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Honnan tudod, hogy idén
kissé korán jött a nyár?      

☻ A gyümölcsfá-kon nem rügyekés virágok je-lentek meg,hanem egybőla gyümölcsök
☻ Vetéskorjobban iz-zadsz, mintnyáron aratáskor
☻ A Faragón fogottpontyok, amelyek máskor augusztusban szoktak szülni, ápriliselején már terhesek
☻ Az Auchanban a dinnye nem import
☻ A nemrég érkezett gólyák továbbindul-nak, mert azt hiszik, benézték az irányt, ésmég mindig Afrikában vannak

Egyet mondanak, 
mást tesznek      A címbeli kijelentés természetesen az erdélyimagyar orvosképzés sorsára vonatkozik.Mindez annak kapcsán jut eszembe, hogy aRomániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészkép-zésért Egyesület két aktivistája újabb figye-lemfelkeltő akcióba kezdett, ezúttal Marosvá-sárhelyen. 
8. old. // HUMOR

3. old. // TÁRSADALOM 3. old. // VÉLEMÉNY

Muzeális 
gyapjúfeldolgozó üzem   Több száz éve foglalkoznak gyapjú feldolgozás-sal Maros megyében. A mesterség egyik legré-gibb emléke egy kis üzem, amit családi vállal-kozásként működtet a Szilveszter család. Gépeika viktoriánus kort idézik, ezeket maguk javítják,néhányat még a nagypapa épített az századfor-duló környékén. A klasszikus eljárásoknak és agyapjú finom szövésének köszönhetően termé-keik Japánba és Amerikába is eljutottak. 

12. old. // HAGYOMÁNY

Exminiszter építi az 
erdélyi El Caminót    Négy püspök és Erdő Péter bíboros fogott ösz-sze, hogy az erdélyi El-Caminót támogassák.Az ezernégyszáz kilométeres zarándokutat dr.Szabó Tamás volt miniszter álmodta meg, azidén már maratont is szerveznek AusztriábólCsíksomlyóra. A projekt célja, hogy a Mária-kegyhelyeket összekösse egy gyalogtúra ke-retében, és hogy spanyol nagytestvérét mindlátogatottságban, mind világhírben utolérje. 

4. old. // TÁRSADALOM

A ritmikusan 
táncoló „aranyos” 
sportgimnasztikázó 
ó A 16 éves marosvásárhelyi Ádámosi Klemen-tina a marosvásárhelyi ritmikus sportgim-nasztika legsikeresebb képviselője, aki négyéve a román válogatott tagja is. Klementinanemrég a Városi Gólyabálon is remekelt, aholelőkelő második helyezést ért el Balló Márkoldalán. 

10–11. old. // SPORT

A klímaváltozás és Marosvásárhely fenntartható fejlődése képezte a témáját
annak a kerekasztal-beszélgetésnek, amelyet a Fókusz Öko Központ, a Marosszéki
Közösségi Alapítvány, a Rhododendron és az unDAverde környezetvédelmi szer-
vezetek rendeztek kedden a Köpeczi-Teleki Házban. A résztvevők arra keresték a
választ: miképp lehetne zöldebb, élhetőbb hely Marosvásárhely.

„Vásárhely is lehet a 
változások városa” 

„Vásárhely is lehet a 
változások városa” 



Mesejátékok az Ariel SzínházbanAz Óz, a csodák csodája című mesejá-tékra várják a gyermekeket április 7-én,csütörtökön és 8-án, pénteken délelőtt9.30-kor és 11 órakor a marosvásárhelyiAriel Ifjúsági és Gyermekszínház székhe-lyén. 7-én, csütörtökön délután 6 órakor a4 éven aluliaknak szóló Évszakok tekint-hető meg az Ariel Stúdióban. Erre az elő-adásra helyet kell foglalni a 0740-566-454-es telefonszámon. 10-én, vasárnap délelőtt11 órakor A brémai muzsikusok tekinthetőmeg az Ariel Színház nagytermében.
Rendkívüli szimfonikus hangversenyZenei évfordulók 2016 címmel rendkí-vüli szimfonikus hangversenyre kerül soráprilis 7-én, csütörtökön 19 órakor a Kul-túrpalota nagytermében. Vezényel a Mol-dova Köztársaságból érkező Mihail Agafitakarmester, hegedűn Lokodi Károly, gor-donkán a hollandiai Joachim Eijlander,zongorán László Cristina játszik. Műsoron:Rachmaninov-, Beethoven-, Dvoøak- mű-vek. A koncertre a 25-ös számú bérletekérvényesek.

Slam poetry-est a G kávézóbanÁprilis 7-én, csütörtökön 20 órától amarosvásárhelyi G kávézóban slam po-etry-est lesz. Ezúttal nem versenyt szer-veznek. Jelentkezni lehet a slam poetryMarosvásárhely Facebook-oldalon vagy ahelyszínen. A benevezők három perc alattkell elmondják versbe foglalt gondolatai-kat.
Lengyel filmnapok MarosvásárhelyenA marosvá-sárhelyi K’ArteEgyesület áp-rilis 8–10. kö-zött lengyelfi l m n a p o ka tszervez a ma-rosvásárhelyiMűvész mozi-ban. A Cine-polska rendez-vénysorozatk e r e t é b e nBrassó, Te-mesvár, Galac,Jászvásár, Nagyvárad és Kolozsvár utánMarosvásárhelyre is elhozzák a nagyrésztigaz történeteket feldolgozó történelmi fil-meket, amelyeket kortárs rendezők 2014-ben forgattak. A vetítések 20 órától kez-dődnek, jegyeket (5 lej) a Művész mozipénztáránál lehet váltani. A filmeket ro-mán nyelven feliratozzák. Bővebb infor-máció a www.culturapoloneza.ro honla-pon.
ÁllásbörzeÁprilis 14-én 9 órától a Maros MegyeiMunkaerő-közvetítő Hivatal általános ál-lásbörzét szervez Marosvásárhelyen a Mi-hai Eminescu Ifjúsági Központban, Szász-régenben az Ifjúsági Művelődési Házban,Dicsőszentmártonban a Vasile Milea utcá-ban levő munkaponton, míg Segesváron aKorona Szállodában. Felkérik a vállalko-zókat, hogy idejében küldjék el a megüre-sedett állásaikról szóló naprakész infor-mációkat, hogy ezeket kínálhassák azálláskeresőknek.

KOS: A héten, postán érkezett hírek örven-deztetik meg. Jókedvének most semmi semszabhat határt, kitörő boldogsága másokra isazonnal átragad. Új ismerőseivel való kapcso-lata több jót rejteget, mint gondolná.
BIKA: Óvakodjon az esetleges előítéletektől,hiszen egy hosszútávú barátság van kibonta-kozóban, ami mindkét irányban jó előjeleketmutat. Lehetősége adódhat munkahelyének amegváltoztatására. 
IKREK: A héten egy fiatalabb rokonával gond-jai lehetnek. Világítsa meg számára, hogy mi arossz és mi a jó, hiszen sokat tanulhat öntőlobjektív szemlélete révén. A hét során ne fo-gadja egyből a bizalmába az életébe betop-panni akaró személyeket!
RÁK: A héten vigyáznia kell értékeire, ugyaniskönnyedén elhagyhat fontos dolgokat, vagyakár még csalás áldozata is lehet, amennyibennem vigyáz. Itt az ideje, hogy kollegájával meg-beszéljék tervezett közös befektetésüket, hi-szen sok pénzt hozhat a közös vállalkozásuk.
OROSZLÁN: A héten új ismerősök léphetnekbe az életébe. Nem érti miért, de valószínűlegmegdobogtatja a szívét az egyik személy. Abolygók hatásai jeleznek önnek némi anyaginyereséget, vagy egy jól sikerült pénzügyi tran-zakciót.
SZŰZ: Egy távoli ismerőse egy küldeményévelnagy segítségére lesz önnek. Ebben az időszak-ban könnyedén meglehet, hogy felettébb kri-tikusan nyilvánítja ki véleményét. Erős egyé-nisége most nem mindenkinek leszszimpatikus.
MÉRLEG: A hét során az átvonuló bolygókrengeteg energiával ruházzák fel önt. Többetis el tud végezni a tervezett feladatoknál. Mégarra is jut ideje, hogy segítsen másoknak, hogyjó tanácsokkal támogassa az életük útját.
SKORPIÓ: Az eheti bolygóállások felfokozhat-ják kinyilvánítási kedvét, így túlságosan is sokatmegmutathat önmagából az embereknek. Le-gyen elővigyázatos, hogy ezt később nehogyön ellen fordítsa valaki. 
NYILAS: Ennek a hétnek az átvonuló bolygó-hatásai arra inspirálják, hogy szenteljen többidőt önmagára, merüljön el mélyen a gondola-taiba. Hagyja, hogy előtörjenek a belső energiái,és a jövőjét is alaposan gondolja át. 
BAK: Ezen a héten ügyeljen az öltözködésére,mert rengeteg fontos emberrel futhat össze. Abolygóállások arra figyelmeztetik, hogy ne te-gyen könnyelmű ígéreteket, mert az nem jel-lemző önre.
VÍZÖNTŐ: A hét során megúszhat kapitálishibákat az éleslátásával, a rögtönzött problé-mamegoldó készségével és a higgadtságával.Azonban is lehet, hogy sokáig emészti még ma-gát majd a történteken.
HALAK: Most minden vágya, hogy elvonultanmagában legyen. Ha valóban ebből tudna erőtmeríteni, nyugodtan mondja meg a családjá-nak, mert önért bármit megtesznek, hiszenfontos nekik, szeretik önt.
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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!

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 diák újságírókat ke-

res! Ha szeretsz írni, és szeretnéd kipróbálnimagad a szakmában, most megteheted! A pályázaton részt vehet bárki, aki Marosmegyében középfokú vagy felsőoktatásban ré-szesül.Hozzávetőlegesen háromezer leütés hosszú-ságú írásokat várunk „Drog” témakörben, ri-port műfajban. Az írásoknak meg kell felelniea riport tartalmi és formai szabályainak és aterjedelmi előírásoknak, attól legfeljebb tízszázalékban térhet el a beadott pályamű.A legjobb írásokat publikáljuk és honorál-juk!
Leadási határidő: április 30.

A riportokat a
bodnarerika1@gmail.come-mail címre várjuk.
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A címbeli kijelentéstermészetesen az erdé-lyi magyar orvosképzéssorsára vonatkozik.Mindez annak kapcsánjut eszembe, hogy aRomániai Magyar Or-vos- és Gyógysze rész -képzésért Egyesület kétaktivistája újabb figye -lemfelkeltő akcióba kezdett, ezúttal Marosvásárhelyen.Miután két héttel korábban dr. Ádám Valerián és KürtiJenő Bukarestben, a közoktatási minisztérium épületeelőtt tüntetett, ország-világ tudomására hozva, hogy aMarosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemvezetősége – az egyetemi autonómiára hivatkozva –megtagadja az önálló magyar tanszék felállítását,megszegve ezáltal a törvényeket. Ádám Valerián tájékoztatása szerint a bukaresti ak-ció legjelentősebb mozzanataként a szaktárcánál fo-gadták a tüntetőket, s megerősítették, hogy részükrőlsemmi akadálya az önálló magyar tagozat mega-lakításának. Jelezték, hogy a magyar oktatóknak jogukvan saját szabályzatot, oktatási programot kidolgozni,azt a minisztériumba előterjeszteni, amit a szaktárcajóváhagyása után kell az egyetem szenátusa elé vinni,hogy belefoglalják az intézmény szervezési ésműködési szabályzatába. A kérdés: mit lép erre azegyetem szenátusa? Gyaníthatóan újra a hamisanértelmezett egyetemi autonómiára hivatkozik majd, sleszavazza az előterjesztést. Tisztára a 22-es csapdája. A történet kapcsán annyi világos, hogy a civilek –akárcsak a Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) avásárhelyi kétnyelvűségért folytatott harcban – ezúttalis a szakma és a politikum előtt járnak. És még valami:a RMOGYKE érdeme, hogy a magyar nyelvű or-vosképzés problémáját folyamatosan napirendentartja. Ádám Valeriánt pedig lehet ellenszenvesnek,megosztó személyiségnek tartani, de azt el kell ismerni,hogy az ügy legelszántabb harcosának mutatkozott. A„szakma” – a magyar tanári kar – részéről már nemtapasztalhattuk ezt az elszántságot. Sokan vannak azorvosprofesszorok között, akik szóban ugyanelkötelezték magukat a magyar nyelvű orvosképzésmellett, a tetteik, pontosabban: azok hiánya azonban,mintha nem ezt bizonyítanák. A politikum hozzáállása a legkétségbeejtőbb.Különösen az RMDSZ hivatalban levő legfőbb ok-tatáspolitikusának, Király András államtitkárnak tájbasimuló, görcsösen konfliktuskerülő, passzív maga-tartása. A két héttel korábbi bukaresti akció során arrasem méltóztatott, hogy szóba álljon a tüntetőkkel. Mitmondjak?  Ilyen érdekvédőkkel nem sokra megyünk.    

MONDOM A MAGUNKÉT |

Szentgyörgyi László

Egyet mondanak, mást tesznek  
Hajdú Zoltán, a FókuszÖko Központ elnöke el-mondta, úgy véli, hogy a vá-rosok – Marosvásárhely is– a fogyasztói társadalomtipikus csapdájába estek, deát kell hidalni ezeket aproblémákat, és a jelenlévőhelyzethez kell alkalmaz-kodni. Szerinte a városve-zetésnek nem a parkolóhe-lyek kialakítására kelleneösszpontosítania, hanemújabb zöldövezeteket, par-kokat kellene létesítenie,szökőkutakat építtetnie,hogy csökkentsék a levegő-szennyezést, a betonépüle-tek között egyre elviselhe-tetlenebb hőséget.„Emellett tudatosan kellváltani a globalizációról alokalizációra: utcai köny-vespolcok létrehozásával, avárosi környezetet úgy ösz-szekapcsolni a falusival,hogy a hipermarketek he-lyett a helyi termelőktől vá-sároljunk. Szerintem Vásár-hely is lehet a változásokvárosa” – jelentette kiHajdú.

A zöldövezet 
jótékony hatásaiA város lakosságát évekóta foglalkoztatják az egyreritkuló zöldövezetek, a fa-kivágások, -csonkítások, akerékpárutak hiánya, a gép-kocsiparkolók kialakítása aparkok, játszóterek rová-sára. Szakács László, a Rho-dodendron Egyesület el-nöke is erről beszélt, éskiemelte, hogy a zöldöveze-teknek nem csak esztétikai,hanem egészségmegőrzőszerepe is van a városok-ban. Az optimális zöldöve-zetarány urbánus közegben50-60 négyzetméter/fő, ámVásárhelyen csak 20 négy-zetméter/fő zöldövezetetszámoltak a hatóságok, deSzakács szkeptikus ezt ille-tően. „A zöldövezet a legol-csóbb, legegyszerűbb ésleghatékonyabb út a tisztalevegőhöz, a klímaváltozásszabályozásához: a nyárihőmérséklet enyhítéséhez.Egy köbméter lomb tavasz-tól őszig 0.65 kg oxigénttermel, 0.59 széndioxidotszív magába, 4,5 kilogrammport szűr meg és 47 liter vi-zet bocsát ki a légkörbe” –ismertette az adatokat.

Csak kilenc fát kell 
kivágni a VársétányonAmi Dorin Florea vársé-tányi favágásának szándé-kát illeti, Szakács szerint ameglévő 109-ből legtöbbkilencet kellene kivágni, vi-szont elismerte, hogy atöbbi fa is a száraz ágaktólvaló szakszerű tisztításraszorul.Gál Sándor, a MarosszékiKözösségi Alapítvány veze-tője a kerékpáros forgalom-ról szólt előadásában.Statisz tikai adatokra hivat -kozva bizonyította, hogyMarosvásárhelyen, míg2011-ben kilenc kerékpá-rost érintő balesetet tartot-tak nyilván, tavaly ezekszáma negyven volt, az ese-tek felében a gépkocsive-zető, a másik felében a ke-rékpározó volt a balesetokozója. Nyilvánosságrahozta azon felmérésükeredményét is, amelyet atanintézmények diákjai kö-rében készítettek, és az ott-honról iskolába történő el-jutást biztosító járműrekérdezett rá. „A felmérés kö-vetkeztetései azt mutatják,hogy a diákok nagyrésze aszüleivel, autóval jut el az is-kolába, és az is szembetűnő,hogy elenyésző százalékukválasztja a kerékpárt közle-kedési eszközként. Azutóbbi mellőzését leginkábbazzal indokolták, hogy nemérzik biztonságban magu-kat a városi forgalomban” –összegzett Gál.Klaus Birthler építész-mérnök, az UnDa VerdeEgyesület tagja öt aspek-tusra hívta fel a figyelmet,amely a klímaváltozást ke-zeli: olyan felületek létreho-zása, amely vízmegtartó ké-pességgel rendelkezik: azöldövezetek, parkok előny-ben részesítése a beton éspiskótakő ellenében, a má-

sik a fák lombfelületéneknövelése, a harmadik a ter-mészeti kincsek felhaszná-lása, valamint a városszéliterjeszkedés szabályozása,végül pedig olyan környe-zettudatos épületek terve-zése, amelynek a fenntar-tási költsége a nulláhozközelít.
Soós: Nem leszek 
tanácsos Florea mellett!A konferencián civil szer-vezetek mellett jelen voltCsegzi Sándor, a polgármes-ter tanácsadója, Soós Zoltánpolgármesterjelölt, illetvePeti András alpolgármesteris. Soós Zoltán erős jelzők-kel illette a jelenlegi város-vezetést és a városvezetőt,és fájlalta, hogy tanácsos-ként sem tudta érdemben alakosok érdekeit szolgálniDorin Florea kerékkötéseimiatt. „A városvezető min-dig talál egy félig legálismegoldást a zöldövezet ki-irtásához. A szakembereketeltávolította a szakbizottsá-gokból, és bólogató Jáno-sokkal vette körül magát.Változás kell, ehhez jóma-gam is hozzájárulok, hisznem akarok tanácsos lennia Florea által vezetett ön-kormányzatban” – szögeztele Soós.Peti szerint árnyaltabb ahelyzet, és minden nehéz-ség ellenére történtek apró,de pozitív előrelépések: pél-dául a civil szférát sikerültbevonni a döntéshozó bi-zottságokba. Az alpolgár-mester továbbra is a nemkormányzati szervezetektámogatását és szerepválla-lását kéri.
A tömegközlekedés 
a lakosok 80%-ának 
ingyenesCsegzi Sándor a hivatalt

A klímaváltozás és Marosvásárhely fenntartható fejlődése képezte a témáját
annak a kerekasztal-beszélgetésnek, amelyet a Fókusz Öko Központ, a Maros-
széki Közösségi Alapítvány, a Rhododendron és az unDAverde környezetvédelmi
szervezetek rendeztek kedden a Köpeczi-Teleki Házban. A résztvevők arra ke-
resték a választ: miképp lehetne zöldebb, élhetőbb hely Marosvásárhely.

„Vásárhely is lehet a változások városa” 

ért támadásokat védte ki, ésfelvázolta, hogy az elmúltidőben történtek fejleszté-sek és nagyobb volumenűberuházások is: a lakóne-gyedi piacok korszerűsí-tése, a Somostető felújítása,az állatkert és a Víkend sza-badidős központ fejlesz-tése, ugyanakkor számosjátszóteret is létrehoztak.„Rengeteg kritika éri a vá-sárhelyi tömegközlekedést,de sokan el szeretnek feled-kezni arról, hogy a lakosok80%-a – diákok, nyugdíja-sok, egyetemisták, veterá-nok stb. – ingyen használja

azt” – világította meg azérem másik oldalát Csegzi.A konferencián nem szü-lettek látványos eredmé-nyek, ám elindult egyfajtapárbeszéd a környezetvédőcivil szervezetek és a városelöljárói között. A jelenlé-vők elégedetlenségüknekadtak hangot, amiért a kor-mányzati, döntéshozói jog-körrel rendelkező környe-zetvédelmi szervezeteknem tartották fontosnak aközvitát, és nem képvisel-tették magukat az esemé-nyen.
Pál Piroska



Dr. Szabó Tamás, az egy-kori MDF alapító tagja, voltminiszter úgy döntött, hogytársaival felépíti a világhírűzarándokút kelet-európaiverzióját. Az Ausztriából in-duló, Magyarországon átCsíksomlyóig tartó út mint -egy ezernégyszáz kilométer,és a Mária-kegyhelyeket kötiössze és Marosvásárhelyt isérinti. – Ezt a projektet a Jó-isten nekem adta – meséltelapunknak a ma már üzlet-emberként tevékenykedőSzabó Tamás. – A falumból,Balatonalmádiból gyalogol-tunk Sümegre, amikor meg-született a Mária Út álma,hogy kössük össze Maria-zellt Csíksomlyóval Buda-pesten keresztül, és legyenez egy olyan hálózat, amitkerékpárral és gyalogosan ismeg lehet tenni. Elkezdtemhozzá bolondokat keresni, ésa világ legtermészetesebbmódján összeállt egy tucat-nyi ember, akikkel elkezd-tünk dolgozni, munkazarán-doklatokat csinálni, majdegyesületet alapítottunk. 
Biznisz – Kedden körülbelülhúszfős társaság indult Bu-dapestről és egy másik Má-riapócsról, van, aki már ki-lencedszer teszi meg a távot.A húszas létszám azért kor-lát, mert egyes településekenennyi a szálláslehetőségekszáma. Lehetne nagyobbszámban is zarándokolni, de

a helységek nincsenek felké-szülve erre. A távot szaka-szokra bontva teszik meg,ami azt jelenti, hogy vanolyan nap, amikor negyven,van, amikor huszonöt kilo-métert haladnak – számoltbe a jelenlegi helyzetről azegyesület elnöke, akitől meg-tudtuk, hogy a szálláshelye-ket egy-egy parókia, unitá-rius közösségek, iskolák,kereskedelmi szálláshelyekbiztosítják. A szervezők célja,hogy egy homogén, szolgál-tatásokat nyújtó zarándok-szállás-rendszert alakítsa-nak ki, ami ide is tízezreketvonzana. Ez pozitív hatássallenne a térség turisztikaihelyzetére, gazdaságilag iserősödnének a partneri te-lepülések, azzal a nem elha-nyagolható ténnyel együtt,hogy a kezdeményezés ter-mészetéből fakadóan nemkárosítja a környezetet, hiszgyalogos és kerékpáros tu-ristákat vonz. 
Maraton projekt– Missziós programnakindult az egész, abból a ta-pasztalatból fakadóan, hogyha elindulunk zarándokolni,és eljutunk ilyen célpontok-hoz, az megérint minket, egykicsit átalakulunk, talán kö-zelebb kerülünk Istenhez.Időközben viszont rájöttünkarra, hogy az emberek a fon-tosak, hisz a hit hirdetésénekaz a lényege hogy minél töb-ben jöjjenek, és lássák mi is
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Alig akad olyan ember Európában, aki ne hallott
volna már a Santiago de Compostelaba tartó útról,
az El Caminóról. Az évente több ezer turistát és za-
rándokot vonzó útvonalat eredetileg Szent Jakab
tette meg, azóta a vallási jelentőség spirituális tar-
talommal is bővült, sokan pedig egyszerűen spor-
tolási céllal indulnak neki a nagyjából egyhónapos
túrának. 

Exminiszter építi az
erdélyi El Caminót

működik itt. Nekem az a cé-lom, hogy a Mária Út mintKözép-Kelet Európa zarán-dokútja az egész világ szá-mára vonzó célpont, tevé-kenység legyen. Idén egy újrendezvénnyel próbáljukmeg idecsalogatni az embe -reket, megrendezzük az elsőMária Maratont. Mariazell-ből júliusban elindul egy ult-ramaratonistákból és a túra-kerékpárosokból állócsoport, akik lefutják és le-tekerik a mintegy ezernégy-száz kilométert. Hogy necsak néhány futóbolondügye legyen a maraton, kér-jük, hogy a helyiek, akár óvo-dások, iskolások is vegyenekrészt benne, így társadalma-sítjuk az eseményt. Hiábavan csodás Kolozsvárunkvagy sóbánya Parajdon, nemannyira nagyszabású, hogyNew Yorkból is látható le-gyen. Egy ekkora maratontés egy ilyen zarándokutat vi-szont észre lehet venni, ez avilág profi maratonistáinakis nagy szám lehet. Valamintminden évben megcsináljukaz 1Úton programot, amiugyanezen az útvonalon mű-ködik, és egyidőben tartottegynapos zarándoklatokbóláll. Ehhez mindig a helyieket

hívjuk meg, tavaly és tavaly-előtt húsz-húszezer emberkapcsolódott be, köztük er-délyiek is.
Járt utat járatlanért…A Mária Út megálmodóiarra törekedtek, hogy a meg-lévő turistautakat használjákfel, ha egyébként a logikábabeleillik. Így Magyarorszá-gon a Kék Túra vonalával fo-nódik sok ponton, ám mivela logikája más, ezért bizo-nyos területeken új szaka-szokat járnak be a túrázók.A fővonalon mindenhol lilam betű jelzi a Mária Út ge-rincét alkotó Mariazell-Csík-somlyó fővonalat. – Nekünkmindent fel kell kínálni, a za-rándok pedig majd dönt,hogy merre akar menni –mondta dr. Szabó Tamás. –Az infót biztosítani kell az al-ternatív lehetőségekről, ami-ket külön színnel jelöltünk.A  kezdetektől kerékpároszarándokútban is gondol-koztunk, ezért eleve lehet-nek eltérések, például a Har-gitán is vannak olyan helyek,ahol el kellett választanunka gyalogos és a kerékpárosútvonalat egymástól. Ahogyaz El Caminónak a Szent Ja-kab kagyló és a sárga nyíl,úgy nekünk a lila m a jelünk,ami információ és az arculatrésze is egyben. 
Múlt és jövőA Mária Út eredete ésmúltja a célpont maga Csík-

somlyó. A magyar kultú rá -ban más, zarándoklatokhozköthető elemek is fellelhe-tők, például a jeruzsálemi za-rándokút, amit maga SzentIstván alapított, és a magyarbúcsújárás is ugyanennek ahagyománynak a része. En-nek az útnak mindössze egyszándéka van ezekkel a he-lyekkel és hagyományokkal,hogy összekösse őket. – Par-lamenti képviselő voltam kétcikluson keresztül, az Antall-kormány minisztere és ál-lamtitkára is, ’98-ban azon-ban kiszálltam a politikából,mert torkig lettem vele – ma-gyarázta dr. Szabó Tamás. –A közgazdászi munkámonkívül ezek a missziós ügyekfoglalkoztatnak. A politikábais az a naivitás vitte be azembereket a kilencvenesévekben, hogy a világotjobbá lehet tenni, és én mostebben a projektben leltemmeg ennek a lehetőségét. Azügy jelentőségét mutatja,hogy maga Erdő Péter bíbo-ros a Mária Út fővédnöke,akinél meg is állnak a zarán-dokok és a magánkápolná-jában áldja meg őket mielőtttovább indulnának. A MáriaMaraton fölött négy püspökvédnökösködik, Fabiny Ta-más evangélikus, SteinbachJózsef református és SzékelyJános római katolikus püs-pök, valamint Kocsis Fülöpgörög katolikus metropolita,ami példaértékű és sosem lá-tott összefogás az egyháziméltóságok részéről.
Bodnár Erika

A szervezők célja, 
hogy egy homogén,
szolgáltatásokat 
nyújtó zarándokszál-
lás-rendszert alakít-
sanak ki, ami ide is
tízezreket vonzana.

Hiába van csodás Kolozsvárunk, vagy sóbánya
Parajdon, nem annyira nagyszabású, hogy New

Yorkból is látható legyen. 



A Nyárádmentére látogatnimaradandó élményt jelenthetbárkinek, akit vonz a szé-kely-magyar történelem, anéprajz vagy a természetnyújtotta szépségek. A mű-emlékszámba menő többévszá zados templomok (Szé -kely  hodos, Nyárádszentmár-ton, Mikháza, Nyárádszent-lászló stb.) a múltról mesél-nek. A néprajzi és falumúze-umok úgyszintén, akárcsaka mai napig éltetett népi ha-
gyományok és szokások. Ahagyományos porták, a fa-ragott székelykapuk, a mohossíremlékek és fejfák szintén

a látványosságok sorát gya-rapítják. Turisták sokaságátvonzza manapság a rendez-vények, falunapok, esemé-nyek rengetege. Elég, ha csaka vármezői hőlégballon pa-rádéra, a mikházi csűrszín-házi napokra vagy a jobbágy-falvi Só útjára gondolunk. Desok érdeklődőt maga a ter-mészet és ennek csodái in-dítanak arra, hogy túrázzanaka környéken. Mai lapszá-munkban mi is ismertetünknéhány helyi védettségnekis örvendő kora tavaszi vi-rágot, amellyel nagy a való-színűsége, hogy találkozik atermészetjáró ember.

| Központ hetilap  |2016/14 | április 7–13. |

A Nyárádmente egyik szívet-lelket gyönyörködtető látványossága koratavasszal a
több ritka vagy veszélyeztetett, védettség alatt álló vadvirágfajtától színes rét. A
Felső-Nyárádmentén és a Bekecs környékén terjedelmes tőzikemezők jelzik a tavasz
közeledtét, majd a lankásabb vidékeken megjelenik a csillagos nárcisz, a szibériai
írisz, a mocsári nőszirom, a leánykökörcsin, az agárkosbor és az igen ritka kockás-
liliom. Mai lapszámunkban mi is a Felső-Nyárádmentére látogatunk védett vadvirá-
gok után kutatni.  

José Luíz Carrascót, egykocsmai politikai vitábanvaló állítólagos részvételemiatt, egy hajnalon elhurcol-ták otthonából a hírhedt dik-tátor, Ramón Fragoso politi-kai rendőrségének pribékjei.Miután a legválogatottabbmódszerekkel sem sikerültterhelő vallomást kicsikar-niuk belőle, szabadon en-gedték a különben ártatlanembert. De a fogdában és avallatás során átélt borzal-mak, mint nem egy szélső-séges élethelyzetbe sodró-dott kisembert, José LuízCarrascót is végzetes elhatá-rozásra késztették. Végeznia gyűlölt diktátorral! - ígyállva bosszút nemcsak amaga, hanem a mások általelszenvedett mérhetetlen sé-relmeken is.Szabadulása után - bár lát-szatra ugyanaz maradt, akiannak előtte is volt: José LuízCarrasco zöldségárus-kiske-reskedő - minden egyespillana tát a bosszúvágy jegy-ében élte. Töprengett, ter ve -

zett, készült - és az első ked-vező alkalommal cseleke-dett. Terve, majd annak gya-korlatba ültetése mindenegyes mozzanatát a szakmaijáratlanságból fakadó várat-lanság, a meglepetés jelle-mezte. Magyarán: semmiköze sem volt a rutinhoz. 
Ez vezette félre a nyomozó-kat, ennek köszönhetően si-került a nagy zűrzavart és ahatóságok pillanatnyi tanács-talanságát kihasználva, a tettszínhelyéről kereket oldania.Félnapi őrült autózásután, késő este maga mögötthagyta a határátkelőt és a vi-szonylagos biztonságérzettudatában normális sebes-ségre kapcsolt, majd elfordí-totta az autórádió indító-gombját. Épp akkor közöltéka döbbenetes hírt, miszerinta még tisztázatlan körülmé-nyek között merénylet áldo-zatául esett Ramón Fragoso

KRÓNIKA

Latin-amerikai történet valójában nem is RamónFragoso volt, aki szívszél-hűdésben halt meg, mégCarrasco szabadon bocsá-tása után néhány héttel,hanem annak hasonmása,egy jelentéktelen csendőr -ezredes, akit a diktátorközvetlen környezetéheztartozó körök, hatalmukés befolyásuk meg őr zéseérdekében kényszerítet-tek a megüresedett szerepvállalására.Másnap hajnalban, ahatártól nem messze, egykiszáradt folyómederbezuhant és ott pillanatokalatt leégett személygép-kocsi roncsait emelték kia szomszédos állam ható-ságainak emberei. A tör-vényszéki orvos jelentéseszerint a gépkocsivezetőazonnal belehalt sérülése-ibe. „A baleset okait és kö-rülményeit a rendőrségvizsgálja” - állt a helyi lap-ban a balesetről közzétettszűkszavú hírben.
Szentgyörgyi László

Védett vadvirágok után 
szaglásztunk a Nyárádmentén  
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A 2016. év vadvirága 
a kockásliliomA kockásliliom Európábanészak felé Norvégiáig, keletfelé a Kaukázus hegyláncáigterjed el. Romániában és Uk-rajnában sebezhető, Magyar-országon és Svájcban veszé-lyeztetett, Szlovákiában kri-tikusan veszélyeztetett, mígCsehországban és Belgium-ban kihalt státusban szerepel.A Magyar Természettudo-mányi Múzeum kuratóriumaáltal indított szavazás vég-eredményeként a kockásli-liom az Év vadvirága lett2016-ban. Erdély egyik leg-nagyobb kiterjedésű területe,amelyen nagyszámban vi-rágzik a kockásliliom a nyá-rádmenti Búzaházán talál-ható. A több évszázados, ha-gyományos gazdálkodásnakköszönhetően, a mintegy 40hektárnyi területen tavasszala helyiek által kockás tuli-pánként is ismert liliomonkívül nyílik a kék és a sárgaszibériai nőszirom és a ta-vaszi tőzike is. A terület helyivédettséget élvez. A csillagos nárcisz Erdélyterületén több helyen meg-található. Egy 1979-ben szü-letett nemzetközi megálla-podás szerint a csillagos nár-cisz védett fajnak számít,gyűjtése, árusítása tilos. Er-délyben Brassó, Szeben, Te-mes, Máramaros és Hunyadmegyékben természetvédel-mi területeken él. A dísznö-vényként termesztett fehérnárciszhoz hasonló csillagosnárcisz Búzaháza határábanis előfordul. 
Jellegzetes felső-nyárád-
menti vadvirág a tavaszi
tőzikeA kora tavasszal nyíló tavaszitőzike virága a hóvirágéhoz ha-sonló, de annál nagyobb és hategyforma nagy lepellevele van.A halvány krémszínű lepelle-velek csúcsát egy-egy sárgásvagy zöldes folt díszíti. Fiatalgyertyán és bükk erdők szélén,nedvesebb helyeken él, márci-us-áprilisban virágzik. A búza-

házi határban is honos, jelleg-zetes felső-nyárádmenti növény,védett és veszélyeztetett faj.A réti kardvirág hagymagu-mós, szálas levelű évelő növény,görbült csövű piros vagy lilás-piros virággal. Egy oldalra nézőfürtös virágzata ágatlan, karcsúszárának a felső részén található.Levelei kard alakúak. A búzaházikaszálóréteken június-augusz-tus folyamán megcsodálható.
2004-től a kockásliliom, a
szibériai nőszirom és a ta-
vaszi tőzike helyi védett-
ség alatt áll Megemlítjük még az agár-kosbort, a szibériai nőszirmot,és a leánykökörcsint, amelyekNyárádszereda határában for-dulnak nagyobb számban elő.A Fókusz Öko Központ kez-deményezésére Csíkfalva ön-kormányzata helyi védettségalá helyezte a község határábanélő előbb említett vadvirágokközül a kockásliliomot, a szi-bériai nőszirmot és a tavaszitőzikét. Hogy tulajdonképpenmit is jelent ez, arra BaloghIstvántól, Csíkfalva község pol-gármesterétől kaptunk választ:„2004-ben egy önkormányzatiképviselőtestületi határozattalhelyeztük helyi védettség aláaz említett vadvirágokat. A nö-vények országos védelem alattis állnak, nem szabad azokatgyökerestől kiásni, árusítani.A helyi védettség tulajdonkép-pen egy megjelölés. A vadvi-rágok élőhelyén információstáblákat állítottunk fel, amelyekjelzik, hogy ezek természetiés erkölcsi értéket képviselneka térség számára. A területekviszont továbbra is a helyi gaz-dák tulajdonában vannak, akikkaszálják, legeltetik a határezen részeit is. A többi nyá-rádmenti önkormányzattalkaröltve azon dolgozunk, hogytérségünket turisztikai szem-pontból egyre vonzóbbá te-gyük. Úgy gondoljuk, hogy aNyárádmente egyik kínálatátképezhetik a jövőben a vadvi-rágos rétek” ¬– mondta la-punknak Balogh István pol-gármester. 

Nemes Gyula

Szibériai nőszirom Búzaházán 
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Kockásliliom a búzaházi határban

Tavaszi tőzike
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A kastély melletti Szent György templom
(második, befejező rész)

Emlékeztető: a gótikus stílusú, XIII-XIV. század for-
dulóján épült református templom II. Erzsébet
angol királynő ükanyjának, Rhédey Claudiának a
nyughelye. Kegyura a Rhédey és a Wesselényi csa-
lád volt. A templom alatti sírboltot 1614-ben feje-
delmi rendeletre elfalazták. Itt van a Rhédey-család
kriptája is. Ezen a héten – befejezésül – még erről a
templomról írunk lapunk olvasóinak.

Az „ódon” templomA falu feletti északi domb-tetőn ma már csak romok-ban áll a Rhédey-mauzóle-um, ahonnan ide hozták az1841-ben meghalt szépségesRhédey Claudia grófnőnek,Sándor württembergi herceghitvesének, az angol királyicsalád ősének földi marad-ványait. Az „ódon templom” márOrbán Balázs idejében istöbb átalakítás nyomát viselimagán. A középkori templom aközség központjában áll, ésamint azt már említettük,ott épült a Rhédey családkastélya is. A két épület idevonzotta a művelődés ott-honait is, az iskolát, a kul-túrházat és a kereskedelmilétesítményeket is. A hajdani katolikus plé-bánia Péter nevű papja1333-ban hat banálist, 1334-ben pedig két régi banálistfizetett a tized fejében. A reformációt követőenaz új vallás hívei vették hasz-nálatba. 
Az orgonákBartos Miklósnak ésDöme Lászlónak tudomásavan arról, hogy a templom-nak az első orgonája, melyhat változatú volt 1804-benkészült gróf Rhédey Mihályadományából. Ezt az egyházmegfestette és megaranyoz-tatta (ára ötszáz r. f. volt). Az új orgonát 1927-benEinschauk Károly brassóiorgonagyáros készítette 170ezer lejért. 1928 januárjábana presbitérium felkéri Schus-ter Frigyes helybeli orgona-és zongorakészítőt – aki kü-lönben zenekonzervatóriu-mot végzett –, hogy az újorgonát minden tekintetbenvizsgálja át. A szakértő elis-merő véleményt nyilvánítottaz új orgonáról.
A kép megóvásáról az egy-
ház gondoskodottA szentély belsejében fres-kótöredékek láthatók. Deb-reczeni László restaurátor

beszámolójában elmondja,hogy két egymásra festettfreskóréteget talált. Az alsóréteg a templom építésévelegy időben készült, míg amásodik réteget nem a va-kolatra, hanem primitív mó-don, meszelt felületre fes-tették. Az első réteg nyomaitaz ablakok hajlatában, a má-sodik réteget a délkeleti ab-lak falazatán találta. A szentély külső falán, ha-sonló módon festett kép ma-radványa került elő, amelyenegy szent ábrázolása látható.Ennek a képnek a megóvá-sáról az egyház gondosko-dott.
Az Istenháza főjavításaA templom főjavítása1935. július 14-én kezdődöttabból az összegből, melyet„őfelsége Victoria Mary, an-gol királyné nagyanyja em-léke iránti kegyeletből lel-kipásztorunk, Fülöp Ferencalázatos kérésére ajándéko-zott…”.A kétszáz angol font lej-értéke 126 ezer lej volt, melymellé hárult gróf BethlenGyörgy egyházkerületi fő-gondnok úr 100 ezer lejesgyűjtése, nemkülönben azegyházközség tagjaitól ön-kéntes adományokból be-gyűlt 15 ezer lejnyi összegés a körülbelül 120 ezer lejtérő közmunka, amelyeketaz egyházközség hívei sajátjó szándékukból adtak. Írásos dokumentumból:„A torony-fedés a régi, meg-rongálódott pléh fedél he-lyett felvállaltatott Simó Bélaszékelyudvarhelyi bádogosmester által 1936. április14-én 34.500, azaz harminc-négyezer-ötszáz lejért és be-végeztetett 1936. május ti-zenkettedikén”.
A torony szerkezete 
változatlan maradSzintén a fent említettszerzők, az Erdőszentgyörgycímű munkájukban írnak ar-ról, hogy a torony szerkezetemegmaradt abban a formá-ban, ahogy az 1873-ban ké-szült, míg a templomnak a

külseje változott annyiban,hogy a hajó három ablakahelyett, amely ugyanolyanvolt, mint a szentély háromablaka, kőbélelés nélküli,modern hármas ablakok ke-rültek. A régi téglapárkány he-lyébe kieresztett fedél jött.Az okiratokból: „…egyebek-ben régi formáját megtartvateljesen újjáépíttetett a fe-délszerkezet Ambrus Mártonparajdi ácsmester által, úgy-szintén a mennyezet is, ame-lyet Kovács Mózes felsősó-falvi ács, Berecki Mihály er-dőszentgyörgyi ács készítet-tek, míg a díszfestést végezteDebreceni László egyházke-rületi templomszakértő, se-gédkezvén neki Hegedűs Pé-ter erdőszentgyörgyi egy-háztag és Kacsó Károly asz-talos felesége. A régi, rozoga padok he-lyébe teljesen új padokat ké-szített, nemkülönben ajtókatés ablakokat, Kacsó Károlyfelsősófalvi asztalosmester.A kőműves munkálatokatTar József erdőszentgyörgyikőműves végezte. A régi tég-lapadozat helyébe új desz-kapadozatot fektetett le Má-tyás András és Joó János se-gítségével, Sövér Mihály er-dőszentgyörgyi ács. Az összes javítási mun-kálatok tervezője, vezetőjeés ellenőrzője DebreceniLászló egyházkerületi temp-lomszakértő volt…” (PJK).
A romos állapotban lévő
sekrestyét lebontjákKiemelten fontos tudniazt, hogy az 1935. évi hely-reállítási munkálatok alkal-mával a szentély északi, kül-ső oldalán még látszottak atemplomhoz tartozó hajdanisekrestyefalak. A Demján László építészáltal a szerkesztőségünkbe

eljuttatott dokumentációk-ban olvasható, hogy a fentiinformáció szerint feltéte-lezhető, hogy a romos álla-potban lévő sekrestyét areformátusok bontották le,és a szentély és sekrestyeközötti ajtót befalazták. 
Amit a templom 
harangjairól tudni kellA templom harangjairólNagy József lelkész 1903-ban készült feljegyzésébenírja, hogy a toronyban kétharang van. A kisebbik harang hosz-szúkás alakja a régiségérevall, valamint az is, hogy ahasználatban a régi járásánaz ütő a harangot két oldaltelkoptatván más oldalrafordíttatott az ütő járása. Ez a harang kezdetbenfelirat nélkül volt, de jelen-leg a fél karimájára ez vanvésve: „Erdőszentgyörgymegyéje 1669-ben”- a szak-véleményezés szerint azon-ban ez a felirat csak későbbikontárkodás műve. A nagyharang körirata:„Ezen harangot 1797. május26-án öntette az erdőszent-györgyi anyaeklésia Istendicsőségére, szent czéljábansegíttetvén két főméltósá-gos tagjai álltal u.m. Mél-tóságos Gróf Bethlen Krisz-tina asszony és MéltóségosGróf Iklári Bethlen Zsuzsan-na asszonyok ő nagyságokáltal, öntette segesvári Ba-umgartner János”.Ez a harang hat mázsás.1849-ben a presbitérium-hoz érkezik egy felhívás,hogy a nélkülözhető haran-got adják át ágyúnak, vagyadakozzanak az eklézsiakasszájából. Az eklézsia amásodik javaslatot fogadtael, és ágyúöntésre kiutaltnegyven pengő forintot.
A harangoknak 

nyoma vész…Az első világháború idejénaz 1916. évi meneküléskor,„…szeptember hó elején fő-ispáni rendeletre az itthonmaradt néhány emberrel le-vétettek a Harangok elásásvégett, de Kis György községijegyző önakaratából a kato-nai parancsnokkal vasútratétette mindkét harangot, skésőbb a csepelszigeti ágyú-öntődéhez vitettek, s itt nyo-muk veszett…” – tudósít egyutólagos  bejegyzés az 1903-as Nagy József-féle jegyzet-ben. 
A templom 
régi-új harangjaiUgyancsak az Erdőszent-györgy című könyv szerzőitudnak arról, hogy a későb-biekben gyűjtést rendezneka faluban a harangok felújí-tására, ugyanis létezett kétkisebb harang és egy na-gyobb (120 kg-os), amelyetBukarestben öntöttek. A gyűjtést a nőszövetségszervezi. Schuller Rudolfnagybirtokos felajánl 5 ezerlejt, és javasolják, hogy kérjéka volt patrónus, B. InczédyÁdám hozzájárulását is. Klein Oszkár kudzsiri ha-rangöntő ajánlata, hogy azanyag összetétele hetven-nyolc százalék vörösréz éshuszonkét százalék baunko-cin legyen, a harangokat ki-logrammonként százötven-négy lejért készíti és harmincév garanciát vállal. Ajánlja,hogy egy hatszázötven ki-logrammos „g” és egy há-romszázötven kilogrammos„b” hangú harangot vásárol-janak. A meglévő két kisebb,jobb minőségű harangot ki-logrammonként nyolcvan lej-ben fogja átvenni.Kaunitz nagyszebeni vál-lalkozó ajánlata kevéssel drá-
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gább volt, így a presbitériuma Klein-féle ajánlatot fogadtael. Sajnos e két értékes ha-rang sem maradt meg: a má-sodik világháború áldozatáulesett mindkettő. 1958-ban újabb harangokkerülnek a toronyba, melyekközül a nagyot Nagybányán,a kis harangot pedig egy bu-karesti vállalat önti. 
A harangfeliratokA kisebbiken az alábbi fel-irat olvasható:„Isten dicsőségére öntettea hívek önkéntes adakozá-sából az erdőszentgyörgyireformátus egyház”. A nagyobbik felirata: „Vajha ma hallanátok aző szavát, ne keményítsétekmeg a ti szíveteket. Solt 95,7-8 Isten iránti szeretetbőlanyaszentegyházunkhozvaló hűsége jeléül adomá-nyozta, ezt a harangot Er-dőszentgyörgy hívő refor-mátus népe”.Megjegyzendő, hogy a ha-rangon megtalálható az1577-es évszám, amely –feltehetően – a reformátusvallás erdőszentgyörgyi véltkezdetére utal. 
A toronyóra, 
és amit még tudni kellA toronyórát 1873-1874-ben készítette a nyárádsze-redai Magyarosi Sándor há-romszáz forintért. 1932. má-jusában a presbitérium szer-ződést kötött Kállai Jánosifj. és Csöbi Victor ifj. erdő-szentgyörgyi lakosokkal atoronyóra teljes rendbeho-zatalára százötven véka ku-korica ellenében. A templom és az oszlopokkülső falait 1796-ban javí-tották harmincöt rénus fo-

rintért, majd újból 1836-ban. 1873-1874-ben na-gyobbították és pléheztettéka tornyot. A templomkerítést 1851-ben készítették, 1964-ben akőkerítést levakolták. 2002őszén ez leomlott, 2004-benújjáépítették. A munkálat700 millió lejbe került. 1972-ben került sor atemplombelső és külső ja-vításra, valamint a bútorzatlefestésére. Egy újabb álta-lános javítás 2001-ben volt(képeink a jelenlegi állapotottükrözik).
A templom birtokában
lévő évszázados tárgyi
emlékek„1643-ban Rhédey János-né Kornis Margit harmincötforinton csináltatott egymásfél girás, merőben ara-nyos ezüstkelyhet; két forint35 dénáron egy éjteles ón-kannát az Úr asztalára, sezek mellett adott egy ki-varrott aranyos skófiumosgyolcsabroszt és a kehelyhezegy aranyos keszkenőt, ame-lyet az erdőszentgyörgyi re-formátus egyháznak aján-dékozott. Ugyanez az egyházkevéssel utóbb LázárGyörgynétől is kapott egyskófiumal, kivart gyolcsab-roszt, Haller Gábortól egyszép, sohos rostos vékonyabroszt.” - 1647-ben Rhédey János-né adománya egy majolikakanna, egy ón tányér és egyón kanna- 1771 – ezüst kanna- 1776-ban az erdőszent-györgyi református eklézsi-ának ajándékozott gróf ésudvari kancellárius egy-kétszélből álló és sárga, kék,zöld, veres és fekete selyem-mel gazdagon kivarrt Úrasz-talára való abroszt a követ-

kező felírással: „készítetteÚr asztalára B. WesselényiKata 1776”- 1826-ban Rhédey Clau-dia konfirmálásakor adomá-nyoztak a szülők egy ezüstkelyhet a következő felirattal:„A hálaadásnak poharát ve-szem és az én fogadásaimat,megadom az úrnak, az őnépe előtt, Solt CXVI 13, 14.

Gróf Rhédey László és B.Intczédi Ágnes készíttetteezen poharat az erdőszent-györgyi református Eclétsiaszámára, midőn Claudia,kedves leányok legelébb éltvolna Úri szent vacsorával1826. május 14-én”- 1909 – ezüst kehely- 1935 – két darab ezüsttányér. 

Összeállította:
Nagy-Bodó TiborRégi és mai képek:

Szász Attila

A szerkesztőségünkbe el-
juttatott dokumentációért
külön köszönet Demján Lász-
ló építésznek és Keresztes Pál
mérnöknek.
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Honnan tudod, hogyidén kissé korán jött a nyár?  

☻ Faültetés. Mint köz-tudott, a múlt csütörtökiképviselő-testületi üléselején az RMDSZ-taná-csosok testületileg felpat-tantak, kivonultak ateremből, és ásót-kapátragadva a nagyharang ár-nyékában, Soós Zoltán fő-kertész, izé,polgármesterjelölt veze-tésével elhaladtak a Bu-daiba fát ültetni. Annyiramegtetszett nekik az öltö-nyös kapirgálás a friss le-vegőn, hogy elhatározták:amikor szép az idő, ez-után is inkább az outdoortevékenységeket prefe-rálják majd az uncsi éssteril tanácskozások he-lyett, mint például a várostulajdonában lévő romosépületek tatarozása, vi-rágágyás-locsolás, utca-seprés, az állatkertielefántketrec kiganézása,az utcai szemeteskukákkiürítése, kóbor ebek be-fogása satöbbi. Eldöntöt-ték azt is, hogymunkanapokon nem zsú-folt főtéri kajáldákba jár-nak ebédelni, ahogyeddig, hanem felmenneka Német-kalaphoz bográ-

csozni, már el is különítet-tek egy összeget a helyiköltségvetésből erre a célra,azaz pityókára, fuszulykára,hagymára, kolbászra.A facsemete-ültetésieksön utáni sörözés olyanhangulatosra sikeredett,hogy hirtelenjében egy daltis komponáltak, amely mos-tantól a vásárhelyi RMDSZ-frakció hivatalos himnusza: 
Kertész leszek, fát ültetek,

tanácsülésről kimegyek, lá,
lá-lá-lá-lá, lá-lá-lá, lá-lá…

Nem törődöm semmi
mással, se Maiorral, se Flo-
reával, lá, lá-lá-lá-lá, lá-lá-lá,
lá-lá…

Ha már nincsen magyar
világ, nyíljék sok szép tarka
virág,

Ha már egynyelvű a
város, legalább ne legyen
sáros…

☻ Náci sas. Felháboro-dást váltott ki sok vásárhe-lyiből múlt héten – tegyük isschnell-schnell hozzá: jogo-san –, hogy a somostetői ját-szótéren horogkereszthezerősen hasonlító mintájúgumiabroncs-ugrálót alakí-tottak ki a kicsiknek. A vá-rosháza illetékeselvtársaazonban és szerencséregyorsan intézkedett – nem,mint az egynyelvű informá-ciós táblák esetében, ame-lyekkel hetekig tökölődtek,mire sikerült úgy-ahogy bi-lingválni őket –, és mármásnap átformázták a Hit-lerjugend-játszóteret; utó-lag is köszönjük az operatívközbelépést.Igen ám, csakhogy a tör-ténet itt még nem ér véget:egy szemfüles olvasó azzaltelefonált be a Központszerkesztőségébe a minap,hogy az állatkerti madárházegyik félreeső zugában kor-hadozó ágon egy német bi-rodalmi sas gubbaszt!Panaszát rögtön továbbítot-tuk az állatkert-igazgató-nak, akitől pár óra múlva azalábbi közleményt kaptuk:„Köszönjük az észrevé-telt! Kiderült, hogy a szóbanforgó madár, akit egyébkéntAdolfnak hívnak, valóbanegy német birodalmi sas.Tavalyelőtt kaptuk a túlzsú-folt berlini állatkerttől, mertrengeteget zabált, és az is-tennek se akart megdög-leni, pedig már nyolcvanéves. A madárház takarító-nőjének feltűnt ugyan, hogyegyfolytában kitárt szár-nyakkal ül, mindig csakjobbra néz, és egyik karmá-ban egy megsárgult Eva

Braun-képet szorongat, deezt csak most utólag közöltevelem. Mindezek dacáraAdolf nyakát nem fogjuk ki-tekerni, így is van épp elégbajunk az állatvédőkkelTánja elefánt miatt, de aszárnyait összedrótoztuk, afejét kiegyenesítettük, a fej-mozgató nyakizmait sajátkezűleg sorvasztottam elhegesztőpisztollyal, lábaitlevágtuk. Ha olvasóik eset-leg más furcsa állatokat isészlelnének nálunk, példáulnáci karlendítéssel köszönőcsimpánzt, Mein Kampfotolvasó pápaszemes kígyót,„Heil Hitler!”-ező nimfapa-pagájt, horogkeresztespókot vagy nemzetiszocia-lista kengurukölyköt,kérem, jelezzék. Pá.”
☻ Becsmérelni tilos!Börtönbüntetéssel sújtanákbukaresti törvényhozók Ro-mánia, valamint a románnemzet becsmérlését. Pél-dául, csak szabadságvesztésterhe mellett lehetne kije-lenteni, többek között, hogydecember elseje nemünnep valaki számára. Ajogszabálytervezet arra hi-vatkozva nyilvánítaná bün-tetőjogi kategóriává azország és a román nemzetbecsmérlését, hogy (a tör-vényalkotók szerint) azutóbbi időben elszaporod-tak az olyan esetek, amikor„más nemzetiségű polgá-rok” gyásznapnak neveztékdecember elsejét, vagy ami-kor román történelmi sze-mélyiségeket jelképesenfelakasztottak.Lapzárta előtt kaptuk ahírt, hogy valamelyest fino-mítottak rajta: fedetlenkerthelyiségekben, azutcán, parkokban, nemzet-közi repterek tranzitzónái-ban és szigorított börtönökmagánzárkáiban – a cigitör-vényes kivételekhez hason-lóan – nem lesz érvényes,ott továbbra is szabad. 
☻ CR7. És végül az év, hanem az évtized sporthíre:Cöröhét, azaz Cristiano Ro-naldo az ASA-hoz igazol! Bi-zonyára minden vásárhelyitudja, hogy a csávót BölöniLászló fedezte fel anno egyharmadosztályú portugál ificsapatnál, és ősztől hálábólide jön a zseléfejű egy sze-zonra, ingyen. Sőt, nemhogyingyen, hanem kifizeti azASA tartozását is! 

Molnár Tibor

Hírcsárda

☻ A gyümölcsfákon nem rügyek és virágok jelentekmeg, hanem egyből a gyümölcsök
☻ Vetéskor jobban izzadsz, mint nyáron aratáskor
☻ A Faragón fogott pontyok, amelyek máskor augusz-tusban szoktak szülni, április elején már terhesek
☻ Az Auchanban a dinnye nem import
☻ A nemrég érkezett gólyák továbbindulnak, mert azthiszik, benézték az irányt, és még mindig Afrikában van-nak
☻ Mire elülteted a harmadik paprikapalántát a kis-kertben, az elsőn már meg is érett két paprika
☻ A Pestről elindult, Csíksomlyóra tartó zarándokokaligha fognak célba érni pünkösdre, mivel a kánikulamiatt napi másfél-két kilométert tesznek meg
☻ És végül: rájössz, hogy az idei tényleg szökőév – ja-nuár, február, március, július!

Molnár TiborA hétvégén a Somostető volt a marosvá-sárhelyiek kedvenc kikapcsolódási helyeA marosvásárhelyi Somostető zsúfolásigtele volt ezen a hétvégén. Csak vasárnap többmint 5000-en látogattak ki  az Állatkertbe.Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgár-mestere, dr. Dorin Florea  is ott volt a So-mostetőn, ahol elmondta, hogy a játszóterekés kikapcsolódási helyek kialakítási munká-latai a végéhez közelednek, és, hogy ebbenaz idényben nagyon sok látogatóra számíta-nak.
„A Somostető övezetét úgy alakítjuk ki, hogy

mindenkinek megfeleljen, úgy a gyerekek, mint
a szülők, nagyszülők számára. Ügy döntöttünk
hogy kibővítjük a kikapcsolódási övezetet,
hogy a füvőn is lehessen ülni, a sétálásra
vágyók számára pedig sétálóösvényeket és ko-
cogópályákat alakítottunk ki az erdőben. A
kisvonat új, és azt szeretném, hogy néhány
napon belül minden részlettel elkészüljünk,
hogy a gyerekek örülhessenek neki.   A Somos-
tetőre vezető útat egészen az Állatkertig le-
aszfaltoztuk, hogy a görkorcsolya- és a séta-
kedvelők kényelmesebben érezhessék magukat.
A Somostető sokak számára egy kikapcsolódási
övezet, főleg a más megyékből érkezőknek,
amely okból kifolyólag, úgy döntöttünk, hogy
ezt az övezetet megőrízzük és kibővítjük. Van
egy olyan projektünk, amely révén korlátozni
szeretnénk az ide vezető gépkocsiforgalmat.
Ezt kétszer is kihangsúlyoztam, hogy mindenki
megértse, és, hogy  ne legyenek újra félreértések.
Tehát van egy projektünk, egy felvonó felépí-
tésére. Ez a lift műszaki szempontből tökéletes
kell hogy legyen, a Tudort és az Újkórházat
összekösse a Somostetővel, a polgár elmegy a
kórházig, vagy a Tudorig, otthagyja a gépko-
csiját, és így kontrollált módon feljuthat a So-

mostetőre, így lecsökkenthetjük a gépkocsi-
forgalmat ebben az övezetben. Erre azért van
szükség, mert a Somostetőre látogatók nagy-
része rendszerint gyerekeik társaságában ér-
kezik ide.  A gyereket az eléggé nagy távolság
miatt, nem hozhatod ölben a Tudorból, No-
vember 7-ből, vagy a Kórház övezetéből. Az
emberek gépkocsikkal, babakocsikkal, piknik-
kosarakkal jönnek, a Polgármesteri Hivatal
pedig hasonló projektekkel támogatja őket.
Ami a közélelmezést illeti, jellegzetes maros-
vásárhelyi ételeket is kínálni fogunk,  nem
olyanokat, amilyeneket a város vendéglőiben
is meg lehet találni. Itt elsősorban olyan bécsi
szeletet és húslevest próbálunk keresni, amilyent
Erdélyben készítenek. Nagyjából ezt terveztük
és kínáljuk a  marosvásárhelyiek számára,
ezen a tavaszon és nyáron,  nem beszélve a
befejezett amfiteátrumban szervezendő elő-
adásokról.." jelentette ki dr. Dorin Florea, Ma-rosvásárhely Megyei Jogú Város polgármes-tere.

A polgármesteri 
hivatal sajtóirodája



Otto Skorzeny nevét talán mindenki hal-
lotta. Ő volt a nácik romantikus hőse, Robin
Hoodja, mesebeli királyfia és sebezhetetlen
007-es ügynöke.Az Osztrák–Magyar Monarchiában, 1908-ban született Skorzeny, akinek arcát párba-jokból származó sebhelyek díszítették, 1932-ben Bécsben belépett a náci pártba. AzAnschluss még Bécsben éri, de 1940-ben márHitler közvetlen közelében szolgál, sőt, állí-tólag ő volt a Führer egyik kedvenc SS-tisztje.Végigharcolja a nyugati frontokat, majd egykevésbé romantikus epebajjal kerül kór-házba, és gyógyulása után kap megbízást egytitkos kommandó megszervezésére.Skorzeny eleget is tesz a felkérésnek, éshamar bizonyíthat is: 1943-ban ő szabadítjaki csapatával a Sasso-hegyi Hotel Campo Im-peratoréból az ott fogva tartott Mussolinit.Aztán ő vezeti a Tito elleni sikertelen merény-letkísérletet, ő rabolja el Horthy fiát, hogy ígyakadályozza meg a kormányzó kiugrását aháborúból. Az ardenneki offenzíva alatt, 1944végén (ezt dolgozza fel a Halál ötven órájacímű nagyszerű film) csapatával amerikaiegyenruhába öltözve, az ellenséges vonalakhátában hajt végre sorozatos szabotázsakci-ókat. A szövetségesek még az „Európa legve-szélyesebb embere” címet is neki adományoz-ták. Skorzeny végül 1945 májusában adta felmagát a szövetségeseknek. Természetesenháborús bűnösként fogják perbe, ám 1948-ban egyszerűen megszökik a darmstadti bör-tönből. Argentínában bujkál, állítólag a hír-hedt Odessa-szervezet nácimentőmunkájában is részt vett, majd Franco Spa-nyolországában telepszik le. Rákban hal meg1975. július 6-án, Bécsben temetik el. A Wi-kipédia szerint „…Francisco Franco tábornok,

spanyol diktátor védelme alatt állt, és nemkellett senkitől tartania, továbbra is ápolhattakapcsolatait régi nemzetiszocialista bajtársa-ival. Később megírta visszaemlékezéseit LebeGefährlich! (Élj veszélyesen!) címmel, és többinterjút adott a második világháború alatt tettcselekedeteivel kapcsolatban. Az argentin mi-niszterelnök, Juan Perón (állítólag felesége,Evita Peron a szeretője volt) és az egyiptomiállamfő, Nasszer tanácsadójaként dolgozott1953-tól, és különböző üzletei révén millio-mossá vált. 1960-ban megalapította neonáciszervezetét, a CEDADE-t (Círculo Espanol deAmigos de Europa).Gerincében két daganatot is találtak, ame-lyeket ugyan Németországban eltávolítottak,de az életét már nem lehetett megmenteni,1975. július 6-án Madridban halt meg. Bécsitemetésén régi bajtársai náci karlendítésselvettek tőle végső búcsút.”Nos, most azonban kiderült, hogy e ro-mantikus náci hős háború utáni nyugodt élet-ének egészen más oka volt!Skorzeny a hatvanas évektől kezdve a Mo-szad ügynöke volt!A Moszad a háború után Skorzeny felku-tatására és meggyilkolására dolgozott ki ter-veket, majd úgy döntöttek, inkább beszerve-zik. Méghozzá azért, hogy egy „talpraesett”,„tapasztalt” német szakember segítségévelkapcsolatba tudjanak lépni az egyiptomi ra-kétaprogramot irányító német tudósokkal.Skorzenyt 1962-ben Madridban szerveztebe Kurt Weismann. Skorzeny cserébe csakazt kérte, hogy vegyék le a leghírhedtebb ná-civadász, Simon Wiesenthal halállistájáról.Ezt meg is ígérték neki. Ezt követően Skor-zeny Izraelbe repült, még a Jad Vasemet ismeglátogatta! Majd folytatta a titkos ügynö-kök „romantikus” életét. Egy levélbombávalmeggyilkolt öt embert Egyiptomban, akikdolgoztak a rakétaprogramban, ezután a né-met tudósok hazamenekültek az országból.A Moszadnak tett egyik utolsó szolgálatakéntegy Münchenhez közeli erdőben saját kezű-leg lőtte agyon Heinz Krugot, a németek egyiklegismertebb rakétaszakértőjét. A gyilkos-ságnál pedig nem más volt jelen, nem mássegédkezett a nyomok és a hulla eltünteté-sében, mint Jichák Samir, Izrael későbbi mi-niszterelnöke!E most napvilágot látott, megdöbbentőtörténet azért felvet néhány kérdést. Példáulazt, hogy mennyire vehető komolyan ezekután Izrael mai napig tartó „nácivadászata”,hiszen, mint látjuk, a leghírhedtebb, legve-szélyesebb nácit is hajlandók voltak futnihagyni, feltéve, hogy az őket szolgálta. S per-sze nem elhanyagolható kérdés az sem, mi-képpen egyeztethető össze a legalapvetőbberkölcsi normákkal egy ilyen együttműködés.Továbbá kérdés az is – és ezt a kérdést ter-mészetesen a mai Németország soha nemfogja feltenni! –, miképpen volt lehetségesaz, hogy a Moszad a hatvanas években németterületen likvidáljon német tudósokat? S aMoszad vajon felhagyott ebbéli tevékenysé-gével, vagy a mai napig folytatja a világ bár-mely pontján?S úgy egyáltalán: miképpen és meddig áll-hat minden törvényen felül a zsidó állam véltvagy valós érdekeire és biztonságára hivat-kozva?Egyszer majd ezekre a kérdésekre is leszválasz. Csak azt nem tudjuk, addig mi min-dennek kell még kiderülni…
Bayer Zsolt
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Változatok Európára 
Legalább három tör-
ténet zajlik párhuza -
mosan, amelyek
ugyan  akkor összefüg-
genek. Az amerikai mintájú Európai Egyesült Ál-
lamok víziója egy időre szertefoszlott, és már
csak a folyamatosan hátráló európai baloldal ka-
paszkodik belé, egyre reménytelenebbül. Ez
azonban nem jelenti a Nagy Terv feladását azon
háttérhatalom részéről, amelyik valójában moz-
gatja a szálakat, de szinte biztos, hogy egy időre
nyugodni hagyják a kérdést, hogy majd később
egy szerencsésebb pillanatban újra elővegyék.A második történet az élhetetlenné vált afrikai ésázsiai térségek milliárdos nagyságrendű lakosságá-ról szól, és annak reménytelenségéről, hogy otthontalálják meg a boldogulás, de legalábbis a túlélés le-hetőségeit. E történetről néhány adaton és pár köz-helyen kívül semmit sem tudunk. Tudjuk, hogyEurópa népessége gyorsulva fogy, e harmadik világépedig gyorsulva növekszik, és tudjuk azt is, hogy atermészet irtózik az űrtől, következésképpen a sűrű-södő százmilliók – ha így megy tovább – így vagy úgy,bármilyen áldozat árán, de végül beáramolnak azüresen hagyott térségekbe.Ha így megy tovább. De így megy tovább? Nemtudjuk. A tavalyi népvándorlási boom már a nagynépvándorlási hullámok első fázisa volt, vagy mégnincs összefüggésben azokkal? Nem tudjuk, bár alegtöbben attól tartunk, hogy ez már az volt. Ha akora nyár egy újabb, az eddiginél is nagyobb hullá-mot indít el, akkor félelmünk beigazolódik, és elkez-dődött a visszaszámlálás. De ha elül a hullám éselcsitul a migrációs hisztéria, akkor lehet, hogy csakvéletlenek szerencsétlen egybeesése, az amerikaimintájú felforgatási technikák (Arab Tavasz) és Mer-kel mama arany szíve (német munkaerőhiány)együtthatásának lettünk az áldozatai.A migráció egyébként nem tavaly kezdődött, Nyu-gat-Európa idegen elemekkel való feltöltése több év-tizedes gyűjtőmunka eredménye, mely a gazdagországok azon gőgjéből fakad, hogy a szegényebb or-szágok szolganépeivel ők bármit megtehetnek, pél-dául azt is, hogy maguk helyett dolgoztatják őket azotthoninál sokkal jobb, a helyinél kicsit rosszabb bé-rért. Van, aki jól alkalmazkodik ehhez és zöldséges-dinasztiát alapít valamelyik álomvárosban, Bécsben,Londonban, Párizsban vagy másutt, de van, akinekez nem sikerül, akinek gyerekei sehová sem tartoz-ván, eszelős álmokat szőnek egy sosem volt világról,ahol nem kell tanulni, nem kell fölzárkózni, nem kellmegfelelni senkinek és semminek, csak ütni kell.Egyszer, de jó nagyot.A nyugati nagyvárosok színes gettóinak lakói újproletárok, akik pontosan úgy gondolkodnak, mintszáz évvel korábban az elődeik: semmik vagyunk ésminden leszünk. Radikalizmusukat ugyanaz a re-ménytelenség táplálja, mint azokét, akik a kockakö-veket szedték fel, s akik végül vérbe fojtották Európakeleti részét. Nem véletlen, hogy a nyugat-európaibaloldal még mindig pártolja őket. Önmagára ismertbennük: hasonló a hasonlónak örül.A harmadik történet a magyar mintáé. Annak tör-ténete, hogy a szeretet és az összefogás ereje milyenhihetetlen hatást képes kifejteni a valóságra, annaktörténete, hogy ez az erő miként tette morális és szel-lemi értelemben nagyhatalommá Magyarországot,de annak története is, hogy ez a csoda csak addigtart, ameddig ez az erő el nem enyészik. Idővel per-sze minden lehanyatlik, de ha ez a magyar erő meg-termékenyíti Európát, akkor az európai újjászületésmegállíthatatlanul bekövetkezik. És akkor nem kellfélnünk a jövőtől.

Bencsik András

Tűrhetetlen  
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A ritmikusan táncoló „aranyos” sportgimnasztikázó
A 16 éves marosvásárhelyi Ádámosi Klementina a
marosvásárhelyi ritmikus sportgimnasztika legsi-
keresebb képviselője, aki négy éve a román váloga-
tott tagja is. Klementina nemrég a Városi Gólyabálon
is remekelt, ahol előkelő második helyezést ért el
Balló Márk oldalán. Vele beszélgettünk.

– Mikor kezdtél el spor-
tolni?– A sportgimnasztikátmég óvodás korom ótaűzöm a helyi Szász AlbertSportlíceumban, ahova mais járok, viszont a sportágválasztásakor nem befolyá-soltak a szüleim, mindamel-lett, hogy mindkettőjüksportolt hajdanán. Édes-anyám, Emőke (lánykori ne-vén Balázsi) egykoron ké-zilabdázott és balettozott,édesapám, Zoltán, valami-kor kajakozott a Mureșulnál.Ők sokat segítettek a moz-gásgyakorlatokban, ugyanishiperaktív gyerek voltam,de figyelemmel követtem atornászversenyeket. Vissza-emlékszem az első edzé-sekre, amikor az alapdol-gokat ismertem meg, nemvoltak könnyűek...

– Ki volt az első edződ?– Ő jelenleg is edzőm, Mi-haela Șandor, akit nagyontisztelek, akár a csapattár-saim is, hiszen a szüleinkmellett mindenben támogatminket és neki is köszön-hetően kerültünk oda mind-annyian, ahol vagyunk je-lenleg.

– Azaz hová?– Edzőnknek köszönhet-jük, hogy a legjobbak köztvagyunk az országban,emellett számos hazai ésnemzetközi versenyen bi-zonyítottuk, hogy a helyiSzász Albert Sportlíceumritmikus sportgimnasztiká-zói komoly elismerést vív-hattak ki maguknak. Erősa pszichikai állapotunk, azambíciónk és a kitartásunkaz edzések, versenyek so-rán, de a legfontosabb, hogynagyon sokat gyakorlunk. 
– Van még lámpalázad a

versenyek előtt?– Sajnos még mindig, deigyekszem mindig legyőz-ni.
– A ritmikus sportgim-

nasztika érdekes, de ugyan-
akkor veszélyes sportág, akár
a torna. Mennyi munka, fel-
készülés van a hátatok mö-
gött?– Rengeteg edzésmunka,gyakorlat, pszichikai felké-szülés van a sikereink mö-gött, de a születési adott-ságok is nagyon fontosak.Amúgy a klubon belüli cso-portunk nagyon összetartó,

ugyanis így voltunk nevel-ve.
– Kik a csapattársaid itt,

Marosvásárhelyen?– Ilyés Györfi Barbara,Diana Pașca, Sándor Krisztaés Jakab Anikó, akikkel jóbarátnők is vagyunk.  
– Többen vagytok maros-

vásárhelyiek a román válo-
gatottban?– Nem, csak én, aki 2012óta vagyok tagja a váloga-tottnak. Akkor volt egy helyi,majd egy bukaresti válogató,ami alapján bekerültem Ro-mánia legjobb 12 tornászaközé, aztán egy évig Buka-restben készültem fel na-ponta 6-7 órát, amiből kétóra balett volt.

– Intenzívebbek az ottani
edzések?– Persze, hiszen a ritmi-kus sportgimnasztika egyelég nehéz sportág és nincskellőképpen mediatizálvasem, ahogyan a labdarúgásvagy a kosárlabda. Buka-restben megfelelő körülmé-nyek között folynak az ed-zések, időnk van a gyakor-latok kivitelezésére, nemszorít az idő, nem kell ag-gódnunk, hogy nem tudjuk

befejezni a gyakorlatokat,mert újabb csoport jön utá-nunk.  
– Melyek voltak a legis-

mertebb versenyeitek, ame-
lyekre a leghamarabb vissza-
emlékszel?– A 2013-as és 2014-esRománia-Kupára szívesenemlékszem vissza, ahol azegyéniben harmadik lettem,a megmérettetésen mintegy60 tornász vett részt. 

– Milyen kategóriák van-
nak a ritmikus sportgim-
nasztikában?– A kistornászok, a 4., a3., a 2., az 1., és a felnőttkategória létezik abban asportágban, amely a balett,a torna és a tánc mozgás-anyagát tartalmazza. Fontostudni, hogy a versenyzőkattól függően, hogy milyenkategóriában indulnak,egyénileg vagy csapatbanmérettetik meg magukat,így 5 kézi szerrel dolgoznak:karika, kötél, labda, szalagés buzogány. A kézi szerhasználata nélkül bemuta-tott gyakorlatot szabadgya-korlatnak nevezik.

– A 2016-os Városi Gólya-
bálon is felhasználtad a rit-

mikus sportgimnasztikához
szükséges ritmusérzéked,
hajlékonyságod, mozgásko-
ordinálásod, egyensúlyérzé-
ked, így megérdemelten
nyerted meg az összetettben
a 2. helyezést. Milyen volt
számodra ez az esemény?– Amúgyis sokan ismer-tek engem a Bolyai FarkasElméleti Líceumban, de ahelyi, majd a városi gólyabálután még többen megis-mertek, hiszen barátra tet-tem szert. Nekem óriási él-mény volt a Városi Gólyabál,amelyet, ha nehezen is, devégül sikeresen tudtam ösz-szekötni a tanulással. 

– Hogyan sikerül a sportot
a tanulással összebékítened?– Nagyon örvendek, hogya tanári kar tagjainak zömetudja azt, hogy élsportolóvagyok, így elnézőbb az is-kolai felkészítők során. 

– Milyen versenyek követ-
keznek?– A májusban Ploiești-ensorra kerülő Spring Kupárakészülünk, emellett az or-szágos bajnokságra, amelyaz idén Temesváron lesz. 

– Hogy látod önmagad
évek múlva a sport terén?

Ádámosi Klementina és edzője, Mihaela Șandor 
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Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Hoppá, haver, idenézz, milyen kocsit kötöttünk el!

Iván Gonzálezöngóljával ka-pott ki az ASABukarestben
Steaua–ASA 2–1 (1–0) 

Gólszerzők: Popa(40.), González (84.,öngól), illetve Brandan(62., 11-esből)A labdarúgó 1. liga fel-sőházi rájátszásának 5.fordulójában az ASA 2–1-re vesztett a NemzetiArénában a Steaua ellen. A győztes találatot amarosvásárhelyiek spa-nyol idegenlégiósa, IvánGonzález vétette, aki tízperccel a vége előtt Stan-ciu bal oldalról leadottlövésébe rosszul ért bele,és a labda a kapufa segít-ségével a hálóban lan-dolt.Két döntetlen és há -rom vereség után, azASA-nak tovább csök-kent az esélye, hogy be-érje az ötödik helyezettFC Viitorult. A következő,6. fordulóban az együt-tes április 11-én, hétfőn20.30 órától ismét ide-genben játszik, ezúttal aZsilvásárhelyi Panduriiellenfeleként.

– Tudva azt, hogy a rit-mikus sportgimnasztikanem egy olyan sportág, amitegy sportoló 18 éves korigűzhet, hisz abban a korbanmár „ki van öregedve”.Emellett a gimnasztika óri-ási hajlékonyságot veszigénybe, az ember pedig 20éves kora után veszít a haj-lékonyságából. Mindenkép-pen edző szeretnék lenni,ugyanakkor ritmikus sport-gimnasztikai zsűritag. Asportegyetemre készülök.
Czimbalmos 

Ferenc-Attila

A Szász Albert Sportlíceum gimnásztkázói, jobbról az  első Ádámosi Klementina
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Muzeális gyapjúfeldolgozó üzem
Több száz éves múltra visszatekintő gyapjúfeldolgozó üzem működik Maros
megyében, Kibéden. Az első írásos emlékek a XIX. század első feléből maradtak
fent, amik említést tesznek bizonyos vízimalmokról. Ezek közül is a „középsőt”
kezdte el felújítani a századelőn Szilveszter György, akinek az unokái, László
és György a mai napig családi vállalkozásként működtetik az üzemet. 

A gyapjúfeldolgozás agyapjú mosásával kezdő-dött, amit kézzel végeztekfolyóvízben. A mosás utánaz anyagot megszárították,ezután láttak neki a feldol-gozásnak, ami teljes egészé-ben kézi folyamat volt abontás-tépéstől kezdve egé-szen a fonás-szövésig. Azelső eszközök, amiknek amunka megkönnyítése volta célja, fából készültek, ámezek még mindig emberierővel működtek. A malomsegítségével ezeket az esz-közöket később vízenergiá-val működtették, majd azipar fejlődésével és a techni-

kai vívmányok modernizá-lódásával villamosenergiaváltotta fel a vízi energiát.A gyapjúüzem vásárlóiköre igen változatos, szertea világból érkeznek, egyestermékeik Amerikába, Né-metországba, de Japánig iseljutottak, ahol egy dizájnerkészített az általuk szövöttfinom gyapjúszövevények-ből táskákat, amiknek hatal-mas sikere volt a távol-keletiországban. Az üzem népszerűségétnöveli, hogy egyes gépeketmég a múlt század elejénépítették, az újabbakatpedig régi alkatrészek fel-

használásával állították újramunkába, ezeket a mainapig maguk javítják: Szil-veszter László, a gépész-mérnök unoka és bátyjaSzilveszter György. A felesé-gek, Anna és Ilona is a gyap-júval dolgoznak, rajtuk kívülmég három munkást tart ela muzeális gépekkel mű-ködő kisüzem. SzilveszterAnna textilmérnök, az őkeze és szeme munkáját di-csérik a különféle takarók ésszőnyegek mintái, valaminta szövési technikák változa-tos formavilága. 
Bodnár Erika

Szövőgép székelyharisnya posztónak Fonógép, ami a készre sodorja a gyapjúszálat

Láncfonal

Szövőszék

Felvetőgép-láncfonal készül rajta


