
S megint elölről…   Csendes, szinte észrevétlen volt az idei válasz-tási kampány. A hátralevő két napban feltéte-lezhetően már semmi sem fog történni, amiesetleg felborítaná a kialakult erőviszonyokat.A közvetlenül érdekeltek és pártjaik ugyanmég kozmetikáznak maguknak néhány száza-léknyi voksolási szándékot, egyébként telje-sen fölöslegesen. Tudjuk, hogy tudják, hogytudjuk… Felvetődik a kérdés: hogyan vehetőkomolyan az a politikus, aki önmagát semveszi komolyan? 

Peking (2008) és London (2012) után harmadik alkalommal lesz jelen az ötkarikás
játékokon a 28 éves Trandafir Nobert. A marosvásárhelyi úszó a londoni Európa-
bajnokságon olimpiai A-szintet úszott, így kvalifikálta magát a riói olimpiára: az
ötven méteres gyorsúszásban bejutott a döntőbe és a 7. helyen végzett, a 100
méteres gyorson pedig hiába nyerte meg selejtezőcsoportját, a többi kilenc cso-
portban jobb eredmények születtek, és nem került be az elődöntőbe. Szintidejét
22.12-s idővel nyerte meg, majd került be a fináléba.
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3. old. // TÁRSADALOM

Dienes Sándor: Ma nem 
létezik foglalkozásügyi 
betegség  A Magyar ÉrdemrendTisztikeresztjét kaptameg nemrégiben dr.Dienes Sándor pro-fesszor, valamint az MTA AranyJános-éremmeljutalmazta. A mun-kaorvostan szakte-kintélye részt vett azAzomures vegyipari kom-binát egészségügyi engedélyeztetésének el-járásában, vívó szakosztályt és klinikátalapított Marosvásárhelyen, és Olaszország-ban még a pápával is találkozott. 

4. old. // TÁRSADALOM

A marossárpataki Teleki
kripta értékeit mentikA gernyeszegi, sáromberki, marossárpataki Te-leki kastélyok mellett, a főúri család kriptái is alátványosságok sorát bővítik. Igaz, ezeket mártöbb alkalommal feldúlták a „kincskeresők”, úgy-hogy aranyat, ezüstöt már nemigen rejtenek, deművészettörténeti értékeket annál inkább. 
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Interjú dr. Benedek Imre professzorral aktuális kérdésekről

Trandafir Norbert álma: az olimpiai
gyorsúszás döntőjében való részvétel 

Megtudjuk véleményét a helyi RMDSZ jelenlegi helyze -téről l Kovács Péter, testvérétért vádjaira isreagál l Az e hónapban zajlókardiológiai konferenciáról is beszél l Leg -fontosabb, hogy voksolásra buzdítja apolgárokat
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Mesejátékok az ArielbenJúnius 2-án, csütörtököndélelőtt 9.30-kor és 11 óra-kor újra az Óz, a csodákcsodá ja című mesejátékravárják a gyer mekeket a ma-rosvásárhelyi Ariel Ifjúságiés Gyermekszínházba. 3-án,pénteken délelőtt 9.30-korés 11 órakor a Pinokkió lát-ható az Ariel színházban.
Ada Milea-koncertAda Milea koncertezik jú-nius 2-án, csütörtökön este9 órakor a marosvásárhelyiJazz & Blues Clubban. Köz-reműködik Bobo Burlacianués Anca Hanu. Jegyek a hely-színen kaphatók 15 lejért.Asztalfoglalás: 0724- 400-322.
Évadzáró lecke- és 
nevelőhangversenyJúnius 3-án, pénteken déli12 órától román, 13 órátólmagyar nyelven tartanakévadzáró lecke- és nevelő-hangversenyt a Kultúrpalotanagytermében. Téma: Fiataltehetségeink hangverseny-színpadon. Vezényel: RemusGrama, közreműködik: a Ma-rosvásárhelyi Állami Filhar-mónia szimfonikus zenekara.Fellépnek a Művészeti Líce-um tanulói: Domahidi Kata– gordonka, Bodó Tamás –fagott, Staulea Darius – kla-rinét, Domahidi Péter – he-gedű, Bartos Botond – har-sona, Sipos Tamás – hegedű.Műsoron: Haydn-, Mozart-,C. M. von Weber-, Mendels-sohn- Bartholdy-, F. David-,M. Bruch-művek. A hangver-seny témáját bemutatják: dr.Dorina Pop és Fülöp Kláratanárnők.
Szimfonikus hangversenyJúnius 2-án, csütörtököneste 7 órakor szimfonikushangversenyre várják a nagy-érdeműt a Kultúrpalota nagy-termébe. Vezényel TiberiuSoare karmester, zongoránjátszik az oroszországi Alek-szej Nabjulin. Műsoron: Enes-cu-, Csajkovszkij-, Beetho-ven-művek. A koncertre a

33-as számú bérletek érvé-nyesek.
Marosvásárhelyen 
a Budapest Ragtime BandJúnius 5-én, vasárnap este7 órakor a Budapest RagtimeBand lép fel a Jazz & BluesClubban. Az 1980-ban alakultegyüttes repertoárjábandzsessz- és dixieland- örök-zöldek, egyedi zenei paródiák,ismert slágerek és operákhumoros feldolgozásai is sze-repelnek. Tagok: Gayer Fe-renc – zenekarvezető, nagy-bőgő, Széki József – xilofon,ének, Kiss Bálint – harsona,Csárics Sándor – trombita,Weszely János – dob, SteinFerenc – zongora, Novák Pé-ter – klarinét.
Afrika-kutatókra 
emlékeznekA Borsos Tamás Egyesületés a Teleki Téka Alapítványaz Afrika-kutató Teleki Sá-muel (1845- 1916) halálánakszázadik évfordulója alkal-mából három előadással tisz-teleg a nagy felfedező emlékeelőtt. Meghívott: KubassekJános, a Magyar Földrajzi Mú-zeum igazgatója, több magyarutazó életének, munkássá-gának kutatója. Június 2-án,csütörtökön délelőtt 10 órá-tól a Bolyai Farkas ElméletiLíceum dísztermében grófAlmásy László Ede Afrika-kutatóról, 11 órától TelekiSámuelről hangzik el előadása diákok számára (nyitott anagyközönség előtt is). Június3-án, pénteken du. 6 órától a

Teleki Téka freskós termébenemlékeznek Teleki Sámuelre,a nagyközönséget elsősorbanide várják. Támogatók: a Ma-ros Megyei Barlangi és He-gyimentő- szolgálat.
Erdélyi vasutak 
1867–1914A Balassi Intézet – Buka-resti Magyar Intézet a MarosMegyei Múzeum várbeli ki-állítótermében megnyíltaz Erdélyi vasutak 1867–1914 című kiállítás. Az erdélyivasútépítés történetét a kie-gyezéstől az első világháborúkitöréséig nyomon követőkiállítás a budapesti MagyarMűszaki és Közlekedési Mú-zeum gazdag archívumánakeredeti fotógyűjteményéretámaszkodik. 
Fotókiállítás a romákrólA romák közössége a vi-zuális művészeteken keresz-tül című projekt keretébenkészült fotókból nyílt kiállítása Bernády Ház emeleti galé-riájában. A tárlaton maros-vásárhelyi, sepsiszentgyörgyi,székelyudvarhelyi, csíksze-redai és tordasi (magyaror-szági) fotósok munkái látha-tók.
Egy nap dr. CsonttalTovábbra is látogatható amarosvásárhelyi várban lévőTörténelmi és Régészeti Mú-zeumban a Múzeumok éj-szakája rendezvénysorozatkeretében megnyílt Egy napdr. Csonttal nevű kiállítás,amely az antropológiába, azemberi csontok világábanyújt betekintést.
Anna. Asszonysors 
a XX. századbanEzzel a címmel nyílt kiál-lítás a marosvásárhelyi Nép-rajzi és Népművészeti Mú-zeumban. A figyelemre méltógyűjtemény egy életút be-mutatásával, egyetlen sze-mély szemszögéből, hangu-latok megidézésével érzékel-teti a múlt évszázad törté-nelmi eseményeinek hatá-sát.

KOS: Ezen a héten kibontakoztathatja tehet-ségét! Új tevékenységekbe vághat bele ebbenaz időszakban. Kedvező időszak ez a szükségesváltozások, változtatások elindítására.
BIKA: Ez a hét barátságaiban kiegyensúlyo-zottságot hoz. Ön általában szereti a szoroskapcsolatokat, de most jobban oda is figyelarra, hogy harmóniában legyen a környezeté-vel. 
IKREK: A héten egyre fokozódik népszerűségea környezetében. Ennek is köszönhető, hogykönnyedén, egyre ügyesebben boldogul ebbenaz időszakban. Eddigi tervei kezdenek a való-ságban is körvonalazódni.
RÁK: A hét során legyen diszkrét minden hely-zetben! Most a megszokottnál is fontosabb le-het önnek barátaival, környezetével való kap-csolata. Ha vannak gyerekei, együtt új, örömtelidolgokat fedezhetnek fel.
OROSZLÁN: Ha jól érzi magát, dolgai is jólalakulnak. Ezt mindig tartsa szem előtt! A tár-sasági élete is előtérbe kerül most. Vendég-ségbe megy és vendégeket is fogad. Ön messzeföldön híres házigazda!
SZŰZ: Ebben az időszakban úgy a szellemi,mint a fizikai erőnléte is a legfelső határokonvan. A legkülönbözőbb tevékenységekbe is be-lekezdhet, mert több mint biztos, hogy sikere-ket érne el!
MÉRLEG: Az otthona körül sok teendője akad:különféle javítások, rendrakás és átrendezés,ami egy kicsivel több idejét és energiáját vesziigénybe, mint amit erre szánni tud. Ébredezhetönben némi kalandvágy, felfedezőhajlam.
SKORPIÓ: Ebben az időszakban a személyesvarázsa ellenállhatatlanná teszi. Több figyelmetkap a környezetében lévőktől is, mint az utóbbiidőkben. Fontos ügyei intézésében is hamarabbboldogul, az anyagi helyzete is javulóban van.
NYILAS: Kedvező irányú váltások ideje van ki-látásban! Ha ezt régóta fontolgatta, legyen ébera jelekre és a lehetőségekre. Most képes jólbánni az emberekkel, és örömét fogja lelni azúj közösségben.
BAK: Előfordulhat, hogy a napokban misztikuskalandokban lesz része. Ha korábban még nemvolt kapcsolata az ezoterikával vagy egyéb spi-rituális vonallal, lehet, hogy nem fogja érteni,mi történik önnel.
VÍZÖNTŐ: Ha ötleteit a gyakorlatba szeretnéátültetni, akkor a napokban elkell önnek némisegítség. Alapvetően ezen a héten jól menneka dolgai, csak nem minden éppen úgy, ahogyazt elképzelte.
HALAK: Váratlan bevételre számíthat a héten!Ez ugyan nem túl nagy, de ahhoz elég, hogyörülni tudjon neki. Most bármi újba kezd bele,azt sikerre viszi. Hinnie kell magában és a meg-érzéseiben!
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Csendes, szinte ész -revétlen volt az ideiválasztási kampány. Ahátralevő két napbanfeltételezhetően mársemmi sem fog történni,ami esetleg felborítanáa kialakult erő vi szo -nyokat. A közvetlenülérdekeltek és pártjaikugyan még kozmetikáznak maguknak néhány száza-léknyi voksolási szándékot, egyébként teljesen fölöslege-sen. Tudjuk, hogy tudják, hogy tudjuk… Felvetődik akérdés: hogyan vehető komolyan az a politikus, akiönmagát sem veszi komolyan? Minden a hitelességen múlik. Ebből a szempontbóltekintve szerintünk már az első lépést elvétették azok,akik Soós Zoltán polgármesterjelöltségét az összefogásmegvalósulásaként próbálják eladni a közönségnek.Meggyőződésem, ha komolyan gondolták volna avásárhelyi összefogást, meg kellett volna találniukannak a módját is, hogy egyetlen, közös tanácsosijelöltlistát állítsanak. Már csak a szavazatszám maxi-malizálása miatt is. Dehát, úgy látszik, ez nem fontos,pontosabban: nem ez a fontos az RMDSZ számára. Ha nem a minél erőteljesebb tanácsi jelenlét, akára többség visszaszerzése, akkor vajon mi? Szolid,megcáfolhatatlan bizonyítékok hiányában csak talál-gathatunk. Sokak szerint újra cinkelt kártyákkal ját-szanak, újra a régi háttéralku szerint alakulnak majda dolgok: az RMDSZ lemondott a vásárhelyi pol-gármesteri székről, cserébe a megyei elnöki tisztségért.A választási törvény vonatkozó paragrafusai igencsakkedveznek a hasonló ügyleteknek. Erre mutat az atény is, hogy az RMDSZ – bár szóban mellszélességgeltámogatja – hang nélkül belement Soósfüggetlenedésébe. Akkor, amikor tudják, hogy aválasztópolgárok jelentős része számára a tulipán ahívószó, pecsételni csak arra tudnak.       S ha már korábban a hitelességről szóltam, haddfolytassam: egyáltalán nem biztató, hogy az RMDSZ-ben – ha nem a városi, akkor a megyei szervezetben –nem került senki, aki figyelmeztette volna az „illetéke-seket” annak a veszélyére, hogy valamely jelöltet akésőbbiekben eltilthatják választáson elnyert mandá-tuma, jogköre gyakorlásától. Mert Peti András esetébenaz ANI bizony megállapította az összeférhetetlenséget. Akkor pedig könnyen előfordulhat, hogy az alpol-gármesterként bizonyos ismertséget szerzett, ebbőlkövetkezően „húzóembernek” tekintett Peti valójábanvisszahúzza, a mélybe rántja majd az RMDSZ-t.S négy év múltán kezdjük majd megint elölről...

MONDOM A MAGUNKÉT

Szentgyörgyi László

S megint elölről…  Interjú dr. Benedek Imre 
professzorral aktuális kérdésekről
Megtudjuk véleményét a helyi RMDSZ jelenlegi helyzetéről l Kovács Péter, test-
vérét ért vádjaira is reagál l Az e hónapban zajló kardiológiai konferenciáról is
beszél l Legfontosabb, hogy voksolásra buzdítja a polgárokat

– Ebben a hónapban zajlik
az idén 16. alkalommal meg-
rendezett Nemzetközi Kar-
diológiai Konferencia. Kik
lesznek jelen az eseményen,
illetve milyen témákat érin-
tenek?– Június 22-24-e közöttkerül megrendezésre azesemény, ahova Európatöbb országából látogatnakszaktekintélyek. A szerdainyitónapon a Román és aMagyar Kardiológiai Társa-ság tart ülést, ahol jelesszívorvosok a téma aktuálisproblémáit fogják bemutat-ni. Csütörtökön aritmiológialesz a főtéma, ahol a helyiekmellett Olaszország, Svájc,Magyarország és Ausztriaképviselteti magát. Utánainterdiszciplináris ülésszakkövetkezik, majd a család-orvosok közös ülésével foly-tatjuk, akik arról tanács-koznak, miként optimali-zálhatnák a lakosok ellátá-sát. Ugyanaznap a képalko-tásról beszélünk, amelyszak ág az elmúlt 5 évben

látványos fejlődésen esettát. Ebben jelentős szerepetjátszott a MarosvásárhelyiKardiológiai Klinika, aholEurópa-szerte elismerteredményeket értünk el.Marosvásárhelyen az infark-tus által bekövetkezett el-halálozási arány 5.1-5.4%-ra csökkent, ezzel szembenaz európai 8%, a romániaipedig 12%. Ezek a számokönmagukért beszélnek. Akonferencián őssejtbeülte-tés, magas vérnyomás ésannak kezelése, valamintegyéb aktuális kardiovasz-kuláris betegségek is napi-rendre kerülnek. 
– Nemrégiben Kovács Pé-

ter, az RMDSZ ügyvezető el-
nöke kritizálta testvérét, dr.
Benedek István professzort,
miszerint a tanácsból való
leköszönő beszéde által gyen-
gítené Soós Zoltán esélyeit.
Hogyan vélekedik ön erről?– Én ezt a kritikát hatá-rozottan elutasítom. Márcsak azért is, mert Kovács

munkásságát és társadalmifelelősségvállalásának hite-lességét kortársai, volt kol-légái is megkérdőjelezik.Kovács Péternek az önélet-rajzára vetett pillantás árul-kodik arról, hogy a félreve-zetés nem áll távol a sze-mélyétől, főleg ami a helyiés megyei RMDSZ szerve-zeteket illeti. Kovács gyanúsításávalakarja elterelni a figyelmetarról a régóta bevett gya-korlatról, miszerint a pol-gármesteri tisztséget felál-dozzák a megyei tanácsel-nöki tisztségért. Azt semhagyhatjuk figyelmen kívül,hogy Kovács Péter neve avásárhelyi RMDSZ átszerve-zéséhez kapcsolódik, amelya törvénytelenség határátsúrolta. Ezek csökkentik iga-zán a közös magyar polgár-mesterjelöltünk esélyét!Nem mellesleg visszásanhat az is, hogy éppen ő illetikritikával dr. Benedek Ist-vánt, azt az orvosprofesz-szort, aki a nulláról felépített

egy hematológiai és csont-velő-transzplantációs klini-kát. Jómagam több, világ-szerte elismert kardiológiaiegészségügyi intézményalapjait fektettem le és mű-ködtetek. De emellett nemfeledkeztem meg az után-pótlás kineveléséről sem,és profi munkacsapatot ala-kítottam ki. Úgy vélem, jog-talan kritizálni olyan sze-mélyeket, akik sok mindenttettek a közösségünkért.Kénytelen vagyok a közis-mert boethiusi mondássalélni: Kovács Péter, ha hall-gatott volna, bölcsebb ma-

radt volna. Bár én 16 év után nemvállalok aktív politikai sze-replést, családom tagja, Be-nedek Teodora professzorközéleti tevékenységet vál-lalt a Nemzeti Liberális Pártszíneiben. Őt hasonlóan fo-gom támogatni, ahogyan őengem támogatott az én po-litikai aktivitásomban.Végső soron arra buzdí-tom Marosvásárhely lakos-ságát, hogy vasárnap men-jen el szavazni, és a lelkiis-meretére hallgatva, voksol-jon a legjobb jelöltre! 
Központ
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Szili Katalin közbenjárását ígérte a MOGYE-nek
Hétfőn délelőtt Szili Kata-
lin miniszterelnöki meg-
bízott és kabinetvezetője
Marosvásárhelyen járt,
ahol meglátogatta a Ma-
rosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem
előtt tüntető RMOGYKE
képviselőit. Szili támoga-
tásáról biztosította Ádám
Valeriánékat, és meg-
ígérte: ha a diákság köré-
ben végzett felmérés és
aláírásgyűjtés igényt mu-
tat erre, a magyar kor-
mány felé tolmácsolni
fogja a különálló magyar
oktatási vonal megalakí-
tásának szükségességét.„A hétfői nap folyamán ér-kezett a miniszterelnökimegbízott a tüntetés hely-színére, kíváncsi volt a mi ál-láspontunkra is, és tőlünkérdeklődött, hogy milyen ahangulat az egyetemen, mi-lyen fázisban van az ügy” –mondta el lapunknak Ádám,aki hozzátette, hogy meg-tiszteltetés számukra a láto-

gatás, hiszen Szili Katalinnemzetpolitikával foglalko-zik, és napirenden van a MO-GYE körül történő esemé-nyekkel. Ádám a diákok álláspont-ját szeretné a magyar kor-mány felé tolmácsolni, hi-szen a másfél hetemegkezdett aláírásgyűjtésiakciójukat sikeresnek ítéli.Több mint 600 magyar diáklátta el kézjegyével azt a do-kumentumot, amelyben akülönálló magyar oktatásivonal létrehozását sürgetik.„Elenyésző része a diákság-nak, akinek megfelelnek ajelenlegi körülmények, ésnem szeretne változást.Azonkívül a dokumentum-ban az is szerepel, hogy atanévet ülősztrájkkal indít-suk, illetve, hogy októberelején szervezzünk tüntetésta könyves-gyertyás felvonu-lás mintájára. Az aláírt ívenaz is kérik a diákok, hogy be-vezesség a magyar nyelvűoktatási programot, ahol az

jelenleg csak román nyelvenzajlik” – magyarázta Ádám.Kihangsúlyozta, hogy re-méli, hogy az egyetem veze-tősége el fogja fogadni a fel-mérés eredményét, éslépéseket is tesz a kértekmegvalósítása érdekében,hisz a diákok kívánalmaitkell tiszteletben tartani, ér-

tük működik az egyetem.  „Szili Katalin biztosítottminket arról, hogy amintmegszületik a diákok több-ségét képviselő álláspont,amellé felsorakozik, és tá-mogatni fogja, hogy Magyar-ország sikeresen lépjen fel aMOGYE-n folyó diszkriminá-ció ellen” – szögezte le la-

punknak. Ádám Valeriánék június3-ig Marosvásárhelyen foly-tatják a tüntetést, 6-tól pedigBukarestbe utaznak, aholkét hónapon át nagykövet-ségek előtt fogják felhívni afigyelmet a MOGYE-n tör-ténő törvénytelenségekre.
Pál Piroska

Dienes Sándor: Ma nem létezik foglalkozásügyi betegség
A Magyar Érdemrend Tisztike-
resztjét kapta meg nemrégiben
dr. Dienes Sándor professzor, va-
lamint az MTA Arany János-érem-
mel jutalmazta. A munkaorvos-
tan szaktekintélye részt vett az
Azomures vegyipari kombinát
egészségügyi engedélyeztetésé-
nek eljárásában, vívó szakosz-
tályt és klinikát alapított Maros-
vásárhelyen, és Olaszországban
még a pápával is találkozott. Dr. Dienes Sándor szülei Magyar-országról származnak, ő azonbanmár Kolozsváron született. Ott isérettségizett, az orvosi egyetemetpedig Marosvásárhelyen végezte,majd a klinikai alapokat az Egyesszámú Belgyógyászaton sajátítottael, Dóczy professzor keze alatt. Atudományos doktori fokozatát Bu-karestben, a Carol Davila Orvosiés Gyógyszerészeti Egyetemen sze-rezte. Tervei szerint mindig is amunkaorvostannal szeretett volnafoglalkozni. Édesapja, aki ugyan acisztercitákhoz járt, később autó-karosszéria készítőként dolgozott,és az autókhoz használatos festékekgőzétől betegedett meg. 
Apja miatt választotta 
ezt a területetTalán ennek köszönhetően egészéletét a foglalkozás körében történőmegbetegedések kutatásának ésgyógyításának, valamint a munka-orvostan oktatás megszervezésénekés az ehhez kapcsolódó klinika lét-rehozásának szentelte. Munkássá-

gáért a kilencven éves professzora közelmúltban Áder Jánostól meg-kapta a Magyar Érdemrend Tiszti-keresztjét. – Mielőtt elkezdtem apályámat, idehaza csak munka-egészségtan létezett, ami foglalko-zott a megelőzéssel, de nem foglal-kozott a munkaköri ártalmakkal.Európában Carlo Enrico Villani ala-pozta meg a medicina ezen ágát,magam is őt követtem – magyaráztaDienes, aki megalapította az elsőfoglalkozás-egészségügyi klinikát.– Az intézmény ötven ággyal mű-ködött, és lehetőséget adott arra,hogy sokkal többet tudjunk meg afoglalkozás körében bekövetkezettártalmakról. A Poliklinika tizenkétágyas részlege nem elég erre a célra,nem lehet kimutatni egy ólom- vagyhiganymérgezést, mert nincs egyerre a célra felállított labor. A mun-kaorvostan, ami diagnosztizálja éskezeli a foglalkozásügyi ártalmakat,egy mostohagyermek. Intézményhiányában ma gyakorlatilag nemlétezik olyan, hogy foglalkozásügyibetegség, nincs ahol célzottan ke-zeljék azokat, akik ilyen módonszerzett egészségügyi problémákkalküzdenek – magyarázta a professzor.Elveihez való ragaszkodását jelzi,hogy bár vitézi kitüntetést kapott,ezzel sosem szokott büszkélkedni,mert az édesapját a háborúbanszerzett komoly mellsérüléséértsem tisztelték meg ezzel a gesztus-sal. Ő azonban számos egyéb díjatés elismerést is kapott élete során,mégis a korondi fazekasokért tetterőfeszítéseire a legbüszkébb. – A

kézművesek ólommérgezésbenszenvedtek, a speciális eljárás miatt,amiket a cserepek mázazásánál al-kalmaznak. Büszke vagyok, hogymeggyógyítottam az ólommérge-zetteket – mondta Dienes, aki a mainapig kitűnő egészégnek örvend,aminek a professzor szerint a titkaa rendszeresség és az önfegyelem.– Miért vagyok még mindig ilyenjó bőrben? Mert úgy éltem. Kell egyerős napirend, eszerint reggel koránkelek mindig. Soha nem dohányoz-tam. Nemcsak belül, de a lakásbanis kell a rend. Amint kívül, úgy belül.Reggelire eszem két híg tojást, iszomegy fekete teát, egy körül ebédelek,és délután újabb teát készítek, perc-re pontosan kimérve az áztatásiidőt, attól függően, hogy erősebbetvagy gyengébbet szeretnék. Ez azonmúlik, hogy mennyi dolgom vanmég aznap - magyarázta az orvos,

akinek a nevéhez fűződik a maros-vásárhelyi vívó szakosztály meg-alapítása. Kevesen tudják, de szintén jeles-kedett bokszban és más sportokban,a mozgás és az utazás mindig fontosrészei voltak az életének. – Talánmáshol könnyebb életem lett volna.Mint kelet-európait, többször leel-lenőriztek a nyugati útjaim során,többek közt akkor is, amikor Olasz-országban egy világkongresszusonvettem részt, és néhány másik ven-déggel VI. Pál pápa fogadott minket.Számtalan lehetőség adatott, hogyelmenjek, ám mindig maradtam.Amit csináltam, azt a magyarságértcsináltam. Többször hívtak Svájcba,Németországba, állást ajánlottak,de én mindig visszautasítottam,mert itt akartam maradni.
Bodnár Erika
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A sáromberki kripta aXIX. század legelején épültés a széki gróf Teleki családkövetkező felnőtt korban el-hunyt tagjainak a síremlé-két őrzi: Teleki Sámuel kan-cellár, könyvtáralapító(1739–1822); Teleki Samu,Afrika-kutató (1845–1916); Teleki Domokos(1773–1798); Teleki Sámu-elné, iktári Bethlen Zsu-zsanna, a kancellár felesége(1754–1797); Teleki Artúr(1847–1865); Teleki Sámu-elné, Bethlen Zsuzsa(1818–1860); Teleki Fe-renc, a kancellár unokája(1817–1882); Zeyk József(1864–1901); Teleki Erzsé-bet, Bánffy Zoltánné; TelekiEmma (mh. 1881); TelekiFerencné, báró Bánffy Er-zsébet (1794–1853); TelekiFerenc (1787–1861).
„Sírban nincs 
fájdalom, nincs élet" A gernyeszegi Teleki-kripta a falu egy keletidomboldalán épült, és aszéki gróf Teleki Domokos(1810–1876) családjának aföldi maradványait zárjamagába. A sírboltot a földbealakították ki, a két oszlopközt található bejárati vas -ajtó fölé a következő szöve-get vésték: „Sírban nincs fáj-dalom, nincs élet, 1886”.Gernyeszeggel kapcsolat-ban itt meg kell említenünk

azt is, hogy a falu műemlék-értékű (ma) reformátustemploma több sírboltnakad otthont. A templomhoztartozó kriptába temették ahajdani nagyhatalmú erdé-lyi főurat, Teleki Mihályt(1634–1690) és feleségét,Vér Juditot.A sárpataki kriptának abemutatását bővebben rész-letezzük. A régi – sajnosmára már lebontott – Teleki-kastély dombjának a keletioldalába kialakított üregbenépített sírbolt valószínűlegmár a 18. század derekán el-készült. A kripta bejáratátaztán a 19. század elejénépítették. A műemlék értékűsíremléket Orbán János mű-vészettörténész a követke-zőképpen jellemezte:
„Az építmény szép erdé-
lyi példája a klassziciz-
musba hajló építészeti
formanyelvnek”„A kripta bejárata elé fa-ragott mészkőből készített,piramist idéző falat raktak,ez előtt két zömök dór feje-zetes oszlop által tartott,mészkőből faragott geren-dák alkotnak portikust. Abelső tér két oldalfalábanalakították ki a sírfülkéket,az ezek fölött található tég-lalap alakú falfülkéket vél-hetően a feliratos sírkövekszámára képezték ki. Azépületbelső állapota napja-

inkban igen rongált, a sír-kövek egy része elkallódott,másik része megrongáló-dott. Jelenleg  többek közöttTeleki Mihály, Teleki Eszter,Teleki Lajos, Teleki Károlyrossz állapotban lévő sírkö-vei találhatóak még meg azépületben. Építése a 19.század első éveire tehető,és Teleki Domokoshoz,Torda vármegye főispánjá-hoz, a marosvásárhelyi Ber-nády-téri Te leki- palota épít-tetőjéhez köthető: rólatudjuk, hogy szülei, a Telekicsalád sárpataki ágát meg-alapító Teleki Lajos és Tele-kiné Bethlen Kata sírja fölé,az ide készített piramis al-jába 1808-ban helyezett la-tin feliratos sírkövet. Magaaz építmény szép erdélyipéldája a XVIII–XIX. századfordulóján dívó, klassziciz-musba hajló építészeti for-manyelvnek, az egyiptomi-záló motívumok anapóleoni idők empire íz-lésvilágát tükrözik. A pira-mis alakú síremlékek nép-szerűek ebben azidőszakban: legismertebb aszázadfordulón MáriaKrisztina Habsburg főher-cegnő számára a bécsi Au-gustinerkirché-ben AntonioCanova által készített em-lék, de a kolozsvári Házson-gárdi temetőben találhatóMauksch-Hintz-kripta is ha-sonló formát idéz.”Ezen sorok írója 2005. jú-

lius 20-án járt először a sár-pataki kriptánál, amely ak-kor nagyon elhagyatott,megrongált, megbecstelení-tett állapotban volt. A sír-bolt belsejében barbár mó-don darabokra törtsírkövek feliratai közül – abent uralkodó félhomálymiatt – egyetlen egyet sike-rült elolvasni. Ez a felirat akövetkezőket adja az utókortudtára: „Itt nyugszik székig. Teleki Eszter szül. 16.mai. 1838. meg holt 22. jul.1851.” A későbbiek folya-mán aztán némi pozitívhozzáállás, odafigyelés voltészlelhető, a kripta bejáratakörül aránylag tisztaság voltés a bejáratra áttört szerke-zetű vasajtót szereltek, amitlakattal zártak. A sírboltbelsejében azonban to-vábbra is nagy volt a ren-detlenség.A közelmúltban két szak-ember – Orbán János mű-

vészettörténész és FerencziMárton régész – vezetésé-vel lelkes helyiek dolgoztaka sárpataki kriptánál. „A sír-köveket, sírkőtöredékekettöbb ember segítségével ki-vittük a kriptából, ahol le-takarítottuk, lefényképez-tük, majd visszavittük ahelyére. Az én feladatom az,hogy ezeket lerajzoljam,mert a fotókon, nem na-gyon látszik a felirat és a dí-szítő motívumok. A rajzokattervezzük hozzácsatolniegy szaktanulmányhoz,amely majd a kriptát, tar-talmát, történetét mutatnábe" – mondta el lapunknakFerenczi Márton. A helyi önkormányzat ésa Teleki örökösök tervezika kripta szakszerű renová-lását a közeljövőben.  
Nemes Gyulafotó: Berekméri Edmond

A marossárpataki Teleki kripta értékeit mentik
A gernyeszegi, sáromberki, marossárpataki Teleki kastélyok mellett a főúri család
kriptái is a látványosságok sorát bővítik. Igaz, ezeket már több alkalommal fel-
dúlták a „kincskeresők”, úgyhogy aranyat, ezüstöt már nemigen rejtenek, de mű-
vészettörténeti értékeket annál inkább. A közelmúltban a marossárpataki Te-
leki-kripta körül történtek takarítási, feltárási, konzerválási munkálatok.  
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Érzelmes vallomás igazi karakterekről, tálentumos emberekről

Egyértelmű: Király Károlyaz utóbbi ötven esztendőegyik legjelentősebb erdélyimagyar politikusa. A legka-rakteresebbek közül való!Erkölcsi értelemben min-denképpen. Köztudott, ahet venes- nyolcvanas évek-ben ő jelentette a reménytszámunkra. Király Ibolya igen nehézfeladatra vállalkozott,könyve lapjain megelevene-dik életünk egy bizonyosszakasza, a rendszer, amely-nek hű képét adja, s benneegy egészen kiváló politikusipálya. Miközben magáról isvall. Mértékletesen, jó ízlés-sel. 

A könyv a kiváló arányér-zék dicsérete. Úgy vall ön-magáról, hogy egyetlen pil-lanatig sem válik kétségessé:a főszereplő testvérbátyja,Király Károly. Úgy rakja ösz-sze az emlékrepeszeket,hogy abból a kor – s a kór –hiteles képe tárul elénk.Benne vagyunk mi magunkis: napi félelmeinkkel, gyar-lóságainkkal, megalkuvása-inkkal, s olykor az emberségmegejtő példáival. Ha idézőjeles ember írtavolna a könyvet, most aztmondanám: férfimunkavolt.  De mivel nem „ember”,hanem igaz asszony a szerző– a testvéri féltés, a feleba-

ráti szeretet kifejezője, agyerekeit féltő anya, a nem-zetét féltő pedagógus –,amúgy jó pestiesen csakannyit mondok: Király vagy,Ibolya! És még valami. Annak el-lenére, hogy ízlésemtől ide-gen az efféle hatalomhozdörgölődző megnyilvánulás,merthogy mégiscsak főnö-köm voltál, osztályfőnököm– hogy mekkora hatalom ez,azt csak az igazi pedagógusés a vásott kölök, igaz, ő csakkésőbbi eszével képes meg-érteni –, kimondom: ezért akönyvért (is) szeretlek, Ibo-lya.  
Szentgyörgyi László 

Király Ibolya Emlék-repeszek – 
Király Károly igazsága című könyvét olvasva   



A Bálintitt-kastély és a család birtokai
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Alege înțelept, 
Alege PRIMARUL FAPTELOR BUNE!

Dorin 
Florea

Válassz bölcsen 
Válaszd a jó tettek polgármesterét!

Fizetett kampányhirdetés 
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Nagyernye a hajdani Maros-
szék legészakibb faluja.
Nevét az Ernyei nevű főúri
családtól kapta, mely család
az Árpádháziak korában
nagy szerepet játszott, és Ist-
ván nevű tagja 1303-ban az
ország nádoraként tevékeny-
kedett. Orbán Balázs művé-
ben említést tesz arról, hogy
a falu nevét a területen levő
sok vízforrás „ér”-től szár-
maztatva ERNYÉS nevet hasz-
nálták, mely név idővel
ERNYÉVÉ alakult át. Ezen a
héten a nagyernyei Bálintitt-
kastélyt mutatjuk be a Köz-
pont olvasóinak. 

A romantikus 
idők halastavát 
egy ér tápláljaAz ernyeiek a Nagy elő-nevet megkülönböztetés-ként használják, mivel a ko-ronkai völgyben létezettegy falucska, amelyik a Kis -ernye nevet viselte. Nagy-ernye a pápai tizedjegyzékközött szerepel, és 1334-ben papja, JOHANNES SACDE ERNEE négy régi baná-list fizetett, mely összeg afalu nagyságára utal. Nagyernye részben a Ma-ros szintjén és a falu keletioldalán lévő magaslaton –domboldalon – épült. A ma-gaslat lábánál vezet el aMarosvásárhelyt Szászré-gennel összekötő országút. A magaslat peremén álla XIX. század elejéről szár-mazó Bálintitt-kastély, éselőtte terül el nagyméretűtájképi parkja, a romanti-kus idők halastavával,melynek vizét egy ér táp-lálja. A park maradványaiaz egykori halastóval ma isjól láthatók.
I. Lajos király 
megváltoztatja 
Nagy Bálint nevétKeresztes Gyula a Marosmegyei kastélyok és udvar-házak című közléséből iskiderül, hogy a tövisi báróBálintitt család a XVI. szá-zad óta honos, Tövisről ke-rült Nagyernyébe, és ka s -télyát minden bizonnyal akésői barokk modorábanépíttette. Nagy Bálintot tartják aBálintitt család alapítótag-jának. Az ő nevéből szár-mazik a Bálintitt név –ahogy azt I. Lajos királynak1349. évi oklevele említi. I. Lajos itáliai táborozásaalkalmával – ahol Nagy Bá-lint is mint hadvezér jelenvolt, és a király Nagy Bálintnevét Bálintittra változtattaés báróságra emelte. 
A „nemes falu”Bálintitt István Lippa ésZólyom várának volt a ka-pitánya. A család, valószí-nűleg a török előretörés ve-szélye elől, kevéssel aTelekiek előtt települt Er-délyországba. Nagyernyét „nemes falu-ként” tartjuk számon, merta tövisi báró Bálintitt csa-ládon kívül több nemesiranggal bíró család is élt itt. 
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Orbán Balázs regéjeAz 1800-as évek után azerdélyi kastélyok legtöbbjét– mint például: Bonchida,Marosújvár, Abos falva stb.– átformálták a kor ízlésé-nek megfelelően újgótikusformára. Így a nyolcszázasévekben a Bálintitt kastélyhomlokzatai is részben új-gótikus képet kaptak. Ez azonban nem volt ma-radandó, mert a későbbi át-alakítások során a gótizáló

zsalugáteres ablakokat,amelyek a barokk keretesablakok elé helyeztek el, le-szedték és más átalakítástis végeztek. Erről regél Orbán Balázs,amikor „…b. Bálintith Jó-zsefnek egy gyönyörű mű-kert közepén emelkedő gótmodorú kastélyá”-ról ír.  
Dór oszlopok 
és arcképekNem sokat tudunk a tu-

lajdonos, Bálintitt Györgyáltal tervezett kastélykerteredeti képéről. Dr. FeketeAlbert Az erdélyi kertmű-vészet – Maros menti kas-télykertek című könyvébenvilágít rá arra, hogy a parkkiterjedt lehetett, arany -halakkal betelepített tavátcsónakázásra is használták,és egyes leírások szerinthattyúk is úszkáltak benne. A rendelkezésünkre bo-csátott dokumentációkból– Kornis G. emléke:

„… Nagyernyén a ház ti-
zennyolc szobából állott. A
szalon nagy és szép volt, két
dór oszloppal és arcképek-
kel. A könyvtár körülbelül
15 ezer könyvet tartalma-
zott. Magyar, német, fran-
cia, és angol nyelvműveket,
sok régi orosz író műveit is,
német fordításban. Elől a te-
raszt szarvasagancsok és ki-
tömött siketfajdok díszítet-
ték. Nyá ron meg sok-sok
virág. A park is gyönyörű
volt, dédnagyapám tervezte.

Volt benne egy nagy és egy
kis csorgó, az alsó részében
pedig egy nagy tó taviró-
zsákkal. A múlt század vé-
gén még hattyúk is úszkál-
tak benne…”.

(befejező rész: 
Kiegészítéssel  és mai
képekkel a következő 

lapszámunkban!)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

Régi és mostani képek:
Nagy-Bodó Szilárd



Választójognak nevezzük az ál-lam polgárainak azon jogát, mely-nek gyakorlása során részt veszneka közösség képviselőtestületének,vezetőjének a megválasztásában,illetve a népszavazáson. Az általá-nos választójog a választójog kiter-jesztését jelenti minden felnőttre –rasszra, nemre, vallásra, képzett-ségre és gazdasági helyzetre valótekintet nélkül, tehát ez egy olyanjog, ami semmire nincs tekintettel.1869-ben az USA-beli Wyomingszavazati jogot adott a (fehér) nők-nek, és így a női szavazati jog biz-tosításában világpionír. Az általá-nos választójogra épülőnépképviseleti parlamentek teljes-ségükben csak a múlt század 20-as, 30-as éveiben terjedtek el méga fejlettebb országokban is. Sőt, azutolsó nagy áttörés, a választójoghölgyekre történő kiterjesztésemég a nyugati demokráciákban iscsak a XX. század második felébenment végbe: Franciaországban,Olaszországban 1949-ben, Svájc-ban 1971-ben kaptak választójogota mámik. Napjainkban a választásirészvétel Ausztráliában és Belgi-umban a legmagasabb, bizonyáraazért, mert eme országokban a vá-lasztójog gyakorlása kötelező; haesik, ha fúj, tipliznek voksolni, nincsapelláta.
Mamák, taták, sihederekA vasárnapi helyhatósági válasz-tásokon 267 239 jelöltre lehet sza-vazni; 57 ezren közülük nők, amitöbb mint 20%. (Az RMDSZ ügyve-zető elnöke, Kovács Péter szerint a„szövetség” jelöltjeinek 25%-a nő,ami igaz lehet, viszont azt se ártanatudni, hogy közülük hányan szere-pelnek befutó helyen, és nem csaktöltelékként.) A 23 évesnél fiatalab-bak nem pályázhatnak önkormány-zati tisztségekre, ennek ellenére –mivel ez Románia – még kiskorú je-löltek is vannak, ugyanakkor akad-nak 90 év fölöttiek is: 26 jelölt idő-sebb 90 évesnél, közülük 10szipirtyó. A legtöbb nagyonszépko-

rút Tăriceanu pártja, az ALDE in-dítja, öt olyan férfit és három nőt,akinek életkora megközelíti a 100évet. A második helyen a RomániaHaladásáért Országos Szövetség állnégy matuzsálemmel, majd a pé-rémé és az udéméré következik,két-két kriptaszökevénnyel. Deszép számmal indulnak nyolcvanontúli jelöltek is, mintegy nyolcszáz-harmincheten. Ugyanakkor, kábéfélezer jelölt nem töltötte be a tör-vény által előírt 23. életévét, sőt,néhányan közülük még csak nemis nagykorúak. Az nem derül ki aválasztási iroda összeállításából,hogyan csúsztak át ezek a jelölteka rostán, de vélhetően fiatalos len-dülettel.
Előre tudott győztesekJóllehet a választások csak vasár-nap lesznek, több tucat településenmáris tudni, hogy ki lesz a polgár-mester, mármint azok esetében,

akik egyedüli jelöltként indulnak apolgármesteri székért. A legtöbbilyen település értelemszerűen Szé-kelyföldön – Maros, Hargita és Ko-vászna megyében – található, deBrassó megyében is 14 településencsupáncsak egyetlen csumpálákralehet szavazni. Egyes jól értesültszurszások azt is tudni vélik, hogyVásárhelyen ki lesz a polgármester;mi csak annyit árulunk el, hogy két„o” betű is van a nevében.
Írástudók felelősségeKétnyelvű – román és romani –választási útmutatót adott ki többerdélyi civil szervezet, hogy anya-nyelvükön figyelmeztessék a romá-kat: ne fogadjanak el pénzt vagyajándékot szavazatukért a közelgőhelyhatósági választásokon, mertaz bűncselekménynek számít, ésbörtönbüntetéssel sújtható. „Aroma választó útmutatója” címűszórólapot Erdély minden olyan te-lepülésére el akarják juttatni, aholjelentősebb cigány közösség él.„Arra biztatjuk a romákat, hogy él-jenek szavazati jogukkal, mutassákmeg, hogy a mi voksunk is számít.A pártok csak a választások előttkeresnek meg minket, de megelé-geltük, hogy ide-oda lökdöshetőtöltelékanyag vagyunk csak szá-mukra” – mondta Aurel Pascu, azerdélyi romák (egyik) képviselője.Majd nekünk is odapuszilt: „A ro-mani nyelv meg kell jelenjen a hi-vatalos dokumentumokon, sokkalinkább, mint a magyar, mivel jóvaltöbb cigány él Romániában, mintmagyar”. Figyelem! Nem aztmondja a csóka, hogy a romani ismeg kell jelenjen, a magyarhoz ha-sonlóan, hanem hogy sokkal in-

kább! Pascu dádé egy kirekesztettkirekesztő. A gyalui (Kolozs megye) Malomutcában múlt pénteken összeverő-dött ómigránsok fennhangon olvas-ták fel egymásnak – mindkét nyel-ven – a szórólapot. Egyikük, RostásJózsef elmondta: nagyon hasznos-nak tartja a kezdeményezést, merta legutóbbi választásokon a romákzöme érvénytelen szavazatot adottle. „Sokan közülünk nem tudnak ol-vasni. Az írástudók megmagyaráz-zák a többieknek, hogyan kell sza-vazni, hova üssék a pecsétet. Jó,hogy a mi nyelvünkön írták az út-mutatót, mert így többen megértik”– lelkendezett Rostás úr.Szerkesztőségünk megszerezte„A roma választó útmutatója” ma-gyar nyelvű (vagy olyasmi), olva-sástudó gáboroknak és máriskók-nak szánt verzióját:
„Drádzs tesvíreim! Amint aztat bi-

zonyára tuggyátok, vasárnap pri-
márt és konsziliéreket választunk,
hogy a halálvarjú inna a tüdejükből,
mer’ már másnap ujtálják mindig,
hogy rájuk votáltunk, saztán mujé
ázsutorszocsiál. Na mindegy, legyen
mindenki fiátént: el ne fogadjatok
senkitőlse pománát, se dellát, se tyú-
kat, se mititéjt sesemmit, csélpucin
nyilvánosan, azaz ha más is lássa,
mert az déákumá infrákció. (Az in -
frákció az, mikor dééxémplu olyan
buxtárcákat találtok a maxitaxin,
amiket a propriétár még el se veszí-
tett.) További információkért ford-
ujjatok Cioaba kirájunkhoz. Dé
báchtáló!” 

Molnár Tibor
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Csütörtökön, június 2-án, 19.00órától a Maros KK férfi kosárlabdacsapatadöntő mérkőzést fog ját-szani az MSK Nagyárad kosárlabdacsapat ellen.Marosvásárhely PolgármesteriHivatala meghív minden kosárlabdakedvelőt a Ligetben felállított sá-torba, hogy együtt szurkoljunk amarosvásárhelyi csapatnak. A mér-kőzést nagy kivetítőn lehet majdkövetni.Az eddigi eredmény 2-2, így acsütörtöki mérkőzés fogja eldöntenimelyik csapat nyeri meg Románia

férfi kosárlabda bajnokságát.Marosvásárhely PolgármesteriHivatala gratulál ezúton a MarosKK tigriseinek a döntőbe jutásértés sok sikert kíván a június 2-imérkőzéshez.
Marosvásárhely 

Polgármesteri 
Hivatalának Sajtóirodája

Szurkoljunk a Maros KK-nak!

Mondd, te kit választanál?
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Álláspont. L. SimonLászló valóban szörnyű dol-got művelt. Elmondta azigazságot.„L. Simon László olyannyitóbeszédet mondott,hogy több diplomata is le-mondta részvételét a TataiPatara török kori fesztivá-lon” – üvölt a cím a magátliberálisnak nevező (az is,olyan igazi, mai liberális!),Soros kegyéből élő 444.huportálon.No, ilyenkor csak bele-néz az ember a hírbe, vajonmit is mondhatott L. Si-mon, mi szörnyűséget,hogy ilyesféle diplomáciaibonyodalom kerekedettbelőle?Elolvasván az anyagot sa hozzá kapcsolt kiegészí-tőket, mindjárt kiviláglik,hogy L. Simon valóbanszörnyű dolgot művelt. El-mondta az igazságot.Vegyük is sorra hamar-jában! A Herczeg Márknevű csíra összefoglalásá-ban tálaltak szerint L. Si-mon nem átallott ilyeneket

kijelenteni: „Sokszor hal-lani azt a propagandát,hogy az a bizonyos 150 évbaráti-rokoni együttélésvolt, új szavakat tanultunk,új eszközök használatát sa-játítottuk el, új pénzügyi-gazdálkodási kultúrával is-merkedtünk meg. Ezugyan mind igaz, hiszen azétkezésünk, a mezőgazda-ságunk, a kultúránk gyara-podott ezekben az idők-ben, de ez mégiscsakrabság volt. Megszállásvolt. Vallási háború volt,amelyről nem szabad elfe-ledkeznünk”.S ez még hagyján, de eztis képes volt elmondani:„Idrisz baba olyan vallásivezető volt, aki a keresz-tény magyarság eltiprását,a semmivel való egyenlővétételét hirdette, és aki val-lási alapon akarta fölszá-molni a kereszténységet ésmegszüntetni a magyarkultúrát”.Sőt: „Nekünk felada-tunk, kötelességünk, szentküldetésünk a magyarság

európai keresztény örök-ségének ápolása, sőt továb-börökítése gyermekeink-nek, unokáinknak. Mert eza megmaradás záloga, ezgarantálhatja, hogy sokszáz év múlva is magyarokfognak itt élni. (…) Ugyan-ennek a gondolatnak ajegyében küzdött PálffyMiklós is, aki pontosantudta, hogy a kereszténymagyarság zászlajával kelllegyőzni az Oszmán Biro-dalom katonáit, mert haezt nem teszi meg, akkorvégleg asszimilálják a ma-gyarokat, és ezzel elérik anyelv, a kultúra és a valláscseréjét, az identitásunk el-vesztését”.Szóval, L. Simon nem át-allott ilyeneket mondani.Holott valóban, nagy a pro-paganda manapság, amelyszerint tulajdonképpen re-mek kis buli volt nekünk atörök hódoltság (és a velejáró, állandósult Habsburghadi felvonulás), mert mi-lyen sokszínű lett ezáltal akultúránk, mi minden szé-pet hagyott ránk a Porta!Legutóbb egy komplett hü-lye francia újságírónő fej-tegette ezt nekem, példa-ként emlegetve a pécsidzsámit meg a fürdőket.Akkor lássuk közelebb-ről ezt a páratlanul jó ha-tású, százötven éves„együttélést”.A török betörések miatta történelmi Magyarországdéli területein a település-szerkezet hetven-kilenc-ven százaléka pusztult el.Ez a folyamat már a 14.század derekától kezdveelindult. A középkori Ma-gyarország népessége kö-rülbelül 3,3 millió volt, eza lélekszám a 16. századvégére mintegy kétszáze-zer fővel nőtt, majd egy év-századdal később nagyjá-ból négymillióraemelkedett. Micsoda? Ahódoltság alatt nőtt az or-szág lélekszáma? Igen, dehogyan! Tegyünk gyorsanegy európai kitekintést: a16. században Európa-szerte jelentős népesség-robbanás megy végbe, aközép-európai térségben alakosság lélekszáma száz-húsz-százharminc száza-lékkal nő. Ám ameddigezeken a területeken, vala-mint a német nyelvterüle-ten ez a növekedés „sajáterőből” megy végbe, addiga hódoltsági Magyarorszá-gon a szomszédokhoz ké-pest eleve elmaradt növe-

kedés nagyjából hatvanszázalékban bevándorlás-ból származott. Vagyis mi-közben a vizsgált két év-században Magyarországlélekszáma valójábanszinte semmit sem gyara-podott, az ország etnikaiösszetétele jelentősenmegváltozott a magyarságrovására. A csekély népes-séggyarapodást elvitték aháborúskodások, a hiánytspontán betelepülés vagyszándékolt – gyakran erő-szakos – betelepítés pó-tolta. Vagyis a településekés településszerkezetpusztulásával párhuzamo-san radikálisan csökkent amagyarok lélekszáma,ugyanis a magyarság a síkvidéken, folyóvölgyekbenszállt meg, s éppen ezek aterületek váltak hadszín-térré, továbbá a végvárak-ban is elsősorban magyarnépelem szolgált, jelentősvérveszteséget elszen-vedve. Mindezekkel párhu-zamosan szinte teljesen el-pusztultak amagyarországi udvarhá-zak, kastélyok, továbbá akolostorok, amelyek a ko-rabeli kulturális és szellemiélet központjai, motorjaivoltak.Így kerültünk ki a hó-doltságból, cserébe a törö-kök itt hagytak pár fürdőt,meg Gül Baba türbéjét. Er-ről beszélt L. Simon, de háterről beszélt Gárdonyi is,úgyhogy ha ez sérti a töröknagykövetet, akkor talántiltsuk be az Egri csillago-kat is.„(…) több diplomáciaiképviselet is lemondtarészvételét” – szól a csírákbeszámolója, majd meg-tudjuk, hogy „többek kö-zött” nem jött el a töröknagykövet. Azért érde-kelne, kik lehettek azok a„többek”, akik a törökön kí-vül megsértődtek, és főlegaz érdekelne, hogy ők mi-ért.Amúgy pedig: teljesenmindegy. A 444-féle csírákés egyéb „európai” körökma a törökök hátsójánaktisztításában látják éppena szebb jövőt. Ettől mégPálffy, Dobó, Szondi, Zrínyiazért harcol, amiről L. Si-mon beszélt. L. Simon be-szédét nevezik önbecsülés-nek. Tudják, Obama semazért ment Hirosimába,hogy bocsánatot kérjen.Pedig neki lett volna miért.
Bayer Zsolt 

Patara
A Jobbik 
veszélyessé válhatVona Gábor elérte, amit akart.Megbízható emberekkel vettekörül magát és a hétvégi kong-resszuson az elnökségből kipu-colta ellenfeleit. Vona terve, hogy2018-ban legyőzi a Fideszt, ugyanígy sem reális, de kétségtelen,hogyha be tud állítani maga mögéjelentős támogatókat, például Si-micska Lajost, akkor sok szavazótelvihet a Fidesztől.A kormány és a Fidesz ellenkörvonalazódó újabb amerikai of-fenzíva is azt célozza, hogy 2018-ban egy sok hasonló méretűpártból álló országgyűlés álljonfel, ahol a Fidesz lehet ugyan a leg-erősebb, de egyedül nem tud kor-mányozni. Ehhez kapóra jöhet aközéppártosodó Jobbik.Mégis nehéz helyzetben vanVona. Egyrészt az oroszok bármi-kor bejelenthetik igényüket, hogya támogatásért cserébe most márkérnének is valamit a párttól,másrészt nem valószínű, hogy No-vákékat, a most kiebrudalt ko-rábbi elnökségi tag csoportját eltudná hallgattatni. Márpedig a ko-rábbi elnökségi tag sajátos élet-útja vagy hogy a kuruc.info mégma is működhet, már korábban isfelvetette annak lehetőségét, hogyNovák mögött több van egyszerűhőzöngésnél.Novák a kongresszus előtt fino-man meg is lebegtetett néhányügyet, például hogy a Jobbik szék-házát Vona egy egyszemélyes kft.-be akarta kivinni. Kétséges, hogyVona be tudja tömni Novák és atöbbi száját hosszútávon, és az iskétséges, hogy a hőzöngők mö-gött állók meddig hagyják szó nél-kül Vona középpárti álmait.Akárhogy is, a Jobbik veszélyeslehet az elkövetkező időszakban.A kongresszuson elértekbőlugyanis az derült ki, hogy Vonaképes hosszú távra tervezni, és haaz elkövetkező két évben a Fidesznem talál egy rezsicsökkentésvagy migránsválság erejű új témátés emellett az amerikai külügy ésa szolgálatok újra ráfordulnak akormányra, mint tették 2014-ben,akkor a Jobbik komolyan megerő-södhet.Persze éppen ez akár el is tán-toríthatja az amerikaiakat a durvatámadástól. A Fidesz és a kor-mány ekézésével ugyanis egy je-lentős orosz befolyású pártoterősíthetnek meg, ami nem tűnikésszerűnek amerikai szempont-ból.Akárhogy is, a Jobbikban meg-jelenő sokféle gyanús befolyás éscsoport, valamint Vona céltudatoshatalomakarása veszélyessé tehetia pártot Magyarország jövőjére.

Csorja Gergely
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Hat év után újra román
kupát nyert a Marosvá-
sárhelyi ASA női labdarú-
góegyüttese, miután a
vajdahunyadi döntőben
2–1 arányban diadalmas-
kodott a rivális Kolozs-
vári Olimpia felett. A vá-
sárhelyi találatokat
Mădălina Boroș és Göder
Brigitta szerezte, utóbbi
25 méteres szabadrúgás-
ból.

2010-ben volt 
az első kupagyőzelmükGyőzelmével a vásárhelyicsapat megszerezte törté-nete második kupagyőzel-mét. Legutóbb 2010-bennyerte meg a trófeát a vá-sárhelyi alakulat, abban azévben a bajnoki címet is el-hódította, azóta mindenidényben a kolozsváriak di-adalmaskodtak mindkéthazai versenysorozatban. 
Haton maradtak 
a 2010-es csapatbólA 2010-es bajnok és ku-pagyőztes-együttesbőlmindössze haton szerepel-nek a jelenlegi keretben: a

25 éves helybeli Lucia Me-leacă – aki az együttes leg-régebbi tagja, 12 éve futbal-lozik a csapatnál –, a 23éves marosvásárhelyi Sá-rosi Csilla, a 23 éves helyiválogatott Ana Maria Go-rea, a 27 éves szintén vá-sárhelyi Sinka Zsuzsanna –aki 3 évig a lengyel PogonSzcecin, a német Neundorfés WFB Tamm együttesei-nél légióskodott), a 21 évesradnóti illetőségű AliceRoca és a 24 évestârgoviște-i volt válogatott,Bianca Sandu.
Părăluță volt a döntő leg-
jobbjaIdén a Székes Károly ál-tal edzett ASA-nak a baj-nokságban nem, de a kupá-ban sikerült megszakítaniaaz Olimpia egyeduralmát a22 éves csapatkapitány,Andreea Părăluţă kapusbravúrjainak is köszönhe-tően, aki a kupatalálkozóalatt több alkalommal isparádézott.,,Nem tudom kifejezniszavakban, hogy mit érzek.Ez a legnagyobb boldogsá-gom, amióta focizom” –

mondta a döntő utánPărăluță. 
Bradici az együttes 
legelszántabbjaAz ASA lánycsapatánakegyik legjobbja 2016-ban aszerbiai Bilijana Bradicsvolt, aki több alkalommalzörgette meg az ellenfelekhálóját. Székes Károly ve-zetőedző szerint Bradicskiváló képességekkel ren-delkező személy, aki em-berként és játékoskéntegyaránt nagyszerű. A 25 éves szerb váloga-tott csatárt 2016 januárjá-ban szerződtette le az ASA,előtte a szerb ZFK Kolibri(2001-2007, 2008-2014)és a ZFK Masinac (2007-2008), majd a szlovén ZNKPomurje csapatainánál ját-szott. Székes reméli, hogyBradici a 2016 – 2017-esidényben is a marasvásár-helyi alakulatot fogja erősí-teni.
A bajnokságban 
az Olimpia diadalmas-
kodottA női labdarúgó Szuper-

liga rájátszásában a hazaipályán játszó Marosvásár-helyi ASA 4–1-re alulma-radt a korábban már a baj-nokságot megnyertKolozsvári Olimpiávalszemben (gólszerző: Gö-der), amely győzelmévelvisszavágott a kupadöntő-ben elszenvedett verségért.A kolozsváriak végigdurván futballoztak, hiszenkemény belépőknél két vá-sárhelyi játékos, BiancaSandu és Lucia Meleacă sú-lyosan megsérültek. 
Jó szereplésükért 
behívót kaptak a váloga-
tottbaAz ASA öt játékosa, And-reea Părăluță kapus, GöderBrigitta, Anamaria Gorea,és Barabási Kinga védők, il-letve Alice Roca középpá-lyás behívót kaptak a ro-mán felnőtt válogatottkeretébe Mirel Albon szö-vetségi kapitánytól a madélutáni, Albánia elleni ide-genbeli Európa-bajnoki se-lejtezőmérkőzésre. A cso-portkör felénél az egymeccsel kevesebbet játszóRománia 7 ponttal a har-

madik helyet foglalja el alistavezető Franciaország(18 pont) és a második Uk-rajna (10) mögött, reálisesélyekkel pályázva a jövőévi, hollandiai kontinens-tornára való kijutásra.
A jövőben a csapatépítés
a fő célSzékes Károly büszke azegyüttesére a román kupamegnyeréséért, de nyáriszünetet követően csapat-építésbe kezd, ugyanisnagy valószínűséggel szer-ződése lejártával több játé-kos elhagyja majd az együt-test, majd az újigazolásokkal kétéves ter-vet szeretne megvalósítani,beleértve a bajnoki címetis. Női labdarúgó RománKupa, döntő, Vajdahu-nyad:MarosvásárhelyiASA–Kolozsvári Olimpia 2–1 (2–1),Gólszerzők: M. Bo-roş (3.), Göder (17.), illetveLunca (15.).A Marosvásár-helyi ASA felállása: Părăluţă– Roca, Göder, Jahn, Gorea– Sárosi (Meleacă), A. Bo-roş, Barabási, Sandu (Tă-maş), M. Boroş, – Bradics(Dénes).

Trandafir Norbert álma: az olimpiai 
gyorsúszás döntőjében való részvétel

Másodszor nyert Románia-kupát az ASA női csapata

Peking (2008) és London(2012) után harmadik al-kalommal lesz jelen az öt-karikás játékokon a 28 évesTrandafir Nobert. A maros-vásárhelyi úszó a londoniEurópa-bajnokságon olim-piai A-szintet úszott, ígykvalifikálta magát a rióiolimpiára: az ötven méte-res gyorsúszásban bejutotta döntőbe és a 7. helyenvégzett, a 100 méteresgyorson pedig hiába nyertemeg selejtezőcsoportját, atöbbi kilenc csoportbanjobb eredmények születtek,és nem került be az elődön-tőbe. Szintidejét 22.12-sidővel nyerte meg, majd ke-rült be a fináléba.Ezzel a részvétellel Nor-bert lett Marosvásárhely43-ik olimpikonja. Érde-kességként említhető meg,hogy az eddigi viadalokonMarosvásárhelyről csak dr.Pongrácz Antal kardvívó ésSimon Ferenc vízilabdázóvett részt 3-3 olimpián,melléjük sorakozott felTrandafir Norbert úszó, akiRióban a harmadik ötkari-kás játékokon vesz részt.Viszont a 21 éves, szintén

vásárhelyi Szőcs Berna-dette asztaliteniszező is na-pokkal korábban a románnői asztalitenisz-válogatotttagjaként – Elizabeta Sa-mara és Daniela DodeanMonteiro oldalán –, olim-piai kvótát szerzett az au-gusztus 5 – 21. között sorrakerülő riói olimpiai játé-kokra.  A minap Trandafir Nor-bert készségesen válaszolta Központ kérdéseire:
– Gratulálok a riói részvé-

telért! Hogy érzed magad
most, hogy Peking és Lon-
don után kijutottál a har-
madik olimpiádra?– Nagyon örvendekmost, hogy már biztos azolim piai részvételem,ugyan akkor nagyon boldogvagyok, hogy kijuthattamsorozatban a harmadikolimpiára is. Elég érdekesfelkészülésben volt részem,hiszen mint köztudott,egyéves kihagyásom is volt,aztán egyhónapos sérülés-sel is bajlódtam, de örven-dek, hogy ott lehettem azEB döntőjében, és jó formá-ban úsztam. Mondhatni

minden összejött nekem azutolsó versenyeken, ahol si-került megúsznom az A-szintet. Az országosbajnokság után folytatom afelkészülést az olimpiára.
– Az Eb-n az 50 méteres

gyorsúszás döntőjébe jutot-
tál, a 4X100 méteres gyorsú-
szásban a hatodik legjobb
időd volt a váltóemberek kö-
zött, viszont a 100 méteres
gyorsúszásban nem sikerült
bejutnod a döntőbe. Mindez
bizonyítja, hogy kiváló for-
mában vagy. Megfelelően
felkészültnek érzed magad a
riói megmérettetésre? – Addig még van kéthónap, az ki fog derülni,hogy mennyire leszek fel-készülve, remélem, mindenrendben lesz és jó formá-ban leszek. Az biztos, min-dent kiadok magamból,hogy jól szerepeljek a har-madik olimpián. Jelenlegnagyon jól érzem magam,úgy gondolom, hogy formá-ban vagyok, remélem, meg-állom a helyem Rióban.

– Kik azok, akiknek kö-
szönheted, hogy újra kijut-
hattál egy nyári olimpiára?

–  A klubom mellett aszüleim azok, akik nagyonsokat segítettek a felkészü-lésemben, ugyanakkor mo-tiváltak engem, azonkívülmindenkinek nagyon hálásvagyok, aki valamilyentéren támogatott. Amúgyszüleimnek rengeteget kö-szönhetek, ők támogatnakanyagilag is, nekik köszön-hetem, hogy elismert spor-toló lettem.

– Egy ilyen kaliberű spor-
toló, aki olimpián is részt
vesz, még gondolhat arra,
hogy többet elérjen, tudván
azt, hogy egy olimpiai részvé-
tel minden élsportoló álma?– Elképzelni természetesenlehet, de ez a sportpályafutá-som csúcsa tulaj donképpen. 

Czimbalmos 
Ferenc Attila
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| Központ hetilap | 2016 / 22 | június 2–8.  |Mellékszerepben c. rejtvényünk helyes megfejtése: – Teljesen kész vagyok! Ez az új főrendező engem állandóan letapos!

A jó öreg Európa focilázban égettszombaton a milánói Bajnokok Li-gája-döntő ideje alatt. A legszeren-csésebbek a lelátóról, élőben szem-lélhették a spanyol bajnokságbanszereplő titánok harcát, a Real Mad-rid és a szintén fővárosi Atletico„vérre menő” küzdelmét. A fociimá-dók többsége a tévé képernyőjén kö-vethette a kihagyhatatlan párbajt,amelyet statisztikákkal, bejátszások-kal és reklámokkal fűszereztek. Csakúgy záporoztak a jóslatok, a nyilatko-zatok, a jól értesültek kiugró formá-ban voltak. A sportközvetítő meg isjegyezte, hogy a mérkőzést több száz-millió néző követi. Nem volt nehéz ki-találni, hogy a nézettség, a sokszorelőszeretettel emlegetett rating azeget döngeti. Ez önmagában is nagydolog, hát még, ha kijönnek a játéko-sok a gyepre! És kijöttek! Bravó!Már a bemelegítésnél érezni lehe-tett a feszültséget és a bizonytalan-ságot, amely mindkét fél vállátnyomta. A Realt a nagy múlt feledhe-tetlen emlékei nyomasztották, az At-letico pedig az esélytelenebbek me-részségével, a szürke eminenciásokbátorságával indult harcba. A Ro-naldo – Bale – Benzema aranyveretűcsatársorral szemben ott állt a mág-neses tenyerű Oblak, Godin és FilipeLuis. A középpályán Modric és KroosGabival és Carrascoval nézett farkas-szemet, míg Griezman és Torres ak-cióit Pepe és Sergio Ramos  próbáltákhatástalanítani. Bár az elvárás nagyvolt mindkét csapat szurkolói részé-

ről, a mérkőzés színvonala eléggé ala-csonyra sikeredett. Leszámítva a kétgólt, és néhány valamire való táma-dást (az Atletico egyenlítő gólját kö-vetően), szinte semmit sem láttunkabból, ami egy Bajnokok Ligája szintűdöntőben elvárható. Túlzás nélkülmegállapíthatjuk, hogy a sztárok ké-pében pályára küldött sokszáz milliódollár igencsak veszített csillogásá-ból. A nagy nevek, a félistenként imá-dott példaképek mintha beleszürkül-tek volna a siker görcsöshajszolásába. A parádé, a csillogás, agyőzelem, a történet mögül szemte-lenül előjött a marketing. Ez minthamindenről szólna, csak a fociról nem.Történelemről, hősiességről, diadal-ról és tragédiáról mesél a sportköz-vetítő, a kamera a szurkolókra fóku-

szál. Magas adrenalinszint, örömmá-mor, diadalittas arcok..., a másik ol-dalon kétségbeesés, letargia és köny-nyek. Ám mindez csak egy pillanatig tart.Az élet megy tovább. Nincs idő az ér-zelmekre. Helyet kell adni az új hő-söknek, az új, sokmilliós szerződé-seknek. Új tennivalók várnak. Amarketing területén különösképpen.Értékesítés, sztárolás, közvetítési jo-gok, átigazolások – ez a nagy feladat.Csak éppen arról feledkezünk meg,hogy a futball egy játék. Ha mégegyáltalán az. Vagy ma már inkábbüzlet? Hisz akkor már az is mellékes,ki örülhet a trófeának. Nem is tu-dom... Lehet, hogy ennek így kell len-nie.   
Demeter Attila

Ma kerül sor 
a végleges 
kosárlab -

dadöntőre 2-2-es döntetlenremen tett összességébena Maros KK a férfi ko-sárlabda Nemzeti Ligadöntőjében, miután anegyedik, Marosvásár-helyen sorra került ta-lálkozón 79 – 70 arány-ban diadalmaskodott aNagyváradi MSK ellen. Mint ismeretes, azelső találkozón Nagyvá-radon az MSK nyert85–79 arányban, aztána Maros KK győzött 77–71-re, aztán a harma-dik, Maros parti város-ban megrendezett elsőösszecsapáson szinténa nagyváradiak kerül-tek ki győz   tesen 81–72arányban, a második,M a ro s vá s á r h e lye nsorra került összecsa-páson a helyiek diadal-maskodtak. A sorsdöntő találko-zóra május 2-án, csü-törtökön kerül sorNagyváradon. A talál-kozót 19 órai kezdettelélőben közvetíti a DigiSport 2. 

Foci és/vagy marketing... 
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Közel félezer új munkahelyet 
tervez Vásárhelyen az EMNP
Az Erdélyi Magyar Néppárt
Maros megyei és marosvásár-
helyi szervezete programjá-
ban a gazdasági kérdések fon-
tos kategóriát képeznek. Úgy
vélik, Marosvásárhely helyze-
tét ebben a kérdésben első
sorban a környező települések
függvényében kell vizsgálni. A
várost gazdaságfejlesztési kér-
désekben po zí cionálni kell a
Kolozsvár – Brassó tengelyen,
vagy a Kolozsvár – Brassó –
Gyulafehérvár háromszögben. „A nagyvárosok gyűrűjébenMarosvásárhelynek egyet lenerőssége marad: ha a meglévőlehetőségeivel és előnyeivel jólsáfárkodik. Vásárhely kétautópá lya tervezett találkozó-pontjában helyezkedik el, és Er-dély legfejlődőképesebb repülő-térének birtokosa. Ezértjavasoljuk, hogy reptér kerüljöna város irányítása alá, hiszen avárosnak szüksége van egy erőskapura nagyvilág fele. A repülő-tér európai szintűre fejlesztésepedig szavatolja azt, hogy olyanbefektetők telepedjenek ide, akikúj munkalehetőségeket teremte-nek” – áll a programjukban.

2500+2500 
új munkahelyEzt írják továbbá: „tévhit,hogy a városvezetés munkahe-lyeket tud teremteni. A városve-zetés csupán azt a környezetettudja előkészíteni, mely megfe-lelő lesz ahhoz, hogy a vállalko-zásokat ide vonzza, és az idetele pedett vállalkozások terem-tik meg azt a 2500 új munkahe-lyet, ami fiataljainkat itthontartja. A gazdaság derékhadát alegtöbb országban, így Románi-ában is a kis- és középvállalko-zások adják, ezért az önkor-mányzatnak arra kell fek tetniea legnagyobb hang súlyt, az in-novatív start-up vállalkozásokatala pító fiatalok elől a lehető leg-több akadályt elhárítsák, ésmegfelelő környezetet teremt-senek számukra.”
Marosvásárhely, 
a vállalkozóbarát városVásárhely feltérképezéseután kijelenthető, hogy a városterületén olyan ingatlanok van-nak, amelyek többnyire kihasz-nálatlanul és üresen állnak. A

néppártosok ötlete, hogy ezek-ben az ingatlanokban az önkor-mányzat a 21. század vállalkozótrendjének megfelelően teljesin fra struktúrával felszerelt, úgy-nevezett co-working irodákatalapít. Ezekbe az irodákba vál-lalkozások költözhetnek be,amelyeknek két alapszabálytkell betartaniuk: egymást segí-tik, illetve egy éven belül min-den vállalkozás teremt legalább1 új munkahelyet és alkalmazegy frissen végzett fiatalt. Ezál-tal a céget alapító fiatalok, il-letve munkatársaik itthon jut-nak álláshoz. Ezeket a lépéseketbetartva lesz belátható időn be-lül 2500 új munkahely a város-ban.
A vállalkozások 
létrehozásának 
segítéseEgy vállalkozóbarát városegyik legfontosabb feltétele abürokrácia minimális szintrevaló csökkentése, ezért azEMNP tanácsosai bevezetnék azegyablakos ügyintézést. „A vál-lalkozások fejlesztése és lehető-ségeik feltárása érdekében az

önkormányzat saját vállalkozás-fejlesztési ügynökséget hozlétre, amelynek fő feladata, hogya hazai vállalkozók termékeit,illetve szolgáltatásait eljuttassaa világ legtöbb pontjára (együtt-működésben a Magyar Kereske-dőházzal, illetve a különbözőipari és kereskedelmi kamarák-kal). Ha a helyi vállalkozók ex-portra termelnek, akkor az aztjelenti, hogy a külföldi piacokárszabása szerint értékesíthetiktermékeiket, szolgáltatásaikat,így itthonról termelhetnek kül-földre. Az önkormányzat vállal-kozásfejlesztési ügynökségéneka külföldi piacok feltérképezéseaz egyik feladata. Az ügynökségmásik feladata, hogy olyan helyiszakembereket, illetve tanácsa-dókat állítson a kezdő vállalko-zások szolgálatába, akik mun-kájuk által segítik azokat. Havan hol, kivel és kinek termelni,illetve szolgáltatni, a kezdő cé-gek szárba szökkennek, meg-erősödnek és újabb munkahe-lyeket tudnak teremteni” – vélia június 5-én megyei és várositanácsoslistával megméretkezőEMNP. 
P.P.


