
Ki kit csap be?      A választási kampány alatt tapasztaltak kap-csán egyre többször vagyunk kénytelenek fel-tenni a kérdést: ki kit csap be? Mert aztagadhatatlan, igencsak nagy az igyekezet, hogyújfent rászedjék, becsapják a jóhiszemű, gya-nútlan, de a politikában tájékozatlan választó-polgárokat. Ami persze nem nehéz, tekintve,hogy csak a négyévenként sorra kerülő válasz-tások idejére hitetik el vele, hogy az ő vélemé-nye is számít. Holott dehogy számít, csupán avoksa, amit változatos és agyafúrt módszerek-kel próbálnak ismételten megszerezni.  

Benedek István RMDSZ-es tanácsos 20 éves munka után hagyja el Vásárhely
képviselő testületét.. A múlt heti tanácsülésen búcsúzásképp észrevételeket,
javaslatokat osztott meg a következő négy évre mandátumot vállaló képviselőkkel.

Dr. Benedek István önkormányzati képviselő leköszönő beszéde
3. old. // VÉLEMÉNY3. old. // TÁRSADALOM

Ingyenes közszállítás, 
monitoring bizottság és
online ügyintézés a 
Néppárt programjában Az Erdélyi MagyarNéppárt Ma rosmegyei és ma ros -vásár helyi szerve-zete be mutattaválasztási prog-ramját, célkitűzé-seit. A tervekközött szerepel a városi közszállítás optimalizálása,ezáltal ingyenessé tétele, de monitoring bizottsá-gokat is felállítanának minden, a szakbizottságok-ban előforduló, a vásárhelyi polgárokat érintőkérdés, illetve döntést felülvizsgálása érdekében.

5. old. // TÁRSADALOM

Vásárhelyi fiatalok, akik sportot
űznek a jótékonyságból Május 29-én hatodik alkalommal szervezi mega Marosszéki Közösségi Alapítvány Marosvásár-helyen a Swimathon nevű jótékonysági, ado-mánygyűjtő sporteseményt, amelyen külön bözőcsapatok karitatív célokért úsznak, támogatástgyűjtve azok megvalósításához. 

4. old. // TÁRSADALOM

Az országban egyedülálló lovas-
iskola indul VajdaszentiványonArt Equest néven lovasiskola indul az erdélyiMezőség és Maros mente határán találhatóVajdaszentiványon, amely első ilyen létesít-mény lesz Romániában. Az ötletgazdát és azintézmény leendő igazgatóját, Jankovits Fe-rencet és az iskola támogatóit kérdeztük.

10-11. old. // SPORT
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Új sorozat, X. évfolyam  // 21. szám  // 2016.május 26–június 1. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5  l e j 

Bethlen Anikó: Nem 
vagyok jó emberismerő! Keresden, a Bethlen család régi kastélyában foglakni legalább három tucat fiatalember, akik majdaz életre kell készüljenek, idővel megtanulnakbánni a pénzzel, és beilleszkednek a munka vilá-gába. Böjte Csaba alapítványa Bethlen Anikótólkapta meg az épületet, a felújítások még folynak. 

4. old. // RIPORT

A jövőben ne legyen kettéosztva a város! 
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Előadások a Spectrum SzínházbanMájus 27-én, pénteken este 7 órakor Agondnok látható a marosvásárhelyi Spect-rum Színházban. 29-én, vasárnap szintén7 órakor a Szép magyar komédia van mű-soron. 
A végzetes mohácsi úttévesztésMájus 26-án, csütörtökön 18 órától a Ma-ros Megyei Múzeum várbeli épületénekmásodik emeleti gyűléstermében bemu-tatják Cey-Bert Róbert Gyula 1526. A vég-zetes mohácsi úttévesztés című könyvét.A kötetet Püski István, a Püski Kiadó igaz-gatója ismerteti a szerző jelenlétében.Szervező: az Artecotur Egyesület.
Kerekes székes 
tánccsoport előadásaKerekek tánca – első lépések címmel kerülsor a Hifa Románia Egyesület által létre-hozott marosvásárhelyi kerekes székestánccsoport, a Building Bridges Dance(Híd Építő tánccsoport) első fellépéséremájus 27-én 18 órakor a Ligetben. Kore-ográfus és oktató: Somodi Katalin. Meg-hívottak: a Dance Art táncosai.
Tradíció, inspiráció, reformációMájus 28-án, pénteken a Maros-mezőségiReformátus Egyházmegye szervezésébenifjúsági találkozót tartanak. A 10 órától afelsővárosi református egyházközségbenkezdődő előadás- sorozatot 14 órakor kö-veti a Szabadi úti református egyházköz-ség, az alsóvárosi, meggyesfalvi, Szabadság

utcai egyházközségek találkozói, illetve aBod Péter Központban tartott találkozó.17 órakor a nyári színpadon, a ReformátusKollégium színjátszó csoportjának előadá-sát követően hálaadó istentiszteletre kerülsor, igét hirdet Jakab István esperes. Ameghívott lelkipásztorok, egyetemi lelké-szek, teológiai tanárok mellett az esemé-nyen jelen lesz dr. Zsigmond Barna Pál fő-konzul és Kalmár Ferenc miniszteri biztos.
Isten csodái a sejtek 
világától a csillagvilágokigMájus 26-án, csütörtökön 19 órától a Vár-templom diakóniai otthonának Bocskai-termében a vártemplomi házas bibliaórákkeretében előadást tart dr. Szabó Árpádidegsebész Isten csodái a sejtek világátóla csillagvilágokig címmel.
Úrnapi körmenetA helyi hagyományokhoz híven, az úrnapikörmenet vasárnap, május 29-én délután5 órától lesz a Rózsák terén. A szervezőkkérik, hogy aki virágszirommal is tud se-gíteni az ünnep szebbé tételében, az azösszegyűjtött virágszirmokat legkésőbb aszentmise megkezdéséig juttassa el a sek-restyéshez.
Indul a csűrszínházi évadA mikházi Széllyes Sándor Csűrszínházidei évada május 29-én, vasárnap este 7órakor a Székely Népi Együttes fennállá-sának 60. évfordulójára szervezett ren-dezvénnyel indul. Ez alkalommal kerül sora Széllyes Sándor-emlékestre is. A MarosMűvészegyüttes tánckara és zenekaramellett Gyepessy László, a tavalyi SzéllyesSándor- népdalvetélkedő győztese és VígÁgnes népdalénekes is fellép, a meghívot-tak között a Maros Művészegyüttes egy-kori tagjai is szerepelnek. Június elsejéndélelőtt 11 órakor a Fehérló fia című, gyer-mekeknek és felnőtteknek is szóló tánc-játékot mutatja be a Csűrszínházban a Ma-ros Művészegyüttes.
Erdély a középkori 
magyar gazdaságbanCsütörtökön, május 26-án délután 6 órátóla Bolyai téri unitárius egyházközség DersiJános- termében történelmi előadásra ke-rül sor. A Borsos Tamás Egyesület meghí-vottja dr. Draskóczy István, az ELTE Kö-zépkori és Kora Újkori Magyar TörténetiTanszékének oktatója. Előadásának címe:Arany és só. Erdély a középkori magyargazdaságban. Régi tézisek – új eredmé-nyek.

KOS: A hét során előtérbe kerül a legkelleme-sebb énje! De ez még nem minden, nyugalmátés jó közérzetét az egész héten sikerül meg-őriznie. Ha régebbi terveit szeretné sínre tenni,most valaki, aki tud a dologról, és akire ön isszámít
BIKA: A hét során legyen nagyon óvatos min-den jogi és hivatásbeli lépéseiben és döntései-ben. Vannak ugyanis a környezetében olyanszemélyek, akik alig várják, hogy ön tévedjen.
IKREK: Nézze objektív szemmel a világot, éslegyen kedves másokhoz! A napokban nem sokideje jut majd a kikapcsolódásra. Ha azonbanmégis erre vágyna, semmiképpen sem ön le-gyen a házigazda!
RÁK: Ebben az időszakban ügyeljen a jólétére,jó közérzetére! Tudja, hogy teheti ezt meg alegkönnyebben? Ha ápolja családjával, roko-naival és a barátaival a kapcsolatát, hiszen ezönre is kedvező hatással lesz.
OROSZLÁN: Különleges találkozás elébe néz!Olyasvalakivel találkozhat, akit elsőre hanyag-nak és megbízhatatlannak lát. Viszont, ha egykicsit jobban megismeri, rá fog döbbeni, hogyez a személy mennyire bölcs és intelligens.
SZŰZ: Ez az időszak nagyon kedvező a befek-tetéseknek, nagyobb beruházásoknak. A hétenazonban némi feszültséget érezhet majd a le-vegőben. Legyen óvatos, mert ez hatással lehetönre is!
MÉRLEG: Az otthonát és a pénzügyeit érintőkedvező változás van készülőben! Ezen a hétentöbbféle megtakarítási módot is felfedez. Haazonban segíteni akar valakin, nehézségeiadódhatnak. 
SKORPIÓ: A napokban figyeljen oda a kör-nyezetében élők vágyaira! Most ez nagy segít-ség lehet önnek abban, hogy megtudja, ki, mi-nek tudna igazán örülni. Így sokkal könnyebblesz ajándékot választania, ha itt lesz az idő rá.
NYILAS: A héten óvakodjon attól, nehogy be-leavatkozzon mások életébe! Talán úgy érez-heti, hogy egy jó tanáccsal sokban tudna segí-teni valakinek a boldogulásában. Azonban haezt senki sem kéri öntől, akkor rengeteg bajthozhat magára, 
BAK: Ezekben a napokban érezhet egy kis ér-zelmi nyomást, melyet kellő figyelemmel ésdiplomáciával jól tud majd kezelni. Ha össze-jövetelt tervez a hétvégére barátaival, valósít-sák is meg!
VÍZÖNTŐ: A hét során minden meghívásnaktegyen eleget! Kedves emberekkel találkozhatugyanis, akikkel jó hangulat alakul ki és sokközös témát is találnak. A héten egy átmenetifrusztráltság érezhető a környezetében.
HALAK: Legyen kedves azzal, aki most hirte-len újra felbukkan az életében! Valaki olyanszemélyről van szó ugyanis, akiről már szintemeg is feledkezett. Ebben az időszakban min-den, ami történik, az ön javát szolgálja.
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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  
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(katalógusszám: 15429),

vagy a szerkesztőség 
Rózsák tere 16. szám 

alatti székhelyén .
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Felhívás fotópályázatra
A Központ Hetilap 

fotópályázatot hirdet 
amatőr és profi fotósok számára. Várjuk a Marosvásárhelyen elkapottvicces, vagy ellentmondásos pillanato-kat, illetve közszereplőket ábrázoló fény-képeket nagyfelbontású formában. Atéma az előbbi megkötéseken túl szaba-don választott. A műveket egy, legfeljebbkét soros képaláírásokkal kiegészítvekérjük beküldeni. 
A pályázat határideje május 31-e, 
a legjobb alkotást honoráljuk!A fotókat a
bodnarerika1@gmail.come-mail címre várjuk.
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A választási kampányalatt tapasztaltak kapcsánegyre többször vagyunkkénytelenek feltenni akérdést: ki kit csap be?Mert az tagadhatatlan,igencsak nagy azigyekezet, hogy újfentrászedjék, becsapják ajóhiszemű, gyanútlan, dea politikában tájékozatlan választópolgárokat. Ami perszenem nehéz, tekintve, hogy csak a négyévenként sorrakerülő választások idejére hitetik el vele, hogy az ővéleménye is számít. Holott dehogy számít, csupán avoksa, amit változatos és agyafúrt módszerekkel próbálnakismételten megszerezni. Soós Zoltán, a magyar pártok közös polgármesterjelöltjevért izzadva igyekszik megszerezni a választópolgárokszimpátiáját, majd szavazatát. Függetlenségének látszatáterősítendő, kilépett az RMDSZ-ből. Csakhát a nagyfüggetlenedési igyekezetében mintha a leglényegesebbrőlfeledkezett volna meg: arról, hogy az előválasztásigyőzelmét éppen annak a szervezetnek köszönheti,amelyet most megtagadott. Lépésének korrektsége enyhénszólva megkérdőjelezhető. Egyes „szövetségi” véleményekszerint felér egy árulással.  Új szín Soós kampányában, hogy sikerült bevonnia amagyarországi politikusokat is, illetve igyekszik azt alátszatot kelteni, hogy azok nekik kampányolnak. Amagyar kormány tagjainak vásárhelyi kiruccanásai –lásd Balog Zoltán miniszter, valamint Potápi Árpád ál-lamtitkár esetét –, illetve Áder János államelnök mellettvaló feltűnése, annak marosvécsi látogatásakor mind-mind azt bizonyítják, hogy próbál jól helyezkedni, ki-használni minden adódó esélyt. Kérdés: mire lesz ezelegendő június 5-én, a választások napján? Mindenesetre úgy tűnik, az RMDSZ-ben némi ag-godalommal követik Soós lépéseit. Talán ezzel mag-yarázhatók azok a manőverek, amelyek által apolgármesterjelöltről próbálják elterelni a figyelmet. Idesorolható Vass Levente korainak tűnő bejelentése, hogyindulni szándékszik az őszi parlamenti választásokon,de a Vincze Lóránt FUEN-elnökké történt megválasztásakörüli médiabeli habverés is. Egyre több jel mutat arra, hogy az RMDSZ, élve amegváltozott törvény által biztosított lehetőséggel, újraa már ismert háttéralku szerint jár el: feladja Vásárhelyt,cserében a Maros megyei tanácsi elnökségért. Ha nemígy lenne, talán Péter Ferenc, az RMDSZ jelöltje a megyeitanácselnöki tisztségre sem adta volna fel a biztosat, azújabb simán megszerezhető szovátai polgármesterimandátumot a bizonytalanért. Hogy ki kit csap be: Soós az RMDSZ-t, az RMDSZ Soóst,vagy mindketten a választópolgárokat, ha nem később,június 5-én kiderül. 

MONDOM A MAGUNKÉT

Szentgyörgyi László

Ki kit csap be? Dr. Benedek István önkormányzati
képviselő leköszönő beszéde
Benedek István RMDSZ-es tanácsos 20 éves munka után hagyja el Vásárhely ön-
kormányzatának képviseletét. A múlt heti tanácsülésen búcsúzásképp észrevé-
teleket, javaslatokat osztott meg a következő négy évre mandátumot vállaló
képviselőkkel.

A jövőben ne legyen 
kettéosztva a város! „Tisztelt kollégák, 20éven át voltam önkormány-zati képviselő, hinni szeret-ném: tanácsos. Az egyiklegrégebbi tagja vagyok etestületnek. Búcsúzóulvolna néhány olyan észre-vételem, amit a következőtestületnek figyelembe kel-lene vennie, különben az ál-lapotok változatlanok ma-radnak.Jelenleg a város – a ta-nács, a polgármester és azalpolgármester érdeme-ként – elfogadhatóan, sőt,helyenként jól fejlődött, sokminden megvalósult. Szo-morú viszont, hogy to-vábbra is tapasztalható aváros kettéosztottsága, amiúgy vélem: nem tarthat to-vább. Elfogadhatatlan az,hogy 20 esztendőn keresz-tül – néha erősebben, néhakevésbé – éreznem kellett,hogy a háttérben működ-nek azok az tényezők, ame-lyek, és akik a tanács hátamögött hozzák a határoza-tokat, a választott helyiképviselők pedig mindkétoldalról megkapják az uta-sításokat. Nagyon sok eset-ben ez történt, és ez a jövő-ben nem folytatódhat. Ez a

város ne legyen továbbra isily módon kettéosztva.Ugyanakkor az ön kor -mányzati kép vi selő tes tü -let ben felelősségteljes,szak mai szempontból ered-ményeket felmutató em-bereknek kell lenniük.Ebbe a testületbe nem jö-het bárki, aki egyébkéntmunkanélküli lenne, vagyakinek az egyetlen célja az,hogy hozzájusson a havi400 lejnyi honoráriumhoz.Ilyen jellegű gondokkalküszködő személyekneknincs helyük a tanácsban.Ők csak rosszat tesznek azőket mandátummal felru-házó közösségnek.Nem lehet egyszerűen azutcáról embereket behoznia tanácsba, hogy aztánmajd utasításokat hajtsa-nak végre. Meg vagyok győ-ződve, ha olyan jelöltünkvan, akit tényleg foglalkoz-tat a város jövője, aki meg-valósítható projektekkel állelő – és remélem, a jelöl-tünk ilyen-: akkor lehet be-lőle polgármester. Meggyőződésem, és nyíl-tam vállalom, hogy 2008-ban szerencsés lett volnaBölöni Lászlót jelölnünk apolgármesteri tisztségre. Őtmindenki elismeri, tiszteli.Az országos futballváloga-

tottal jó eredményeket értel, tett valamit ezért az or-szágért. Ha 2008-ban őt in-dítjuk, győzhetett volna –az életkora is alkalmas lettvolna,úgy vélem, hogy meg-volt rá minden esélye. Ak-kor most másképp élne akét nemzet a városban.Amíg a tanácsban a leg-több gond a Florea és aBorbély közötti ellentétből,kettejük harcából adódott,ne csodálkozzunk, hogysok projekt megakadt, sohanem került megvalósításra.Jómagam létrehoztamegy rendelőintézetet, aholcsak magyar alkalmazottakvoltak. 40 orvos és 50 asz-szisztensnő. Senki nem se-gített, vagy akadályozottbenne, senki nem kérdezte,mit miért tettem. Kórházat,egy transzplantációs köz-pontot alapítottam, amielső helyen áll az ország-ban. Senki nem zaklatott,mindig éreztem a tisztele-tet mások részéről. Tisztel-ték azt, hogy valamit meg-valósítottam, és ezt aszakmaiság elismeréskéntértelmezem.  Még egyszer mondom:tenni kell valamit ebben avárosban, hogy ne legyenkét egymással szembenálló tábor. Az RMDSZ-frak-

cióból nekem voltak a legá-dázabb vitáim a jelenlegipolgármesterrel. Volt olyanpillanat, hogy szinte ölrementünk. Orvos lévén,tudta, mivel foglalkozom,ismerte az érdemeimet éstisztelt érte. Ezt én éreztem,és ennek köszönhetően bi-zonyos dolgokat a város ésa közösség érdekében megtudtam oldani.Ha így haladunk, a mai

130 ezer lakosból 10 évmúlva majd jó, ha megma-rad 100 ezer, majd egyadott pillanatban alig 50ezer. Egy város önkormány-zat, tanács nélkül, egy vá-rosháza rátermett polgár-mester nélkül nemfejlődhet. Mindannyiuknak a leg-jobbakat kívánom és sok si-kert a követlező tanácsositestületnek.”
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Bethlen Anikó: 
Nem vagyok jó emberismerő! 

(folytatás előző lapszámunkból)

Keresden, a Bethlen család régi kastélyában fog
lakni legalább három tucat fiatalember, akik majd az
életre kell készüljenek, idővel megtanulnak bánni a
pénzzel, és beilleszkednek a munka világába. Böjte
Csaba alapítványa Bethlen Anikótól kapta meg az
épületet, a felújítások még folynak. Erről, a szeren-
csés találkozásokról, és a jó helyi élelemről is beszél-
gettünk riportunk második részében.A leendő etnográfiai múzeum tárgyai töltik be a teretBethlen Anikó otthonában, ahol ez alkalommal Mózsibarátságosabban fogad, sem harapni, sem morogni nemér rá. Kálmán a piacról, Gabi rézfazék beszerzésből ér-kezik épp, a telefon is csörög, én pedig a keresdi kastélysorsáról kérdezem. – Amikor befejeződik a felújítás, na-gyobb fiúgyermekek otthona lesz a várkastély. Olyanoké,akik az életre kell már készüljenek, akiknek már nem azelemi iskola a feladatuk, hanem hogy megtanuljanakbánni a pénzzel, és megtalálják a helyüket a munka és afelnőttek világában. Az épület nagyon nagy, harminchatszobát kell rendbe tenni. Az elektromos munkálatok le-zajlottak, a víz be van vezetve, ám rendesen ki kell épí-teni, és még a csatornázás is várat magára, hiszen ami adombra felmegy, annak le is kell onnan jönni. A területetkörbekerítettük, amihez hétszázötven méternyi anyagravolt szükség, és beültettük cserjékkel is. A többszáz évescsaládi kastélyhoz minden felmenőm csak hozzátett,nem engedhetem meg magamnak, hogy én másképpcselekedjek, ezért is adtam az épületet olyan projektnek,ami a jövőt szolgálja – magyarázza Bethlen Anikó azépület további rendeltetésének célját. A helyet Böjte Csaba, ferences rendi szerzetes kaptameg pártfogoltjai számára, és ha elkészül, a BékességHáza nevet fogja viselni. – Böjte Csaba használt épülete-ket vesz meg és újít fel. Amikor a Bethlen Gábor szülő-házát megvásárolta, sokan támadták, hogy a gyerekekkosztpénzét mire költi. Ő akkor írt egy cikket arról, hogynem csak kenyér kell a jóléthez. Az első találkozásunk-kor, aminek legalább öt éve, láttam, hogyan bánik a gye-rekekkel, micsoda bizalommal fordulnak hozzá aneveltjei. Olyan gyermekek, akik mögött se apa, se anya,megtanultak bízni, mert ez az ember tudja mikor, mirevan szükség. Ugyan az aszfaltozás nem megoldott mégKeresdre, de a környékbeliek örülnek, hogy egy egyháziember tevékenykedik ott, és megpróbálja rendbehozniaz épületet. A szenvedélyem a cserepek, tele van velük a padlás,nem csak azt kell elhelyezni, amit itt lát – körbemutat. –Ezek mind abba a házba kerülnek, olyan emberneklátom Csaba testvért, aki tud mit kezdeni velük.Mózsiráérősen a lábam mellé fekszik, megérkeznek a napigyógyszerek, kései reggeli volt ma a Bethlen házban.Hagymaszár, vinetta, házikenyér van a tányéron – A fok-hagyma rémesen csíp, szinte ehetetlen. Két helyről jönhozzám a tej, és amikor gond van Ernyén, a somosdi em-berem hozza a tejterméket. Epret csak szatmárit ve-szünk a piacról, lassan lejár a szezonja, a spanyol akárkarácsonyig is kitart, az nem kell. Kálmán vett most töb-bet, elrakom befőttnek, jó palacsintába, kenyérrel, éscsak úgy magában is. Örvendek, hogy nincs több rosszdió – neveti el magát Bethlen Anikó, mikor meglátja,hogy segítője egy doboz, fekete maggal igyekszik a hátsókertbe. A madarak elesége lesz az, én pedig az őt körül-vevőkről kérdezem. – Nem vagyok jó emberismerő, leg-alábbis nem tartom magam annak, de idővelmindenkiről kiderül, mi lakozik benne – tűnődik. – Nagyszerencse és valahol áldás, hogy jó emberek kerülnek azutamba. Akinek tudok, segítek, de nem egyszerű mármindent elintézni, más világ van – mondja, majd elküldiMózsit és Csinost a Somostetőre. Közben megérkezik amasszőr, és még az itthagyott cserépedényt is meg kellvizsgálni, gyanúsan sok rajta a gipsz. András, a ház gond-noka közelebb hozza, megmutatja, majd betereli a ku-tyákat az autóba, és magára hagyja a ház úrnőjét.

Bodnár Erika

Vásárhelyi fiatalok, akik 
sportot űznek a jótékonyságból
Május 29-én hatodik alkalommal szervezi meg  a Marosszéki Közösségi Alapít-
vány Marosvásárhelyen a Swimathon nevű jótékonysági, adománygyűjtő sport-
eseményt, amelyen különböző csapatok karitatív célokért úsznak, támogatást
gyűjtve azok megvalósításához.  A víkendtelepi olimpiai medencében zajló ese-
ményen három csapat a Yuppi táborért, azaz diabéteszes kisgyerekeknek és ka-
maszoknak, illetve onkológiai beteg, ízületi gyulladásos kamaszoknak
megszervezett nyári tábor költségvetésének kiegészítéséért úszik. 

A Yuppi tábort 2011 ótaszervezik meg nyaranta aMaros megyei Mezősályi-ban, célja a gyerekek ön -bizalmának növelése, ön -maguk ba vetett hitükmegerősítése, saját magukelfogadásának elősegítése,ezáltal elsősorban lelki gyó-gyulásuk támogatása,mindezt változatos, játékok-kal, sporttevékenységekkel,kézműves és művészeti te-vékenységgel teletűzdeltprogrammal. 
Idén bővültek a csapatokNagy Sarolta csapatkoor-dinátortól, a Yuppi táborszervezőjétől megtudtuk,hogy tavaly hatan – azazegy csapat, a Swimmdrome– úsztak a táborért, idénmég két csapat – Yuppiterés Yuppeace –, azaz kilencszemély csatlakozott hoz-zájuk. Számára nagyon fon-tos, hogy minél több gyerekeljuthasson a táborba, ezértis örül annak, hogy idén 15ember úszik a gyerekekért.Egy gyerek táboroztatása1000 lejbe kerül, így min-den összeget szívesen fo-gadnak. „Akkor látom iga-zán ennek a jótékonyságiakciónak a végét, amikor atáborban megpillantom ahálás és vidám tekinteteket,a pozitív visszajelzéseket. Atábor lejártával nem zárul-nak be a tábor kapui, ha-nem ezáltal új lehetőségek,

kis ajtók nyílnak meg a gye-rekek előtt. Ezért is nagyonfontos, hogy évközben mi-nél több ilyen jótékonyságiakción vegyünk részt, von-junk be embereket, talál-junk segítő kezekre” –mondta el.
Évközben is 
tenni a gyerekekért…Asztalos Zsuzsa – a Yup-peace csapatban úszik – kétéve önkénteskedik már, ésmivel a táborok során ta-pasztalja, hogy ez mennyirejó a gyerekeknek, milyensok öröm van benne, ezértfontos számára, hogy év-közben is aktívan részt ve-gyen ilyen eseményeken,amelyek a tábort segítik.Voloncs Béla tavaly is úszotta Yuppi Swimmdrome csa-patban. Idén sikerült még

két kollegáját is bevonni ajótékonysági akcióba. Bélaúgy látja, hogy az emberekszívesen nyújtanak segítsé-get, csak a lehetőségeket felkell kínálni számukra. 
A csapatok tagjaiYuppi Swimmdrome csa-patban Fogarasi István, Sa-lamon Réka, Tőkés Botond,Ungvári István Csongor ésVoloncs Béla úszik.  A Yup-piter csapatban sportked-velő fiatalok tömörültek:Kentelki László, MagyarosiBella, Matei Laura, ParajdiCsaba és lapunk munka-társa, Szegedi Attila. Azújonc Yuppeace-ban pedigAsztalos Zsuzsa, Gál Ger-gely, Farr Szabolcs, TófalviZsolt, Ugron László kaptakhelyet.

Pál Piroska

Bővebb információt a táborról: www.yuppi-
camp.ro vagy a Facebook-oldalon találni. A Swimathont honlapján lehet támogatni. Pénz-beli felajánlásokat a következő számlaszámra lehetutalni, a jótékonysági eseményt követő 3 hétig.Fundatia Comunitara Mures, OP „Asociatia Miscare de Tabara Yuppi”, Bankszámlaszám: 

RO 78 BTRL 0270 1205 J646 58XX, 
Banca Transilvania.
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Ingyenes közszállítás, monitoring bizottság és
online ügyintézés a néppártosok programjában

Az Erdélyi Magyar Néppárt Ma-
ros megyei és marosvásárhelyi
szervezete bemutatta választási
programját, célkitűzéseit. A tervek
között szerepel a városi közszállí-
tás optimalizálása, ezáltal ingye-
nessé tétele, de monitoring bizott-
ságokat is felállítanának minden,
a szakbizottságokban előforduló,
a vásárhelyi polgárokat érintő kér-
dés, illetve döntést felülvizsgálása
érdekében.

Ingyenes közszállításA néppártosok programjának azelső és egyben legfontosabb pontja aközszállítás ingyenessé tétele Maros-vásárhelyen, hiszen úgy vélik, ez je-lenleg „fekete lyuk” a város költség-vetésében. A lakosságnak modern,európai színvonalú tömegközleke-dést szeretnének biztosítani. Terve-zett lépéseik az ügyben a következők:A 2020-ig tartó Regionális OperatívProgram révén lehetőség nyílik a vá-rosi tömegközlekedés korszerűsíté-sére, ennek érdekében 100 darab új,Euro 6-os szállítóeszközt vásárolná-nak, mozgássérülteknek fel- és le-szálló rámpával, fűtéssel, légkondici-onálással felszerelve, 50 darab nagykapacitású, 100 férőhelyes buszt, il-letve 50 kisebb, 60 férőhelyes busztpályáznának meg. A közszállítási eszközök folyama-tos esztétikai szempontból történőkarbantartása. A megállókban kifüggesztésre ke-rülne egy kétnyelvű digitális kijelző,amelyeken az autóbuszok érkezésé-nek időpontja lenne kiírva, nem mel-lékesen ezek az adatok interneten, il-letve mobiltelefonon is elérhetőeklennének. Biztonságos közlekedést akarnakkialakítani, ennek érdekében a meg-állókban, illetve a buszokban kame-rákat szereltetnének fel.A Közszállítási Vállalat vezetőségé-vel együtt kidolgoznák a vonalak ész-szerűbb elosztását, illetve az útvona-lak által hatékonyabban összekötnéka lakónegyedeket.Működtetnének egy állandó, két-nyelvű telefonszolgálatot, ami által azutazóközönség elmondhatná vélemé-nyét, megfigyeléseit a járatokkal kap-csolatban. Biztosítanák a városi tömegközle-kedési eszközök ingyenes használa-tát, korlátlanul, minden marosvásár-helyi lakos számára. Ennek acélkitűzésnek anyagi fedezetét az ed-digi szállítási rendszer átszervezése,valamint a közpénzek hatékonyabbfelhasználása szolgáltatná. 
Külföldi példaAz Erdélyi Magyar Néppárt elnök-ségének elmondása szerint ez nemegy új ötlet, hiszen Tallinban (Észt-ország), Livignoban (Olaszország) ésGlownoban (Lengyelország) is már

rég alkalmazzák ezt a módszert, még-hozzá sikerrel. „A marosvásárhelyilakcímmel rendelkező polgárok, va-lamint a városunkban tanuló diákokszámára egy ún. közlekedési kártyátjuttatnánk, amely biztosítaná a teljeshozzáférésüket a város összes me-netvonalához. A kártya névre szóló,és felmutatásával ingyenes utazás biz-tosított. A helyi szolgáltató által köz-zétett adatok szerint 2015-ben azegyesület költségei 21 millió lej körülforogtak, amelynek nagy részét az el-avult autópark karbantartása és azautóbuszokon dolgozó jegyszedőkbére képezte. A közszállítási eszközökkorszerűsítésével ez az összeg jelen-tősen csökkenne. A városi költségve-tésből 2016-ban mintegy 19 milliólejjel támogatták a közszállítást, decsak bizonyos kategóriák részesülnekingyen a szolgáltatásban; miközbenminden marosvásárhelyi lakos és itttanuló diák ingyen utazhatna a városijáratokon. Szerintük a közszállítás ha-tékony irányítása révén akár köz-pénzt is spórolhatnánk” – vélekedneka program kidolgozói.
Nem csak populista lózung„Az ingyenes tömegközlekedésminden marosvásárhelyi lakos szá-mára elnevezésű projekt megvalósít-ható, ha első ránézésre populista szlo-genként is hangzik. Végül, de nemkülön kiemelt fontosságot tulajdoní-tunk új kerékpársávok létesítésénekaz egész város területén”- fejtette kiNovák Venczel, jogász az Erdélyi Ma-gyar Néppárt tanácsosjelöltje. 
Monitoring bizottság létrehozásaDr. Pálosi Csaba, az Erdélyi MagyarNéppárt listavezetője bemutatta aprogram másik pontját, amelybenegy monitoring bizottságnak a létre-hozása került leírásra. Elmondásaszerint a monitoring bizottság tagja-inak az lesz a feladata, hogy minden,a szakbizottságokban előforduló, avásárhelyi polgárokat érintő kérdést,illetve döntést felülvizsgálja, ezáltalnövelve ezek átláthatóságát, jogsze-rűségét, illetve törvényes végrehajtá-sát. „Minden törvénytelenséget, ösz-szeférhetetlenséget jelezni fogunk asajtónak, ami ezekben a bizottságok-ban előfordul. Nekünk azért fontoskihangsúlyoznunk a teljes rendszer-váltást, hogy ezek a törvénytelensé-gek ne fordulhassanak elő, illetve nyil-vánosan is felelősségre lehessenvonni a vétkes döntéshozókat ”- tettehozzá Pálosi Csaba. A következő ötszakbizottságot hoznák létre: 

1. Gazdasági elemzés és előrejel-zések, illetve köz- és magánterületrendezés szakbizottság. Tagjai: Kará-csonyi Dezső közgazdász és dr. PálosiCsaba állatorvos. 
2. Városfejlesztési, beruházási, kör-nyezetvédelmi, műemlékvédelmi ésműépítészeti szakbizottság. Tagja:

Mátyás Tamás Attila kertészmérnök.
3. Közszolgáltatási és kereskedelmiszakbizottság. Tagja: Kocsis LórántZsombor közgazdász.
4. Tudományos, oktatási, egészség-ügyi, kulturális, sport és EurópaiUniós integrációs szakbizottság. Tag-jai: Mihály István fizikus, tanár, a Ro-mániai Magyar Pedagógus Szövetségtitkára, illetve dr. Vitályos Orsolya fő-orvos.
5. Közterület-rendezési, szociálisvédelmi, jogi, közbiztonsági, az em-beri jogok, szabadság és kisebbség-védelmi, illetve vallási szakbizottság.Tagjai: Novák Venczel jogász és TőkésAndrás nyugalmazott fizika tanár, aRomániai Magyar Pedagógus Szövet-ség alapítótagja. 

Online ügyintézést kényelmesen A Néppárt a hivatali ügyintézést ismegkönnyítené. Az elektronikus ügy-intézés lehetőséget nyújt a kétnyelvűkommunikációra, az űrlapok magyarnyelvű kitöltésére arra buzdítanak,hogy, használjuk ki ezt a lehetőségeta magyar nyelv egyenjogú használa-tára a közintézményeinkben. Szorgal-mazzák a naprakész, kétnyelvű infor-mációk és a tanácsi atá rozattervezetekközlését a város honlapján, és elek -tronikus aláírás bevezetését az elek -tronikus kommunikáció (az űrlapokbenyújtásának láttamozása, jóváha-gyása stb) hi telesítése céljából.
Pál Piroska



Gyermektelen kisasszonyok kastélya
\ 6. \ |  ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK |

A Marosvásárhelyről Szászrégenbe vezető országú-
ton, Gernyeszeget elhagyva, a Maros jobb oldalán lévő
magaslat szakadékos peremén látható a vajdszenti-
ványi Zichy-Horváth kastélyegyüttes. A műemlék alsó
szintje részben a domboldalba épült, emiatt a falu
felől a második szint félköríves árkádjaival hosszú
tornácos földszintes épületnek mutatkozik… A tele-
pülést írásban először 1132-ben Sancto Johanne
néven említik. Ezen a héten, befejezésül még erről a
mű emlékről írunk a Központ olvasóinak.
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EmlékeztetőA régi épület, vagyis ahosszúház alsó szintje rész-ben a domboldalba épült,emiatt a falu felől a másodikszint félköríves árkádjaivalhosszú tornácos földszin tesépületnek mu tatkozik. Mindkét szintje vastag tég-lafalakkal és boltozatokkalkészült, a XVIII. századi késő,erdélyi barokk építészet széppéldájaként. A múltheti lapszámunk-ban röviden már beszámol-tunk arról, hogy a kastélymásik épülete rövidebb, ma-gas, tört síkú fedélzetével aszakadék peremére merőle-gesen áll. Mindkét épületépíttetője ismeretlen. 
Az építéstörténet 
körvonalazódásaA Zichy-udvarház névenismert vajdaszentiványiegyüttes konkrét építéstör-ténete tehát nem ismert, destílusjegyeik arra engednekkövetkeztetni, hogy a  XVIII.században, vagy a XIX. szá-zad elején emelt épületekkel

van dolgunk. Az Erdélyi Magyar Elek -tro nikus könyvtár közlésé-ben olvasható, hogy a régi Er-dély nemesi társadalmánakbirtokviszonyait ismerveigen kevés a valószínűségeannak, hogy az építtető az el-sősorban Magyarországonbirtokos Zichy-család tagjaiközül került volna ki – alap-vető fontosságú tehát a tele-pülés újkori birtokviszonya-inak, tulajdonosainakfeltárása, hiszen ezek az ada-tok vezethetnek el az építés-történet körvonalazásához…
A kúria  Kemény Sámuel
feleségének öröksége voltTöbb levéltári forrás arrautal, hogy a századforduló tá-ján Erdély főméltóságai közülmár Kemény Sámuel és fele-sége, iktári Bethlen Kata la-kott Vajdaszentiványon (ik-tári Bethlen Zsuzsanna,valamint férje, Teleki Sámuelkancellár levelezésébengyakran bukkannak fel arrautaló adatok, hogy KeménySámuel és felesége Vajda-szentiványon tartózkodott,

Kemény 1813-ban Vajda-szentiványról keltezett leve-let a marosvásárhelyi ma-gisztrátushoz stb). Több adat és a helybéli re-formátus templomban lévőépítési emléktábla alapjánarra következtetünk, hogy akúria Kemény Sámuel fele-ségének öröksége volt édes-anyja, iktári Bethlen Domo-kosné, született bethleniBethlen Kata jussán.
A homlokzat félköríves
árkádos tornáca barokk
jelleget kölcsönözAmint az a fényképeken islátható, a vajdaszentiványiépületegyüttes két különálló,jellegében egymástól eltérőegységből tevődik össze. Az épület alagsorát a lejtőoldalában alakították ki, en-nek köszönhetően a keletihomlokzat két-, a nyugati ár-kádos udvari homlokzat pe-dig egyszintes. Cserepezett,

csonka kontyos nyeregtetőfedi.A fent már említett Adat-bank meglátása szerint a ke-leti homlokzatnak tizenhataszimmetrikus elhelyezésűnyílástengelye van. A két szintet egyszerű va-kolt övpárkány választja elegymástól, a koronázópár-kány gazdagon tagolt. Az épületnek elsősorbanaz udvar fele néző nyugatihomlokzat félköríves árká-dos tornáca kölcsönöz ba-rokk jelleget. Az árkádos folyosót az ud-var felől mellvéd határolja,ezt több tengelyben faragottszárkövekkel határolt bejá-ratok törik át.
A portikuszt díszítő urna
és a Bethlen-címer már
nincs az épületenA második világháborúután a vajdasznetiványi bir-tokot államosították, évekkel

ezelőtt került vissza jogos tu-lajdonosához, aki 1949-ig, acsalád internálásáig a vajda-szentiványi kastélyban la-kott. Zichy Jozefa Melanie Ge-orgina Huberta Antónia1908. március hetedikénszületett Budapesten. Ma a főépület állapota ki-elégítő, de a portikuszt dí-szítő urna és az iktári Bethlencímer már nincs az épületen. Dr. Fekete Albert közléseszerint 2004-ben a Zichy-Horváth Egyesület üzemeltbenne, mely az erdélyi ma-gyar népdal és népzene ha-gyományainak őrzője és ápo-lója. A kert egykori határaitnem sikerült azonosítani, ígyhajdani kiterjedéséről sincse-nek pontos adataink. Csak a terepalakulatból le-het következtetni az egyesrégi kerti elemek helyére. Va-gyis: azonosítható a tó helyea kastélydomb oldalában,ahonnan a terepadottságo-
A templomA falu fölött, egy kis magaslaton áll a közép-kori templom. A XIII-XIV. században épültrómai katolikus templom plébánosa 1332-35között már fizette a pápai tizedet. Az eredeti templom csak a szentélyből állt,hajóját a reformáció után építették. A reformátusok a nyugati oromfal elé tor-nyot is emeltek. A templomot a kertjében lét-rejött temetővel együtt kőfallal zárták körül,északi és déli oldalán egy-egy bejáró kapuval. Keresztes Gyula, a Maros megye közép-kori templomainak ismertetése helységen-ként című munkájában ír arról, hogy atemplom régi része, a szentélynégyszögbőlés a nyolcszög öt oldalával bezárt részből áll,amelyhez diadalívvel kapcsolták az 1795-ben épített hajót. 
A faragott Krisztus arcA szentélynégyszög keresztboltozatos, akeleti részén a sokszögnek megfelelően él-bordázott, a zárókövön egy faragott Krisz-tus arc látható. A hajó csúcsíves ablakai mérműves fara-gott kőkerettel készültek. A nyugati és délibejáró kőkeretes. Az egykori sekrestye ajta-ját befalazták. Ablakai keskenyek, mérműves, faragottkőkerettel ellátva. A szentély északi falán

egy befalazott szentségtartó fülke nyomatalálható, míg a padlózata alatt falazottkripta van. falai vastagok, ablakai félköríveszáródásúak.Síkmennyezetét a hosszanti falakat ta-goló sávoknak megfelelően vakolt részekosztják három mezőre. A nyugati végében elhelyezett orgona-karzatot két oszlop és a határoló falak tart-ják. A déli bejárat előtti portikusz itt semmaradhatott el. 
1796-ban a kriptát 
véglegesen lezárjákAz 1795. évi toldást, a hajó építését grófBethlen Kata, özvegy gróf Iktári Bethlen Do-mokosné költségén végezték. A torony falánelhelyezett felirat a donátorok nevét örökítimeg.Az 1924. évi javításmunkák alkalmávalfelszínre került a padlózat alatti kriptát el-záró fedőkő. Ennek felirata tudatja az itt öröknyugalomra helyezett személyek neveit. Az 1796-os évszám a kripta végleges le-zárásának idejét jelzi.A kilenc méter hosszú, középkori ere-detű, támpilléres szentély és a később hozzáépített tizennégy méteres hajó, arányos mé-reteivel, egy egységes templom képét mu-tatja. 
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Alege înțelept, 
Alege PRIMARUL FAPTELOR BUNE!

Dorin 
Florea

Válassz bölcsen 
Válaszd a jó tettek polgármesterét!

Fizetett kampány hírdetéskat figyelembe véve a vízkaszkádos lefolyását is elkép-zelhetőnek lehet tartani, bárerre semmilyen bizonyítéknincs. A parkból szép kilátás nyí-lik a két vajdaszentiványitemplomra. 
Valahol 
Magyarországon…Néhány nappal ezelőtt dr.Bod Péter marosvásárhelyiortopéd főorvos is hozzászóltjelen ismertetésünkhöz. Befejezésül a szerkesztő-ségünkbe eljuttatott soraibólidézünk:„… még szerencse, hogy azépület, vagyis a Zichy kastélyma is áll. Mi tagadás, ez azépület is sokat kibírt. Emlék-szem, hogy gyermekkorom-ban itt volt a kultúrotthon ésfalusi mozi. … a hosszantiépület – mely a Maros irá-nyába néz – egy időben egykisebb cipőkészítő üzemnekadott otthont. … aztán jött anagy semmi és az enyészet.Valamikor 2010-2011 kör-nyékén állítólag kibérelte va-laki a volt cipészműhelyt, delehet, hogy tévedek… Sokemlék fűz e kastélyhoz, a köz-séghez, illetve az egész kö-zösséghez. … Gyermekkoromnagy részét itt töltöttem:egyéves koromtól körülbelültizenöt-tizenhat évesig.Azokban az években sok le-gendát hallottam. Az egyikközülük: sokan kisasszo-nyokról beszéltek, akik azutolsó lakói voltak e kastély-nak. A legenda szerint gyer-mektelenül haltak meg, va-lahol Magyarországon…”.

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Külön köszönet Keresztes
Pálnak a szerkesztőségünkbe
eljuttatott dokumentációért.
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Soós Zoltán polgármester jelölt, 
a SC AZOMUREŞ SA bezáratásával jeleskedik

Figyelemmel és érdeklődéssel követtem végig, a Marosvásárhely municípiumHelyi Tanácsa RMDSZ-es tanácsosának, a marosvásárhelyi polgármester jelölt,Soós Zoltán tevékenységi beszámolóját. Bárki arra számítana, hogy a ma, Maros-vásárhelynek fellengzősen bejelentett projekteknek, társadalmi szerződéseknekakár csekély része is, de jelen van a csodálatra méltó, előző tevékenységében. Va-gyis, illene léteznie olyan kezdeményezéseknek részéről, amelyek a Marosvásár-helyi Helyi Tanács határozattervezetei életbe ültetését szorgalmazták volna, hogyharcolt volna ezekért, hogy létezzen a város és a közösség javát szolgáló odaadá-sának bizonyítéka. De ennek semmi nyoma! Soós Zoltán úr, kizárólag a Polgármes-teri Hivatal bírálásában jeleskedik, semmilyen tényleges projektről nem beszél,nem említ Marosvásárhely számára semmilyen  fejlesztési stratégiát, nincs sem-milyen komoly kezdeményezése, sem bármilyen személyesen felelős vállalása.Vagy talán igen, mégis van egy, teljes helyzet- és törvényismeret hiányában, SoósZoltán helyi tanácsos népszavazást kívánt rendezni a levegőszennyezés megállí-tására, a SC AZOMUREŞ SA BEZÁRATÁSÁVAL.
Sergiu Claudiu Maior

Fizetett kampány hírdetés
Hosszított program 
a Marosvásárhelyi 
Személy-nyilvántartó 
HivatalnálTudatjuk a marosvásárhelyi vagy a Marosvásárhely-hez tartozó településekre érvényes lakcímmel rendel-kező állampolgárokkal, hogy a személyazonosságiokmányok minél operatívabb kibocsátása érdekében,a Személynyilvántartó Hivatal hosszított programmaldolgozik, a következőképpen:- a helyhatósági választásokat megelőző héten, azaz2016. május 30–június 3. között:
hétfő, kedd, szerda 8.30–18.00
csütörtök 8.30–18.30
Péntek 8.30–16.30
Szombat 2016. június 4. 8.00–16.00
Vasárnap 2015. június 5. 7.00–21.00Bővebb felvilágosítás a 0265/250-391 telefonszá-mon, Marosvásárhelyen, a Călăraşilor utca 26-28.szám alatti székhelyen, illetve a www.tirgumures.rohonlapon.

Trif Claudia ügyvezető igazgató

☻ Kétnyelvű utcanévtáblák újratöltve. Amarosvásárhelyi városháza véget vetett DózsaGyörgy „pünkösdi királyságának”: alig néhány hétután a róla elnevezett utcát visszarománosította,így a házak falaira visszakerült a Gheorghe Dojaelnevezés. Akinek esetleg nem tűnt volna fel: mégáprilis végén a főtér alsó sarkától a város kolozs-vári kijáratáig tartó több kilométeres szakaszonStr. Dózsa György utca felirattal új utcanévtáblákjelentek meg. (Ezzel az önkormányzat lényegé-ben történelmi igazságszolgáltatást és a magya-roknak szívességet tett: több évtized után újbólhelyesen írta a parasztháború-vezér nevét.) Aromán nacionalista orgánok és a helyi rendőrségtiltakozása nyomán azonban május közepétől avárosháza visszatért a régi elnevezéshez – a legú-jabb táblákon a székely lázadó neve ismét románszemélyiségként feltüntetve olvasható. De csele-sen, hogy a magyar is jóllakjon, és a román se há-borogjon: meghagyták a nemrég kihelyezett(magyar) táblákat is, és föléjük pattintották ki azújakat. Analóg (el)bánásmódban részesült a ma-gyar történelem egyik legismertebb hadvezére,Kinizsi Pál is, akiből a városháza ismét „kínait” csi-nált. Jelenleg kétféle tábla díszeleg a róla elneve-zett utcában (is): Str. Pavel Chinezu utca és Str.Kinizsi Pál utca. Mátyás király sem árválkodikmár többé: Matei Corvin személyében kapott egysziámi ikertesót.Amint azt az évek során már megszokhattuk, ahelyi RMDSZ-tanácsosok az ilyesféle gaztetteketnem hagyják szó és tett nélkül; Peti András mostis lenyilatkozta, hogy ejnye-bejnye, ez bizony nemszép dolog! Továbbá, előterjesztettek egy bead-ványt, amelyben – quid pro quo alapon – a románszemélyiségneveket viselő utcák kétnyelvűsítésétkérelmezik. Ízelítő a proponált listából:
Str. Alexandru Vlahuta – Vadruca Sándor utca
Str. Victor Babes – Babos Győző utca
Str. Nicolae Balcescu – Felvágós Miklós utca
Str. Episcop Bob Ioan – Borsszem Jankó utca
Str. Vasile Goldis – Arany László utca
Str. Barbu Stefanescu Delavrancea – Hosszú utca

Str. Closca – Horea és Crisan havere utca
Str. Iuliu Maniu – Mániákus Gyula utca
Str. George Enescu – Ötlejes utca
Str. Gheorghe Pop de Basesti – Fingós Gyurka utca

☻ EURO 2016 – szigorúan ellenőrzött csa-
patok. Terrorelhárító rendőri egységek vigyáz-nak majd éjjel-nappal a franciaországi labdarúgóEurópa-bajnokságon (Eb) szereplő nemzeti válo-gatottakra – tudjuk meg a Mitteldeutsche Zeitungcímű német lapból. „A torna szervezői mind a 24csapathoz 5-5 munkatársat irányítanak a franciarendőrség különleges erőitől. Ezek a terrorelhá-rító szakemberek állandóan a válogatottakkallesznek” – mondta el a szövetségi parlament(Bundestag) sportbizottságának elnöke. A csapa-tok védelme mellett a stadionok biztosítását ismegerősítik, a szokásos egy helyett három bizton-sági gyűrűt vonnak a mérkőzések helyszínei köré.Hozzátette: nemcsak a csapatokat, a szállásokatés a stadionokat fenyegeti terrorveszély, hanemegész Franciaországot, de nem szabad „hisztéri-ába esni”.A Központ megkereste a román válogatott szö-vetségi kapitányát, Anghel Iordanescut, aki azalábbiakat nyilatkozta lapunknak: „Nagyon ör-vendek a megerősített védelemnek. Mint tudják,a játékosaim és a szurkolók Tata Puiunak, ango-losan Father Chickennek becéznek, ám ennek el-lenére nem vagyok beszari, viszont aterrorveszély valós. Biztos nem lesz könnyű tízállig felfegyverzett kommandóst kerülgetni a pá-lyán minden meccsen, de majd megoldjuk. To-vábbá, azt is megígérem, hogy ha kijutunk acsoportból, akkor a fiúk egytől-egyig szőkére fes-tik a hajukat, mint anno a ’98-as focivébén, amitugyancsak Franciaországban rendeztek, én pedigmegint kopaszra nyíratom a fejemet”.Lapzártakor kaptuk a hírt: mivel a román ka-pitány igen babonás – minden belőtt és mindenmajdnem bekapott gól után a nyakában fityegőkrucsulicát pupálgatja, ami ingerelheti a lelátókonüldögélő muzulmán ISIS-mikrobistákat, ezért

Tata Puiura külön két kommandós fog vigyázniminden meccsen. Olé, olé, olé! 
☻ Kotondömping. Mintegy négyszázötvene-zer(!) gumióvszert osztanak szét ingyenesen a10500 sportoló között az olimpián – jelentették bea szervezők a minap, így átlagosan minden olim-pikon 42 darabot faszol, ami rekordnak számít:még soha ennyi gumit nem osztottak ki egy olim-pián. Tényleg nem kevés: 16-tal osztva – ennyinapig tart az augusztus 5. és 21. között megrende-zésre kerülő olimpia – napi 2,5 eksönre elég (haegymással hancúroznak, akkor napi ötre), jogosanvetődik fel tehát a kérdés: ezek az olimpikonlányoks -legények versenyezni mennek vagy kamatyolni?Közben kiderült a bőkezűség oka: a szervezőkazt hitték, hogy az uszodák Cicciolinája, SzepesiNiki is tagja a magyar úszókeretnek, ezért őt is be-leszámolták, így jött ki a fejenként negyvenkettesátlag.
☻ Péniszátültetés – nem mindig jön be. Anapokban járta be a világsajtót a hír, hogy Ameri-kában is végrehajtották az első sikeresnek látszópéniszátültetést; a 64 éves páciens jól érzi magát,vizelni már tud, szexelni egyelőre még nem. A ti-zenöt órás műtét során a szerencsétlen szeren-csés (akinek korábban daganat miatt kelletteltávolítani a saját szerszámát) egy elhunyt férfiszervét kapta meg. Bizakodásra ad okot, hogy kétévvel ezelőtt a világ első péniszátültetése remekülsikerült: a dél-afrikai pacák gyorsan felépült, ésazóta már gyereket is nemzett!Arról viszont bizonyára kevesen hallottak,hogy a marosvásárhelyi kórházban is végeztekmár hasonló rekonstrukciós műtétet, mérsékeltsikerrel. Ugyanis a csávónak, donor hiányában,egy kiselefánt ormányát varrták fel, de amikor ké-sőbb meg akarta szeretni a csaját piknikezés köz-ben, nem működött rendeltetésszerűen a cucc:ahelyett, hogy erektált volna, letépett egy fűcso-mót, és begyúrta a valagába!

Molnár Tibor

Hírcsárda
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A gyerekek saját készí-tésű enni- és innivalóval ér-keztek, társaiknak, valaminta tanári karnak és a szülők-nek adták el a termékeiket.– Néhány éve egy októberinapon szerveztük meg azelső kirakodó vásárt, akkormég csak ételekkel és italok-kal – nyilatkozta a Központ-nak az igazgató, Körtesi Sán-dor. – Az volt az egyetlenelvárás, hogy mindazt, amit

el szeretnének adni, magukkell elkészítsék, így kerültmuffin, limonádé, pala-csinta, később pedig márhot-dog és szendvics is a kí-nálatba. Az egyik évben egyélelmes diákom egy meleg-szendvics sütővel állt ki, mígegy másik flekkensütőrőlárulta a miccset– tudtukmeg a pedagógustól, akiminden jel szerint megszer-vezte az első, pedagógiailag
is indokolt fesztivált. Az elsőalkalmak olyan jól sikerültekaz iskolában, hogy későbbmár tavasszal is vásároztak,amolyan májusi Oktoberfestformában. Idővel a termék-paletta is bővült, a gyerekekbehozhatták a megunt játé-kaikat, sportszereiket. – Abefolyt összeg felett az is-kola diáktanácsa rendelke-zik, a bevételekből lett új bi-ciklitároló, hangfalak,erősítő, ping-pong asztal,labdák és hasonló tárgyi esz-közök. Ezeket sokkal jobbanmegbecsülik, mint azokat,amiket egyéb forrásokbólszereztünk be. Ezért is vá-lasztottuk Gandhi gondola-tát a kezdeményezés mottó-jául: Te magad légy a

változás, amit látni szeretnéla világban. Azonban megfi-gyelhető, hogy évről-évre azegyre fiatalabbak érdeklőd-nek, a nagyobbakat már ke-vésbé köti le a rendezvény,ezért szeretnénk újítani azidén ősszel. Ha lesz rá lehe-tőségünk, kimegyünk az is-kola falai közül, valamelyikközeli piac területére, hogymég nagyobb szabású le-gyen a vásár, ezáltal több ta-pasztalatot szerezzenek agyerekek, akiknek nagyonfontos, hogy megtanulják apénz természetét és a mun-kával szerzett javak értékét.Gyakorlatban sokkal köny-nyebb elsajátítani ezeket aképességeket, huncutság-ban pedig amúgy sincs hi-

ány. Az árkalkulációba és atermékpaletta kialakításábanem szólunk bele, ám néhaazért közbe kell lépnünk.Volt, aki megpróbálta eladnia tankönyveit, ezt azóta sza-bály tiltja, és élőlényt semlehet árusítani, mióta azegyik diák a kisöccsét sze-rette volna értékesíteni –magyarázta Körtesi Sándor,aki kifejtette, hogy soha nemvolt még probléma a pénz-zel, a gyerekek nagyon szí-vesen és becsületesen oda-adták a bevételt a közöscélokra. Ezen kívül a tanárikar is profitál a mini Okto-berfestből, mert zseniális re-ceptekhez jutnak gyerekek-től a vásárok alkalmával.
Bodnár Erika

A német Oktoberfest mintájára szervezett vásárt a
marosvásárhelyi 7-es számú Általános Iskola igazga-
tója, Körtesi Sándor. A vásár célja, hogy a gyerekek a
saját erejükből keressenek pénzt az iskolai eszkö-
zökre, jobban megismerve ezáltal a pénz és a munka
értékét.  Múlt héten, pénteken ismét vásárt rendez-
tek a 7-es iskolában, a bajor sörfesztivál mintájára.

Májusi Oktoberfest a 7-es iskolában
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Az országban egyedülálló 
lovasiskola indul Vajdaszentiványon

A lovasiskoláról az ötlet-gazda, a marosvásárhelyiJankovits Ferenc hö. hu-szárkapitánnyal, a VI. Szé-kelyföldi Lovas Konferenciaés a III. Marosszéki lófutta-tás főszervezőjével a helyiZichy kastély parkjában be-szélgettem, ahol többekközt jelen volt SzentgyörgyiIstván, a lovasiskola bázi-sának tulajdonosa is. 
A lovasiskola ötletgaz-
dája a marosvásárhelyi
Jankovits Ferenc– Az ötlet 2011-ben,hogy lovasiskolát alapít-sunk egy lovaskonferenciaalkalmával fogant meg a fe-jemben. Úgy vélem, szük-ség van erre Erdélyben, hi-szen a lovaskultúra nemtud lovasiskola nélkül kel-lőképpen fejlődni. A máso-dik alkalommal Marosvá-sárhelyen megszervezettlovaskonferencián előadásttartott Borsó Béla, a ma-gyarországi Epona SpanyolLovasiskola tulajdonosa is,majd a vele való beszélge-tés után határozottan aján-lotta fel a segítségét a vaj-daszentiványi lovasiskolalétrehozására. Néhány hétmúlva Szentgyörgyi István-nal ellátogattunk Szárra, azEpona Spanyol Lovasisko-lához, ahol folytattuk azegyeztetéseket Borsó Bélá-

val. Ha két ilyen, szakmaitudással rendelkező szak-ember mellénk áll és támo-gat minket, mint Borsó Bélaés Györffy Villám András,akkor biztos vagyok abban,hogy az iskola hamarosanmegnyithatja a kapuit –mondta el Jankovits Ferenc. 
Az anyagi támogatást a
Szentgyörgyi család 
biztosítja– A lovasiskola óriásianyagi befektetést is igé-nyel, amit a Szentgyörgyicsalád biztosít. Idővel több-ször kilátogattunk Szárra, azEpona Spanyol Lovasiskolá-hoz, ahol lefektettük az in-tézmény alapköveit. Idővelvásároltunk két nagyértékű,vemhes andalúz kancát,emellett reményeink van-nak arra, hogy 1-3 éven be-lül ez a lóállomány fejlődnifog minőségi lovakkal, hogyaz iskolát felső szinten üze-meltessük. Egyelőre van egylovaspályánk, van egy fede-les lovardánk, de már a ló-állományunk nyolcra bővült– jegyezte meg Jankovits. 
A jövő ősszel 

indul a lovasiskola– Vajdaszentiványon vaninfrastruktúra a Szentgyör-gyi család jóvoltából, aholez az iskola működni fog

majd, emellett a község azerdélyi lovaskultúránakegyik szimbólumává is vál-hat. Ez a komplexum egy15 hektáros területen fogelterülni, amit idővel to-vább szeretnénk bővíteni.Jelenleg a működéshezszükséges iratokat intéz-zük, az iskola várhatóan2017 szeptemberébenkezdi meg tevékenységét –összegezett Jankovits, akiaz iskola igazgatója lesz. 
Hivatalos 
iskola 
és lovasklub– Az Epona Spanyol Lo-vasiskola részéről szakmaiés lóállománybeli segítsé-get ajánlottak fel, hogy azta kultúrát, amit a kommu-nizmus eltörölt mintegy 50év alatt, azt újra tudjuk in-dítani. Ez nem kis dolog, hi-szen anyagiakat, felkészü-lést és sok munkát igényel.Szerencsénkre volt egy bá-zisunk itt, Vajdaszentivá-nyon, amit nem túl sokpénzzel át lehet alakítani aziskolának a beindítására.Meglesz minden feltéte-lünk, hogy komoly gyakor-lati tudást szerezzenek agyerekek. Ez az iskola, egyszakiskolához fog hasonlí-tani, ami a román állam ál-tal bejegyzett, okirattal ren-delkező intézmény lesz,emellett lovasklubot is fo-gunk működtetni – össze-gezett Szentgyörgyi István. 

A szakképzést 
felsőszinten látják el – Ez olyan kezdeménye-zés, amire már rég szükségvolt és igény van rá. Örven-dek, hogy egymásra talál-tunk a partnerekkel, akikszívvel-lélekkel szeretnékmegvalósítani ezt, amely azelső lesz Romániában, Er-délyben. Itt profi lovasem-bereket fognak nevelni. Atudás, a szakmai ismeretek,a tanárok delegálása, a ló-állomány genetikai frissí-tése szempontjából támo-gatjuk a vajdaszentiványilovasiskolát – ismertettBorsó Béla, az Epona Spa-nyol Lovasiskola tulajdo-nosa. 
Székely tanárai lesznek
a lovasiskolának– Két lányom az iskolatanárai is egyébként, a na-gyobbik lányom háromszo-

ros magyar bajnok volt díj-lovaglásban, tíz évig voltválogatott, két Eb-n szere-pelt, a kisebbik pedig spa-nyolországi lovasiskolábantanult szakmát, most mind-ketten iskolánk tanárai. Je-lenleg három székely tanu-lónk is van, akik az iskolaelvégzése után a vajdaszen-tiványi intézményhez jön-nek tanítani – mondta elBorsó Béla. 
Erdélyben, Vajdaszenti-
ványon hagyománya 
van a lovaséletnek– Írásos dokumentuma-ink vannak arról, hogy Er-délyben az 1700-1800-asévekben nagyon értékes ló-állomány volt, aminek azalapját a spanyol ló adta. Az 1845-ben Pestenmegjelent, Alistai MátyusN. János: Lótudomány címűkötete, amelyből az akkorianatómiai és élettani isme-

Art Equest néven lovasiskola indul az erdélyi Mezőség
és Maros mente határán található Vajdaszentiványon,
amely első ilyen létesítmény lesz Romániában. Az ala-
pító ünnepség május 21-én, szombaton, a helyi refor-
mátus templomban ünnepi istentisztelettel kezdődött,
amelyen beszédet mondott Borsó Béla, a magyaror-
szági Epona Spanyol Lovasiskola megalapítója, tulajdo-
nosa, a vajdaszentiványi lovasiskola egyik támogatója,
vitéz báró Győrffy Villám András – H. Ö. dandártábor-
nok, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szö-
vetség (HKHSz) örökös tiszteletbeli elnöke is. 

Szentgyörgyi István

Csiki Zsolt és Jankovits Ferenc

Zichy kastély
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A Borsó család munkásságáról:
Az erdelyilovas.ro szerint Borsó Béla és felesége1989-ben megalapították az Eponát és Hortobágyonlovas falut építettek és üzemeltettek 12 éven át. Ez idő alatt megformálták a ménes genetikai össze-tételét, és az állomány létszámát 400 lóra növelték.Évről-évre kimagasló lovas versenyeket és rendezvé-nyeket szerveztek: bajnoki döntők díjlovagló és díj-ugrató szakágban, világkupa versenyek és Európabajnokság díjugrató szakágban.2000-ben elsőkénthoztak be Magyarországra tisztavérű spanyol lovakat,aztán 2001-ben székhelyet váltottak, és a Budapest-től 42 km-re lévő Szár település mellé költöztek, aholjelenleg is működnek.Éveken keresztül tanulmányoz-ták a klasszikus lovas kultúrát, a spanyol ló tenyész-tését. Lányaik, Dorottya és Ágnes hosszabb időttöltöttek Spanyolországban, kurzusokon vettek résztJerezben, a lovas művészetek királyi iskolájában,majd tagjai lettek a spanyol lótenyésztők világszövet-ségének (ANCCE). A Borsó család 2008-ban megvásárolta a világegyik leghíresebb lóállományát Spanyolországból,200 éves kancacsaláddal, 9 nagyon magas szintenképzett ménnel, és megalapította az Epona SpanyolLovasiskolát, azzal a céllal, hogy a háború előtti Ma-gyar Királyi Testőrség Spanyol Lovasiskolájának ha-gyományait, elmélyült szakmai elveit újjáélesszék,emellett a magyar lovas életnek, a határon túl is, ki-válóan képzett szakembereket adjanak. Az Epona Spanyol Lovasiskolának stratégiaiegyüttműködése van a Magyar Lovas Szövetséggel ésa Testnevelési Egyetemmel.Jelenleg 60, most márnagy részben saját tenyésztésű lovuk van, ebből 22nagydíjra, magas iskolára képzett mén. Az iskolábanvégzett tanulók igen keresettek Magyarországon éskülföldön egyaránt.

reteken kívül megtudhatóka világ lófajtájainak tulaj-donságai, a korabeli ma-gyar ménesekről és a lovas-világról is egy rendkívülérdekes korrajz olvasható.Itt az is le van írva, hogy aMaros menti falvakban egy-koron kiknek mennyi ésmilyen értékű díszlovai vol-tak, például Vajdaszentivá-nyon a grófok milyen lóál-lománnyal rendelkeztek.Valamikor értékes lóállo-mányokkal bírtak az itte-niek, habár próbálkoztakarab, angol telivér, lipicaitenyésztésével, amelyek aspanyolból voltak kite-nyészve. Hajdanán a szé-kely lónak is a tiszta vérűspanyol ló volt az alapja –tudatta Szentgyörgyi. 
Az erdélyi 
ló világhírű volt– A magyar, ugyanakkoraz európai lóállomány nagyrésze a spanyol lóból szár-mazik, a spanyol ló Európalegrégebbi kultúrlova, máraz ókorban tiszta vérű spa-nyol lóként (P.R.E.)  te-nyésztették, s olyan geneti-kai megjelenési előnyeivannak, ami egy iskolárarendkívül alkalmassá tesziőket: nagyon intelligensek,szépek, élénkek, könnyenkezelhetőek, ez a ló az, amitmagas szintre lehet kiké-

pezni, amit a diákjaink ishasonló szinten tudnak ki-tanulni, megismerni. Az er-délyi ló tulajdonképpenspanyol ló volt, ami világ-hírű volt egykoron –mondta Borsó Béla.
Egy tiszta vérű 
spanyol ló több 
100 000 euróba kerül– Nálunk a lóállomány akommunizmus elejéig je-lentős volt, idővel a mező-gazdaságban használt lova-kat a gépek váltották fel,ezért is kellene most a ló-tenyésztést fellendíteni, ittpersze a sportlovakra gon-dolok, nem az igavonónégylábúra. Amúgy egy

ilyen minőségi lovasiskolá-ban képzett, tiszta vérűspanyol ló értéke több száz -ezer euró, amihez nagyonnehéz az átlagembernekhozzáférni. Eddigi két an-dalúziai kancánk a spanyolállam által vannak nyilván-tartva, a csikóik is hasonló-képpen lesznek beje-gyezve– jegyezte megSzentgyörgyi. A rendezvény meghívott-jai között szerepelt CsikiZsolt is, a marosvásárhelyiSzász Albert Sportlíceumigazgatója, akitől megtud-tuk, hogy jövőt lát ebben aziskolában és egy jövőbeliegyüttműködést a két is-kola között.
Czimbalmos Ferenc Attila

Borsó Béla
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Február folyamán a marosszentgyörgyiek több száz
község közt vehettek részt a Románia Kulturális Falvai
elnevezésű versenyben. A bukaresti Dimitrie Gusti
Nemzeti Falumúzeumban megszervezett megméret-
tetésen Marosszentgyörgy országos második helye-
zést ért el, a Brassó megyei Drăguş község mögött egy
ponttal lemaradva. A kitüntetés birtokosaként a Ma-
ros megyei nagyközség küldöttsége május 21-én stan-
dot állíthatott fel a bukaresti falumúzeum udvarán
és részt vehetett egy újabb eseményen.A Románia KulturálisFalvai című projektet 2014-ben indította el Franciaor-szág romániai nagykövete,és a Wallonie-Bruxellesküldöttség. A versenybe je-lentkező települések kül-döttségei a falujuk kulturá-lis és turisztikai értékeitmutatják be a megmérette-tésen. A 2016-os RomániaKulturális Települése kitün-tetést a brüsszeli delegációés Belgium nagykövetségerészéről Eric Poppe adta átSófalvi Sándor Szabolcsnak,Marosszentgyörgy polgár-mesterének. Az elért ered-ménynek köszönhetően a

marosszentgyörgyiek amúlt hét végén ismét a bu-karesti múzeum vendégei,rendezvényeinek résztve-vői lehettek. Az eseményrőla község polgármesterétkérdeztük.
„A kitüntetettek között
egyedüli, magyarok 
által is lakott település
vagyunk”„A marosszentgyörgyiektérségünk nagy részét kép-viselték szombaton Buka-restben, amikor egy kiállítóstanddal és a helyi Táltosmagyar néptánccsoporttal

részt vettek a Román Falu-múzeum fennállásának 80-ik évfordulós ünnepségén.A rangos rendezvényre –amelyet az elmúlt hét folya-mán több mint 25 000 lá-togató, köztük rengetegkülföldi turista, sőt a mi-niszterelnök is meglátoga-tott – azok a községek kap-tak meghívást, amelyekidén megkapták a RomániaKulturális Települése kitün-tetést. Mi is ezek közé tar-tozunk és mivel a kitünte-tettek között egyedüli,magyarok által is lakott te-lepülés vagyunk, arra kér-tek a szervezők, hogy „ma-gyaros” dolgokkal vegyünkrészt a rendezvényen. Miegy ropogós csárdással, astandunkon pedig magyarés román kézműves termé-kek és ínyencségek kiállítá-sával mutattuk be környé-künket" – mondta ellapunknak Sófalvi SándorSzabolcs polgármester, akimaga is jelen volt a buka-resti rendezvényen, aholegy újabb „jó gazda” kitün-tetést kapott a múzeum ve-zetőségétől. 
A látogatóknak legin-
kább a kürtöskalács és
az áfonyapálinka ízlettA Japánból, Németor-szágból, Hollandiából, Táj-földről, Angliából és perszeRomániából érkező látoga-tóknak leginkább a kürtős-kalács, a mézespogácsa, aházi pityókás kenyér éspaprikás kolbász, valamintaz áfonyapálinka ízlett. A

marosszentgyörgyi tánc-csoport színpadi előadásaviharos tapsot váltott ki anépes közönségből, az elő-adás után pedig a románnéptánccsoportok és a kül-földi turisták nagy része isközös fotózásra hívta a szé-kelyruhás táncosokat. ARomán Falumúzeum többtíz hektáros területen fek-szik a bukaresti Herăstrăutó partján és 17–20-ik szá-zad között épült falusi táj-házakat, udvarokat, szer-számokat mutat be valósméretben, vonzó, rusztikuskörnyezetben, amely általegyik leglátogatottabb tu-risztikai célpont Romániá-ban. A múzeumot pár nap-pal korábban KlausJohannis államfő a legma-gasabb Kulturális Érdem-

renddel tüntette ki – tudtukmeg még a marosszent-györgyi elöljárótól. A februári versenyen300 település mérettettemeg magát Bukarestben,köztük a Maros megyeiközségközponttal szinteösszenőtt, mégis különállókulturális identitással ren-delkező Marosszentgyörgy.A múlt heti eseményre márcsak a 15 legjobb ered-ményt elérő község kapottmeghívást. A román fővá-rosban a marosszentgyör-gyiek a „multikulturalitást”és ezen belül az erdélyi ma-gyarságot, székelységetképviselték a bemutatotttáncokkal, hagyományosgasztronómiai ter -mékekkel. 
Nemes Gyula

Csárdásoztak 
a marosszentgyörgyiek
Bukarestben


