
Maros megyei hetilap

www.kozpont.ro

Új sorozat, X. évfolyam  // 16. szám  // 2016. április 21–27. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5  l e j 

Útra kelt egy malacpersely   Műanyag palackbangyűjt pénzt egymarosvásárhelyifiatalember. Aspontán malac-perselyt a kö-zösségi médiasegítségévelnépszerűsíti, azelső összeget pedigBöjte Csabának szánja. A palackot nem lehet kinyitni, és a Facebooksegítségével követik az útját, ami reményeikszerint hamarosan nemzetközivé válik.

Kabaré     Mondjon bárki bármit: megvan az RMDSZ vá-sárhelyi önkormányzati képviselő-jelöltlistája.Sőt, hogy kétségeink ne legyenek, mindjárthárom változatban tárták elénk. Hogy melyikaz érvényes, nos, az egyelőre nem tudható.Merthogy számos – legalább három! – válto-zatot ismerhettünk meg az elmúlt hét végén.Ez egy kicsit soknak tűnik. Ezek szerint lehetválogatni? Mert nekem például egyik változatsem nyerte el a tetszésemet. Sőt. Azt hittemvicc! Remélem, a lista összeállítói sem gon-dolták komolyan. Vagy mégis? Egyáltalán gon-dolkodtak-e, mert ahogy követni próbálom azeseményeket, nehezen hihető.  
7. old. // HŐSÖK

8. old. // HUMOR 3. old. // VÉLEMÉNY

A vásárhelyi modell, aki  luxus -
márkákkal dolgozik együttA marosvásárhelyi, még csak 19 éves KötelesCsilla története számos modelltársáéhoz hason-lóan kezdődött: öt éve egy barátja hívta fel a fi-gyelmét egy vásárhelyi divatbemutatóra, aminrészt is vett, és ott kezdte el izgatni a fantáziájátez a szakma. Ma már bejárta Olaszországot, Tö-rökországot, de Indonéziába is kifutóra hívták.Szerepelt a Vogue-ban, Bazaarban és jövő hó-napban a Cosmopolitanban láthatjuk.

12. old. // DIVAT

Magyarellenes döntés! Strass-
 bourgba mennek a felpere-
sek a MOGYE ügyében   A jogerős bírósági ítélet szerint a Marosvá-sárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetementörvényesen tartják a magyar tagozaton ta-nuló hallgatók számára is román nyelven agyakorlati oktatást. Kincses Előd ügyvéd sze-rint a legfelsőbb bíróság felháborító politikaidöntést hozott, melynek semmi köze nincsenaz igazságszolgáltatáshoz.

3. old. // TÁRSADALOM

Nem tudom elképzelni,
hogy ne jöjjek vissza!  
hogy ne jöjjek vissza! Imád tervezőkkel dolgozni, és földig érő hajatszeretne növeszteni egyszer egy hegy tetejénBocskor Bíborka. A Magashegyi Undergroundénekesnője elmesélte, miért szeretne haza-térni Erdélybe, és hogy miért volt fontos szá-mára a kilenc hónapos szünet. Az extravagánsművésszel az együttes tízéves születésnapjaalkalmából beszélgettünk.

4. old. // INTERJÚ
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Bernády, a városépítőMegjelent a Marosvásárhely legendáspolgármestere, dr. Bernády György életét,munkásságát, tárgyi, szellemi hagyatékátbemutató monográfia. A Dr. BernádyGyörgy Közművelődési Alapítvány kezde-ményezte hiánypótló kiadvány szerzői –Fodor János, György V. Imola, Józsa András,László Lóránd, Nagy Mikós Kund, Pál-AntalSándor, Pál Judit és Sebestyén Mihály – ala-pos kutatómunka nyomán született, tudo-mányos igényű, átfogó tanulmányokbanmutatják fel Bernády egyéniségét, életmű-vét, örökségének utóéletét. A több mint fél -ezer oldalas kötetet gazdag fotóanyag,színes képmelléklet teszi még vonzóbbá,értékesebbé. A közönség április 21-én, csü-törtökön ismerheti meg a széles érdeklő-désre számot tartó monográfiát a BernádyHázban 18 órakor kezdődő ünnepélyeskönyvpremieren.
Kreatív kerámiaműhelyt indítanakÁprilis 21-étől kreatív kerámiaműhelykezdi meg tevékenységét Marosvásárhe-lyen, a Kortárs Művészetek Házában, a voltortodox zsinagógában (Braila utca) okleve-les kerámiaművészek irányításával, az And-rás Lóránt Társulat és a MarosvásárhelyiÖrmény-Magyar Kulturális Egyesület szer-vezésében. A tevékenységet nyílt nap kere-tében csütörtökön 18 órai kezdettelbemutatja Dobribán Anna és Demeter Irén.Az érdeklődők betekintést nyernek a tevé-kenységbe és megismerik annak terápiáshatását és oktatási-nevelési célját. A kreatívkerámiaműhely heti két alkalommal várja agyermekeket és a felnőtteket, a részvétel-

hez feliratkozás szükséges. Bővebb felvilá-gosítás a 0745-610-608-as telefonszámon.
Könyvbemutató állatgyógyászati szerekrőlSpecifikus állatgyógyászati szerek cím-mel jelent meg román és magyar nyelvűszakkönyv, amelyet dr. Gyéresi Árpád egye-temi tanár szerkesztett. Munkájában nyol-can – állatorvosok, gyógyszerészek,egyetemi oktatók – segítették. A könyv be-mutatója az EME Orvos- és Gyógyszerészet-tudományi Szakosztályának idei ülésszakánlesz április 22-én, pénteken 15.30 órakor amegyei tanács gyűléstermében.
Berecz András előadóestjeBerecz András Láttam a holdat előttemcímű előadóestjére várják a Nemzeti Szín-ház nagyérdeműjét április 22-én, pénteken19 órakor a színház Nagytermébe.
Szép magyar komédiaBalassi Bálint Szép magyar komédiacímű műve látható újra április 22-én, pén-teken 19 órakor a Spectrum Színházban.Rendező: Török Viola. A Spectrum Színházelőadásaira a www.biletmaster.ro oldalon,illetve a helyszínen naponta 10 és 12 óraközött vagy az előadás kezdete előtt lehetjegyet váltani. Telefonos helyfoglalás: 0744-301-875.
Előadás Stúdió2-benÁprilis 22-én, pénteken délelőtt 11 órátóla Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem har-madéves bábszakos hallgatói Vásári játékokcímű előadása látható a Levél utcai Stúdió2-ben. Rendező: Kozsik Novák Ildikó. Jegyeka Stúdió Színház jegypénztárában mindenkedden 14–18 óra között, illetve az előadáshelyszínén kezdés előtt egy órával vásárol-hatók. Jegyfoglalás a 0736-350-686-os te-lefonszámon vagy a jegy@studioszinhaz.roe-mail címen.
Szimfonikus hangverseny 
a KultúrpalotábanSzimfonikus hangversenyre várják a ze-nebarátokat április 21-én, csütörtökön 19órakor a Kultúrpalota nagytermébe. Vezé-nyel Walter Hilgers németországi karmes-ter, Siegfried Jung tubán, Kelemen Antal ésDeák Sándor klarinéton játszik. Műsoron:R. Vaughan Williams – Tenger-dalok, Tuba-verseny, Ionel Dumitru – 2. román tánc tu-bára és zenekarra (Willi Märzhangszerelése), F. Mendelssohn-Bartholdy– 1. f- moll hangversenydarab klarinétre ésbasszetkürtre, 2. d-moll hangversenydarabklarinétre és basszetkürtre, F. Schubert – 5.B-dúr szimfónia. 

KOS: Most nagyon élvezi a teendőit! Midenenergiájával erre összpontosít. A héten talán aszórakozásra is többet költ, mint eddig. Szel-lemi energiája is valósággal pezseg! Ez meg-látszik az ön körül lévő események pörgésébenis.
BIKA: Hiányzik a harmónia? Akkor legyen tü-relmesebb a szeretteivel! Barátaival könnyedénmeg tudja most beszélni a gondjait, és pozitívszemléletre sarkallják önt. Nem hiába, az igazbarát a bajban ismerszik meg.
IKREK: Miért idegeskedik mindenen? Roko-nainak életét és sorsát úgysem tudja befolyá-solni! A héten a szokásosnál is jobban kifolyika pénz kezei közül. Tudja, mikor nem történhetbaj? Ha csak annyit tart magánál, ami feltétle-nül szükséges!
RÁK: A héten nincs semmi oka a panaszra!Persze az apró részletekre ügyelnie kell, hanem akar maga körül bajt! Csak saját igényeirealapozzon! Ha elutazna, már előző nap készítseössze dolgait.
OROSZLÁN: A héten váratlan bevétel érkezhetönhöz! Most főképp saját magára kell koncent-rálnia az energiáját és az idejét! A környezeteis aggódik nyugtalansága miatt. 
SZŰZ: A héten minden támogatja életminő-sége javítását. Azonban a közúti forgalombanés hivatalos ügyintézéseiben legyen elővigyá-zatos! Nagyobb döntések során kérje ki szak-emberek véleményét!
MÉRLEG: Egy régebben tervezett összejövetelvár önre. Ugye ezt most a háta közepére semkívánja? El kell keserítsem. Már nincs visszaút.Fejezze be a szervezést, csinosítsa ki magát éslegyen elbűvölő.
SKORPIÓ: Ez egy igazán ambiciózus hét ön-nek! Tudni akarja, mivel párosul ez? Magabiz-tossággal és erős kisugárzással. Fontos dönté-sek várják, és mivel nagy a tét, nehezen tuddöntést hozni.
NYILAS: Az otthonában most ne halogassa aszükséges javításokat. Ha kell, hívjon ki szak-embert is. Így megelőzhet egy nagyobb bajt,és későbbi váratlan kiadásokat is! Amennyibennehézségei támadnának, barátaira most is szá-míthat. 
BAK: Ez a hét ideális hosszú távú tervei meg-alapozására. Egy jó barátja önhöz fordul taná-csért, ha teheti, segítsen neki! A hét közepénpedig egy üzleti ebéd során szakmája legbefo-lyásosabb embereivel köthet barátságot!
VÍZÖNTŐ: Most nem fontos, hogy mi zajlik akörnyezetében. Csak arra figyeljen, ami és akiigazán fontos önnek! Egy megtisztulási perió-dushoz érkezett az életében, ami emelkedésthoz minden téren.
HALAK: Életre szóló bizalmas kapcsolatotígérnek önnek a csillagok! Mindezt egy olyanszeméllyel, aki nem csak érti, de érzi is az önlényét mélyebb szinteken is. Most minden ál-mai megvalósításának kedvez.
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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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Mondjon bárki bár-mit: megvan az RMDSZvá sárhelyi önkormány -zati képviselő-jelölt -listája. Sőt, hogy kétsé -geink ne legyenek,mindjárt három válto -zatban tárták elénk.Hogy melyik az érv é -nyes, nos, az egyelőrenem tudható. Merthogy számos – legalább három! –változatot ismerhettünk meg az elmúlt hét végén. Ezegy kicsit soknak tűnik. Ezek szerint lehet válogatni?Mert nekem például egyik változat sem nyerte el a tet-szésemet. Sőt. Azt hittem vicc! Remélem, a lista összeál-lítói sem gondolták komolyan. Vagy mégis? Egyáltalángondolkodtak-e, mert ahogy követni próbálom az ese -ményeket, nehezen hihető.  Vegyük például a Portik második helyét. Vita nem férhozzá: kiérdemelte. Nemcsak a másodikat, hanem akáraz elsőt is, hisz senki többet nem tett azért, hogy nelegyen, aki veszélyeztethesse az RMDSZ esélyeit, mintő maga. Ja, hogy ezt RMDSZ-tagként illett volna megten-nie, s nem a vetélytárs párt megyei elnökeként? Mitmondjak: az „összefogás” komoly áldozatokat követel...S csak „forgatagos” erőfeszítések árán érhető el. Előbb-utóbb letisztul ebből is valami: Portiknak például valami -féle szinekúra, amihez az RMDSZ segítheti. Aztán ott van az RMDSZ-en belüli személyitorzsalkodások – politikai érdekek érvényesítésénekfolyamata? – látványa. Ami igencsak közelít ahhoz, amitízlésficamos kabarénak szokás nevezni. Mert az hét-szentség, hogy a kabaré ilyen szintre csak ritkán süllyedt.Dehát politikusainktól nem követelhető meg, hogy is-merjék a műfajt. Igaz, ha már gyakorolják, nem ártana– sem nekik, sem nekünk, akik elviseljük akcióikkövetkezményeit – egy ilyen jellegű képzésen valórészvételt tőlük megkövetelni. Módfelett érdekes – s kabaréilag sem érdektelen – aBrassai-Peti-Vass-trió ténykedése is. Most úgy tűnik,Brassai áll vesztésre – legalábbis az itt a Portik, hol aPortik-féle játék után ő a hunyó, az ő lemondását követe-lik, mármint Peti és Vass. Csakhogy, ha emlékezetünknem csal, volt eset, amikor ők ketten – Vass és Peti – áll-tak egymással hadban. Az ellenségem ellensége barátome heti fejezete szerint most ez a helyzet, jövő héten – azeddigiek alapján ítélve – valószínűleg más lesz. Hogyvégül ki lesz a nyertes, szerintem teljesen mellékes.Merthogy a vásárhelyi közhangulatból ítélve a Brassai-Peti-Vass Bermuda-háromszögben éppen a leg-fontosabb: a vásárhelyiek érdeke vész szem elől. Ez idő szerint, úgy tűnik, ennyire képes a pártpolitika.Marosvásárhely, a helyiek mintha senkit sem érdekel-nének... 

MONDOM A MAGUNKÉT |

Szentgyörgyi László

Kabaré  
A jogerős bírósági ítélet
szerint a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetemen törvényesen
tartják a magyar tagozaton
tanuló hallgatók számára
is román nyelven a gya-
korlati oktatást.A legfelsőbb bíróság ked-den kimondott jogerős íté-letében megalapozatlannaktartotta és elutasította a Ro-mániai Magyar Orvos ésGyógyszerész KépzésértEgyesület, a MarosvásárhelyiMagyar Diákszervezet, az Er-délyi Magyar Nemzeti Tanácsés az Erdélyi Magyar Néppártfellebbezését a hasonló tar-talmú elsőfokú ítélet ellen.
Jogfosztó, felháborító 
politikai döntésAmint Kincses Előd, a fel-peresek ügyvédje elmondta,keresetükben a – romániaiegyetemeket akkreditáló –Felsőoktatási Minőségbizto-sítási Hatóság egyik rendel-kezésének a törvényességétvonták kétségbe, mely szerintaz orvostanhallgatóknak abetegekkel románul kellkommunikálniuk. A MOGYErektora és szenátusa erre arendelkezésre hivatkozva fo-gadta el a magyar oktatásthátrányosan érintő egyetemichartát.

Kincses Előd elmondta:álláspontjuk szerint ezt arendelkezést a 2011-es tan-ügyi törvény is érvénytele-nítette, de soha nem is lehe-tett volna érvényben, ugyanisehhez a román kormány ha-tározatára lett volna szükség.Ilyen kormányhatározatazonban nem született.„Mivel ez egy 2010. októ-beri határozat, és a tanügyitörvényt 2011-ben léptettékéletbe, amely kimondja, hogyminden, a törvénnyel ellen-tétes határozat semmissé vá-lik, ezért ezt a sztenderdetnem lehetett volna alkalmaz-ni. A román igazságszolgál-tatás mit sem törődött ezzela szabállyal, és ezt a – tulaj-donképpen hatályon kívülhelyezett – sztenderd továbbialkalmazását lehetővé tette.Arról nem is beszélve, hogya rendelkezés amúgyis csaka klinikai gyakorlatra vonat-kozik” – magyarázta lapunk-nak Kincses.Leszögezte: a legfelsőbbbíróság jogfosztó és felhá-borító politikai döntést ho-zott, melynek semmi közenincsen az igazságszolgálta-táshoz, és szerinte a bírákarra sem tettek kísérletet,hogy megértsék a jogi hely-zetet, különösebb mérlegelésnélkül ítélkeztek. Kijelentette:

a következő lépés a strass-bourgi Európai EmberjogiBíróság!
Azamfirei örülEzzel szemben a MOGYErektorának, Leonard Azam-fireinek örömöt jelent az íté-let Az Agerpres román hír-ügynökségnek nyilatkozva arektor kijelentette: a legfel-sőbb bíróság ítélete az elmúltnégy évben indított perekegész sorát zárja le a (magyaroktatás visszaszorításábanés felszámolásában érdekelt)intézmény számára.
Az RMOGYKE folytatja a
tüntetéssorozatotÁdám Valerián, az RMOGY-KE vezetője lapunknak el-mondta, hogy folytatják atüntetést a MOGYE magyartagozatának megalakításaérdekében. „Szeptemberigkimerítünk minden hazai le-hetőséget – nagykövetségek,minisztériumok, kormány-hivatalok előtt fogunk tün-tetni –, és ha nem sikerüleredményt elérnünk, akkoraz Európai Parlamentben,Brüsszelben fogjuk bebizo-nyítani, hogy Romániábandemokráciadeficit van” – szö-gezte le Ádám.

Pál Piroska/MTI

Magyarellenes döntés!
– Strassbourgba mennek a felperesek a MOGYE ügyében –  

A ’89-es események résztvevőit díjazták a Kultúrpalotában
Ezüst Tulipán Díjat adott
át múlt pénteken az
RMDSZ azoknak, akik hu-
szonhat éve, ’89 márciusá-
ban a magyarellenes za-
vargások idején a
szövetség székházába szo-
rultak. A megemlékezé-
sen megszólalt többek
közt Markó Béla szenátor,
Demeter András színmű-
vész, valamint Kelemen
Hunor is. A Tükörterembe
szervezett ünnepségen az
események emlékére írott
vers is elhangzott. Markó Béla úgy vélte,hogy a feszültség újra nö-vekszik, az ellenségességnekegyre több jele van, és ma istennünk kell azért, hogy atörténelem ne ismételje megönmagát. A szenátor szerintazok, akik akkor a padlásontartózkodtak, nem csak azerdélyi magyarságot, hanemannak jövőjét védték meg.Ezért mondott köszönetet,

és kifejtette, hogy mind-emellett az RMDSZ-ért, a vá-rosért és az anyanyelvű kul-túrához való jogokért isküzdöttek az akkori jelenlé-vők, akiket a politikus hős-nöknek nevezett. Erre az al-kalomra írta Padlás címűversét, amit beszéde végénfel is olvasott. Riporteri kér-désre elmondta, miért tartjaaktuálisnak ma is beszélni atörténtekről: „Miután a ki-lencvenes évek közepén be-indult egy pozitív folyamataz országban, a román-ma-gyar viszonyt jogilag is meg-próbáltuk rendezni és sokmindent megoldottunk, deazt látom, hogy az utóbbi

években kezd visszafelé for-dulni a történelem. Nőnek afeszültségek, a román poli-tikai életben is mindentmegtesznek azért, hogy föl-szítsák a magyarellenessé-get, az idegenellenességet.Igenis van ma miért errőlbeszélnünk.” A hetvenkilenc padlásonragadt személy között voltanno Demeter András szín-művész is, aki a KultúrpalotaTükörtermében tartott meg-emlékezésen személyes él-ményeiről is beszámolt, ámkiemelte, valójában igen rit-kán beszél ezekről a történ-tekről.Kelemen Hunor az ese-

mények egyik legfontosabbmomentumára vonatkozó-lag megfogalmazta: „Hu-szonhat esztendő után azigazán nagy probléma az,hogy még mindig nem derí-tette ki a román igazságszol-gáltatás, aki ezzel is adósa aromániai társadalomnak, azerdélyi magyaroknak, hogykik voltak az esemény kez-deményezői, kik voltak a fel-bujtók, az értelmi szerzők?”.Kelemen azt is elmondta,hogy azok, akik megsérültekvagy börtönbe kerültek,minden évben kapnak tá-mogatást pártjától. Azonban

ez a megemlékezés lehetővéteszi, hogy ezek az emberektalálkozzanak is. Az író-po-litikus bevallotta, hogy a ’89-es forradalom idején megál-modott változások, úgytűnik, hogy a vártnál sokkallassabban érhetők el, és azo-kért folyamatosan meg kellküzdeni. Ezt követően a politikusátadta az Ezüst Tulipán Dí-jakat. Az akkori, közel nyolc-van emberből mindösszeharminchetet sikerült meg-találni, közülük ketten is be-számoltak élményeikről.
Bodnár Erika



– Miért hagytad ott a Ma-
rosvásárhelyi Színművészeti
Egyetemet annak idején?– Két fontos történet ját-szódott le akkor az életem-ben, megtaláltam egy fontosszerelmet, és láttam egy szá-momra katartikus képszín-házi előadást. Akkor úgygondoltam, éreztem, hogy aművészeti egyetem a magabehatárolt struktúrájávalmindkettőtől elszakítana,úgy döntöttem, én inkábbvele szakítok. Úgy érzem,helyes döntés volt, de ezannyira sajátos helyzet, hogysenkit nem bátorítanék erre,bennem is van lelkiismeret-furdalás amiatt, hogy egymegkezdett dolgot nem fe-jeztem be. Szerettem és tisz-teltem az ottani kollégáimat,barátaimat, tanáraimat, csakaz történt, hogy épp akkorvalakit és valamit jobbanmegszerettem.

– Az egyik Megasztár fel-
vételen azt mondtad, akkor
is a Voyage, voyage című dalt
fogod énekelni, ha kiesel mi-
atta. Mennyire jellemző rád
ez a kockázatvállalás?– Vannak az életembenilyen vállalások. Bízom ma-gamban, ha valamit erősenérzek, akkor amellett kitar-tok, még ha az agy mást ismondana. A Voyage, voyagedal egy nagyon furcsa lük-tetést hordoz magában, van,akinek ez nagyon tetszik,van olyan barátom, aki sze-

rint a hasfájós dalok kate-góriájába tartozik. Engemegy olyan világba visz el,ahol látom a végtelent, ezértszerettem énekelni.
– A zenekar szünetelt egy

évig. Hogyan kezelted ezt a
helyzetet? Mit csináltál a köz-
beeső idő alatt?– Nem szüneteltünk egyévig csak körülbelül kilenchónapig, pontosan addig,amíg egy gyerek is kész lesza megszületésre. Nehéz voltez a periódus, ezt is az ér-zettudatom döntötte el, szük-ség volt egy tisztulásra. Eb-ben az időben nagyon sokatismerkedtem, jártam a pestiéjszakát és sok-sok képző-művész, zenész, színész tár-saságában gondolkodtam,beszélgettem, töltődtem. Ér-dekes életforma volt és na-gyon jó tapasztalat.

– Mennyire van előtérben
az a tény, hogy te erdélyi
vagy? Kellett valaha magya-
rázkodnod emiatt?– Nem érzem, hogy külö-nösen előtérben lenne, ezpersze valamennyire tudatosis, hisz van, aki direkt ki-játssza az erdélyi kártyát.Nekem annyira természetesés magától értetődő, hogyén erdélyi vagyok, hogy neméreztem soha szükségét an-nak, hogy ezt valahol hang-súlyozzam is még ráadás-ként. Számomra ez olyan,mint a nevem, a bőröm, a
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Nem tudom elképzelni, hogy ne jöjjek vissza! 

hajam, a gondolataim, énebben élek, én erre nem egy-fajta szentimentalizmussaltekintek rá kintről, hanemmegélem ezt az állapotot.Általában újságíróknak kellmagyarázkodnom: bennemaz otthon, Erdély egy szenthely, fenséges helyekkel ésfenséges emberekkel.
– Egy olyan embernek, aki

ragaszkodik a földhöz, és sze-

reti is azt, milyen élmény a
koncertezős, utazgatós élet? – Ez egy adott helyzet, ez-zel jár. Én minden helyzetbentudom jól is és rosszul isérezni magam, ez nem hely-zet-, inkább emberfüggő. Akoncertek alkalmával na-gyon sok jó emberrel talál-kozom, a közönség szeretminket, ez feltölt, megerősít.A fiúkkal nagyon közel ke-rültünk egymáshoz, olyanoklettünk, mint egy család,vagy a legjobban összeszo-kott társaság, ennek mindenjó és rossz oldalával együtt.Amikor közösen utazunk,gyorsan telik az idő, folya-matosan olyan, mint egy osz-tálykirándulás, van hátsó sormeg minden.

– Mennyire tudatos válasz-
tás az extravagancia? A kü-
lönc megjelenés az imidzsed
része? – Köszönöm szépen, ez isinkább tudatos választás,nem imidzs. Én soha nemépítettem olyan következe-tesen magam, hogy aztimidzs nek lehessen nevezni.Követem és szeretem is a

divat világát, művészeti ki-fejezésformának tartom ahordott anyag és forma ke-resztmetszetét, a ruhát. Na-gyon sok divattervezőveldolgozom közösen, szeretemezt a világot is, örülök, hogyez észrevehető.
– El tudod képzelni, hogy

visszajössz Erdélybe? Miben
változtatott meg a Budapes-
ten töltött tíz év?– Ez fordítva van bennem:nem tudom elképzelni, hogytöbbé ne menjek vissza. Va-lahol egy hegyen, egy kály-hán főzöm minden reggel akávét, etetem a macskát, akutyámat és földig ér a ha-jam majd. Nem tudom, hogyBudapest változtatott-e raj-tam, ahogy azt sem, hogymilyen lenne, ha otthon ma-radtam volna. Szeretem Bu-dapestet, amikor átbringá-zok egy hídon, szabadnakérzem magam.

Bodnár Erika

Tízéves a Magashegyi Underground, Magyarország
egyik legnépszerűbb zenekara. Bocskor Bíborka va-
lamivel több mint tíz évvel ezelőtt hagyta el Erdélyt,
hogy Budapesten szerencsét próbáljon. Sikerei és
boldogsága ellenére nem tudja elképzelni, hogy ne
jöjjön vissza Erdélybe, macskákkal, kályhán főzött
kávéval egy hegytetőre.

Beszélgetés Bocskor Bíborka énekesnővel

Erdély egy szent hely,
fenséges helyekkel és
fenséges emberekkel.”



Ezúttal sem kísérte be fe-leségét a zöldségpiac asz-talsorai közé, inkább megállta bejáratnál, ahonnan köny-nyen szemmel követhetteaz asszonyt, amint türelme-sen végigmustrálja az el-adásra kínált portékát, samikor úgy ítélte meg, márnehezebben boldogul a cso-maggal, csak akkor caplatottbe a sűrűbe, és vette magá-hoz a degeszre tömött nec-cet. Egy alkalommal – va-sárnapon –, amikor nagyvolt a tolongás az asztalok,árusok körül, hirtelen or-dibálásra kapta fel fejét: –Van képed az emberek kö-zött mutatkozni? – szegeztea kérdést egy idősebb, vi-szonylag jól öltözött öregúregy hasonló korú melegítős,zsokésapkás alaknak. –Mocskos szekusok, hát le-het, hogy Iliescu és a hozzáhasonlóak nem bántanak,de én nem tudok felejteni!Sem felejteni, sem megbo-csátani nektek, gazemberek!– kiabálta torkaszakadtábóla láthatóan feldúlt férfi aszekusnak nevezett öregfelé. Aki megpróbált elve-gyülni a tömegben. 

Várdi Lázárnak eszébejutott filmbe kívánkozó ka-landja – könnyen végzetes-nek is bizonyulhatott volna–, amelynek 1989 novem-berében volt részese, szen-vedő alanya. A régebbiekmég tudják, akkoriban mármindenki – na jó, majd min-denki – menekült, amerrelátott... Többnyire a zöld-
határon át. Útlevelet szigo-rúan csak a bizalmi embe -rek kaphattak, azt is két-évenként. Jól kiépített há-lózatok foglalkoztak az em-bercsempészettel. Aki na-gyon akarta, megtalálhattaa módját, hogyan kerüljönkapcsolatba velük. Várdinakis sikerült. A terv szerintéjszaka indultak egy ütött-kopott Dacia személygép-kocsival, amelynek rend-számtábláját valahol Szilágymegyében kellett volna ki-cserélniük: az MS-sel kez-dődőről az SM-el kezdődőre.Mielőtt erre sor kerülhetettvolna, az autó megcsúszottegy olajfolton, s az árokban

KRÓNIKA

Menekülés a zöldhatáron  landolt. Volt ott sírás-rí-vás, végtagok törése, ko-ponyák roppanása, delegfőképpen kétségbee-sés. A mentők után meg-érkeztek a milicisták is,akik igen meglepődtek,amikor felfedezték azárokban fehérlő, cseréreelőkészített hamis rend-számtáblát. Lebuktak. Néhány nap utánmindannyiukat kienged-ték a kórházból, aholgipszcsizmával, csinosturbánnal látták el őket,s irány a rendőrség. Mi-után nyilatkozatot írattakvelük, hazaengedték őket.Otthon – a büntetőjogieljárás beindítására várva– hetente jelentkezniükkellett a kijelölt „közeg-nél”. Tiltott határátlépés-ért sokakat ítéltek el ak-koriban. Várdiéknak szerencsé-jük volt, december köze-pén-végén robbant a ro-mán puliszka, Ceauşescukivégzése után megfeled-keztek róluk is a hatósá-gok.
Szentgyörgyi László
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Kováts István felvétele a román fronton (1916)Magyar tüzérek a román fronton (Wikipédia)

A világháború kitöréseután Románia két évig sem-leges maradt, de az 1916. au-gusztus 17-én, Párizsbanaláírt titkos szerződés sze-rint a háborúba való belépésesetén Franciaország, Anglia,Olaszország és Oroszországelismeri Románia Erdélyrevonatkozó követeléseit. (Aromán–magyar határ jórészta Tisza mentén húzódottvolna, a komáromihoz ha-

sonlóan határhíddá váltvolna a szegedi Belvárosi hídis.) Augusztus 18-án márMarosvásárhely és Maros-Torda vármegye vezetőségemegkapta a magyar bel-ügyminisztérium erre vonat-kozó titkos üzenetét. A kö-vetkező napokban már afőszolgabírók és alispánok ismegkapták a bizalmas infor-mációt, de ez nem szűrődöttki a lakosság körébe.  

A népfelkelők ellenállása
nem volt hiábavalóA titkos szerződés aláírásaután tíz nappal, augusztus27-én este, a 11 órakor át-adott hadüzenettel egy idő-ben a román csapatok a Kár-pátok 18 hágóján átlépték ahatárt. A váratlan támadástelőkészítve az orosz csapatokerős offenzívával az osztrák–magyar hadsereget feltartóz-tatták a keleti fronton. A Kár-
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pátok hágóit védő, elavult, ki-selejtezett fegyverekkel fel-szerelt idős népfelkelőkkelszemben a váratlan támadáslátványos sikereket hozott.28-án elfoglalták Brassót,majd a fő támadási irány aSzékelyföld felé irányult. Aszékely népfelkelő zászlóal-jak minden tőlük telhetőtmegtettek falvaik védelmé-ben. A Csíkszeredáért folyóharcokban az 1-es lovas dan-dár szeptember 9-én indítottellentámadást. Kétnaposküzdelem után az állomány50-60 emberre apadt. A ro-mán csapatok hatnapi ke-mény csata után szeptember11-én elfoglalták Csíkszere-dát, 15-én bevonultak Szé-kelyudvarhelyre. A népfelke-lők ellenállása nem volthiábavaló. Az elhúzódó csa-tározás időt adott a regulárisegységek gyors átcsoporto-sítására. Ezért a hadjáratutolsó, mindent eldöntő had-műveletére Parajd-Szovátatérségében került sor szep-tember 26-a és október 3-aközött. (Józsa András: Csataa Bekecsen)
Menekültek 
MarosvásárhelyenAugusztus 29-től kezdő-dően hat héten át menekült -áradat vonult keresztül Ma-ros-Torda vármegyén ésMarosvásárhelyen. Augusz-tus 31-én a magyar hatósá-gok elrendelték Marosvásár-hely művészi értékeinekszakszerű Budapestre me-nekítését. Ugyancsak a fővá-rosba menekítették a refor-mátus egyházközségművészi és történeti értékeit.Szeptember folyamán ál-landó jelleggel 8-10 ezer me-nekült tartózkodott a város-ban. Fogadásuk, táplálásukés továbbküldésük a városfeladata volt. A korabeli marosvásárhe-lyi lapok folyamatosan közlikaz új frontvonalról érkező hí-reket. A Székely Napló 1916.augusztus 24-én megjelentszáma még Románia nemüzen hadat a központiaknakcímmel közöl rövid sajtóhírt.Bár a titkos paktum már né-hány napja megvolt kötve azosztrák magyar és a németnagykövet „Brătianu-tól biz-tosítékot kaptak arra nézve,hogy Románia nem készül a

központi hatalmak ellen ha-dat üzenni.” Ezért nem meg-lepő, hogy a hadüzenet át-adásának pillanatában márErdélyre törő ellenség hatá-ron való átlépése után a lapegyik cikkének írója így fo-galmaz: „Egész Erdély nyelvés valláskülönbség nélkül ra-gad fegyvert a tolvajok, a be-törők ellen, ezt az egységet,testvériséget, polgári nyugal-munkat, honvédő lelkesülé-sünket féltékenyen őrizzükés óvjuk, mert erre nagyszüksége van a hazának.” 
A központi hatalmak 
seregei elfoglalták 
BukarestetAz osztrák–magyar alaku-latok védelmi harcaiba elő-ször egy bosnyák gyalogez-red katonái kapcsolódtak beParajd térségében, majdmegérkeztek a miskolci, il-letve a kassai 9-es és 10-eshonvéd gyalogezredek. A ga-líciai frontról átcsoportosí-tott harcedzett honvédsere-geknek sikerült megállítaniaz offenzívát. A Bekecs olda-lán minden méternyi terüle-tért kemény harc dúlt. A leg-véresebb küzdelem astratégiai fontosságú Be-kecs-tető birtoklásáért folyt.Október 3-án került sor azutolsó rohamra. Az Erdélytelfoglaló román csapatok tá-madásba lendültek ugyan,de nem sikerült átütniük avédelmi vonalakat. A siker-telen támadás után a románegységek fokozatosan visz-szavonultak a Kárpátok vo-naláig.  A központi hatalmakseregei november 25-én el-foglalták Bukarestet.  A Székely Napló október19-én megjelent száma márarról tudósít, hogy Erdélyföldjén nincs ellenség: „Ahadszíntér román területreterelődött át, Predeálnál ahegygerinceken, továbbá aTörcsvártól délre már románföldön folynak a harcok.” AMarosvásárhelyen tartóz-kodó székelyföldi menekül-tek is kez denek ha zatérniszülő falvaikba: „A betörés ál-tal otthonukból kizavart ésMarosvásárhelyen a legme-legebb fogadtatásra találtszékelyföldi vasutasok ismegkezdték hazatérésüket.”

Nemes Gyula

100 éves az I. világháború
Az 1916-os román betörés
Január, február, március folyamán írtunk az I. világháború kitörésének okairól,
a lakosság lelkesedéséről, majd a szomorú hírekről, hősi halottakról, sebesül-
tekről. Mai lapszámunkban folytatjuk a világháború eseményeinek bemutatá-
sát. Ezúttal az 1916-ban történt román betörésről közlünk adatokat.
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Az erdélyi Schell-udvarház és a románkori templom  
Szentdemeter Marosvásárhelytől huszonkét kilo-
méterre délkeletre, a Kis-Küküllő bal partján, ki-
sebb patakok völgyében fekszik. Balavásárhoz
tartozik. 1436-ban Zsigmond király Demeter fia Ke-
mény Lőrincnek adta. 1503-ban Zentdemeter
néven említik. A XVI. században a Balási és Nyújtódi
családok kezdtek el itt építkezni. 1660-ban Kemény
János vezére Kis András ostrommal foglalta el, az
ide menekült Lázár Györgyöt pedig helyben fel-
akasztotta. 1550 körül Szentdemeteren született
Bogáthi Fazekas Miklós unitárius zsoltárfordító, to-
vábbá 1926. december huszonhetedikén Vajda
Lajos történész. A település római katolikus temp-
loma a falu keleti szélén egy magaslaton áll. Ro-
mánkori eredetű, később gótikus stílusban
átalakították, mai formáját a XV–XVI. század fordu-
lóján nyerte el. A szentély jelenleg mésszel eltakart
freskótöredékei XV. századiak lehetnek. A templom
a reformáció idején az unitáriusoké lett, de 1723-
ban visszakerült a katolikusokhoz. A Schell-udvar-
ház a XVIII-XIX. században klasszicista stílusban
épült. Állapota nagyon leromlott. 

Az udvarház építésztör-
ténete alig ismertSzentdemeter egy szűkvölgyben fekszik. Korábbanmár írtunk arról, hogy Ba-lási Ferenc kastélya elpusz-tult. Ismeretes a gróf Schell-udvarház, mely a XVIII-XIX.század átmeneti stílusábanépült. Az oszlopos udvaritornác átépítésénél a múltszázad közepe táján a ke-lementelki Henter-udvarházklasszicizáló oszlopait szál-lították ide és használtákfel.  A gróf Schell-udvarházzalkapcsolatban a felhasználtforrásokban csak nagyonkevés utalást kapunk, ezértaz építészet- és kerttörténetalig ismert. 

Az elhanyagolt 
műemlék jellegű épületAz udvarház a Küküllőfeletti dombon emelkedik,a falu nyugati felében. Aklasszicista stílusban emeltépület ma műemlék jellegű. Tetőzete kontyolt nyereg-tető. Az államosítást köve-tően 1966-ig iskola műkö-dött az épületben. Dr. FeketeAlbert Az erdélyi kertmű-vészet – Maros menti kas-télykertek című könyvébenír arról, hogy a kastélyon1966-ban végezték az utol-só tatarozást, utána elha-nyagolták.Az utcára nyíló szárnybankis szoba-konyhás lakásokatalakítottak ki, melyekben afelmérés idejében még lak-tak. 

Mai állapota erősen el-hanyagolt, javításra szorul.
A bozótos kerttel és a
szántókkal határos kú-
riaA kastélytól keletre, agondozatlan kertben egy újiskolaépület van. A főhom-lokzat déli sarkát egy nagyhárs, az északit pedig egyóriási tölgy őrzi. Az egykori utat kettősGleditsia fasor kíséri, amely-nek országút felöli végénélkétoldalt egy-egy tölgy ta-lálható.A fent már említett szerzőközlése szerint a felsoroltnövények a kert megma-radt, értékes elemei. A délitelekhatár mentén akácfa-sor határolja le a kertet azországútról. A kúriától északra kuko-ricás terül el, a kert többirésze bozótos, a Küküllőfelé húzódó magas rézsüntúl szántókkal határos.
A Szent Demeter tiszte-
letére állított IstenházaSzentdemeter románkoritemploma a Rózsahegyneknevezett magaslaton áll. Aschematizmus szerint álltegykor a Templomos lova-gok vára és a vár területéna templom.Amint azt már részbenemlítettük a falu első okle-veles említése 1436-bólszármazik. 1576-ban márSzent Demeter néven jegy-zik. A templomot a keletiegyház szentjének, SzentDemeter tiszteletére állítot-ták, ami arra enged követ-keztetni, hogy már 1436előtt létezett.

A műemléktemplomKeresztes Gyula, a Marosmegye középkori templo-mai című munkájában fo-galmazza meg, hogy a temp-lom a román és a gót építé-szeti stílus jegyeit viseli, azátmeneti korszakban épült. A keleti tájolású templomhajójához kapcsolódik a to-rony és a szentély, ez utób-bihoz pedig a sekrestye. A közel szabályos négyzetalaprajzú hajóhoz csúcsívesdiadalívvel kapcsolódik anyolcszög öt oldalával zá-ródó szentély. A hajó és aszentély lefedése azonosrendszerű és mintázatú, gó-tikus hálóboltozattal ké-szült. A hajó boltozata három,a szentélyé két boltszaka-szos, és a sokszögnek meg-felelően, a sarkokból fiók-boltszerűen egy pontba fut-nak össze a boltozat élbor-dái. Ezek gyámkövekről in-dulnak, a kereszteződések-nél, a profilozásnak megfe-lelően metszik egymást. A fent említett szerző

szakvéleményezése szerintaz élbordák párhuzamos ol-dallal, orrtagos profillal ké-szültek. A gyámkövek for-dított kúp alakúak, ívesentagoltak. A sekrestye don-gaboltozatos.
A szarvasfej díszítés és a
festett képek töredékeiA templom bejárata a to-rony földszinti helyiségébőlegy kőkeretes ajtónyíláson áttörténik, amelynek profilozá-sán és díszítésén román ésgótikus építészeti hatás lát-ható. A nyílást áthidaló sze-möldökkő gótikus vonalve-zetésű, rajta egy szarvasfejdíszítéssel.A szentély déli falában apapi ülőfülke és egy szent-ségtartó van elhelyezve, utóbbiszamárhátíves vonalvezetésűkerettel. A diadalív falán az 1723-as évszám a templom tulaj-donjogi változásának idejétjelzi. A szentély falán a mész-réteg alól festett képek töre-dékei tünedeznek elő. A fala-kat erős pillérek támasztják.
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A magasított torony és a
templom mai formájaA négyszintes torony túl-növi a tetőszék gerincvo-nalát. Ablakainak formájaés mérete szintenként vál-tozik. Az első emeleten anyílások kör alakúak, a má-sodik és a harmadik szintenikerablakokat vágtak, míglegfelül félkör záródásúak. A torony magasítását1756-ban végezték. Ekkora földszinten félköríves zá-ródású szabadnyílást készí-tettek. Az ablakok itt is fél-körívesek.A templom mai kialakí-tási formáját a XV-XVI. szá-zad fordulóján nyerte el, aszentély és a hajó hálóbol-tozatát is akkor készítették. A reformáció után atemplom az unitáriusokhasználatába került, de1723-ban a ferencesekmissziós munkája révén ahívek ismét a római katoli-kus vallás követői lesznek,így a templom újra a kato-likusok tulajdonába jut, ésma is így használják.
I. Rákóczi György ado-
mányaKiemelten fontos meg-említeni azt, hogy Szentde-meterhez hasonlóan, ugyan-csak a Székely Partium fa-luja Székelyszenterzsébet,melyet I. Rákóczi GyörgyKemény Jánosnak adomá-nyozott.Dr. Fekete Albert mun-kájából még az is kitűnik,hogy a birtok hosszú év-századokon keresztül, egé-szen 1919-ig – amikoris Ke-mény Béla lánya, Orosz La-jos huszárkapitányhoz mentférjhez –, Kemény-kézben

maradt. Szenterzsébet Kemény-kastélyának kertjét feltehe-tően hozzáértő tervezte. A kastély mögötti domb-oldalon kialakított kert szer-pentines útvonalai, laza fa-csoportjai, gyepfelületei atájképi kertek hangulatátidézik, ám a dombtetőrőlszabályos csatornákban le-vezetett vízfolyás, mely többdíszmedencén is átfolyik,már a XX. század első felé-nek geometrikus kertjeitidézik. 
A kastély építőanyagá-
nak nagy részét szét-
hordjákA parkban a kastélyépületdéli oldalán, a körformájúmedence mellett fedett kertipavilon alaprajza is látható.A tervezett facsoportokbankülön jelölték az örökzöl-deket és a lombhullató fá-

kat. A kastély az államosítás-tól egészen 1997-ig termelőszövetkezetként, iskolaként,bentlakásként, majd egész-ségügyi rendelőként is mű-ködött, azonban 1977-benösszeomlott és építőanya-gának nagy részét széthord-ták. Helyét 2007-ben csupánegy vízszintes plató jelzi, ahajdan díszes kertből pedigmindössze egy megnyirbáltfacsoport vészelte át a szo-cialista éra viszontagságait. 
Összeállította:

Nagy-Bodó Tibor

Fotó: szaszandras.info

Külön köszönet Keresztes
Pálnak és dr. Fekete Albert-
nek a szerkesztőségünkbe el-
juttatott dokumentációkért.

Útra kelt egy malacpersely

Csomós László fogtechni-kus rendhagyó pénzgyűjtésiakcióba fogott. A kezdemé-nyezés neve People for Pe-ople, alapja pedig egy ván-dorló műanyag palack,aminek a kupakján kis nyí-lás található, ezen keresztülkerül bele a pénz. A palac-kot aztán minden adomá-nyozó továbbadja egy isme-rősnek, mindaddig, mígmegtelik. Amikor nincs többhely a pénznek a malacpa-lackban, a résztvevők együttdöntik el, hogy milyen jóté-kony célra ajánlják fel azösszeget. A motiváció a jó-tékonyság, az alapötletetpedig a közösségi média ha-tékonysága adta CsomósLászló szervezőnek – Többolyan oldalt is láttam, amifutótűzként terjedt a Face-bookon – magyarázta – AzIce Bucket Challenge-ettöbb százezren megcsinál-ták, ez meggyőzött arról,hogy ez egy jó platform a jó-tékonysági ügyeknek. Sze-rettem volna egy igazán ér-telmes és hasznoskez deményezést létrehozni,ami mindenkihez eljuthat,kortól, nemtől és társadalmihelyzettől függetlenül. Az ál-mom az, hogy nemzetközilegyen a mozgalom, és több -ezer malacpersely kering-jen világszerte – mondtaCsomós László. A malacpa-lack útját egyelőre egy zártFacebook csoportban lehetkövetni, ahová azok kerül-nek be, akiket egy-egy ado-

mányozó már meghívott. Asoros tag fotót tölt fel a cso-portba a perselyről, bizo-nyítva ezzel azt, hogy nálatanyázik a malac, majd ti-zenkét órán belül tovább -adja azt. – Biztonsági okok-ból egyelőre zártcsoportként működik a Pe-ople for People. Nem koc-káztathatjuk az összegyűltpénzt, és az adományozókanonimitását is garantál-nunk kell mindaddig, míg akezdeményezés első idősza-kában kiküszöböljük aproblémákat. Ennek egyikmozzanata, hogy megkér-tünk mindenkit, hogy csakisnagyon megbízható sze-mélynek adja tovább a ma-lacot. Ezen kívül még egyszabályt kell betartani, még-pedig azt, hogy a súly miattcsak papírpénzt dobjanak ameghívottak a perselybe –magyarázta Csomós László,akitől megtudtuk, hogy őmaga még sosem vett résztjótékonykodásban szerve-zett formában, ám szívesenadakozik és segít, ha szük-ség van rá. Az első össze-gyűlt összeget nem tudjamég megbecsülni, de aztigen, hogy azt Böjte Csabá-nak és az ő patronáltjainakszeretné felajánlani. A ma-lacpersely népszerűségétpedig azzal kívánja növelni,hogy hamarosan közsze-replőket és médiaszemélyi-ségeket is meghívnak azadományozók közé. 
Bodnár Erika

Műanyag palackban gyűjt pénzt egy marosvásárhelyi
fiatalember. A spontán malacperselyt a közösségi
média segítségével népszerűsíti, az első összeget
pedig Böjte Csabának szánja. A palackot nem lehet ki-
nyitni, és a Facebook segítségével követik az útját, ami
reményeik szerint hamarosan nemzetközivé válik. 
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lA „Harmadikaz Isten igaza!”szellemében azRMDSZ-nek csakharmadjára sikerültvirítania a lapzártán-kig véglegesnektűnő marosvá-sárhelyi taná-csosi listáját.A háromközül amásodikvolt alegérde-k e s e b b ,a m e l y e nPortik Vil-most a biz-tos befutóm á s o d i khellyel kí-n á l t á kmeg, az érin-tett beleegye-zése vagytudta nélkül!Mint tudjuk, ké-sőbb passzoltai s .

Úgyhogy figyelem! Aki mégnem látta a végleges listát, azmindenképpen keressen rá aneten, hiszen nem kizárt, hogyszerepel rajta, csak neki is elfe-lejtettek szólni. 
lA lista nézegetésekor elő-ször is az a szembetűnő, hogyrengeteg rajta az újonc, tehátértelemszerűen nagyon kevésa réginc: az előző csodacsapat-ból csak a listavezető Peti And-rás és a kényelmes hatodikhelyen található Bakos Le-vente közgazda szerepel rajta,az újak közül pedig gyakorlati-lag csak Novák Csaba Zoltántörténész neve cseng ismerő-sen az átlagvásárhelyinek. Amipersze nem különösebb baj,hiszen kell a fiatalítás meg afrissítés, csakhogy van egyolyan érzésünk – biztosat per-sze nem tudhatunk –, mintha avásárhelyi telefonkönyvet la-pozgatva, találomra tippeltékvolna ki a jelöltneveket. Hogya régiek közül miért nem vál-lalt szinte senki egy újabb jelö-lést, azt se tudjuk, csak sejtjük.

Az viszont biztos, hogy előszörvelük tárgyaltak. Kábé úgy tör-ténhetett, mint a Dennis, a ko-misz című vígjátékban, amikora szülők bébiszittert keresneka rosszcsont kölkük mellé:sorra hívják fel barátaikat, is-merőseiket, de senki nem vál-lalja be a lurkót, így végülkénytelenek rábízni a morózusöreg szomszédra.
l Az is kissé meglepő volt,hogy Peti András városi elnökés dr. Vass Levente választmá-nyi elnök Brassai Zsomborfejét követelték, aki szerintük„nagyvonalúan megfeledkezikaz egyeztetési kö rökről, tájé-koztatási kö telezettségéről, ésmindenekelőtt arról, hogy el-nökként a feladata nem egyszervezet szétverése, hanemösszetartása”. Ők ezt perszejobban tudják, mint mi, aut-szájderek, de talán nem pontmost, másfél hónappal a vá-lasztások előtt kell „csinálni afeszültséget”. Bőven ráér ka-kaskodni azt követően is.
l „A női politikus abban az

egyben különbözik a férfi poli-tikustól, hogy az utóbbinak pu-cája van” – mondta dr. VassLevente az Erdély TV Több-szemközt műsorában, amitől aműsorvezető szinte kereszt-ben nyelte le a mikrofonját.Annak kapcsán kerültek szóbaa hölgyek, hogy úgy a városi,mint a megyei listán csupán-csak egy-egy fehérnép szere-pel – Furó Judit, illetve CsépÉva Andrea, ami valóban nemcsép dolog. Azonban nem is aza lényeg, hogy van-e vagy sincspucája a tanácsosnak, hanemsokkal inkább az, hogy van-evér ama pucában. Például,hogy az újak mernek-e majdmagyarul beszélni a tanácsülé-seken, de nemcsak mindenszökőévben, s olyankor is csakdacból, mint az előzőek,hanem mindegyiken. Mert ahomokozóban való pucázás-ból kicsinyég már elegünk van.Már csak azért is, mert az va-lójában a mi pucánk is!
Molnár Tibor 

Európai tengerparti üdülőhelyek ellenitámadásokra készül az Iszlám Állam – írtakedden a Bild című német lap a szövetségihírszerző szolgálat értesülésére hivat-kozva. A beszámoló szerint mozgóárus-nak álcázott terroristák öngyilkosmerényleteket követhetnek el olaszor-szági, spanyolországi és franciaországitengerparti üdülőhelyeken. Tehát, haolyan mozgóárust látunk majd a plázsonnapozás közben, akinek a hűtőtáskájábanjégkrémek helyett pokolgép lapul, vagynem főtt kukoricákkal, hanem kukorica -gránátokkal van tele a kosara, akkor nemárt pucolni onnét, de villámgyorsan. Ésmost lássuk, hogyan szúrhatjuk ki a rosz-szaságokat különböző szituációkban: 
☻ Hajókiránduláson: nehézkesenmozog, mert rajta nem félkilós, hanemhúszkilós mellény van
☻ Templomban: egy hatalmas csöves-hátizsákkal érkezik a vasárnapi misére
☻ A reptéren: egy indokolatlan feketekesztyű van az egyik kezén, júliusban
☻ Orange-üzletben: negyven prepaid-kártyát vesz, egy Ali Baba névre kiállítottbuletinnel
☻ Ügyintézésnél a sorban: ha nagyonfelhúzzák, hallhatóan elkezd ketyegni
☻ Színházban: mindenáron a súgó-lyukba akar ülni
☻ Piacon: a póréhagymaszárak közöttegy Kalasnyikov-cső is diszkréten kikan-dikál a kosarából
☻A metrólejárat jegypénztáránál: nemkér vissza az 500 eurósból

☻ Étteremben: olyan ideges, hogy vil-lával eszi a levest
☻ Falunapokon: a Seherezádé címűszámnál felmegy a színpadra, és dedikál-tatja a Koránját Dancs Annamarival
☻ A strandon: hosszú fekete csadortvisel, ami egy muszlim nő esetében mégrendben is volna, csak negyvenhatos lábavan, és felül kilóg a hosszú fekete szakálla
☻ Egy másik strandon: öt úszógumitvesz magára, és mindenféle drótok megkábelek kandikálnak ki belőlük
☻ A repülőn: hangosan felröhög, ami-kor a pilóta mindenkinek kellemes utazástkíván
☻Az állatkertben: gyanúsan susputyola tevével
☻ A Praktiker kasszájánál: két zsákműtrágya, három tízliteres bidon acetonés hat kiló százas szeg van a bevásárlóko-csijában   
☻ Rock-koncerten: egy páncéltörővelléggitározik
☻ Karaoke-bárban: már ötödjéreénekli el a Tankcsapda Mennyország touristját, és egyre jobban izzad
☻ Focimeccsen: nem a pályán folyómérkőzést nézi, hanem röppályákat szá-mol melletted a laptopján
☻ És végül (ezt a legnehezebb ki-szúrni): farsangkor azt hiszed, hogy valakiterroristának öltözött – szöges bakancs,fekete nadrág, terepszínű overall, bomba-mellény, iszlámállamos hajpánt, gépfegy-ver, gránátöv, lefejezőkés satöbbi –, pedigvalóban terrorista!

mt

- RMDSZ-es bohóságok kampánystart előtt -
Pucás politikusok, tökös követelések

TERRORTÁMADÁS-TÚLÉLŐ KALAUZ- avagy miről ismerjük fel a merényletre készülő terroristát különféle élethelyzetekben - Elkezdték a rágcsálóirtástés rovartalanítást Marosvá-sárhely megyei jogú városköz- és magánterületén

Marosvásárhely Megyei Jogú Város PolgármesteriHivatala, a Coral Impex Kt.-vel együttműködve, azáprilis 18-24. közötti időszakban rovarirtást és rág-csálóirtást végez a város köz- és magánterületén. „Amunkálatokat a rágcsálóirtási és rovarirtási szolgál-tatások ügykezelés - megbízási szerződése alapjánhajtják végre, melyeknek célja, hogy megelőzzék akártékony rágcsálók és rovarok által terjesztett be-tegségeket, és ezek lakosság körében történő elter-jedését. A munkálatok kivitelezését 10 csapat végzi,akik egyidejűleg a város egész területén dolgoznak,úgy hordozható mechanikus permetezőkkel, mintnagyerejű önhordozó permetezőkkel.", jelentette kiClaudiu Maior, a polgármester személyi tanácsadója.Pontosítjuk, hogy a munkálatok során használt anya-gok, az Egészségügyi Minisztérium által engedélye-zett mérgező anyagok csoportjába tartóznak. Azoka lakosok, akik a munkálatokkal kapcsolatosan többinformációt igényelnek, tárcsázzák a 0265-256004-es telefonszámot.
A polgármesteri hivatal sajtóirodája



A politikai korrektség kátéja sze-
rint a problémák és a bűnösök
megnevezése, valamint saját
gyengeségünk beismerése csak
ront a helyzeten. Bár lelkesen
hangoztatjuk, hogy a „másságot”
meg kell érteni, a „másikhoz”
olyan nyelven kell szólni, amelyet
megért, s az általa képviselt érté-
keket komolyan kell venni, egy
esetben azonban rendszerint
megfeledkezünk e politikailag
korrekt bölcsességekről, s ez ép-
pen az Európát (is) célpontként
definiáló dzsihadista terrorizmus.A megértés ebben az esetben amegfelelő válaszintézkedések alap-feltétele. Az alábbiakban néhányolyan, a magyar médiában gyakranelhangzó kijelentést vizsgálok meg,amely az eddigi tapasztalatok sze-rint biztos zsákutcát jelent a vallásieszmék szélsőséges értelmezésé-ben gyökerező terrorizmussalszemben.

1. Amennyiben kijelentjük, hogya radikális, dzsihadista iszlamizmusvalóság, azzal az iszlámot sértjük.A radikális iszlamizmus az iszlámegy lehetséges olvasata. Az iszlám-ban, és különösképpen a szunnitaiszlámban, nincs egyházi szervezetés nincs hierarchia sem. Tehát nincsolyan vallási vezető, akinek állás-pontja referenciaként szolgálhatna.A vallási nézetek terén káosz ural-kodik, amit az eltérő irányzatokképviselői egymás kiközösítéséveloldanak fel. A valláson belüli sok-színűség pedig lehetővé teszi, hogya hitetlenek (köztük a más meggyő-

ződésű muszlimok) kiirtására tö-rekvő dzsihadista szalafiták az isz-lám egyik törvényes ágaként jelen-jenek meg a világtörténelemporondján. Lehet arról vitatkozni,hogy az Iszlám Állam fatvái legiti-mek-e vagy sem, ám a lényegennem változtat: fatvaként, azaz val-lásjogi véleményként definiálják, ésvannak, akik annak is tekintik őket.Az Iszlám Államtól elhatárolódó val-lásjogtudósok egy része rivális ra-dikális szervezetek tagja, a mérsé-keltek pedig nagyvonalúan állítják,hogy a szervezet irányvonalánaksemmi köze az iszlámhoz – pedigvan. Csak éppen annak VII. századiformájához.
2. Létezik szekuláris iszlám. Va-lóban élnek Európában olyan musz-lim származású értelmiségiek, akikúgy vélik, az iszlám spirituális üze-nete elég erős és eredeti ahhoz,hogy önmagában is, a környező vi-lág iszlamizálása nélkül is megálljaa helyét, ők azonban egy eleddig el-szigetelt, utat törő kisebbség pe-remre szorított képviselői. A több-ség nem így vélekedik. Ehhezelegendő felkeresni azokat az angolnyelven is olvasható, „fatvagyárak-nak” nevezett weboldalakat (pél-dául az islamopediaonline.org),amelyek a nyugaton élő muszlimokáltal felvetett kérdésekre adott vá-laszokat, vallásjogi véleményekettartalmazzák. Már a kérdésfelveté-sekből is világossá válhat szá-munkra, hogy az iszlám nem pusz-tán vallás, hanem egy politikai,gazdasági, társadalmi rendszer,amely az élet minden problémájáraigyekszik konkrét válaszokat adni,s amely előirányozza e válaszokgyakorlati megvalósítását az emberilét minden területén, a magán- és aközszférában egyaránt. Valami másis különös lehet számunkra: a fel-vetett problémák többségét a sze-kularizált nyugati ember – még ak-kor is, ha vallásos – személyesdöntésen alapuló lelkiismereti di-lemmának tartaná. A vallásos musz-limoknak azonban ezek jogi kérdé-sek, hiszen az iszlám akereszténységgel szemben arra fek-teti a hangsúlyt, ahogyan hiszünk,vagyis az életmódra. Az életmódazonban közügy, és nem magánügy.A vallás tehát alakító, formáló té-nyező, ami az iszlám természetébőladódó törvényszerűség, hiszen a vi-lágot nem lehet másként, csak a ki-nyilatkoztatott igazság szerint for-málni.
3. Amennyiben kijelentjük, hogyháború van, a dzsihadisták retori-káját igazoljuk. A radikális, dzsiha-dista iszlám követőinek 2004 óta(akkor hozták nyilvánosságraOszama bin Laden európaiakhozszóló, az iraki invázió kapcsán írt

nyílt levelét) Európa totális háborúszíntere, amelyben az állami és apolgári célpontok egyaránt támad-hatók. Ezt követően az al-Kaida ésaz Iszlám Állam többször dekla-rálta, hogy Európát háborús ellen-félnek tekinti. A kijelentéseket ter-rorcselekmények, több száz halálosáldozatot követelő merényletek kö-vették, a nyugat-európai vezető po-litikusok mégis vonakodnak beis-merni, hogy Európa háborúscélpont lenne. Ennek egyik oka,hogy a helyzet háborúnak minősí-tése a dzsihadisták narratíváját erő-síti. Ez azonban olyan, mintha a biz-tonsági veszélyt valamiféleintellektuális szkanderezésnek ti-tulálnánk. Talán meglepő, de a szél-sőséges dzsihadistáknak indifferen-sek az európai kommentárok ésnyilatkozatok. A pápa kinyújtottkeze sem készteti őket nézeteik fe-lülvizsgálására. Az ő narratívájukadott, taktikájuk is kidolgozott, s aziraki invázió óta nem várnak ür-ügyre.
4. Nem egy ideológia s távoli köz-pontja ellen kell küzdenünk, a ter-rorizmus rendészeti kérdés. Az ide-ológiák erejét a posztmodernEurópa komolytalannak tekinti. Ezazonban nem minden esetben ér-vényes igazság, sőt a hidegháborúkorában kontinensünk sem volt hí-ján a szélsőbalos terrorszervezetek-nek, mint például a Vörös Brigádokvagy a Baader– Meinhof-csoport.Végleges letűnésük csak a Szovje-tunió bukásával következett be. Aglobalizáció korában a terrorizmusvégképp elválaszthatatlanná vált anemzetközi politikai folyamatoktól.A jelenségek összefüggéseinek ta-gadása kényelmes szűkítése a prob-lémának, s a világpolitikai folyama-tok miatt felmerülő esetlegesfelelősségérzet alól is mentesít. Ál-talában könnyebb a tüneteket ke-zelni, mint a jelenség okát megszün-tetni. A magát Iszlám Államnaknevező alakulat térben és időben islétező, körülhatárolható, azaz tá-madható entitás. Apokalipszist hir-dető ideológiájuk erejét, amely pil-lanatnyilag a terrorizmus főgerjesztője, csak az államukra mértcsapással lehet megrendíteni. A ka-lifátust építő dzsihadista terrormint „politikai brand” másképpnem hitelteleníthető. Ez azonban ateljes megsemmisítést célzó száraz-földi csapásmérés nélkül kivitelez-hetetlen. Ezt meg kell tenni, annaktudatában is, hogy a válasz nem fogelmaradni, az európai fronton zajlóesemények intenzitása a közel-ke-letiével párhuzamosan erősödikmajd. Európa passzív, az EgyesültÁllamok támogató semlegességévelsegítette a terrorállam létrejöttét. Afrankensteini szörnyet pedig csak

az pusztíthatja el, aki megalkotásá-nál is jelen volt.
5. Ahogyan lehet radikalizálni,úgy irányítottan, racionális ráhatás-sal lehetséges „deradikalizálni” is.A nyugat-európai börtönökben be-vett módszer, hogy a közel-keletifrontról hazatérőket úgynevezettderadikalizációs, azaz mérséklővagy normalizáló programban pró-bálják jobb belátásra téríteni. Egygyilkolást szentesítő ideológia irántielköteleződés ellen azonban nincskívülről diktált gyógyír. Léteznekugyan bűnbánó terroristák, ám a jómagaviseletet gyakran újabb bűn-cselekmény követi. A meghason-lásra is van példa, amely azonbansoha nem racionális, programsze-rűen levezényelt folyamat eredmé-nye. Az észérvek gyengék az érzel-mek és a sérelmek alapján kialakultmeggyőződések ellenében. Újabbanigyekeznek hangsúlyozni, hogy Sa-lah Abdeslam és társai hedonistaéletet éltek, és nem voltak valláso-sak. Ez minden bizonnyal igaz, ámmégis úgy vélték, hogy az Iszlám Ál-lam dzsihadista ideológiájának szol-gálatában értelmet nyer életük.
6. A magányos farkasok magá-nyosak. Az elmúlt időszak muszlimradikálisok által elkövetett merény-letekben – a globális dzsihád vagyaz etnonacionalista szeparatisták,például a csecsenek esetében is –az elkövető tettének végrehajtásá-ban és/vagy az azt követő menekü-lése során megkapta egy adott kö-zösség támogatását, amelynektagjai tisztában voltak az elkövetőszándékával és a bűncselekménytermészetével. Ezt jól példázza Ab-deslam esete, hiszen négy hónapigaligha bujkálhatott volna közösségitámogatás nélkül. Továbbá az Eu-rópa ellen háborút hirdető dzsiha-dista nézetekkel szimpatizálás, te-hát az állam polgársággalrendelkezők esetén a hazaárulásvádja mindazokkal szemben felme-rül, akik Abdeslam letartóztatásaellen tüntettek, és a rendőrök mun-káját akadályozták. E férfiak és nőkaz Európa elleni terrorizmust iga-zolhatónak találják és védelmezik.Ennek kimondása azonban még vá-rat magára.A dzsihadista terrorizmus több-szintű probléma, és összetett meg-oldást kíván: az európai biztonság-politikai alapelvek és gyakorlatok,valamint a szankcionáló jogszabá-lyok felülvizsgálatát éppúgy, mint atámogató országokkal és ideológiaicentrumokkal szembeni katonai fel-lépést és a bevándorlók kulturális in-tegrációjával kapcsolatos világos kö-vetelményrendszerek kidolgozását.

Speidl Bianka
A szerző vezető kutató, 
Migrációkutató Intézet
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HAT TÉVESZME A DZSIHADISTA TERRORIZMUSSAL KAPCSOLATBAN
A FRANKENSTEINI SZÖRNYET AZ PUSZTÍTHATJA
EL, AKI MEGALKOTÁSÁNÁL IS JELEN VOLT 
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– A minap ön is jelen volt
Marosvásárhelyen a helyi ISK
gyeplabda szakosztálya által
megrendezett nemzetközi
gyerek gyeplabdatornán. – Színvonalas gyeplabda-torna volt, amiért dicséret il-leti a szervezőket. A két -napos rendezvényen ahá zigazda szabadkai (Szer-bia) Spartak SV Elektrovoj-vodina két 16 éves és egy 14éves korosztályú együttesemellett a gerjeni (Magyaror-szág) Kenessey Albert Álta-lános Iskola alakulata, akendi Sámuel József Általá-nos Iskola és a héderfájiBordi András Általános Is-kola gyeplabdázóinak csapa-tai is részt vettek a rendez-vényen, így sok, tehetségesgyeplabdázót láttam ját-szani, akik idővel jó sporto-lókká válhatnak. A torna al-kalmával eszembe jutottakazok a megmérettetések,amelyeket akkor szervez-tünk, amikor elterjedt asportág úgy Marosvásárhe-lyen, mint országos szinten. 

– Mint utánaolvastam, a
Nemzetközi Gyeplabda Szö-
vetség 1924-ben jött létre,
Romániában pedig 1990-

ben alakult meg a Román
Gyeplabda Szövetség. Maros-
vásárhelyen mikor vált is-
mertté a sportág?– 1991-ig a jégkorongvolt ismertebb helyi, sőt or-szágos szinten, de akkor tér-tünk át a jégkorongról agyeplabdára, amikor meg-szűnt a marosvásárhelyijégpálya. Kétéves felkészü-lés után, 1993-ban már or-szágos bajnokságon vettünkrészt, ahol a Román Gyep-labda Szövetség nagy meg-lepetésére országos máso-dikok lettünk az ifjúságikorosztályban. Ezután anemzetközi kapcsolatok ki-alakítása következett, idő-közben több alkalommalvettünk részt nemzetköziversenyeken, főleg Ausztri-ában (Böblingen, Ludwigs-burg stb.), ahol sokat tanul-tunk. 

– Milyen eredményeket ér-
tek el helyi szinten?– A román bajnokságot2003-ig uraltuk az ifjúsági-aknál, 1998-ban pedig a fel-nőttbajnokságot nyertükmeg az ifjúsági együttessel,és részt vettünk a BajnokokLigájában Belgrádban az

ISK ificsapatával, ami jó ta-pasztalatszerzés volt szá-mukra. Öt éven át a gyep-labda-válogatott edzője isvoltam, a keretet 50 száza-lékban marosvásárhelyi já-tékosok alkották. Velük azathéni Balkán-bajnokságonaz ezüstérmet, míg a prágaiifjúsági Eb-n 8. helyezést ér-tünk el.
– Kik voltak az ismertebb

gyeplabdázók Marosvásár-
helyen?– A Kui Csaba, Dodo Gá-bor, Domó Loránd, SzekeresSándor, Pánczél Szabolcs,Kiss Géza stb. nevével fém-jelzett évfolyam volt az elsőkiváló korosztály az ISK-nál,amely nemzetközi szinten isbemutatkozott, és kiválóeredményeket ért el ifjúsági,felnőtt és válogatott szintenis. 2003-ban voltam kény-telen abbahagyni a gyep-labda edzősködést, amikorátkerültem a megyei tanfel-ügyelőségre.

– Idővel hanyatlásnak in-
dult úgy a gyeplabda, mint
annyi más, hagyományokkal
rendelkező sportág Románi-
ában. Miért?– Akkor kevés csapat volt

a romániai bajnokságokban,sok nívón indítottak korosz-tályú együttest, de ha egyklubnál nincs legalább kétedző – egyik a minőséggel,a másik az alappal kell fog-lalkozzon –, akkor nehéz kétjó csapatot fenntartani. Ezvolt a baj, hogy romániaiszinten szép lassan meg-szűntek az együttesek főlegaz anyagiak hiánya miatt,habár nem költségessportág. 
– Jelenleg melyik romániai

városokban léteznek gyep-
labda egyesületek?– Bukarestben van négycsapat, Rădăuţi-ban, Sepsi-szentgyörgyön és Székely-udvarhelyen van klub, aholgyeplabdaszakosztály is lé-tezik, emellett iskolás szin-ten maradt meg néhány ala-kulat. Örvendek, hogyjelenleg négy egykori diá-kom, játékosom is foglalko-zik a gyeplabdával váro-sunkban, sőt egyesekközülük testnevelőtaná-rokká váltak.Országos bajnokságokatszerveznek 12, 14, 16, 18éves korcsoportban, emel-lett 21 év alattiaknak ifjú-sági bajnokság is létezik Ro-mániában. Az ISKlányegyüttese a tavaly má-sodik lett Plovdivban a Bal-kán-bajnokságon, a fiúk pe-dig tavalyelőtt voltak elsőkugyanott.

– A gyeplabdát űző spor-
tolók, milyen egyéni gyakor-
latokban kell jeleskedjenek?– Itt nagyon fontos a kéz-ügyesség, ugyanakkor a fi-zikailag jobban felkészült já-tékosok lépéselőnybenvannak társaikkal szemben. 

– Hány éves korig űzhető

ez a sportág?– Felnőtt korban akár 30éves koráig űzhetik ezt asportágat, a felnőtt gyep-labda olimpiai sportág, akispályás változatban pedigEurópa-bajnokságokat, Baj-nokok Ligáját is rendeznek.Ez egy olimpiai sportág, pél-dául Ausztriában, Németor-szágban, Franciaországbankiemelt sportág az iskolá-ban a kispályás gyeplabda.Én bízom benne, hogy a kö-zeljövőben még ismertebblesz romániai szinten. 
– Jelenleg nem hiányzik

önnek a gyeplabda?– De igen, hiányzik, ezértis annyira nagy szeretettelkövetem a mérkőzéseket.Annak idején nagyon nehe-zen hagytam abba, akkor,mint köztudott, más mun-kát kaptam. 2003-ban, ami-kor a hazai szövetség az 50éves fennállását ünnepelte,kitüntettek a gyeplabda-szövetség aranyérmévelhosszas tevékenységemnekés eredményeimnek kö-szönhetően.
– Mivel foglalkozik most?–Idővel visszatértem azeredeti szakmámhoz, test-nevelőtanár vagyok. Besz-tercén kezdtem, aztán1980-ban hazajöttem. Újra-indítottam a jégkorongot avárosban, majd hétévesmegszakítás után került soraz első hivatalos mérkőzé-sekre, aztán következett agyeplabda, 2003–2008 kö-zött a tanfelügyelőségnéldolgoztam, végül a Szász Al-bert Sportlíceumnál voltamigazgató. Jelenleg a BolyaiFarkas Elméleti Líceumbanvagyok testnevelőtanár. 

Czimbalmos 
Ferenc-AttilaAlbertini Zoltán

Hiányzik a gyeplabda Albertini Zoltánnak... 
Interjú a 62 éves Albertini Zoltánnal, a Marosvásár-
helyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum testnevelőta-
nárával, aki elsőként honosította meg a gyeplabdát
mint sportágat Marosvásárhelyen, majd edzőként
kiváló eredményeket ért el hazai és nemzetközi
szinten az ISK ifjúsági együttesével.

Annak idején nagyon
nehezen hagytam
abba, akkor, mint köz-
tudott, más munkát
kaptam. 2003-ban,
amikor a hazai szövet-
ség az 50 éves fennál-
lását ünnepelte, kitün-
tettek a gyeplabda
szövetség aranyér-
mével hosszas
tevékenységemnek és
eredményeimnek
köszönhetően.

Kui Csaba, Domó Lóránd és Albertini Zoltán



|  SPORT / REJTVÉNY  | / 11. /

| Központ hetilap |2016/16 | április 21–27. |
Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Emlékszel, amikor még a tyúkólba mentünk aludni, ha indult a szezon?!

Mindhárom találkozóját
megnyerte a Marosvásár-
helyi Sirius Kosárlabda
Klub a ligeti Sportcsar-
nokban megrendezett
má sodosztályú női kosár-
labda 1. liga döntő torná-
ján, így sikerült kiharcol-

nia a nemzeti ligás sze-
replés jogát. A négyes osztályozó tor-nán kiegyensúlyozott, vi-szont alacsonyabb színvo-nalú mérkőzéseket játszottmind a négy alakulat: 

a házigazda Sirius KK mel-lett a Jászvásári Politehnica,a Nagyváradi MSK, a Kézdi-vásárhelyi SE harcolt a kétfeljutó helyért. A Sirius KK mindháromtalálkozón diadalmaskodott,míg a jászvásáriak a kézdi-vásásárhelyiek és a nagyvá-radiak ellen győztek, így jö-vőtől a Szuperligábanjátszhatnak. Mint Kiss István, a SiriusKK elnöke a Központnak el-mondta, a csapatszellemvolt a döntő a négyes tornán,viszont megjegyezte, hogyhosszútávúra gondolják aNemzeti Ligás szereplést,így nem szeretnék, hogy azegy év után újra az élvonalbakerült helyi, női kosárlabda

csapat visszacsússzon az él-vonalból, de ehhez erősítenikell a csapat összeállítását,ugyanakkor a következőidőszakban a Nemzeti Ligá-hoz szükséges anyagi felté-teleket kell előteremteni. Steff Zakariás, a Sirius KKvezetőedzője szerint nehézvolt a feljutás, ami több évimunka gyümölcse, viszontkiemelte, hogy a Nemzeti Li-gás célkitűzésről csak a jövőszezonbeli költségvetésmeghatározása után lehetbeszélni, de szerinte is na-gyon fontos, hogy a csapathosszú távon az élvonalbanmaradjon. Bartha Borbála a Nova Vi-tát is erősítette, aki jelenlega Sirius KK egyik fontos, he-

lyi illetőségű játékosa ör-vend, hogy sikerült teljesí-tenie az alakulatnak a célki-tűzést, vagyis az élvonalbavaló feljutást, de ugyanakkormegjegyezte, hogy mindentelkövetnek annak érdeké-ben, hogy helytálljanak aNemzeti Ligában.  A Marosvásárhelyi SiriusKK győztes kerete: BarthaBorbála, Parajdi Tekla, GálEmese, Mészáros Kata, AlinaPop, Antonia Radu, JaninaSimioncă, Ivácson Zsu-zsanna, Imreh Dorka, And-reea Feiseş, Pálfi Tünde,Andreea Gherendi, GombosAndrea és Balogh Andrea. 
Czimbalmos 

Ferenc-Attila

Íme, a döntő torna eredményei:

Péntek:Kézdivásárhelyi SE–Jászvásári Politehnica 65–69 (15–17,25–13, 14–18, 11–21)Marosvásárhelyi Sirius KK–Nagyváradi MSK 60–58 (17–11, 15–17, 16–9, 12–21) A Sirius KK pontszerzői: Gál 14 (4x3), Bartha 13 (1x3),Parajdi 7, Mészáros 6, Pop 5 (1x3), Radu 5, Simioncă 5(1x3), Ivácson 3 (1x3), Pálfi 2. Játszott még: Imreh. 
Szombat:Nagyváradi MSK–Kézdivásárhelyi SE 60–67 (13–20, 21–16, 13–12, 13–19)Marosvásárhelyi Sirius KK–Jászvásári Politehnica 56–51(16–17, 11–14, 12–9, 17–11)A Sirius KK pontszerzői: Pop 13 (2x3), Simioncă 12 (2x3),Mészáros 9, Bartha 8, Gál 8 (2x3), Radu 4, Parajdi 2. Ját-szott még: Imreh és Pálfi.
Vasárnap:Jászvásári Politehnica–Nagyváradi MSK 56–54 (17–9, 13–14, 13–16, 13–15)Marosvásárhelyi Sirius KK–Kézdivásárhelyi SE 50–37 (10–10, 18–14, 10–10, 12–3) A Sirius KK pontszerzői: Radu 13, Bartha 9 (1), Pop 7 (1),Simioncă 6, Feiseş 4, Mészáros 4, Parajdi 3, Gál 3 (1). Ját-szott még: Pálfi, Balogh, GombosA torna végső rangsora: 1. Sirius 6 pont, 2. Jászvásár 5, 3.Kézdivásárhely 4, 4. Nagyvárad 3.

Feljutott a Nemzeti Ligába a Sirius KK
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Egy modell átlagos
napjában éppen az a jó,

hogy nem átlagos.
Vannak olyan napok,
amikor pihenni lehet,
mert nincs munka, de

olyanok is, amikor egész
napos fotózáson és be-

mutatókon veszek részt.
Igazából ez a szép

benne, hogy mindig vál-
tozatos, és nem napi 8

órát ülök egy irodában,
hanem mindig máshol

dolgozom.

A vásárhelyi 
modell, aki 
luxusmárkákkal 
dolgozik együtt  

A vásárhelyi 
modell, aki 
luxusmárkákkal 
dolgozik együtt  
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A marosvásárhelyi, még csak 19 éves Köteles Csilla története szá-
mos modelltársáéhoz hasonlóan kezdődött: öt éve egy barátja
hívta fel a figyelmét egy vásárhelyi divatbemutatóra, amin részt
is vett, és ott kezdte el izgatni a fantáziáját ez a szakma. Aztán rá
három évre az unokatestvére bíztatta, hogy próbáljon szerencsét,
és keressen fel egy ügynökséget. Csilla így is tett, és itt kezdődött
minden. Ma már bejárta Olaszországot, Törökországot, de Indo-
néziába is kifutóra hívták. Jelenleg Marosvásárhelyen él, de a bu-
dapesti Art Models ügynökség manökenjeként dolgozik, és oda
utazik, ahova éppen modellkedni hívják.

A Vogue-ban is szerepeltA legelső munkája egytesztfotózás volt, aztán egyruhakollekciós bemutató,úgynevezett lookbook. Ámazóta már olyan világhírű lu-xusmárkákkal dolgozottegyütt, mint az Armani –ahol opciós volt –, a Fendi,de a Lee Cooper is felkértemodellnek, amely fotózásörök élmény marad szá-mára, hisz akkor találkozottbefogadó, barátságos és szó-rakoztató stábbal, ami el-mondása szerint nagybanhozzájárul ahhoz, hogy jólérezzék magukat, és ennekeredményeként a fotók is jólsikerüljenek. Csillát a maga-zinos megkeresések sem ke-rülték el, így szerepelt mára divatszakma legelismer-tebb kiadványában, a Vogue-ban, emellett a Bazaar folyó-iratban, jövő hónapbanpedig a Cosmopolitanban isviszontláthatjuk a vásárhelyilányt.„Jelenleg szülővárosom-ban, Marosvásárhelyen élek,és innen ingázom, amerreegy-egy munka, castingmegkívánja. Egy modell át-lagos napjában éppen az ajó, hogy nem átlagos. Van-nak olyan napok, amikor pi-henni lehet, mert nincsmunka, de olyanok is, ami-kor egész napos fotózásonés bemutatókon veszekrészt. Igazából ez a szépbenne, hogy mindig változa-tos, és nem napi 8 órát ülökegy irodában, hanem mindigmáshol dolgozom” – meséliCsilla.

„Nem luxuslakosztályban
élünk, pezsgőt 
kortyolva”Persze nem minden any-nyira csillogó, ahogyan aztkülső szemlélőként gondol-nánk. „Sokan azt képzelik, ésa média is rásegít erre, hogyamikor a modellek éppennem dolgoznak, akkor öt-csillagos luxusszállodábanlógatják a lábukat, és pezs-gőt isznak. Ha valaki így kép-zeli az életünket, azt ki kellábrándítanom. Először isszó sincs fényűző lak -osztályok ról: a modellek ál-talában 8-10-esével vannakbeszorítva egy apartmanba,és a külföldi munkák sza-badnapjain leginkább város-nézéssel, tanulással, játékok-kal és főzéssel ütjük el azidőt” – tudtuk meg. Az a tévhit is övezi a mo-dellkedést, hogy a kifutók ésfotózások sztárjainak azélete igen könnyű, és nem isdolgoznak igazán. Csilla ta-pasztalatai is rácáfolnakerre, hiszen ő legnehezebbvelejáróként azt éli meg,hogy magányos ez az életvi-tel, ugyanis állandóan távolvan a szeretteitől, barátaitól.„Nem egyszerű a többi, ve-lünk együtt összezárt mo-dellány természetét, tulaj-donságait elfogadni sem.Nem beszélve arról, hogyminden nap különböző em-berekkel dolgozunk együtt,akiknek az időbeosztásáhozigazodnunk kell, és alkal-mazkodnunk az elvárásaik-hoz. Mindezek mellett pedigfolyamatosan mosolyogni

kell, és akkor is szükség-szerű kedvesnek mutat-kozni, amikor ez éppen –mint minden emberneknéha – nehezünkre esik. Éspersze a fotókon is jól kellmutatni” – vázolja a model-lek irányába támasztott el-várásokat. 
Önállósulásra is tanít 
a modellkedés„Távol áll tőlem, hogy pa-naszkodnék a munkámra,hisz nagyon pozitív vetülete,hogy olyan helyeket látogat-hatok meg a szakmám ré-vén, ahova másképp nembiztos, hogy alkalmam lenneeljutni. De kedves emberek-kel is megismerkedem, úgymodellekkel, mint megren-delőkkel. Ilyenkor fájdalmasa búcsú, mert könnyen elő-fordul, hogy soha többetnem találkozom velük, merta világ másik felén élnek. Aztis kiemelném, hogy a mo-dellkedés megtanít az önál-lósulásra, ami nagyon jó do-log a jövőmre nézve.”A gyönyörű Csillát, ami-kor arról kérdeztük, hogymilyen tulajdonsága miattvéli magát jó modellnek,szerényen csak azt vála-szolta, hogy magassága ésnyitottsága teszi alkalmassáerre a munkára. Igaz, sohanem is részesült jogtalankritikában. Arra a kérdésünkre, hogyVásárhelyen vannak-e lehe-tőségei egy kezdőnek a szak-mában, úgy véli, kisebb,ugró deszkának, tapasztalat-szerzésnek való munkák

akadnak, de mivel ügynök-ség sem működik, amely amodellaspiránsokat elindí-taná az úton, aki be szeretnefutni, annak nagyobb vá-rosba kell látogatni, és ottszerencsét próbálnia. Csillajövőbeni tervei még nemkőbe vésettek, egyelőre él-vezi a szakmáját, és kihasz-nálja az adódó lehetősége-ket. Örül annak is, hogytágítja a horizontját, és kap-csolatokra tesz szert, vala-mint a pozitív, de a negatívtapasztalatokat is hasznostanulóleckének fogja fel. 
Pál Piroska


