. A kiállítás alkotóivégigjárták az egykori ha-difoglyok útját. A tárlattörzsanyaga az út során ké-szült felvételekből, illetvekorabeli képekből áll össze,és a hadifoglyok felszerelé-séből és személyes tárgyai-ból megmaradt emléktár-gyakkal, illetve az általukkészített műalkotásokkalegészül ki.
A Vadárvácska 
alkotótábor kiállításaA 11. bucsini Vad -árvácska alkotótáborbankészült munkákból nyílt ki-állítás még megtekinthetőa Bernády Ház földszintitermében. A kiállított fest-mények, szobrok a MártonÁron-emlékévhez kapcso-lódva a 120 éve született er-délyi püspök lelkületét,szellemiségét idézik meg.
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A megjelent írások nem fel tét lenül
a szer kesz tő ség véle ményét tük -
rözik!  // Szer kesztőségünk fen-
ntartja a jo got, hogy a be érkezett
le velek és más féle írások köz -
léséről döntsön. // Kéziratokat
nem őrzünk meg és nem küldünk
vissza!
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Mármint a polgár -mester-választás mód-ját illetően, azaz a jelekszerint idén is egyfor-dulós megmérettetésután kerül ki a győztes.„A parlamenti pártokkalvaló konzultáción azttapasztaltam, hogy túlingatag az ügy mögöttiparlamenti többség ahhoz, hogy visszatérjünk a két-fordulós polgármester-választáshoz. A pártok ugyannem zárkóznak el a polgármesterek és a megyei tanács -elnökök megválasztása módjának megtárgyalásától, atöbbség azonban nem tartja jó ötletnek, hogy ezek atárgyalások most, a választás előtt történjenek meg,el kell ezeket halasztani a kiszámíthatóság biztosításaérdekében" – érvelt Ciolos kormányfő.   Pedig a PNL igen-igen szorgalmazta a jogszabálymódosítását mind Johannisnál, mind a miniszterel-nöknél. Tették arra hivatkozva, hogy nálunk jogszabályezt nem tiltja, bár jobb házaknál, azaz konszolidáltnakmondott demokráciákban nem szokás menet közbenváltoztatni a játékszabályokon. Bár korábban úgy tűnt,lesz támogatója a liberális kezdeményezésnek, végüla PSD keményen kiállt elutasító álláspontja mellett.Így mindössze a Traian Basescu egykori államfő vezetteNépi Mozgalom támogatta egyértelműen a változtatást.  Az RMDSZ kezdettől ellenezte a jogszabályliberálisok által kívánt irányú módosítását. Az általukmegszerezhető mandátumok mintegy tíz-húsz száza-léka múlik azon, hogy egy- vagy kétfordulós lesz a pol-gármester-választás, mivel a második menetre rend-szerint magyarellenes koalíciók alakulnak az állvamaradt RMDSZ-es jelöltekkel szemben. Most, hogy elhárult a módosítás veszélye, az RMDSZmég reménykedik, hisz első látásra növekedni lát-szanak esélyei az olyan billegőnek mondott nagy -városokban, mint mondjuk: Marosvásárhely vagy Szat-márnémeti. Csakhogy mennél nagyobbaknak tűnnek,vagy tüntetik fel az esélyeket, annál nagyobbak azelvárások, s annál nagyobb a csalódás, ha végül el-marad a győzelem.  Érthető, hogy a politikai pártok a hatalmat akarják,mert csak annak birtokában lehet esélyük, lehetőségükelképzeléseik megvalósítására. Egy etnikai kisebbségesetében azonban elvárásainkat illene a lehe tő -ségeinkhez igazítani. Például a település aktuális et-nikai arányainak megfelelő választási eredményelérését célként kitűzni. Igaz, hogy ez feltétlenül szükségessé tenné az össze-fogást. Aminek megteremtése a politika feladata lenne.

MONDOM A MAGUNKÉT |

Szentgyörgyi László

Marad minden a régiben  

A Jogi Kisokos szerzői:Takács Kató Katalin, Kis Jú-lia, Bitai Tünde és Silye At-tila ügyvédek, jogászok a Jo-gaink Egyesület tagjai. Aszerzők elmondása szerinta kiadvány fő célja a fiatalokjogi nevelése. Kis Júliának ésTakács Kató Katalinnak ko-rábban megjelent egy ha-sonló könyve Jogaink Romá-niában magyarul címmel,amely kissé komplexebb amostani kiadványnál. Ennekkapcsán szü letett aztán azötlet, hogy szükség van ki-mondottan fiataloknak szó -ló jogi kiadványra. A szerzőktől megtuduk,hogy elengedhetetlenek ajogi alapismeretek ahhoz,hogy normálisan éljük hét-köznapjainkat. Az emberekaz alapvető jogi tudásnak ishíján vannak, és ez sebez-hetővé teszi őket. A jog vi-lága nyilvánvalóan sokkaltágabb annál, hogy egy ilyenkönyvben akár csak a felszí-nét is megkapargassák, deaz alapvető, legfontosabbszabályokat próbálták ért-hető formában összefog-lalni.
Mit jó tudni, 
ha megállít a rendőrA fiatal ügyvédek munká-juk során tapasztalták, hogya fiatalok nem rendelkez-

nek alapvető jogi ismeretek-kel. Ez nagy hiányosság,amin elsősorban úgy pró-bálnak segíteni, hogy ma -gya rul, közérthető nyelve -zeten adnak közzéin  formációkat. Ezeket a tud-nivalókat különböző te  rü -letekről válogatták, amelyekkel gyakran talál-kozhatnak az olvasók: csa-ládjog, munkajog, büntető-jog. De olyaninformációkat is ta-lál benne az érdek-lődő, mint például mitjó tudni, ha megállít arendőr, de internetfelhasz-nálási tudnivalókat is meg-osztanak. A 12 fejezetre ta-golt kiadvány elsősorbanfiataloknak szól, de a szer-zők szerint mindenki találbenne olyan jogi informáci-

ókat, amelyeknek hasznátveheti. 
A Jogi Kisokos nem 
helyettesíti a törvények
megfelelő tanulmányo-
zását

A Jogi Kisokos nem he-lyettesíti a törvények meg-felelő tanulmányozását, detámpontot 
adhat a további kutatások-hoz. A kis kötet szerzőinektervei közt szerepel a kiad-vány minél szélesebb körűnépszerűsítése és terjesz-tése. Azt szeretnék, ha minéltöbb erdélyi magyar fia-talhoz eljutna ingye-nesen. Elsősor-ban aziskolákon ke-resztül próbál-ják elérni a cél-közönséget, de anagyobb erdélyi vá-rosokban tartottkönyvbemutatókon is.Ilyenre került sor leg-utóbb Marosvásárhelyen. 

Nemes Gyula

A Jogaink Egyesületet kolozsvári fiatal ügyvédek alapították azzal a céllal, hogy
az erdélyi magyar embereket olyan alapismeretekhez juttassák, amelyek jogaik
gyakorlásához szükségesek. A Jogaink.ro címen elérhető magyar nyelvű hon-
lapjukon térítésmentes szakmai tanácsokat biztosítanak mindazoknak, akiket
bármilyen hátrány vagy jogsérelem ért a magyarsága vagy anyanyelve, esetleg
szimbólumhasználata miatt. 2015 novemberében a Jogaink Egyesület Jogi Kis -
okos címen egy ingyenes nyomtatott kiadványt is megjelentetett, amellyel az
erdélyi magyar fiataloknak szeretnének segíteni alapvető jogaik elsajátításában.
A kis könyvecskét a közelmúltban Marosvásárhelyen is bemutatták. 

Jogi Kisokos erdélyi 
magyar fiataloknak 

Kis Júlia, Silye Attila és Takács Kató Katalin



– Mert boldoggá tudomtenni az embereket. Nagyonbonyolult a boldogság állapo-tába kerülni. Ebben a pillanat-ban boldog vagyok, mert ahelyzetre koncentrálok, és nema jövőről álmodozom. Szabadvilágban élünk, tehát képzeleg-hetünk arról, hogy jobbak le-szünk, mint Mozart. De nézzüka realitást: ha ennyire messziregondolunk, nincs híd, ami a je-lent összeköthetné a céljaink-kal. Azért lesz olyan sok mű-vész öngyilkos, mert elvesztika reményeiket, amik eleve túl-zóak és semmi közük a való-sághoz.
– Ön is sikeres a munkájában,

valahogy mégiscsak eljutott ide.– Sosem volt célom sikeres-nek lenni. Amikor díjat kapok,nyakkendőt veszek, elmegyekérte, de másnap felkelek, ésugyanaz az ember vagyok.Nagy nyomást jelentene adíjak nak és a sikerességnekmegfelelni. Én teszem, amittennem kell, és az ad egyfajtaszabadságot, hogy nem én íté-lek, hanem a közönség. Ám eztpróbálom kizárni. Nagyon sokember jár a koncertjeinkre, ésmindnek más a véleménye. Haminden visszajelzésre odafi-gyelnék, akkor állandó lelkihullámzásban lennék attól füg-gően, hogy jót vagy rosszatmondanak a munkámról. Meg-teszem, ami tőlem telik, a többimár nem az én kezemben van.Olyan ez, mint a pénzérme kétoldala. Megtudod mondani,hogy a pénzérme jó vagy rossz?Nem, mert az egyben tartal-mazza mindkét oldalt, így nemtudod megítélni, hogy maga azérme jó, avagy rossz. 
– Azt meg lehet ítélni, hogy a

zeneoktatás jó-e a gyerekek szá-
mára?– Külön kell választani ahangszeres gyakorlást a zene-hallgatástól. Általában a gyere-keknek nincs szükségük tech-nikai értelemben oktatásra,tehát játszani egy hangszeren,megtanulni kottát olvasni ésmegérteni a komponálás alap-jait. Ez azoknak a gyerekeknekfontos, akik zenésznek készül-nek. Ám a gyerekkori zenehall-gatás segít megtanulni élveznia zenét, ami intenzív koncent-rációt igényel. Amikor gyerek

voltam, félelmek, fájdalmak ésaggodalom nélkül hallgattamzenét, ennek az ismerete voltaz értelme annak, hogy a szü-leim megmutatták nekem aklasszikus lemezeiket.
– Miért döntött úgy, hogy zon-

gorista helyett karmester lesz?– Gyerekként elmentem egykoncertre, amit a későbbi mes-terem, a világhírű Seiji Ozawavezényelt, és nagy benyomásttett rám, amit ott láttam. Habára karmester is zenész, az életetöbbnyire irodai munkából áll.Amit a színpadon látni, az csaknéhány pillanata ennek. Túl-nyomórészt kottát olvasok, észenetörténeti kutatásokat vég-zek. Van ugyan egy zongorám,amin néha játszom, de nemszórakozásból, hanem azon el-lenőrzöm a hangokat. Ezen kí-vül a munkám része a pszicho-lógia is, hisz minden zenekarmás, különböző kulturális hát-térrel, különböző összetétellel,megvan a saját lelkülete, szel-lemisége. A hagyományaikatnem változtathatom meg, demeg kell találnom az utat hoz-zájuk és ebben a kommuniká-cióban eszköz a pszichológia.Ahogy a lovaglásban együtt kellmozogni a lóval, átvenni a rit-musát, alkalmazkodni hozzá. Aszabadidőmben pedig egyálta-lán nem hallgatok zenét, szük-ségem van a csendre. Az eme-leti lakásom annyira csendes,hogy néha rémisztő, egy han-got se hallani. Olyan vagyok,mint az operaház fantomja.
– Miért játszanak filmzenét a

Filharmóniában, mint a Star
Wars vagy a James Bond betét-
dalai?– A bérlettel rendelkezők ál-talában a klasszikus zene ked-velői. De nagyon sok ember so-sem látott filharmonikusze nekart, nem érdekli a ko-molyzene, nekik szólnak ezeka modernebb előadások. Nyi-tottnak kell lennünk, gondol-junk csak arra, mekkora bot-rány kerekedett abból, amikorQueent játszottak a londoni fil-harmonikusok! Az a változás

pillanata volt, hisz azelőtt csakklasszikus zenét játszottak, ki-vételes társadalmi helyzetűembereknek. A tradíciókhozcsak akkor érdemes ragasz-kodni, ha hasznosak ma is. Pél-dául régen óriási különbségvolt a férfi és a nő megítéléseés feladatai között. A férfi meg-tehette, amit akart, a nő otthonmaradt. Ez ma már nem mű-ködik, tehát a tradíciók egy ré-sze fölöslegessé vált.
– Azt mondta, hogy minden

zenekarnak megvan a maga lel-
külete, szellemisége. Igaz ez a
zeneszerzőkre is? Hallhatók a
szellemiségbeli különbségek a
zenéikben?– Hogyne! Ezért tanulunkannyit a kulturális háttérről, aszerzők nyelvéről, a történelmiés vallási körülményeikről. Azene más volt a francia forra-dalom vagy az ipari forradalomelőtt. Beethoven zenéje nagyonmasszív, sűrű, és mindig szen-vedéssel kezdődik, úgy halad avégkifejletben bekövetkezőboldogság felé. Az ő álma azvolt, hogy az embernek ha-talma van megváltoztatni a dol-gokat, mert ő közvetlen az ipariforradalom után született. Eb-ben az időszakban az emberekhittek abban, hogy megtudjákváltoztatni a világot. A roman-tika szerzői valamivel kese-rűbb, depresszívebb zenéket ír-tak, mert ők már csalódtak atechnikában és az ember hatal-mában. Napóleonig sokkal ke-véssé voltak fontosak a határokés a nemzetiség kérdése. ÁmDvorak vagy Csajkovszkij mű-veiben már megjelennek ezeka motívumok.

– Ezek szerint a zene reagál
a körülményekre.– A zene üzenet a szerzőtőla hallgatónak. Az emberekmegértik a zene üzenetét, ér-zéseik, gondolataik támadnaktőle. De a zene is megérti őket,hisz arról mesél, hogy mit éltekmeg az emberek abban a kor-ban, amikor a mű íródott. 

Bodnár Erika
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Ozaki, az operaház
japán fantomja

Több évtizede vezényli a Marosvásárhelyi Filharmónia zenekarát Shinya
Ozaki. A japán származású karmester elmesélte, miért követi a zen taní-
tásait, miért szenvedés a zeneművész sorsa, és miért nem érdekli a siker.
Markáns véleménye van a zeneoktatás szükségességéről, egy botrányos
koncertről, és elmondta miért ő az operaház fantomja.

– A TEDx előadásá-
ban a zenről beszélt
mint egy olyan szem-
üvegről, amin keresztül
szemléli a világot. Mit je-
lent a zen önnek?– Fontos leszögezni,hogy ez nem egy vallásvagy filozófia. Mi nemhiszünk semmiben, ezegy szemléletmód, amia jelenre koncentrál. Ajövőről nincs miért gon -dolkozni, mert nemtudjuk, hogy élünk-e, ésha igen, miért élünkholnap. Nem érinthet-jük meg a jövőt, tehát ezcsak illúzió. A múlttalmérgezed magad, mertáltalában arra gondolsz,hogy ki mit mondottvagy tett ellened. Ha él-

vezni akarod például azenét, a jelenben kelllenned, és ezzel a kon-centrációval bármilyenproblémát meg lehet ol-dani. Ám ez kizárólag apublikum privilégiuma.
– Ezt hogy érti?– Zenét játszani egy-fajta szenvedés, gondol-junk csak Beethoven ar-cára, amin az látszik,hogy ő minden ízébenzenész. Művészként kü-lönösen nehéz boldog-nak lenni. Minden napórákat gyakorolnod kellegy pillanatért, néhánytökéletes másodpercért.
– Akkor miért csi-

nálja?

Sosem volt célom sikeresnek
lenni. Amikor díjat kapok,
nyakkendőt veszek, elmegyek
érte, de másnap felkelek, és
ugyanaz az ember vagyok. 



derekán elterjedt reneszánszdíszítményeket, feliratos ka-put, ajtókat, cí meres ajtóke-reteket készítettek. A „cifrázatos” ajtók táblásbetéteire virágmotívumokat,címert és évszámot festettek(1598, 1651). A kőbe faragott ajtók, ab-lakok keretein évszámok(1598, 1648), családi címe-rek (1670), vagy iniciálék(B.M. 1598, A.B. 1648, A.B.1668) és feliratos emléktáb-lák vannak 1519, 1559, 1648,1657, 1670, 1677, 1683,1691-ből való évszámokkal. Ugyancsak a fent megne-vezett szerző, KeresztesGyula magyarázza, hogy ezekaz évszámos emléktáblák akastély építési szakaszait, to-vábbá a javítások idejét jelzik,és ugyanakkor örökítik a kas-tély történetét. A nagykaputömör kapuszárnyára a csa-lád címerét faragták ki. Nem lenne teljes, ha akőtáblákon lévő feliratokközül nem közölnénk egy-néhányat:- az öregtoronyhoz csatla-kozó épületszárnyban:
GEORGIUS 

SERENISSIMARUM: REGE
VESTATUM CONSILARIUS
NAGY KÁROLY, RESTAURA-
VIT AC REFORMAVIT CE-
LIEM SUBSTITUM CON 
CAMERAVIT ANNO 

DOMINI 1659(a rövidítések feloldva)- az öregtorony bejáróaj-taja felett:

NULLA IN AMICITIA
FESTIS MAIOR QUAM

ASSENTATIO- a kápolna bejáróajtaja felett:
HONESTA FAMA 
ALTERUMM

PATRIMONIUM 
A. B. 1648- az öregtorony tetőzeténekcsúcsán lévő, bádogból készí-tett zászlón:

A. B. 1668- a bástyán lévő két kőtáblán:
DEO AUXILIANTE

PROPUGNACULUM HOC
EX FUNDAMENTO
CUVARIT EXTRUI 
ALEXIUS DE BET

HLEN ANNO DOMINI
1675

DEO AUXILIANTE
PROGUGNACULUM HOC

EX FUNDAMENTO
CUVARIT EXTRUI
ALEXIUS DE BET

HLEN ANNO DOMINI
1691- a bejárattól balra eső szárnyon:

ALEXIUS BETHLEN CEL-
SISIMUS PRINCIPIS

TRANSILVANIAE 
CONSOLIARIUS 
AC SUPREMUS 
COMITATUS

SZOLNAK ITERQUE EX
FUNDAMENTO

EREXIT 1683

A megsemmisült 
épületrészekA falun keresztül folyó Dá-nos-patak hídján elhanya-golt út vezet át a fákkal sű-rűn benőtt dombonemelkedő, megközelítőenszabályos négyszög alap-rajzú, sarkain egy-egy olaszrendszerű bástyával meg-erősített várkastélyhoz. Bástyái közül ma már csakkettő áll, a délkeletinek a bel-sejébe épített nyolcszögletűtornya maradt meg, a dél-nyugati teljesen elpusztult.Az egykor támfalakkal ismegerősített déli falban, adélkeleti sarokbástya vé-delmében egyszerű kapuvezet a téglalap alakú zártudvarba. Még láthatók reneszánszajtó- és ablakkeretei, leg-felső emeletének boltívesablakai között színezett, ala-bárdos katonákat ábrázolódomborművei, alatta ágyú-lőrései és kulcslyuk alakúlőrései és kis figyelőtornya.
A kastély belső 
berendezése korhű voltA díszes szalonokat fénye-zett és festett bútorok, falbaépített almáriumok, kárpi-tok, szőnyegek és színes szőt-tesek tették hangulatossá. Károlyi Klára ágya fenyő-fából – olajfestékkel festve,díszítve – készült, monog-ramjával és az 1578-as év-számmal ellátva. A termek falaira függesz-tett családi portrék arckép-csarnokként sorakoztak. Asok felhalmozott kincs mel-lett nem hiányzott a könyvsem. A könyvtár és a családilevéltár az öregtorony elsőemeletén kapott elhelyezést. Bethlen Farkas történetíró,a könyvnyomtatás kezdeti ko-rában, nyomda felállításátkezdeményezte könyvénekkinyomtatása végett. Tervéttestvére, Bethlen Elek Seges-váron valósította meg 1683-ban, és nyomtatta ki Farkashistóriás könyvét.
Az őrség szobáiKiss Gábor, az Erdélyi vá-

rak, várkastélyok című mun-kájában említi, hogy lakóto-rony nyugati oldalához a XVI.században kétszintes épület-szárnyat építettek néhányszobával, emeletén alacsonyhengeres lá-bakon állóíves, árká-dos folyosó-ival ellátotttornáccal,és fedett,k ő b á b o slépcsővel. Az emele-ten lakószo-bák, a földszintengazdasági célo-kat szolgáló helyi-ségek helyezkedtek el. A bejáratkét oldalán épült helyiségek ta-lán az őrség szobái lehettek. A keleti szárny emeletét aszokásoknak megfelelően azebédlő és a hálószobák, a föld-szintet a cselédség szobái, azészaki oldalát pedig a konyha,kamra és egyéb gazdasági he-lyiségek foglalták el. Az északi falban egy donga-boltozatos ajtó vezet ki a kas-tély mögötti hatalmas parkba. 
A Bethlen-féle 
kultúrreprezentációKeresztes Gyula a Marosmegyei kastélyok és udvar-házak című könyvében vilá-gít rá arra, hogy a várkastélyépítésénél nemcsak a kénye-lemre és a védművek bizton-ságára törekedtek, hanem akastély díszítésére is nagygondot fordítottak. Ezen a téren a Bethlen csa-lád kultúrreprezentációra valótörekvése mutatkozott meg. A gótika és a reneszánszdíszítőelemei harmonikusanmegférnek egymás mellett.Gótikus ajtó, reneszánsz ab-lakkeretek, párkányok, címe-rek, vasrácsok, faragott ge-rendákra padoltmennyezetek mind a kastélypompáját emelték. A tömör,egyszárnyú faajtók régi góti-kus formákat mutatnak, ko-vácsolt vasalással. 
Az évszámos emléktáblák
és a címerekA belsőkben a XVI. század
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(folytatás előző lapszámunkból)
Ahogyan azt már részben említettük, Segesvártól
délnyugatra, a Dános-patak partján, minden úttól
távol található Keresd, a „jelentéktelen falu”, és Er-
dély talán legszebb várkastélya, dombok között
meghúzódva, hatalmas fákkal körülvéve. A várkas-
tély annyira elrejtett, hogy védőműveire sohasem
volt szükség, és a helybeliek szerint innen nyerte
nevét a „meglelhetetlen” kastély is…

Az elrejtett és meglelhetetlen várkastély

- az árkádos tornác falánlévő felirat:
FATUM CONSILIARUS V

NAGY
SUA CLARA DE NAGY

KAROLY RESTAURAVIT
AC REFORMA

CELIMQ SUBSITAM
CONCAMERA

ANNO DOMINI 1559- az öregtorony egyik ro-zettás ablakán:
M. B. 1598- a bejárattól balra esőépületszárny egyik faajtóján:Bethlen címer és: 
A. B. 1648- egy kőtáblán háziáldás ésa Bethlen és Kemény családcímere. A felirat szövegét LukinichI. monográfiája után közölteH. Takács Marianna:

Legyen e szent Isten
E háznak oltalma

Ellensége ellen 
győzhetet

len Bethelen vára
Minden veszedelmét

fordít
Tsa áldásra

Az benne lakóknak 
bőséges
Hasznokra

1657A vár udvarán virágoskert,a kastély körül nagy angol-kert terült el. Nem hiányzottbelőle az ötszögletű alap-rajzú nyári pavilon, melynekfalát festett képekkel díszí-tették.
(befejező rész a következő

lapszámunkban)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor
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Régebb a párválasztásidőszaka és egyben fontosesküvői szezon volt a far-sang, mivel a húsvéti böjtidőszakában már nem sza-badott esküvőzni. Erre utalaz ünnepnapok elnevezéseis, például a vővasárnap –farsangvasárnap az ifjú férjaz após kontójára fogyasz-tott, de egyes pofátlan,csóró vejek ennek mintá-jára bevezették a vőhetet,vőhónapot, vőévet is. A fal-vakban a legények szervez-ték a bálokat. A lányok, ro-konaik közvetítésével,bo  krétát adtak a kiszemeltcsumpáláknak, aki a far-sang végén, mutuális lájko-

lás esetén (amikor neki isbejött az agrárbige) a ka-lapjára tűzte amazt, már-mint a csokrétát, ami azt azüzenetet kódolta, hogy„este gyüvök, nefűrgyéle!”.A báli szezon és táncmulat-ság lényege az eljegyzésvolt, no meg az, hogy min-denki vedelt, mint a kefész.A farsangi karnevált,eme jobbára jelmezes,tinci-táncis össznépi ökör-ködést mindig a húsvétotmegelőző 47. napon tart-ják, s mivel a húsvét moz-góünnep – a tavaszi nap-éjegyenlőséget követő elsőholdtölte utáni vasárnap ahúsvét, de erről bővebben

majd húsvétkor –, értelem-szerűen a karnevál is az. Acarnevale kifejezés a latin„carne” (hús) és a szinténlatin „levare” vagy „vale”(elhagyni, búcsúzni) szavakösszekapcsolásából jöttlétre, jelentése: „búcsú, bú-csúzás a hústól”; arabul pa-hush, ami a magyar „pá,hús”-ból jön.A farsang, illetve a kar-

nevál Németországban isoltári buli, valójában tőlükvettük át; a mohácsi busó-járás is egy régi, tizenhete-dik századi bajor szokásbólered: telente nem lehetettsót bányászni, mert befagy-tak a sóbányák lejáratai, ígytél végére elfogyott a ház-tartásokban a só, és a fér-fiak, jobb híján, lehajtott fő-vel végigmeneteltek afőutcán – ez volt az úgyne-vezett „bús sójárás”. De ezmár a múlté! Ez évben ishatalmas utcai karneváloklesznek szerte Németor-szágban, és a Központ meg -szerezte az idei Kölni Kar-nevál – lehetséges –for gatókönyvét, amelyet azalábbiakban ismertetünk:
17:00 óra: Ich bin Mig-ransch, kein Pischkota! – amarosvásárhelyi Gruppen-Hecc társulat vendégelőa-dása
19:00 óra: Ünnepélyesmegnyitó, melyen a köszön-tőbeszédet a migránsok tisz-teletére burkajelmezt öltőnémet kancellár, FarsangélaMerkel mondja, majd átöl-

tözik, és viccből hozzámegya szelfipajtásához
19:30 – Vége a beszéd-nek, a jobbára fiatal nőkbőlálló tömeg elkezd jóked-vűen bulizni
19:40 – Vége a jókedv-nek, mert a jobbára mig-ránsokból álló férfiközön-ség elkezdi molesztálni acsajokat, belenyúlnak tás-kákba, pénztárcákba, mell-tartókba, bugyikba
19:45 – Vége a molesztá-lásnak, mert cselből csupacselgáncsozó, bokszoló,súly emelő, kézilabdás, vízi-pólós lányokat csődített egybogba a kölni városvezetés,és aki csak egy ujjal is hoz-zájuk nyúl, azt úgy verik po-fán, hogy a takony menetetvág a nyakán
20:00 – Vége az egész-nek, mert megjelennek apolicájok, és a csajokatrendőrségi dubákba tusz-kolják, hiszen mégse néz-hetik szó és tett nélkül,hogy  az agresszív Brünhil-dák bántalmazzák a sze-gény migránsokat!

Molnár Tibor

Farsangoló
A farsang a január hatodikai vízkereszttől húsha-
gyókeddig (vegetáriánusoknak szójahagyóked-
dig), a nagyböjt kezdetéig tartó időszak
el nevezése; hagyományosan a vidám lakomák,
mókás bálok, késelős mulatságok, handabandázó
népünnepélyek jellemzik. Csúcspontja a karnevál,
hagyományos magyar nevén „a farsang farka”, va-
gyis a farsangvasárnaptól húshagyókeddig tartó
utolsó három nap, ami – nagy hepajkodások köze-
pette – valójában télbúcsúztató is. Székelyföldön
máig élő népszokás, hogy ha a búcsúztatás dacára
a tél mégse lenne hajlandó távozni, a másnapos le-
gények hamvazószerda hajnalán furkósbotokkal
verik ki a faluból. 



Mi volt a titka 
a csapatnak?Elsősorban a kiválóösszjáték. Az Incze test vé -reknek erős kezük volt,hiszen apjuk pékségébendolgoztak, ahol a munka ki-formálta, edzette a csuklót,a kart. Gabi mindig rávittea korongot az ellenfélre,emellett elszántan táma -dott és nagyon technikáshokis volt. Paci volt az ész,ő gondolta ki a taktikát, desokszor egyéni bravúrokatis végrehajtott, ami nem

egy esetben góllal vég ző -dött. Tuka kiválóan kor cso - lyázott, távolról pre cízenlőtt, de főleg a vé de lembenjeleskedett. Az a tény, hogya jégkorongot barátokkéntkezdték és folytattáksokáig, olyan összhangotteremtett az együttesben,hogy azt öröm volt látni. Külön köszönet a fény -képekért a csíkszeredaiszületésű, de marosvá sár -helyen élő 76 éves dr. BiróAntal (Toni) hétszeres or -szá gos bajnok és válogatottjégkorongozónak. 

Mikor kezdődött 
a jégkorongozás
Marosvásárhelyen?A jégkorongot a Csíksze -redából a marosvásárhelyiKereskedelmi Líceumbakerült Eugen Telea diák hon-osította meg, de szer vezettformában először 1935-benjátszottak a Li getben, azegykori „Gödörben” (a maisportcsarnok helyén), aholjégpályát léte sítettek. Min-dezt Aurel Rațiu könyvébőlis tudhat juk, amelyet a helyisport történetéről jelen-tetett meg 1997-ben. Hajdanán kemény telekvoltak, így novembertőlmár  ciusig hokizhattak,mind amellett, hogy nemvoltak kötelező edzések:aki tudott, az eljött délután,vagy amikor ideje volt erre. A korabeli szokásnakmegfelelően és elfoglaltsághiányában a nyári sportá-gak megszállottjai télenkor csolyát húztak a lá -bukra, s jégkorongoztak,így rövid időn belül ügyeshokisokká formálódtak. 1936-ban már két helyicsapat vesz részt az Orszá-gos Ligában (Mureșul ésMSE) és 1938-ban, illetve1940-ben a tabella bronz -érmes helyezéseit szerzikmeg, két vállra fektetve anagynevű csíkszeredaiakatés gyergyóiakat is. 
A jégkorongozók 
más sportágakban 
is remekeltekA negyvenes évek má-sodik felében, a legtöbbsportágban Maros vásár -hely től tanultak a bukarestisportolók. Nem csoda, hisza legtöbb remek sportem-ber több sportágban is je-lest alakított, sőt válogatottszinten is űzték: FülöpGyörgy (úszás, vízilabda,kosárlabda), Publik Antal(labdarúgás és jégkorong),Naşca Petru – Pepi, DeákGyula (úszás és vízilabda)stb. – mondta el a minap la-punknak Zajzon Pál egy korikosárlabdázó, labdarúgó. Az Incze-testvérek (I.Gabi, II. László – Paci, III.

Tuka – labdarúgás és jégko-rong) messze a legjobbakvoltak abban az időbenRomániában, olyan fölén-nyel vezették a jégkorong-bajnokság találatszerzőlistáját, hogy a többiek megsem tudták őket közelíteni.  
Mikor volt a vásárhelyi
jégkorong aranykora?1950-ben végre Maros -vásárhelyre került a baj -noki cím. 1950. január 10–18-a között megtartottbrassói döntőt a maros -vásárhelyi RATA nyertemeg, miután 15-0-ra győztele a segesvári CFR-t, 6-1-rea ploiești Petrolult, majd azelődöntőben 3-3-ra játszotta csíkszeredai IPEIL ellen,majd 5-1-re verte a brassóiSteagul Roșut, így országosbajnok lett. 1951-ben a január 10–14-e között a Csíkszere dá -ban megrendezett országosbajnokságon a nyolc részt -vevő közül a Locomotiva–RATA diadalmas ko dott: 16-0-ra verte a galați-iLoco motivát, majd 6-1-re abukaresti Partizanult, aztána döntőben 4-2 arány banhengerelte le a csíksze redaiIPEIL együtte sét, így újraországos baj nok lett.  
Kik voltak az akkori
aranycsapat tagjai?A következő játékosokatezres ünneplő tömeg vártahaza a nagyállomáson 1950-ben: dr. Bíró József, KulcsárErnő, Togănel Teofil, InczeII. László (Paci), dr. Fenke I.Ferenc, Incze III. József(Tuka), Kocsis Béla, Fábián,Szabó és Bíró Sándor. InczeI. Gabit a döntőn eltiltás mi-att nem vehetett részt.1951-ben a Locomotivaelőnevet is felvevő RATAkeretében Mártonfi, Ritz,Kerekes István, Magos An-dor és Nagy „Pocó” Gáboris helyet kapott. 1951-ben a válogatott -ban helyet kapott Incze I.és II., dr. Bíró és dr. Fenkeontották a gólokat, 1952-ben pedig egy gólon múlotta bajnoki cím. 

Miért nem lettek
sportmesterek az 
aranygeneráció tagjai?A háború után 1945-benbeneveztek a Román Kupamérkőzés-sorozatába, amit1946 január 5–7-e közöttmegnyertek Csíkszere dá -ban, de az 1948-ban Ma ros - vásárhelyen megszer ve zettbajnokságot el veszí tették,másodikok lettek. 1948-banPrágában volt a világbajnok-ság, ahol a román válogatot-tban a két Incze testvér, Paciés Gabi szerepelt, akik az Aosztályos labdarúgó bajnok-ságban is kiválóan szerepel-tek. 1950-ben, már a szak-szervezeti pénzzel istámogatott RATA csapatával,Brassóban nyertek bajnok-ságot, 1951-ben is elsők let-tek a Locomotiva–RATÁ-val.Akkor az volt a szabályzat,hogy ha egymás után hárombajnokságot nyernek, akkorsport mesteri címbenrészesülnek, de harmad-szorra ez nem sikerült, ígynem jött össze a cím megsz-erzése. Az „aranycsapat”végül 1954 után, pénzhiánymiatt meg szűnt. 
Mi történt ezután 
a játékosokkal?Incze I., Incze II., InczeIII., Togănel és dr. Bíró Jó -zsef Csíkszeredába, BiróSándor a bukaresti Dina -móhoz, majd Incze III. Csík-szeredából a CCA-hoz, akésőbbi Steaua elődjéhezkerült. Később Incze Pacihokiedző lett a helyi Di-namónál. Marosvásárhe-lyen megalakult a Spartac(a Locomotiva–RATA utód -ja), majd a Constructorulcsa pata, amelyekben, hanem is a régi színvonalon,de tovább folytatódott ajégkorongozás, viszont a jóeredmények elmaradtak. 
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Jégkorongban is volt aranycsapatunk
Hajdanán Marosvásárhelyen a jégkorong is az or -
szá gos élvonalhoz tartozott, mi sem bizonyítja ezt
jobban mint, hogy a helyi Locomotiva–RATA
együttese 1950-ben és 1951-ben országos bajnoki
címet szerzett. A következőkben a jégkorong
kezdeteiről és a kétszeres országos bajnok
együttesről tudhatnak meg több érdekességet.

Román válogatott 1956. Felső sorban balról a 4. a
Marosvásárhelyen élő Biró Antal (Toni), míg az
alsó sorban a 3.  Incze III. József (Tuka)

Egy mondatban... 
Közös megegyezés alap ján szerződést bontott az ASAkét holland közép pályásával, Romario Kor tzorg gal, illetveLouis Pedroval. Előbbi 17, utóbbi 14 találkozón kapott le-hetőséget az 1. ligában.A férfi kosárlabda Nemzeti Liga alapszakaszának 18.fordulójában: Maros KK– BCM U Pitești 85–73 (19–25,23–16, 23–12, 20–20).A női kosárlabda 1. liga A csoportjának 8. fordulójábana Marosvásárhelyi Sirius KK a Gyulafehérvári CSU II. csa-pata ellen 20–0-ra nyert hivatalból, mivel a vendégek nemjelentek meg.
Bajnoki ezüstérmet nyert kard egyéniben a Maros-vásárhelyi Iskolás Sportklub kardvívója, a Szabó Zoltánáltal edzett Schlier Zsuzsa a Craiován rendezett ifjúságiországos bajnokságon.

Egy 1961-es válogatott edzést
Mihai Flamaropol  edző vezeti
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Marosvásárhely 
a zsebedben  

„Az alkalmazás gondo-lata 2015 márciusában szü-letett meg egy, korábbanszintén általunk írt – Ma-rosvásárhelyi közlekedés –alkalmazás továbbfejleszté-séből. Ki szerettük volnaegészíteni több informáci-óval az applikációt, de ak-korra már szép számú fel-használóval rendelkeztünk,ezért úgy véltük, készítünkegy új, komplexebb alkal-mazást, amely végül a Ma-rosvásárhely App nevetkapta” – mondta el lapunkérdeklődésére az egyik fej-lesztő, Ferencz András. 
Mit kell tudni 
az applikációról?Az alkalmazás jelenlegAndroid és IOS-es mobil-operációs rendszeren fut.András készítette Androidraés Csongor IOS-re. Az app-likáció bekapcsolásakor egy

menüt látunk, ahol megta-lálható az összes alkategó-ria a szolgáltatott informá-cióval. A városban zajlóeseményektől kezdve, híre-ken át, látványosságok, ét -termek, hotelek, wellness-és élményfürdők, sport talkapcsolatos helyisé gek, klu-bok és bárok, üzletek, egész-ségügyi intézmények, autó-szervizek találhatóakbenne, valamint van egy al-pontja is, amely a turisták-nak szól és útikalauzkéntszolgál. Emellett tartalmazegy almenüt, ahol taxik –amiket közvetlenül az app-likációból rendelhetünk –autóbuszok és más tö -megközlekedéssel kapcso-latos információt találunk.A turistáknak abban is segít,hogy a beépített térkép se-gítségével mindent könnye-dén meglehessen találni, ésa távolságokat is feltünteti.

Egyelőre három 
nyelven beszél„Körülbelül fél éve indí-tottuk el az alkalmazást, je-lenleg 1200 letöltéssel szá-molunk, anélkül, hogykomolyabb reklámot csap-tunk volna neki. Most érettmeg az idő arra, hogy lelketis öntsünk belé, és megpró-báljuk a lehető legtöbb vá-sárhelyihez eljuttatni” –mondta András, aki azt ishozzátette, hogy az appli-káció jelenleg háromnyelvű– magyar, román és angol –, de tervezik lefordítani másnyelvekre is, így németül,

bolgárul, de más nemzeti-ségű turisták nyelvén is fogbeszélni.
Pontosan mutatja a 
buszok menetrendjétA régebbi, Marosvásár-helyi közlekedés a l kal -mazás szinte 2 éve műkö-dik, háromezernél többfelhasználóval, melyet a fej-lesztők elmondása szerintnapi szinten igénybe vesz-nek a felhasználók és napiplusz 400 felhasználó jutkülönböző információkhozsegítségével. Az applikációa napokban kapta meg fel-

újított verzióját. Megtalál-hatjuk a városon belüli já-ratok menetrendjét, emel-lett városon kívülijáratokról is információtszolgál, továbbá a taxik ka-tegóriában látni lehet, me-lyik szolgáltató mennyiértfuvaroz, és azok elérhető-ségét is közzétették. Mint András elmondta, akét alkalmazást párhuza-mosan akarják működtetni,hisz mindkettőnek megvana saját szerepe.
Pál Piroska

A Marosvásárhely App néven fejlesztett alkalmazást
két fiatal bolyais diák – Ferencz András és Barabási
Csongor –, amely Vásárhely lakosainak életét könnyíti
meg, tesz elérhetővé közérdekű információkat. De a
háromnyelvű applikáció a turistáknak is hasznos kel-
lék. Az ötletet a Marosvásárhelyi Kulturális és Tudo-
mányegyetem karolta fel és segítette az indulásban.


