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Innováció és 
kreativitás ErdélybenFebruár 5-én a marosvásárhelyi Bolyai FarkasElméleti Líceum dísztermében mutatták be aStudium Kiadó gondozásában megjelent Inno-
váció és közösségi kreativitás című könyvet. Azerdélyiség fontos eleme a könyvnek, azonbanolyan általános érvényű gondolatokat fogalmaz-tak meg a szerzők, amelyek nemcsak itthon, ha-nem a Kárpát-medencében, vagy akár a világmás részein is érvényesek lehetnek.

MSE: Szakmai partnerség
a Székelyföldi Labdarúgó-
akadémiával

A 2008-ban alapított MSE 08 a minap szakmaipartnerségi megállapodást kötött a SzékelyföldiLabdarúgó-akadémiával. Erről, az együttes ed-digi eredményeiről és a csapat célkitűzéséről acsapat elnök-játékosával, a helyi sajtóban köz-ismert Farczádi Attilával beszélgettünk. 
Portik Vilmos választásaÚgy tűnik, azoknak volt igazuk, akik kételkedvefogadták a magyar-magyar összefogás Maros-vásárhelyen megvalósulni látszó példáját. Azelőválasztáson győztes polgármesterjelölt mö-götti közös kiállásra vonatkozó egyezségetegyelőre senki nem mondta fel, de a korábbielszántság elillanásának jelei már mutatkoztak.
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Saját pálinka, 
saját névenSzedje le a gyümölcsöt, főzesse ki, és nevezze el!Akár családunk nevét is viselheti a pálinkánk. Atökéletes megjelenéshez azonban kiváló ital isdukál, erről számol be a két pálinkafőző szak-ember, akik negyven éves múltú üzemben ké-szítik a gyümölcspárlatot. A térségben termettgyümölcs íze utánozhatatlan, ennek ellenére mégma is kuriózumnak számít a som vagy a vadkörtepálinkája.
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Szex a templomban. 
Álruhás arisztokrata 
járja ErdélytOrgonanéző körutat tett Erdélyben Solymosi Ta-más Franciaországban élő orgonaművész. Azegyhónapos utazás alatt százhuszonnégy hang-szert látott és próbált ki a zenész, aki mindösszeegy váltásruhát és kottákat, valamint a külfölditapasztalatait hozta magával.
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Vásárhelyi lányok, 
akik divatot írnak

A Kávási testvérek –
Kinga és Sarolta – öt éve

indították a divatblog-
jukat, amikor a műfaj

csak kibontakozó-
ban volt Romániá-

ban. Az orvosi egye-
temen tanuló

lányok mára közel
hatszáz bejegy-

zést, 9000 köve-
tőt tudnak 

magukénak, 
valamint meg-

számlálhatatlan
fantáziadús, me-

rész szerelést. A ma-
gyar és a román fővá-
ros divatberkeiben is

ismerik őket, illetve
nagynevű nemzetközi
márkákkal is dolgoz-

tak együtt. Interjú.
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KOS: Nagyon jók az elképzelései. Most nem iskell hallgatnia másra. Élvezettel lát neki a teendőielvégzéséhez. Minden energiájával erre összpon-tosít, és ez adja meg a hét lendületét.
BIKA: Amennyiben az elmúlt időben egy kérel-met adott be egy fontos ügyben, most esedékes,hogy jóváhagyják. Meglehetősen nyugtalan lesza héten, de ez az állapot csak átmenetinek bizo-nyul.
IKREK: Ügyelnie kell arra, hogyan gazdálkodikebben az időszakban a javaival. A csillagok arrafigyelmeztetik, hogy olyan hatások érhetik, me-lyek miatt szinte kifolyik a pénz a kezéből a hétsorán. Csak annyit tartson magánál, amennyi fel-tétlen szükséges.
RÁK: Alapozzon saját képességeire, igényeire.Amennyiben fontos utazás előtt áll, előző napcsomagoljon be, készítsen elő mindent, mert le-késheti a járatot. Az utazásnak és a szerelemnekkedvez ez a hét.. 
OROSZLÁN: A közelmúltban eléggé igénybe vettea környezete és a véget nem érő teendők. Egykis megújulás időszerű lenne. Ebben a periódus-ban a csillagok állásai azt sugallják önnek, hogymost főképp saját magára koncentrálja az ener-giáját és az idejét. 
SZŰZ: Nagyobb döntések esetén ajánlott nagytapasztalattal rendelkező szakember véleményét,segítségét kikérnie. Főképp, ha hosszú távúanyagi elkötelezettséget, kölcsönt vagy ingatlantérintő ügyről van szó.
MÉRLEG: Egyik kollegája paprikás hangulatbanvan. Ennek ön is tudja az okát. Amennyiben anapokban nagylelkű szívességet tesz valakinek,könnyen meglehet, hogy az illető soha többetnem akar leszállni az ön nyakáról.
SKORPIÓ: Amennyiben az otthonában változta-tásokat szeretne, most tanácsosabb az, hogyegyelőre maradjon a tervezés stádiumánál. Sze-relmi kérdésekben a másikra való odafigyelésnyújtja a legtöbb örömet.
NYILAS: Lehet, hogy egy ideje változtatást terveza karrierjében, mert nincs megelégedve az anyagiértelemben vett megbecsülésével. Ennek a hét-nek a bolygóállásai fokozott óvatosságra és meg-fontolásra intik ennek a lépésnek a megtételé-ben.
BAK: A belföldi utazásai során vezessen fokozottkörültekintéssel. Iratokkal kapcsolatban érdemesaz apró részletekre is kiterjeszteni a figyelmét,mielőtt döntéseket hozna. Az eheti bolygóállásoknagyon kedvező hatással vannak az ön terveire,karrierjére és pénzügyeire.
VÍZÖNTŐ: A nyugtalanító ügyeket ezekben anapokba sikeresen megoldja. Házasságában ishelyreáll a harmónia. Ha egy mód van rá, mostszakítsanak egymásra több időt, hogy gördü-lékenyebben haladjanak a kapcsolatuk meg-újításában.
HALAK: Egy kicsit óvatos bizalmi kérdések-ben. Azonban olyan ember állhat ön mögöttteljes vállszélességgel, akire nem is számít. Ér-demes nyitnia a barátkozások felé. Életre szólóbizalmas kapcsolatot ígérnek önnek a csillagokegy olyan személyben, aki érti és érzi az önlényét mélyebb szinteken is.

Évszakok és ÁllatkertFebruár 11-én, csütörtökön délután 6órakor az Ariel Stúdióban az Állatkertcímű, 4 évnél kisebbeknek szóló előadástekinthető meg. Jegyfoglalás a 0740-566-454-es telefonszámon.
Szerelmesek 
napi hangversenyA szerelmesek napja alkalmából rend-kívüli vokálszimfonikus hangversenyt tar-tanak február 11-én, csütörtökön este 7órakor a marosvásárhelyi Kultúrpalotanagytermében. Vezényel Shinya Ozaki ja-pán karmester, zongorán Azusa Yamaki,orgonán Molnár Tünde játszik, Péter Bélahegedül, közreműködik a MarosvásárhelyiÁllami Filharmónia vegyes kara és szim-fonikus zenekara. Műsoron: Csajkovszkij-, S.Bortkiewicz-, A. Hacsaturján-, Szvetlanov-, N. Rimszkij-Korszakov-, Borogyin- mű-vek. A koncertre a 17-es számú bérletekérvényesek.

Szentmise a betegek 
világnapja alkalmábólA marosvásárhelyi Máltai Segélyszolgá-lat a betegek világnapja alkalmából feb-ruár 11-én várja azokat, akik valamilyenbetegségben szenvednek, hogy részt ve-gyenek a Keresztelő Szent János- plébá-nián rendezett összejövetelen. A 10 óraiszentmise keretében a betegek szentségé-ben részesülhetnek. A szentmise után sze-retetvendégségbe várják a betegeket. AMáltai Segélyszolgálat arra buzdít, hogylehetőség szerint látogassuk meg azokata betegeket, akik nem tudnak részt vennia rendezvényen.
Jótékonysági 
kosaras bálFebruár 13-án, szombaton 17 órától aBlue Pearl étteremben jótékonysági far-sangi kosaras bált szerveznek a marosvá-sárhelyi unitárius egyházközségek és azUnitárcoop Alapítvány. A jó hangulatrólÁbrám Tibor és zenekara, valamint ButaÁrpád Attila gondoskodik. Érdeklődni, fel-iratkozni a Bolyai téri és a kövesdombiegyházközségben, illetve az UnitárcoopAlapítványnál lehet.
Diótörő – jótékonysági 
balettelőadásFebruár 19-én 19 órától a Marosvásár-helyi Nemzeti Színházban a Kemendi LiaErzsébet és Károly által vezetett Arabes-que balettegyüttes előadja Csajkovszkij Di-ótörő című me sebalettjét. Az előadás aOne Up kampány főeseménye. A jótékony-sági rendezvénnyel az Együtt a rákos gyer-mekekért egyesületet támogatják. A belé-pés díjtalan, adományozni a helyszínenlehet.
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NÉVNAPOK |
Február 11. Bertold
Február 12. Lívia, Lídia
Február 13. Linda, Ella
Február 14. Bálint, Valentin, Konrád
Február 15. Kolos, Georgina, Alfréd
Február 16. Julianna, Lilla, Fülöp
Február 17. Donát, Alex, Emőd
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Terjesztés,
rejtvényszerkesztő:Hideg András tel.: 0741.240.592

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!

Lapunk előfizethető 
Maros megye összes  

postahivatalában 
(katalógusszám: 15429),

vagy a szerkesztőség 
Rózsák tere 16. szám 

alatti székhelyén .

Telefon: 0265-250.994
E-mail: kozpont@kozpont.ro
Honlap: www. kozpont.ro

KÁR KIHAGYNI |

Felhívás pályázatra!A Központ hetilap „Diákszemmel” cí-men pályázatot hirdet középiskolásoknakés egyetemistáknak! A pályázaton részt ve-het bárki, aki Maros megyében középfokúvagy felsőoktatásban részesül.Első alkalommal hozzávetőlegesenhárom ezer leütés hosszúságú írásokat vá-runk „mesterségek” témakörben, riport mű-fajban. Az írásoknak meg kell felelnie a ri-port tartalmi és formai szabályainak és aterjedelmi előírásoknak, attól legfeljebb tízszázalékban térhet el a beadott pályamű.A legjobb írásokat publikáljuk és hono-ráljuk! A riportokat a
bodnarerika1@gmail.come-mail címre várjuk február 29-ig. 
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Úgy tűnik, azoknakvolt igazuk, akik kétel -kedve fogadták a ma -gyar-magyar összefogásMarosvásárhelyen meg-valósulni látszó pél -dáját. Az elő válasz tásongyőztes polgármester-jelölt mögötti közöskiállásra vonatkozóegyezséget egyelőre senki nem mondta fel, de a korábbielszántság elillanásának jelei már mutatkoztak. Azérintett felek, az RMDSZ és az EMNP – az MPP önállópolitikai akaratként már nem említhető, hisz teljesenfeloldódott a „szövetségben” – csak a legfőbb cél, a pol-gármesteri szék visszaszerzésében értenek egyet. Bársokan gondolják úgy, és nem minden alap nélkül, hogymég abban sem, hogy újfent elvtelen háttéralkuk sze -rint alakulnak majd a fejlemények. Volt erre bővenpélda már korábban is. Az utóbbi napokban az RMDSZ főtitkára és a megyeiszervezet elnöke által tett, egymásnak ellentmondónyilatkozatai keltettek zavart. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök két hete még azt mondta: „A mi ajánlatunkraMarosvásárhelyen megvalósulhat az összefogás: SoósZoltán, az összmagyar előválasztás győztese, az RMDSZés a két magyar párt közös polgármesterjelöltje.” Ezzelszemben Brassai Zsombor megyei elnök néhány nap-pal később már arról beszélt, hogy a polgármesterjelöltnem a három párt közös jelöltjeként, nem isfüggetlenként, hanem az RMDSZ színeiben indul. Ne-héz eldönteni, hogy szándékosság vagy hozzá nemértés generálta az össze-vissza beszédet, de tagad-hatatlan, a határozatlanság komoly működésizavarokról árulkodik.  Mindez elkerülhető lett volna, ha annak idején,amikor az összefogásra, illetve az előválasztásravonatkozó egyezséget megkötötték, tiszta lapokkal ját-szanak: merthogy írásos dokumentumot a mai napignem láttunk a közös önkormányzati képviselőijelöltlista indítására vonatkozólag. Ez pedig nagy hiba,elsősorban azok mulasztása, akik néppárti részről azegyezséget összehozták, akik beérték a homályos szó-beli ígéretekkel anélkül, hogy a szükséges garanciákatmellérendelték volna. Annak elmaradása a legfájdal-masabban az EMNP-t érinti, a felelősség pedigelsősorban az egyezség kidolgozóját. Portik Vilmos,mert róla van szó, igen kényelmetlen helyzetbe kerültmára, mert el kell döntenie: az RMDSZ vagy a Néppártképviselői jelöltlistáját választja. Ha az RMDSZ mellett teszi le a garast, simán mandá-tumhoz juthat, ha a Néppártot, akkor megtarthatja aVásárhelyi Forgatag főszervezői szerepkörét. 

MONDOM A MAGUNKÉT |

Szentgyörgyi László

Portik Vilmos választása

Borsos Szabolcs 20 évepedagógus Marosvásárhe-lyen. Filozófiából szerezte adoktori fokozatot, és a min-dennapok során a mentálhi -giéné eszköztárát használjaa problémák meg oldásához.Így került kapcsolatba a ku-darc és a kreativitás fogal-mával. Apáczai-díjas. 
– Kik a könyv további szer-

zői és hogyan kapcsolódtak
be a munkába? 

– Éppen jó időben érke-zett a szintén 2012-benApáczai-díjas kolléganő,Ambrus Tünde, aki a székelyfalutízesek Csíkszeredábanélő kutatója, és szívesenrészt vett ebben a tudo-mányközi vizsgálódásban,ami a közösségi kreativitásköré formálódott. Stan Jo-hann volt tanítványomkéntkerült a csapatba, és ő arróla fogalomról beszél, ami nél-kül ma már elképzelhetetlena fejlődő társadalom Euró-pában, így itt sem nélkülöz-hető. Székely Szilárd-Jánospedig immár 10 éve kollé-gám, ő az, akivel ezeket a

kérdéseket feltételek nélkülképes vagyok megbeszélni.Így állt össze a csapat a Me-tamorphosis Nova Transyl-vaniae Egyesület támogatá-sával. (www.metanova.ro)
– Mit is tartalmaz tulaj-

donképpen a kötet?– 20 éves pedagógiai ta-pasztalat van benne, olyangyakorlatok, amelyek ké-pességfejlesztésre is alkal-masak.
– Ki a célközönség? Kiknek

írták?– Pedagógusok, minden-képpen a humán szféra kép-viselőinek írtuk azzal a cél-lal, hogy inspirálja őket,segítse abban, hogy problé-mákat oldjanak meg.
– Mit tartana fontosnak

elmondani még a kiadvány-
ról?– A könyv egy kezdet,amelynek során pedagógiaicélzatú és mentálhigiénésjellegű projektek jöhetneklétre, amennyiben megfe-lelő szakemberekből álló

csapat formálódik körénk. 
Olyan megoldásokat kell
kitalálni, amelyek meg-
újítják a közösségeketSzékely Szilárd-Jánostarra kértük ismertesse rö-viden a könyvet:– A kötet számomra négyolyan tényező szakmai meg-közelítését jelenti, amelyekma feltétlenül szükségesekahhoz, hogy itt, Erdélybenvagy akár a Kárpát-meden-cében olyan közösségek jöj-jenek létre, amelyek képe-sek a jelenkor kihívásainakmegfelelni. Ehhez meg kelltanulni új dolgokat bevinnia közösségi létbe, olyanmegoldásokat kitalálni,amelyek megújítják a közös-ségeket. Ezt fedi az innová-ció fogalma. Ehhez azonbanszükség van a gyökerekre, ahagyományra, amely első-sorban identitásmeghatá-rozó, ugyanakkor segít ab-ban is, hogy a régi, jól beváltés ma is érvényes megoldá-sok ne felejtődjenek el, sőt

újra tanulhatók legyenek.Gondolok itt elsősorban ahajdani „székely falutíze-sekre". Kiemelten kell fog-lalkozni ez ügyben a fiatal-sággal - iskolában, iskolánkívül a mentálhigiéné, pe-dagógia módszereit igénybevéve, megújítva.  Erről szóla Borsos Szabolcs írása.Mindezt a keresztény, azevangéliumi értékrend fé-nyében kell átgondolni, hi-szen a közösségi lét nem cél,hanem eszköz magasabbrendű célok megvalósításaérdekében.  Ezt fejtem ki azén írásomban. A könyvbentalálható írások címei: dr.Stan Johann: Innováció és

gyakorlati gondolkodás; dr.Ambrus Tünde: Székely fa-lutízes mint közösségszer-veződési alapegység; dr.Borsos Szabolcs: A közös-ségi kreativitás modellje;Székely Szilárd-János: Ke-resztény és magyar - kreatívközösségépítés Erdélyben.Az erdélyiség fontos elemea könyvnek, azonban olyanáltalános érvényű gondola-tokat fogalmaztunk meg,amelyek - véleményünk sze-rint - nemcsak itthon, ha-nem a Kárpát-medencében,vagy akár a világ más ré-szein is érvényesek lehet-nek. 
Nemes Gyula

Február 5-én a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum dísztermében
mutatták be a Studium Kiadó gondozásában megjelent Innováció és közösségi
kreativitás című könyvet. A kiadvány négy pedagógus – dr. Ambrus Tünde, 
dr. Borsos Szabolcs, dr. Stan Johann és Székely Szilárd-János – munkája.  A könyv
fő értelmi szerzőjét és szerkesztőjét, Borsos Szabolcsot, illetve egyik társszer-
zőjét, Székely Szilárd-Jánost kértük, ismertessék a kötetet.   

Innováció és 
kreativitás Erdélyben

Borsos Szabolcs Stan Johann Székely Szilárd JánosAmbrus Tünde
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– Orvosnak, illetve fogor-
vosnak készültök. Honnan
ered az érdeklődés a divat vi-
lágának irányába? – Saci: Gyerekkorombanfiús, rendetlen és hangos kis-lány voltam, aki sok csinta-lanságot követett el, sőt, a stí-lus fogalommal csak nagyonkésőn ismerkedtem meg.Testvérem mindig szeretettszépen kinézni, ápolt lenniés egyáltalán mindent magakörül megpróbált széppé va-rázsolni. Én, kisebb testvér-ként folyamatosan utánoz-tam a nővérem, ésva   lószínűleg így nyitottam adivat világa fele is. – Kinga: Ahogy Saci fogal-mazott, én tényleg mindigvonzódtam az esztétikusdolgok iránt, és az első Bar-bie babám után kezdtem ját-szadozni a ruhák, a színek ésa textúrák világával. Sajátgönceim sem sajnáltam fel-áldozni egy-egy új babaruhatervezéséért. A fordulópont14-15 évesen következett be,akkor ástam bele mélyebbenmagam mindenbe, ami a di-vathoz köthető.

– Honnan merítitek az ins-
pirációt egy-egy öltözet ösz-
szeállításához?– Saci: Számos „divatdik-tátort” követek, viszont min-dig a hangulatom szerint öl-tözködöm. Kizárt, hogyleutánozzak egy adott vise-letet, egyszerűen magamraöltöm azt a ruhát, amibenkényelmesen és magabiztos-nak érzem magam. Termé-szetesen, ahogyan a hangu-latunk, személyiségünkváltozik, módosul a ruhatáris. – Kinga: Nem mindig a di-vat ad ihletet egy öltözékösszeállításához. Sokszormindennapi dolgok, esemé-nyek és az utca emberei ins-pirálnak. Nyilván sok divat -bloggert és hírességetkövetek figyelemmel, de zö-mében a ruhatáram tartalmahatározza meg az összeállí-tást.

– Honnan vásároljátok leg-

szívesebben a ruháitokat?
Fast-fashion boltokban, tur-
kálókban akár?– Saci: Jómagam nagyontürelmetlen személy vagyok,ezért nem töltöm az időmturkálókban. Legkényelme-sebb számomra a fast- fashion boltokban vásárolni,viszont szeretem kissé ér de -kesebbé tenni az öltözetetmagyar vagy akár külföldi di-zájner kiegészítőkkel, illetveruhadarabokkal. – Kinga: Kényelmességiszempontból legszívesebbenonline rendelnék meg min-dent. Persze ez nem mindiglehetséges, és nem is mindigjó, így én is gyakran látoga-tom a fast-fashion boltokat.Bár tisztában vagyok azzal,hogy ezek elkészítői ember-telen körülmények közöttdolgoznak, és a „gyorsdivat”a környezetünkre is rombolóhatással van, emiatt fontol-gatom a fairtrade ruhákat, ahelyi tervezők darabjaitelőnyben részesíteni.

– Melyik lenne az a 3-3 ru-
hadarab, amit biztosan ma-
gatokkal vinnétek egy lakat-
lan szigetre?– Saci: Nike Air Maxsportcipő, karóra és egy lazaruha. A cipőt az utóbbi hó-napokban rengetegszerhordtam, mivel nagyon ké-nyelmes és bármely öltözet-hez passzol. Emellett a kar -óra a legszebb kiegészítő, dehasznos is a hétköznapok-ban. A ruhák pedig szemé-lyes kedvenceim, minél szí-nesebb és extravagánsabb,annál jobb.– Kinga: Attól függ, mi-

lyen klíma van a szigeten. Hatrópusi, akkor napszemüveg,egy rövidszárú kezeslábas ésa parafatalpú, kényelmesBirkenstock szandálom. Hamediterrán: Sacihoz hason-lóan Nike cipő, farmer és egykötött fekete pulcsi. 
– Hogyan vélitek, a vásár-

helyiek, erdélyiek követik a di-
vatot? Stílusos öltözködés jel-
lemző rájuk vagy inkább
visszafogottság, fantáziátlan-
ság?– Saci: Nem éppen fantá-ziátlanság, hanem inkábbvisszafogottság. Bár látok el-mozdulást, a fiatalok egyreinkább figyelnek az aktuálistrendekre, mégis jelentősenelmaradunk a nyugati orszá-goktól. Nem mernek színe-sen öltözni, és nem is pró-bálnak egyediek lenni azöltözetükkel. Dominánsanszürke, fekete és sötét, úgy-nevezett biztonságos színe-ket viselnek.– Kinga: Szerintem tája-inkon zömünk még mindiga kommunizmus árnyéká-ban él. Nem merünk másaklenni, csak átlagosak, éstuda tosan vagy sem: be aka-runk olvadni a kör -nyezetünk be. Sokszor ta -pasztaltam, ha valaki picit ahelyi „normától” eltérően öl-tözködik, kinézik az utcán,furán tekintenek rá, és talánezért nem is merünk eklek-tikusabban ruházkodni. Sze-rencsére az utóbbi évekbenfejlődést észlelek e téren is.

– Lehet kevés pénzből di-
vatosan öltözni?– Saci: Persze. Türelmes

em bereknek mindig ott aturkáló alternatíva, ahol szépés egyedi dolgokat is lehettalálni. Ezenkívül rengetegárkedvezmény van manap-ság, ami az egyetemisták ésdiákok vásárlási kiadásaitcsökkentheti. Ugyanakkorúgy vélem, nem szabad meg -feledkezni a szülők ésnagyszü lők ruhatáráról sem,mivel a divat mindig kör -forgásban van. Ki tudja, mi-lyen kincsekre bukkanha-tunk ott?– Kinga: Egyetértek atestvéremmel: ruhadarabo-kat át is lehet alakíttatni,hogy picit más fazonjuk le-gyen, és máris újabb ruha-darabbal bővült a gardró-bunk – jelentősebb anyagikiadás nélkül.
– Erdélyben több, nagy hír-

névre szert tett román nyelvű
divatblogger létezik. Magya-
rok viszont jóval kevesebben.
Hogyan kerültetek be a köz-
tudatba? Ér-e valamiféle hát-
rányos megkülönböztetés
emiatt?– Saci: Amikor 5 éve el-kezdtük a blogot Románia-szerte nagyon kevés divat -blogger írt, így könnyebbvolt bekerülni a köztudatba.Viszont a gombamód elsza-porodó blogok megjelenésemiatt nehéz fenntartaniugyanazt a nézettséget. Sze-rintem a hátrányos megkü-lönböztetés nem is az anya-nyelvünk miatt van –legalábbis remélem –, ha-nem a viszonylagos alacsonyismertség miatt. Mint min-den területen, a divat világá-ban is Romániában nem az

mérvadó, hogy mit, hogyanés mióta csinálunk, hanem akedvező kapcsolatok a PR-ügynökségeknél és a divat-lapoknál. – Kinga: Hasonlóan látomén is, de hozzátenném, hogysokat is kell belefektetni ah-hoz, hogy egy divatblogger-nek sikernövekedése legyen.Szükség van egy jó kameráravagy fotósra, egy domainre,és stílusos, vizuálisan vonzóhonlapra, ezek együtt pedigszép összegre rúgnak. Ezen-felül a divateseményekenrendszeresen jelen kell lenni,ismerkedni kell, a köztu-datba kell jutni és ott is ma-radni, ez pedig szinténpénzbe és időbe kerül. Miszerencséseknek mondhat-juk magunkat, mert nem-csak a bukaresti, hanem abudapesti eseményeken isszámon tartanak. Viszont azorvosis vizsgaidőszak nemenged meg túl gyakori utaz -gatást.
– Milyen nagyobb márkák-

kal dolgoztatok együtt?– Saci: A kedvenc együtt-működésem a Daniel Wel-lington óramárkával volt,hisz szívesen hordom a da-rabjaikat, teljesen képviselia stílusom. Ezenkívül dolgoz-tunk a C&A, Zara, ThomasSabo, Soufeel márkákkal ésrengeteg magyar dizájnerrel,mint például Beango, ALIZÉCouture, Wonderlab (Buda-pesten a magyar tervezőkboltja), Harko Detty és Ba-lilla. 
Pál Piroska

Vásárhelyi lányok, 
akik divatot írnak

A Kávási testvérek – Kinga és Sarolta – öt éve indították a divatblogjukat, ami-
kor a műfaj csak kibontakozóban volt Romániában, sőt: leginkább a nagyvá-
rosok román anyanyelvű divatrajongói mutatták meg az interneten
ruha-összeállításukat. Az orvosi egyetemen tanuló lányok mára közel hatszáz
bejegyzést és 9000 követőt tudnak magukénak, valamint megszámlálhatatlan
fantáziadús, merész szerelést. A magyar és a román főváros divatberkeiben is
ismerik őket, illetve olyan márkákkal dolgoztak együtt, mint a Daniel Welling-
ton, C&A, Zara, Thomas Sabo és Soufeel. Interjú.

Sarolta és Kinga

Fotók:http://chocolatefashioncoffee.blogspot.ro/



A XVII. századból 
származó stukkódíszekA várkastély jellegétkülső megjelenésében ésbelső részleteiben nagy-részt reneszánsz elemek ha-tározták meg, de fellelhetőkrégebbről megmaradt kö-zépkori részletei is, főkéntaz egykori gótikus várkápol-nában. Bástyái közül macsak kettő áll. A keresdi vár-kastélynak különösen szé-pek díszesen faragottablakkeretei és íves a bal-lusztrádos tornácfeljárója is.A boltozatos térlefedőmennyezetek a gótika, il-letve a reneszánsz szellemé-ben készültek. Ke resz tesGyula, a Maros megyei kas-télyok és udvarházak címűmunkájában ír arról, hogy areprezentációs termekközül egyeseknél a kazettásmennyezetek és „czifra pár-kányok”, a vakolatból mintá-zott stukkódíszek a XVII.század második felébőlszármaznak.
A Bethlen család koro-
nás-kígyós címere és az
Aranyos-házAz „arany palota” és a„nappali toronybástya” ki-festésénél „czifra festékesés inscripciós” díszítést al-kalmaztak a reneszánsz dí-szítőelemeivel.Az utóbbi helyiségnél a„párkány felett a háromablak között pucturákat” iskészítettek a falak díszíté-sére.Az öregtorony harmadikszintjén a „szivárvány bolt-hatáson” – boltozaton –párkány futott körbe, és aztcifrán díszítették festett ésmetszett motívumokkal.A boltozat közepére acsalád koronás-kígyós cí-merét mintázták. A kazet-tás mennyezetek közül – aleltár szerint –, a plasztiku-san kiképzett tábláknálaranyozást is alkalmaztak.Ezt a termet „aranyosház-nak” nevezték.

A gerendás famennyeze-tek közül Bethlen Elek épít-kezése idején „a czifrapalota padlása – mennye-zete – színes festékkel ésvirágokkal kifestett és kü-lönbnél különbféle festék-kel kifestett képekkel voltfelékesítve”.
Bethlen Gábor külföldi
mestereket alkalmazA reprezentációs termekfűtését gazdagon profilo-zott zöld és sárga színű,mázas csempekályhák biz-tosították. A termek pad-lóit négy-, öt- vagyhat szögletű téglalapokkal,illetve különös – piskóta –formájú égetett lapocskák-kal burkolták.Ugyancsak KeresztesGyulának van tudomásaarról, hogy a XVII. század-ban az ablaküveg haszná-lata már Erdélyben iskedvelt volt.Bethlen Gábor, külföldimestereket alkalmazva, kü-lönféle üvegezési eljárá-sokkal üvegeztette bekastélyainak ablakait.Keresden kisebb méretűüvegtáblákkal, illetveólomba rakott „ólomkari-kás” üvegtányérokkal rak-ták be a termek ablakait.
Bethlen Elek 1688-ban
részt vesz az Erdély és
Magyarország egyesíté-
séről folyó tanácskozá-
sokonAmint azt már rövidenemlítettük, a várkastélyona XVII. század második fe-lében építkeztek a legtöb-bet, amikor az objektumBethlen Elek birtokába ju-tott.Bethlen Elek nevéhez fű-ződik a Bethlen család tör-ténetének első kiadása.Kiss Gábor, az Erdélyi vá -rak, várkastélyok címűkönyvében arról ír, hogy afent említett kézirat sajtóalá rendezését is BethlenElek végezte, és ezért vár-
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(Folytatás előző lapszámunkból. Befejező rész.)

A reneszánsz stílusban épült keresdi várkastély
alapjait még a XV. század közepén rakta le Miklós
fia, Márk. Az épület négyszögű udvar köré épült,
lőrésekkel ellátott háromemeletes kerek tornyát
domborművű őrző alakok díszítették. Az emeleti
bejáratához balusztrádos lépcső vezetett a régebbi
erődítési gyakorlatnak megfelelően. Tekintettel
arra, hogy a rendelkezésünkre bocsátott dokumen-
tációkban még számtalan információt kaptunk a
fent említett objektumról, ezen a héten – befejezé-
sül – még erről a műemlékről írunk.

kastélyban nyomdát állítot-tak fel.Bethlen Elekről mégtudni kell, hogy 1688-banrészt vett az Erdély és Ma-gyarország egyesítésérőlfolyó tanácskozásokon.1696-ban halt meg, és Ke-resden temették el.Az okiratok szerint: „…igen pompásan, mind aháznál, mind a temetőnéligen szép castrum dolori-sok lévén: az házban valócastrum doloris fekete bár-sonnyal lévén bévonva, aztemetőben való feketeposztóval , de különbenigen szép, magos tornyos,gombos, az magas színekcsaknem tetejét érte…”.A gyászbeszédet Misz-tótfalusi Kiss Miklós, a ko-lozsvári nyomdász mégebben az évben kiadta.
A keresdi vár nyomdáját
Segesvárra szállítjákBethlen Farkas ugyan-csak Keresden írta meg Er-délyi történetét, a HistoriaTransilvaniae-t, a mohácsivésztől Rudolf koráig. Ha-lála után testvére, BethlenElek 1684-ben Székesi Mi-hály nyomdász közremű-ködésével folytatta akézirat kinyomtatását.A munkát azonban Thö-köly betörései miatt 1690-ben félbeszakították, és anyomdagépeket a kiszedettművekkel együtt Seges-várra szállították, de nagyrészük megsemmisült.A menekülésre egyéb-ként nem volt szükség,mert Thököly hada meg

sem közelítette a keresdivárkastélyt.Ezeknél az éveknél ma-radva: Keresd ezután is aBethlen család birtokábanmaradt és még a múlt szá-zad elején is lakták.A két világháború közöttbirtokosai elhagyták, ésgondozás hiányában a mű-emlék fokozatosan rommávált.
A kastély az államosítás
napjáig lakott volt. Már
ezen a napon teherautók
hajtanak be az udvarra…Keresztes Gyula a vár-kastélyt 1962-ben ismertemeg. Ugyancsak Kereszteskészítette el az objektumvázlatos felmérését is. Azépületek akkor még épség-ben álltak, de a belső be-rendezésük hiányzott.A rendelkezésünkre bo-csátott dokumentációkbanolvasni, hogy egy idősszász férfi – aki a Bethlencsalád állandó alkalma-zottja volt – mondta el,hogy az államosítás napjáiga kastély lakott volt, s min-den helyiség berendezéseés felszerelése hiánytala-nul a helyén volt.Ugyancsak a fent emlí-tett szász férfi beszélt a re-neszánsz, a barokk és atörök szalonokról, a gyö-nyörű festett bútorokról,falikárpitokról, pohárszé-kekről, porcelán-, üvegkris-tály- és ezüst edényekről, aszebbnél szebb ruhákról…Állítása szerint az álla-mosítás napján teherautókhajtottak be az udvarra, és

az autókból kiugráló em-berek szó nélkül hordták kia kastélyból a sok értékestárgyat, dúlták fel a belső-ket, üresítették ki a helyisé-geket.
A garázdálkodó 
néptanácsAttól az időtől kezdve azakkori Dánosi Néptanácsgazdálkodott ott, de inkábbgarázdálkodott. Sajnos az-után a kastély épületei csakrongálódtak, természete-sen a kastélyhoz tartozópark is elvesztette rende-zett szépségét.A hetvenes évek táján aMűemlékek Igazgatóságaelkezdte az épületek állé-konyságát biztosító munká-latait, vagyis a helyreállításimunkálatokat.1974-ben KeresztesGyula készítette el a kastélyrészletes felmérését, és ja-vaslatot készített hely -reállí tására és annakfel használására.1975-ben a munkálato-kat megszüntették, és azott raktározott építőanya-gokat és az előkészített fa-ragott köveket – szerkezetielemeket – ellenőrzés nél-kül hagyva hordta min-denki…Éveken keresztül meg-döbbentő látványt mutat-tak az égbe meredő üresfalak, a hiányos tetőszerke-zetek, a teljesen tönkretettvárkastély épületei, a gó-tika és a reneszánsz szépműemléke.

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

A Bethlen grófok rezidenciája
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Valentine's Day 
Szent Bálint (Valentin) a szerelmesek, a lelkibete-
gek és az epilepsziával élők védőszentje. Világ-
szerte, de főleg az angolszász országokban
február 14-én tartják a Bálint-napot (Valentine's
Day), amikor a szerelmesek megajándékozzák
szerelmüket/szerelmeiket. Az ókorból eredő ünnepa Római Birodalom kedvelt Lupercalia ünnepe előttinap, amelyet a római csávók Lupercus és Faunus iste-neken kívül az ókori Rómát alapító legendás testvér-pár, Romulus és Remus (R&R Brothers) tiszteletéretartottak meg. A pogány ünnep központjában az a Lu-percal nevű barlang állt, ahol a monda szerint egyanyafarkas a későbbi városalapító fiúcskákat szop-tatta; a Lupercalia tisztító szertartásokból és termé-kenységi rítusokból állt, hogy kiengeszteljék a farkasalakú, rosszindulatú Lupercus istent.A keresztény szokás eredete, hogy Szent Bálint püs-pök a 14. században a jegyesek, bérletesek és fiatalházasok védőszentjévé vált Angliában és Fran -ciaországban. Az is köztudott, hogy Bálint a hite ere-jével meggyógyította a börtönőre vak és mozgássérültleányát, azaz visszaadta a nézését meg a járását. A Bá-lint-napi üzenetküldés eredetének leggyakoribb ma-gyarázata: mielőtt – a hagyomány szerint – február14-én kivégezték, búcsúüzenetet küldött a csajnak,amelyet így írt alá: „A Te Bálintod”. A címzett sajnosnem tudta elolvasni, mivel még azelőtt vakult meg,hogy megtanult volna olvasni.
Valentine’s Day a nagyvilágban – érdekességekAz angol kivándorlók magukkal vitték a Valentin-napi szokásokat az Egyesült Államokba, a másodikvilágháború alatt pedig az amerikai katonák terjesz-tették el Európában, a szifilisszel együtt. Német terü-leteken a Valentin-nap idejére esik az ún.madár-esküvő ünnepe is, 2003-ban az akkor Stutt-gartban élő Erdei Zsolt profi bokszoló is ezen a naponnősült meg.

Olaszországban a szerelmespárok többnyire hida-kon találkoznak ilyenkor, ahol a kerékpárok elhelye-zésére szolgáló alkalmatosságokhoz nem a bicajokatlakatolják le, hanem egyszerűen csak magát a kezdő-betűikkel ellátott lakatot pattintják rájuk. Miután le-zárták, egy-egy lakatkulcsot a vízbe dobnak, ésközben kívánnak valamit magukban. A spinék általá-ban azt, hogy bárcsak örökké tartana a szerelmük, apasik pedig azt, hogy bárcsak menne már ki a divatbólez a marhaság.A japán szokás eltér a nyugatitól; február 14-én ahölgyek csokoládéval ajándékozzák meg imádottju-kat, de akár férfi munkatársaikat, ismerőseiket is. Egyhónappal később (White Day) viszonzásként ők fehércsokoládét kapnak ajándékba. A Valentine’s Day és aWhite Day mellett van egy Black Day is Japánban – akifebruár 14-én és március 14-én sem kapott ajándé-kot, az április 14-én „gyászolja” ezt: jajangmyeont, egyfekete szósszal leöntött spagetti-szerűséget eszik(közben azon jajang, hogy ő myeon szerencsétlen),majd felakasztja magát.
Magyarországon régebb a „nyavalyatörésre” (epi-lepsziára) hajlamosak gyakran viseltek a nyakukbanúgynevezett bálintkeresztet, más néven frászkeresz-tet (az ateisták frászkarikát). Azt tartják, hogy e naponválasztanak párt a verebek, valamint ekkor jönnekvissza a vándorló vadgalambok és a havi háromezereurós fizetés ígéretével Spanyolországba csalt palima-darak.
Vidám Valentin-napot mindenkinek!

Molnár Tibor

Évente több mint kétszáztonna gyümölcsöt dolgoz-nak fel Somogyi Csabáék akibédi Orbán Pálinkafőzdé-ben. A Kis-Küküllő menténszedett gyümölcs párlatautánozhatatlan a helyiekszerint, de a főzdében mégkülönlegesebbé teszik a pa-lackozás során. – Népszerűa megrendelők körében asaját névvel ellátott üveg –mondta el Somogyi Csaba.– Olyan ez egy kicsit, mint agyermek. Mindenkinek a sa-játja a legjobb, arra a leg-büszkébb, ám ha még a sajátnevét is olvashatja a palac-kon, teljes az öröm. Elsősor-ban keresztelőkre, eskü-vőkre rendelnek ilyencímkékkel ellátott pálinkát,de otthoni fogyasztásra iskértek már tőlünk – tudtukmeg a főzde vezetőjétől. Afiatalember családja a jelen-legi formájában több mintnegyven éve foglalkozik pá-linkakészítéssel, de elmon-dása szerint a hagyományaz 1940-es évekig nyúlikvissza.A főzdében az úgyneve-zett kisüsti technológiávaldolgoznak, ami annyit je-lent, hogy az első főzés utánújrafőzést végeznek egy ki-sebb rézüstben. Ez a két-szeri szakaszos lepárlás jó-val erősebb és víztiszta italteredményez. – Ez a klasszi-kus eljárás biztosítja a ma-gas alkoholtartalmat. Azelső főzésből származószürkés, opálos lé gyenge,az íze sem finom, ráadásula magyar ember alapvetőena víztiszta, erős pálinkákhozvan szokva – magyarázta amásik tulajdonos, Orbán Lá-zár Béla, aki maga is többévtizede foglalkozik párlat-készítéssel. A két generációegyüttműködése ötvözi a

tradíciókat és a modernebbüzleti szemléletet. – Ma-gyarországon reneszánszavan a pálinkafogyasztásnak.Egyre-másra kerülnek a pi-acra a márkás, nagytételbengyártott italok, ám a mi üze-münk ezzel szemben a helyigyümölcsre, a klasszikus el-járásra és a prémium minő-ségre esküszik. Viszont miis meglovagoljuk ezt az újtrendet, és igyekszünk lé-pést tartani küllemben is anagyobb gyártókkal –mondta el Csaba, aki szerintmég mindig van reményarra, hogy előbb-utóbb itt ispálinkának nevezzék majda minőségileg megfelelőgyümölcspárlatot. – Ért-hető, hogy hungarikummátették, azonban a földrajzikorlátozás ellehetetleníti amagunkfajta cégeket abban,hogy a magyar piacra gyárt-sunk, pedig volna esély a si-

kerre. A Pálinkatörvénykapcsán ígéretet kaptunkarra, hogy a Földművelés-ügyi Minisztérium eredet-védelemmel foglalkozószakemberei felülvizsgáljáka névhasználati engedélye-ket – magyarázta SomogyiCsaba, aki nagybátyjával je-lenleg tizenöt féle gyü-mölcsből főz saját pálinkát,köztük olyan különlegessé-geket is felhasználva a tér-ségből, mint a som és a vad-körte. A két szakemberszerint a jó párlat titka el-sősorban a kiváló minőségűgyümölcs, amit a megfelelőtermesztés után tökéletesenérett állapotban kell le-szedni. Azt mondják, hogyaki így jár el, az már bátranráírathatja a nevét a pa-lackra, valószínűleg nem fogszégyent vallani a pálinká-jával. 
Bodnár Erika

Saját pálinka, 
saját néven
Saját pálinka, 
saját néven

Akár a saját nevünket is viselheti a gyümölcsünkből készült pálinka. A főzdé-
ben több száz tonna gyümölcsöt dolgoznak föl, ennek jó része bérfőzés, amiből
az egyéni elnevezésű pálinkák is készülnek.



A klub felnőttegyüttese2012-ben megnyerte aRománia-kupa Maros me -gyei szakaszát, majd amegyeközi szakaszban egy3. ligás csapatot (a ZalatnaiMinaurt) is búcsúztatott. Kétalkalommal pedig a ne-gyedik helyen végzett a 4.ligában. Hogy miért írunk errőlmost? A téma aktualitását azadja, hogy az MSE 08 a mi-nap szakmai partnerségimegállapodást kötött aSzékelyföldi Labdarúgó-akadémiával.Ennek apropóján szólal-tattuk meg Farczádi Attilát,akivel arról beszélgettünk,hogy mit jelent neki ez amarosvásárhelyi klub,valamint az itt nevelkedő,immár 140 gyerek szá mára. – Egy évig tartó egyez te -tés után jött létre a megál-lapodás a Székelyföldi Lab-darúgó-akadémiával –mondta az elnök. – Aztkérték tőlünk, hogy vessükpapírra az elképzelésünket,írjunk egy „megvaló sít -hatósági tanulmányt”. Na -gyon örültünk, amikor meg -kaptuk a zöld jelzést.Számunkra azért volt fon tos,hogy mi is tagjai legyünk en-nek a kö zös ségnek, mert kisklub vagyunk, és csak akkortudunk teljes ívű pályát biz-tosítani a játékosainknak, havannak magasabb szintenszereplő partnereink. Őkegyrészt szakmai segítségetnyújtanak majd számunkra:megosztják ve lünk a PuskásAkadémia mun ka -módszereit, szakemberein-ket pedig meg felelő tovább -kép zésben részesítik.Ugyan akkor csa pataink mégtöbb tornán vehetnek részta továbbiakban, ahol tanul-hatnak – a legjobb edzés a

mérkőzés alapon –, illetve alegjobb játékosok előtt meg-nyílnak az ajtók a hazai ésnem zetközi hírnév megszer -zése tekintetében is. Úgyvélem, hogy a megálla podáslétrejötte olyan lehetőség,amelyet valamennyi tehet-séges maros vásárhelyi fiatallabdarúgó érdekében kö -zösen kamatoztathatunk. 
– Korábban hírül adták,

hogy január elején Bad
Neustadt an der Saale-ban
rangos nemzetközi terem-
tornán vett részt az MSE
felnőtt, illetve U11-es csapa -
ta, ahová korábbi játékosuk,
Lengyel István köz vetítésével
hívták meg vendégjátékra.– Nagy örömünkre szol-gált, hogy részt vehettünkezen a németországi tor nán.A felnőttcsapatnak olyanmezőnyben sikerült helytáll-nia, amelyben 5. és 6. ligásélcsapatok is voltak, és ah-hoz, hogy megértsük, hogyez mit jelent, tudni kell, hogyaz itteni és az otta ni diví -ziókat semmiképpen nemlehet összehasonlítani. Pél-daképpen em lítem meg,hogy a szálláshelyünkhözközeli egyik település 4. ligásegyüt tesének 15.000-esférő he lyű stadionja van, ésa mérkőzéseit közvetíti azegyik országos televíziótár-saság. Amúgy Németor -szágban még 14. osztály islétezik – így talán jobbanért hető, hogy milyen ké -pességű egy 5. ligás élcsapat.Ebben a mezőnyben afelnőtt alakulatunk 4., a gye -rekcsapatunk pedig az 5. letta tornán.A rangos tornáknál ma -radva feltétlenül említéstérdemel, hogy a 2005-ös és2006-os korosztályú együt -teseink (edzők: Fehér Csabaés Ciula Csongor) tavaly

nyáron részt vettek a ka-posvári Intersport YouthFootball Festivalon, de azt iselmondhatom, hogy a Szé -kelyföldi Labdarúgó-aka -démiával kötött egyezménylétrejötte szerencsésen egy-beesett az MSE első torna -győ zelmével: 2009-es cso-portunk Fülöp Miklós tanárvezetésével megnyerte aCsíkszeredában rendezettkorosztályos bajnokságot,amelyet a Székelyföldi Lab-da rúgó-akadémia alköz -pontjai számára szervez tek.
– Mi az MSE 08 cél ki -

tűzése?– Ezt a klubot abból ameggyőződésből alapítot-tuk, hogy léteznie kell egyolyan keretnek, ahol bárkimegtalálja a számítását, akia labdarúgást szereti. Ebbőla megfontolásból jöttek létrekezdetben a sza bad idős cso-portjaink, amelyek jelenlegis léteznek, mű köd nek. Idemindenféle kö töt tség éskötelezettség nélkül jöhetbárki,  nincs ver seny zés,csak a futball alapjainak el-sajátítása, illetve ami az ide-járó gyerekeket összeköti, aza mozgás iránti vágy és aszándék, hogy jó közös ségbetartozzanak. Ez hoz za ide azérdeklődőket. Egyébkéntnem véletlenül indultunk in-nen, hiszen Ma ros -vásárhelyen nagyon sokmagánklub működik, ame-lyekkel az idősebb korosztá-lyok szintjén már nemigenvehetik fel a ver senyt alépéshátrányból indulók.Viszont azáltal, hogy vannakezek a csoportjaink, aholnincs eredmény kény szer,megteremtődött a le -hetősége annak, hogy létre -jöjjenek azok a közösségek,amelyekre építve márelkezdődhet a tel je sítmény -

orientált munka is.Ezekből a szabadidős cso-portokból nőtték ki ma -gukat tehát a versenycso-portok, amelyek közül –nem véletlenül – a leg -kisebbeké bizonyult eddig alegeredményesebbnek: őkazok ugyanis, akik nin -csenek lemaradva a tech-nikai és taktikai képzésbenmás klubok hasonló ko-rosztályú csoportjaihozképest. A közeljövő feladata,hogy valamennyi csopor-

tunkat „szintre hozzuk”,hogy minél több fiatalt pá-lyára állítsunk, akik közülegyesek profi labdarúgókkáválhatnak, mások pedigfelnőtt keretünk hasznostagjai lehetnek. Bízunkbenne, hogy azzal a komolyszakmai háttérrel, amelyet aSzékelyföldi Labdarúgó-akadémia biztosít ezentúlszámunkra, maradéktalanulsikerül megvalósítanunkvalamennyi célunkat.
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A 40 éves Farczádi Attilát jól ismerik a ma ros -
vásárhelyi rádióhallgatók, hiszen a hírszerkesztő
hangja ismerősen cseng a Rádió GaGa, Erdély leg-
nagyobb magyar nyelven sugárzó, egyben Maros
megye vezető kereskedelmi rádiójának hul-
lámhosszán. Viszont kevesebben tudják, hogy a
sajtóban dolgozó Attila – aki a helyi ISK-nál „tanul -
ta” a labdarúgást Páll András, majd Szántó János
tanároktól (abban a csapatban, amelynek legismer-
tebb játékosa a Bukaresti Național FC-nél is szere-
pelt Pogăcean Florin volt), de a felnőttkorba lépve
már inkább a továbbtanulást és szakmáját
részesítette előnyben – 2008-ban futballklubot
alapított MSE 08 néven, ahol egy ideje hangsúlyosan
foglalkoznak a gyerekek képzésével is.

Sikeres műtéten esett átCsoma Alpár
A Marosvásárhelyi City’us 32 éves válogatott terem-labdarúgója a tavaszi idény első fordulójában Jászvásá-ron keresztszalag-szakadást és porcleválást szenvedett,ami után dr. Răzvan Melinte marosvásárhelyi szakorvosáltal vezetett sikeres műtéti beavatkozásán esett át. Aszovátai illetőségű Alpárnak nem az első hasonló sérü-lése, hiszen 2014-ben szintén a jobb lábának, 2008-banpedig a bal lábának térdén is hasonló műtétet hajtottakvégre. A kiváló teremlabdarúgó a Fizionova magánkli-nikán  Mircea Hora, Gabriel Koszorus és Diana Șandrukinetoterapeuták segítségével fog lábadozni.

MSE: Szakmai partnerség a 
Székelyföldi Labdarúgó-akadémiával

Farczádi Attila a csíkszeredai  
Magyar Konzulátus elleni mérkőzésen

Az MSE együttese Nürnbergben
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| Központ hetilap | 2016/5 | február 11–17. | |Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Megbírságoljuk magukat zárt közterületen való dohányzásért!

Szex a templomban 
Álruhás arisztokrata járja Erdélyt

- Több körutat tettemmár olyan országokban,amelyeknek a zenei kultú -rájában fontos szerepet ját-szik az orgona. Talán Korzika tagoltsága, kis kö -zösségei emlékeztetnek leg -inkább Erdély falvaira, völ-gyeire, és a tapasztalataimazt mutatják, hogy fejlet-tebb társadalom az, amelyikismeri és elismeri az orgo-nát mint olyan hangszert,amin a társadalmi kérdésekfókuszba kerülnek - fejtetteki Solymosi Tamás, aki egymondással magyarázta állí-tását - Franciaországbanúgy mondják, hogy a társa-dalom minden kérdése azorgonán fokalizálódik. Akarzaton áll, tehát ég és földközött helyezkedik el, a fel-építéséhez legalább huszon-két mesterségre van szük-ség, komplikáltabb, mintegy számítógép, és a királyelső társadalmi feladata akoronázás után, hogy atemplomban eljátszik egydarabot. Még a szex is meg-

jelenik az orgonán, hisz vib-ráció keletkezik, ez leszmaga a hang, és a lélekmélységeit megüti a harmó-nia, hogy érzéseket, gondo-latokat hoz létre. Az orgo-nán a hangközöket és ahangszíneket is össze kellhozni, tehát megjelenik ahangulat és az ízlés kérdéseis. Itt a Ceausescu-rendszerután gombamód nőttek ki aföldből az orgonák, és cso-dás reneszánsza van, ráadá-sul egy ipart is mozgat. MígFranciaországban a rend-szer ellenségnek tartja, ad-dig napjainkban Japánbanépítik a legtöbb, óriási mé-retű orgonát, mert felismer-ték a hangszer nagyszerű-ségét - érvelt munkaeszközemellett Solymosi. A művészazt is elmesélte, hogy Le-hotka Gábor tanszékvezetőkidobta őt a zeneakadémiá-ról a származása miatt,ugyanis arisztokrata felme-női vannak. Elmondása sze-rint a Solymosiak eredetilegaz Asbóth család sarjai, és a

családjuk visszavezethetőaz Árpád házig – 1956-banszülettem, egyetemistakéntdisszidáltam, a rendszervál-tozásig nem is jöhettemvissza Magyarországra. Saj-nos ma már nem rendelnekorgonajátékokat, amikbőltöbb százat írtam az évtize-dek alatt. Nincs arisztokrá-cia, aki vásárolna ilyesmit,ám ismerősök révén Kolozs-váron tölthettem három he-tet, majd adta magát a lehe-tőség, hogy továbbmenjek.Így jutottam el Sepsiszent-györgyre, Bereckbe, Kézdi-vásárhelyre, Kovásznára ésszinte minden helyre, aholtalálható ilyen hangszer atemplomban. A célomnakmegfelelően próbálom meg-érteni az orgona társadalmiszerepét, és meg kell mond-jam, ilyesmit sehol nem ta-pasztaltam nyugaton. Amesterségnek, a kézművesiparnak van egy bizonyosértéke, a pénz kevéssé fon-tos, nincs akkora hatalma.Az egyszerű emberben ta-

láltam megazt a fajta ne-m e s s é g e t ,ami sokkalhangsúlyo-sabb, mint azarisz tokratáé- mondta Soly-mosi, aki Er-délyt szeretetre-méltó, biztonságos,kellemes és kivételeshelynek találja. Útját háti-zsákkal és egy szatyorral,néhány ruhadarabbal és alegszükségesebb tárgyakkal,valamint kottákkal folytatta.– A klisékben való gondol-kozás megkönnyíti az eliga-zodást, hiszen sokszor még 
a saját életünket sem értjük,de jogunk van keresni amegértést. Én az orgona általpróbálom megtalálni.

Bodnár Erika

Orgonanéző körutat tett Erdélyben Solymosi Tamás Franciaországban élő or-
gonaművész. Az egyhónapos utazás alatt százhuszonnégy hangszert látott és
próbált ki a zenész, aki mindössze egy váltásruhát és kottákat, valamint a kül-
földi tapasztalatait hozta magával.

Solymosi Tamás 
Prázsmári Krisztina 
kibédi kántor 
társaságában


