
Nem nagy, kicsi, de vereség   A korábban soha nem tapasztalt érdektelenválasztási kampány után túl vagyunk a válasz-tásokon is. A részvételi arány országos szintennem érte el az ötven százalékot, a Székelyföl-dön pedig tíz szavazásra jogosult polgárbólalig négy tartotta érdemesnek, hogy leadja avoksát. Ettől némileg eltért a marosvásárhelyihelyzet, ahol az átlagosnál valamivel maga-sabb volt a választási kedv. Egyébként a ma-gyar szempontból a leginkább érdekes kéthelyszín egyike Marosvásárhely volt. A számí-tások sajnos éppen a másik, a szatmárnémetihelyszínen jöttek be. Ennek okain sem lenneérdektelen elgondolkodni.

Választások után megszokott, hogy a pártok – főleg a kisebb-nagyobb jelentőségű
döntéshozóik – értelmezni próbálják a történteket. Ilyenkor ki-ki relativizálni
próbálja az eredményeket, úgy beállítani, hogy végeredményben győztesként
került ki a megmérettetésből. Teszik ezt annak ellenére, hogy a számok nem ezt
tükrözik. Azt próbáltuk felleltározni, Marosvásárhely esetében mit tükröznek a
számok, és azok a történések, amik ehhez az eredményhez – ismerjük be: az újabb
kudarchoz! – vezettek.

3. old. // VÉLEMÉNY4. old. // ELEMZÉS

A magyarok választási
kedve tovább csökkent 
a románokéhoz képest   Vasárnap zajlottak az országban az önkor-mányzati választások, ahol polgármestereket,illetve helyi és megyei tanácsosokat választot-tunk. Az országos részvétel 48,4%-os volt,azaz 8.873.744-an tartották fontosnak kife-jezni politikai preferenciájukat. Barna Gergőszociológust kérdeztük a részvételi arányról,a marosvásárhelyi szoros eredményről, dearról is, hogy mi lehet az oka, hogy az újan fel-bukkant párt (Szabad Emberek Pártja) kie-melkedő eredményt ért el.

3. old. // INTERJÚ

Veterán úszó Eb-n vett 
részt Szeghalmi Andrea   Az ISK úszóedzője és a Torpi Sportklub alel-nöke május 25-29. között Londonban, a Mas-ters úszó Európa-bajnokságon vett részt, ahola 40-44 évesek korosztályában, az 50 és 100méteres mellúszásban, emellett a 800 méteresgyorsúszásban versenyzett sikeresen. 

10-11. old. // SPORT

100 éves az első világháború. 
A nagy csaták  Mai lapszámunkban folytatjuk az első világhá-borút bemutató sorozatunk, ezúttal a nagyobbcsatákat ismertetve a szakirodalmon és a ko-rabeli helyi sajtón keresztül. Itt csak azokról te-szünk említést, amelyekben az osztrák-magyarcsászári és királyi hadsereg is kivette a részét.

4. old. // TÁRSADALOM

Isten veled, 
Bálintitt-kastély?  Nagyernye a hajdani Marosszék legészakibbfaluja. Nevét az Ernyei nevű főúri családtólkapta, mely család az Árpádháziak korábannagy szerepet játszott, és István nevű tagja1303-ban az ország nádoraként tevékenyke-dett. 

6-7. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK
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Az újabb kudarc lehetséges okairól
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Díjnyertes előadás 
a Levél utcábanSzékely Csaba MaRó címűdarabját a legjobb előadás-nak találta az idei bukarestivígjátékfesztivál, a FestCozsűrije. A legjobb női és fér-fialakításnak járó díjat is aMaRó vitte el, mégpedigmegosztva az előadás ösz-szes női és összes férfi szí-nészei között. A Yorick Stú-dió díjnyertes produkcióját,melynek rendezője AndyGherghe, Marosvásárhelyenlegközelebb június 10- én,pénteken 19 órakor láthatjaa marosvásárhelyi nagyér-demű a Levél utcai Bábstú-dióban. Az előadást utoljáratűzték műsorra ebben azévadban. Jegyfoglalás a0736-350686-os telefon-számon.
Az Ariel színház 
programjábanAz Ariel színház műsor-programjában a következődarabok tekinthetők meg:a Piroska című darab láthatókedden, június 7-én de. 9.30és 11 órakor, szerdán, június8-án de. 10.30 és 12 órakor,csütörtökön, június 9-én de.9.30 és 11 órakor és pén-teken, június 10-én de.11.30 órakor. Vasárnap, jú-nius 12-én de. 11 órakor éshétfőn, június 13-án de. 10órakor a Hamupipőke – akecskeméti Ciróka Bábszín-ház vendégjátéka – hat évenfelülieknek ajánlott darablesz műsoron.
Interaktív kiállításJúnius 5. és július 3. kö-zött látogatható az Istenneve az irgalmasság címűinteraktív kiállítás Maros-vásárhelyen, a Deus Provi-debit Tanulmányi Ház SzentErzsébet- termében. A csík-somlyói helyszínen ezt atárlatot több mint 1500-anjárták végig, most a maros-vásárhelyiek is megtekint-hetik. 5-15 fős csoportok

tárlatvezetést is kérhetnek.A kiállítás az ember és Istenkapcsolatáról szól, a tékozlófiú története elevenedikmeg. A résztvevők bekap-csolódhatnak az esemé-nyekbe. Előzetes bejelent-kezés alapján fogadják az érdeklődőket: a 0754-251.897-es telefon-számon vagy azirgalmas-
sagkiallitas@gmail.com e-mail címen.
Ismét MineraliaA Maros Megyei Múzeumnéprajzi részlege június 9–12. között szervezi meg ahagyományos ásványkiállí-tást a Rózsák tere 11. számalatti Néprajzi és Népmű-vészeti Múzeumban. Érde-kes és különleges féldrága-kövek (fekete opál, malachit,azurit, obszidián stb.) lát-hatók és vásárolhatók azolyan, ékszerekben használtkövek mellett, mint az ame-tiszt, citrit, turmalin vagy aborostyánkő.
Középkori fesztivál 
a gokartpályánJúnius 11-én, Marosvá-sárhely szabad királyi vá-rossá nyilvánításának 400.évfordulója alkalmából aRotaract Club Téka egyesü-let a gokartpályánál közép-kori hangulatú fesztiváltszervez. A rendezvényenszámos interaktív program– íjászat, lovaglás, barantá-zás – lesz mind a felnőttek,mind a gyerekek számára.Díjazzák a legkreatívabb kö-zépkori gyerekjelmezt, lo-vagi öltözetet, és középkorihagyományos ételek is meg-kóstolhatók lesznek.
Albert Olga kiállításaMegnyílt Albert Olgaegyéni kiállítása a maros-vásárhelyi Bolyai téri uni-tárius egyházközség tanács-termében. A tárlatot június14-ig lehet megtekinteni 9és 13 óra között.

A csend arca – 
Siklódi Zsolt tárlataAz idén ötvenéves szo-vátai grafikus, SiklódiZsolt egyéni tárlata nyíltmeg Marosvásárhelyen, aBernády Házban. A sokol-dalú alkotó A csend arcacímű jubileumi bemutatko-zásán az utóbbi időben szü-letett, különböző műfajúmunkáiból visz válogatásta vásárhelyi közönség elé.Nagyméretű metszetek, fo-tók, grafikai lapok, dúcokmutatják fel grafikai fogla-latosságait, fa-, kő-, bronz-szobrok tanúsítják plaszti-kai törekvéseit.
Egy nap dr. CsonttalTovábbra is látogathatóa marosvásárhelyi várbanlévő Történelmi és RégészetiMúzeumban az Egy napdr. Csonttal című kiállítás,amely az antropológiába,az emberi csontok világábanyújt betekintést.
Anna. Asszonysors 
a XX. századbanEzzel a címmel nyílt ki-állítás a marosvásárhelyiNéprajzi és NépművészetiMúzeumban. A figyelemreméltó gyűjtemény egy életútbemutatásával, egyetlenszemély szemszögéből, han-gulatok megidézésével ér-zékelteti a múlt évszázadtörténelmi eseményeinekhatását.
Erdélyi vasutakErdélyi vasutak 1867–1914 címmel nyílt kiállítása Maros Megyei Múzeumvárbeli kiállítótermében. Azerdélyi vasútépítés törté-netét a kiegyezéstől az elsővilágháború kitöréséig nyo-mon követő kiállítás a bu-dapesti Magyar Műszaki ésKözlekedési Múzeum gaz-dag archívumának eredetifotógyűjteményére támasz-kodik.

KOS: Kisebb mértékű feszültség érezhető önkörül, ami kiválthatja azt, hogy olyan valakivelviselkedik gorombán, akit egyébként szeret éstisztel. Csillapítsa indulatait egy kiadós sétával!A hét közepétől a külső megjelenése kerül elő-térbe.
BIKA: Ebben az időszakban türelmetlenebb,ingerlékenyebb lehet a szokásosnál. Érdemeskontroll alatt tartania toleranciáját, ha nemakar a későbbiekben kínos helyzetbe kerülni! 
IKREK: A héten csak olyan ígéreteket tegyen,melyeket be is tud tartani! Fokozottan vigyáz-zon az értékeire, főleg, ha idegeneket hív azotthonába, vagy ha ismeretlen helyre utazik.Egy kis vásárlást is tervezhet a napokban.
RÁK: A héten több dinamizmust tapasztalhatönmagában, mint valaha. Egy pár olyan meg-hívást is kap, melyeket vétek lenne visszauta-sítani. A társaság középpontjává válhat a jó hu-morával, és azzal, hogy több témához is hozzátud szólni.
OROSZLÁN: Valaki egy ajándékkal kedveske-dik önnek a hét során. Ideje lenne több időtszentelnie a szeretteinek! Éreztesse velük azegyütt töltött időben, hogy mennyire fontosakönnek! A szomszédjai körében némi zavar ke-letkezhet.
SZŰZ: Ezen a héten a megszokottnál több fi-gyelmet kap a környezetétől. Az eddigi erőfe-szítéseinek most beérik a gyümölcse, és várat-lan jutalomban lesz része. Emellett ez azidőszak rendkívül alkalmas háztartási gépek,kozmetikumok, ruhák vásárlására is.
MÉRLEG: Egy kicsit csökkenhet a toleranciájaés a türelme ezen a héten. Lehet, hogy egy ki-csit túl szigorú a családtagjaival, és a kákán iscsomót keres! Minél előbb keressen egy olyanprogramot, ahol kiengedheti a gőzt!
SKORPIÓ: Ezekben a napokban használja kia jó helyzeteket! Ha szép az idő, töltsön kintannyi időt, amennyit csak lehetséges! Szükségevan szabad levegőre!
NYILAS: Ne engedje, hogy hobbiját, vagy a ké-pességeit valaki alábecsülje, kedves nyilas!Nyugodtan mutasson rá támadója hibáira, csakön ne legyen támadó vele! Ezzel helyére tehetiaz illetőt.
BAK: Ezen a héten meghívást kap egy önnelazonos érdekeltségű társaságba. Ha úgy dönt,hogy elmegy, akkor csak akkor beszéljen amunkájáról, ha konkrétan rákérdeznek! Ekkorse nagyon bonyolódjon bele a témába.
VÍZÖNTŐ: A társasági élete mostanság elégelfoglalttá teszi önt. Szíve szerint azonban min-den találkozóját lemondaná, hogy egy kicsit la-zítson, lustálkodjon. Szervezetének is nagyszüksége lenne a regenerálódásra.
HALAK: Ezen a héten mindennél jobban hall-gasson a belső vezérlőjére! Egy kiváló lehető-ség is adódik, ahol kipróbálhatja szervezői, irá-nyítói tehetségét. Készítsen költségvetéstezekben a napokban, és nézze át alaposan apénzügyi helyzetét!
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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!
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A korábban soha nemtapasztalt érdektelenválasztási kampányután túl vagyunk aválasztásokon is. Arészvételi arány orszá-gos szinten nem érte elaz ötven százalékot, aSzékelyföldön pedig tízszavazásra jogosult pol-gárból alig négy tartotta érdemesnek, hogy leadja avoksát. Ettől némileg eltért a marosvásárhelyi helyzet,ahol az átlagosnál valamivel magasabb volt a választásikedv. Egyébként a magyar szempontból a leginkábbérdekes két helyszín egyike Marosvásárhely volt. Aszámítások sajnos éppen a másik, a szatmárnémetihelyszínen jöttek be. Ennek okain sem lenne érdektelenelgondolkodni.   A marosvásárhelyi újabb vereség azonban számoskérdést vet fel, beleértve az újabb kudarcért felelősökmegnevezését is. Sőt, akár a személyi konzekvenciákigelmenő felelősségrevonást is. Mert az lehetetlen, demindenképpen abszurd helyzet, hogy Vásárhelyen,Maros megyében minden kudarc rendrekövetkezmények nélkül marad. Mert egy választásivereség mégiscsak vereség. A legnagyobb hibát akkorkövetnék el az RMDSZ-ben, ha a voksolás számszerűeredményeiből arra a következtetésre jutnának, hogyminden a legnagyobb rendben van, hogy sínen vannak.Mert a szoros eredmény nem a magyar jelölt magastámogatottságának, hanem ellenkezőleg, Florea zuhanónépszerűségének köszönhető. Továbbá: arra is ma -gyarázatot várnánk, hogy miért engedték versenybeSoós Zoltánt a választópolgárok számára a legfőbbhívószónak számító tulipán jele nélkül. Megválaszo-latlan az a kérdés is, hogy az RMDSZ vezetői –merthogy kizárólag rajtuk múlott – miért tagadtákmeg a közös önkormányzati képviselőjelölt-lista ál-lítását, ami mozgósító erővel hatott volna, akár aképviselőtestületi magyar többség visszaállítását iseredményezhette volna.   Visszakanyarodva az alacsony részvételre: tagad-hatatlan a választók fásultsága, kiábrándultsága.Mondhatnak bármit a politikusok, pártvezérek, ezazt jelenti, hogy tovább nőtt, mélyült a szakadék aközember és a politikai osztály között. A jövőt,különösen az őszi parlamenti választásokat tekintveez komoly aggodalmakra adhat okot, még akkor is,ha bizonyos RMDSZ-körökben, az alternatív küszöb,azaz a parlamenti jelenlét biztosításának „kijárása”után, úgy tűnik, teljes a nyugalom, hisz biztosnaklátszik a „mentőcsónak”… 

MONDOM A MAGUNKÉT

Szentgyörgyi László

Nem nagy, kicsi, de vereségA magyarok választási kedve tovább
csökkent a románokéhoz képest 
Vasárnap zajlottak az országban az önkormányzati választások, ahol polgármes-
tereket, illetve helyi és megyei tanácsosokat választottunk. Az országos részvétel
48,4%-os volt, azaz 8.873.744-an tartották fontosnak kifejezni politikai prefe-
renciájukat. Barna Gergő szociológust kérdeztük a részvételi arányról, a maros-
vásárhelyi szoros eredményről, de arról is, hogy mi lehet az oka, hogy az újonnan
megalakult párt (Szabad Emberek Pártja) kiemelkedő eredményt ért el.

– Hogyan értékeli az ön-
kormányzati választásokon
való országos részvételt?– Az idei választási rész-vétel beleillik abba a trend-be, amelyet 1996 óta meg-figyelhetünk, azaz a felnőtt-korúak 50-60 százaléka já-rul az urnák elé az önkor-mányzati választásokon. Ab-ban az értelemben tört megegy kezdődő trend, hogy a2012-es és 2014-es válasz-tásokon (önkormányzati,parlamenti, európai parla-menti, elnökválasztás) ki-vétel nélkül nagyobb mo-bilizációs készséget regiszt-rálhattunk. A magyar rész-vétel szempontjából pedigsajnos folytatódik az a ten-dencia, hogy a magyarokválasztási kedve csökken arománokéhoz képest, nyílikaz olló, de egyelőre nagyonkis mértékűnek tűnik ez alemaradás az önkormány-zati megméretkezéseken.

– Hogyan véli, miként ala-
kulhatott Marosvásárhelyen
a helyzet? Hiszen egyetlen
magyar jelölt sem szoron-
gatta meg még ennyire Flo-
reát. Florea bizalmi indexé-
nek a csökkenésének, vagy
a tény, hogy egyetlen magyar

jelölt volt és ez mozgósított,
és ez tette lehetővé a szoros
versenyt?– A marosvásárhelyi ered-mény az elmúlt évek egyiklegjobb magyar szereplésevolt. Ez elsősorban a regnálópolgármester folyamatoseróziójának köszönhető. Flo-rea már nem annyira meg-győző a román közegben,illetve a magyarok is kisebbmértékben szavaznak át.Ennek következménye egykiegyenlítettebb választásirészvétel volt etnikai szem-pontból, a magyarok jobbanmobilizálódtak, mint a ro-mánok, viszont kevésbé,mint a korábbi választáso-kon. Ha ugyanannyi magyarmegy el szavazni, mint2012-ben, akkor Soós Zoltánkényelmes többséget szer-zett volna. De ennek ellenérea vártnál jobban szerepelta magyar jelölt, ami növeliannak esélyét, hogy kitartóés folyamatos munkával alegközelebbi alakalommalmeg lehessen szerezni a pol-gármesteri tisztséget.

– Vásárhelyen 14 000-el
kevesebben járultak a sza-
vazóurnákhoz, mint 4 évvel
korábban. Ezt hogyan ma-

gyarázza?– Országszerte jelentő-sebb volt a távolmaradás avárosokban, sokkal inkább,mint például 2012-ben. Eb-ben a regiszterben Vásár-helyen egy 50 százalék fe-letti részvétel volt, ami re-latív értelemben egy jó rész-vételt jelent ezen a válasz-táson, jóval az országos vá-rosi átlag felettit. Ha túl aka-runk lépni ezen a magya-rázaton, akkor hozzátehet-jük, hogy Florea erodáló-dása csökkentette a romá-nok mobilizációs kedvét, azeddigi kudarcok, illetve azesélytelenség percepciójapedig a magyarokét.
– Mi a véleménye a POL-

jelenségről? A nyolc hónapja
bejegyzett, Romániában
egyelőre egyedi vegyes, lo-
kális párt, amely máris 3 ta-
nácsost juttatott be a városi
önkormányzatba, és a jelölt-
jük harmadikként végzett a
megmérettetésen. Négy év
múlva a POL lehet, amely
Marosvásárhelyen változásteredményez?– A POL szereplését egykonjunkturális hatásnak tar-tom. Éppen a Floreaból valókiábrándultság, elsősorban

az értelmiségiek, a közép-osztálybeliek körébenigényt teremtett egy alter-natívára. Bizonyára a ma-gyar nemzetiségű választó-kon belül is volt egy szűkréteg, 3-4 százalék körüli,akik nem az etnikai törés-vonal mentén fejtették kiopciójukat. Nem gondolomazt egyelőre, hogy a POLrövid vagy akár középtávonreális alternatívát fog jelen-teni, sem a románok, sempedig a magyarok körében.
– Milyen negatív, illetve

pozitív hozadékai lehetnek
egy vegyespárt jelenlétének?

Átrajzolhatja az eddigi po-
litikai berendezkedést?– Nem hiszem. Az etnikaitörésvonal határozza megegyelőre a politikai mezőnytVásárhelyen, Soós Zoltángyőzelem közeli szereplésepedig szerintem ezt erősíti.Nyilván kérdés, hogy a POLhogyan fog politizálni ebbena mandátumban, de nemtartom elképzelhetőnek,hogy mind a románok, mindpedig a magyarok számáramegfelelő válaszokat fogtudni kínálni. Ezt a kam-pányban sokkal egyszerűbbvolt megtenni.

Pál Piroska
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Az újabb kudarc 
lehetséges okairól   

Választások után megszokott, hogy a pártok – főlega kisebb-nagyobb jelentőségű döntéshozóik – értel-mezni próbálják a történteket. Ilyenkor ki-ki relativi -zálni próbálja az eredményeket, úgy beállítani, hogyvégeredményben győztesként került ki a megmérette-tésből. Teszik ezt annak ellenére, hogy a számok nemezt tükrözik. Azt próbáltuk felleltározni, Marosvásárhely esetébenmit tükröznek a számok, és azok a történések, amikehhez az eredményhez – ismerjük be: az újabb kudarc -hoz! – vezettek. Vegyük a számokat: a polgármesterjelöltre, Soós Zol-tánra leadott 25 ezer szavazat – azon túl, hogy kevésvolt a győzelemhez –, azt bizonyítja, hogy a mozgósításnem sikerült, a mintegy 60 ezres vásárhelyi magyarságlélekszámát tekintve messze elmaradt a várakozások-tól. És ezen a tényen semmiféle sikerpropaganda nemváltoztat.   Talán, ha az előválasztás megszervezésekor nem ra-gaszkodnak az előzetes regisztrációhoz, nagyobb lettvolna az érdeklődés az akció iránt. Ennek következmé-nyeként pedig a vasárnap urnák elé járulók száma is. Az előválasztáson kellett volna dönteni a tanácsos-jelöltek, ha nem is személyéről, de a sorrendjéről min-denképpen. És a közös, hárompárti jelöltlistaindításának lehetőségéről sem kellett volna –a „szövet-ségi” elnök lecsózása sokakat kiábrándított, s nem aszerb eledelből – lemondani: most, tekintve a Nép-pártra leadott 2400 voksot, akár a tanácsi többség visz-szaszerzését is ünnepelhetnénk. Tisztázandók a néppárti vezetők – Portik Vilmos ésJakab István –„dezertálásának” körülményei is. Négy -esztendei semmittevést – mert pártépítésről, aktív pár-téletről nem lehet beszélni a Néppárt esetében – nemlehet a mégoly a sikeres Forgatag megszervezésévelsem kiváltani. A politikai aprómunkát nem lehet meg-spórolni. Az a tény pedig, hogy alig lépett ki a Néppárt-ból, máris az RMDSZ tanácsosjelölti listájának másodikhelyére került, sok mindenről árulkodik, s még többetsejtet... A legfőbb kérdés: mikor, s milyen érvekkel, esz-közökkel állította az RMDSZ a maga oldalára a riválispárt megyei elnökét?     Azt állítottam, a mozgósítás elégtelenre sikerült. Sőt,mintha egyesek – akarva, akaratlanul – tettek is lépés-eket, hogy a Soós kampányáról eltereljék a figyelmet.Éppen az egyik, ha nem a legtehetségesebb vásárhelyipolitikus, Vass Levente volt az, aki parlamenti válasz-tásokon való indulási szándékának elhamarkodott be-jelentésével a független polgármersterjelöltről magáraterelte a köz figyelmét. De említhetnénk a Peti Andrásalpolgármester, városi RMDSZ-elnök esetét is, akiannak ellenére van rajta a városi képviselőjelölt-listán,hogy az ANI összeférhetetlenségben vétkesnek találta,ennek következtében három évig minden választottköztisztségtől eltiltották. Aztán ott van a Soós kétes,mert kontraproduktív „függetlenedése”: azzal, hogyebbe belementek, mintha már mosták is volna kezeiketaz RMDSZ-ben, jelezvén: nem az övék – legalábbis nemteljes egészében – a vesztes jelölt.  Konklúzióként: az RMDSZ-ben a legnagyobb – előre-látható következményeit tekintve legsúlyosabb – hibátakkor követik el, ha elmulasszák az őszinte szembené-zést önmagukkal. Ilyen esélyük, mint 2016-ban egyha-mar nem lesz arra, hogy polgármestert adjanakVásárhelynek. A következő, 2020-es választásokon aromán vetélytárs – merthogy itt még jó ideig etnikaiszavazás lesz, afelől ne legyenek kétségeink! –, induljonbármely párt színeiben, jóval több voksot fog gyűjteni,mint idén Florea. Akinek idén a kevés is elegendőnekbizonyult a győzelemhez. Hát ez a tény jelzi a leginkább Vásárhelyen az RMDSZnépszerűségét, támogatottságát, mozgósító erejét. 
Szentgyörgyi László

100 éves az első világháború
A világháború nagy csatái

Az isonzói csaták  1915májusa és 1917 novembereközött tizenkét csata zajlottle az Isonzó folyónál, a maiSzlovénia és Olaszország te-rületén. Ezen a frontszaka-szon az Osztrák-Magyar Mo-narchia és Németország,illetve a velük szemben állóOlaszország csapatai álltakszemben egymással. A tucat-nyi csatáról elmondható,hogy valamennyi az első vi-lágháborúra jellemző úgyne-vezett „felőrlő harcok” közétartozott, vagyis viszonylagkis területen, nagyszámú el-lenséges erők csaptak összeegymással, amelyek óriásiveszteségekkel jártak, ugyan-akkor a harcok során egyikfél sem tudott komoly terü-leti nyereséget szerezni. AzIsonzó menti, közel két és félévig tartó állóháborúbanegymilliónál is több olasz ka-tona vesztette életét, sérültmeg vagy tűnt el, és a Monar-chia csapatainak veszteségeis meghaladta a félmilliót. Azelső világháborút lezáró bé-keszerződések értelmébenaz Isonzó folyó völgye Olasz-országhoz került, az itt kié-pített lövészárkok és egyébvédművek a mai napi meg-maradtak és megtekinthe-tők. (Forrás: honvedelem.hu)A Marosvásárhelyen meg-jelenő Székely Napló Mit él-tek át a 62-esek az Isonzómentén? címmel hosszú cik-ket közöl, amelyben a maros-tordai magyar bakák néhányemlékezetes tettét örökítimeg: „(…) Természetes, hogyezek a sikerült vállalkozásokránk nézve is veszteségekkeljártak. Különösen szomorúvolt ránk nézve, hogy egyiklegvitézebb bajtársunk Tö-rök Bálint is megsebesült.Gránátszilánk érte szegénytés maga is tisztában volt vele,hogy utolsó órája ütött. Mi-kor bekötözték és hadnagyafeléje hajolt, így szólt: Ne tö-rődjék velem hadnagy úr! Énúgyis meghalok már. De azokaz átkozott kutyák még min-dig lőnek! Azokat dobják ki!Azután még háromnegyedóráig fetrengett kínjában éselcsukló hangon kérte tiszt-jét, hogy értesítse édesatyjáthaláláról. Más vitéz hatvankettesrőlis hadd essék itt szó! LászlóDénes őrmester egy roham-járőr élén betört az ellensé-

ges árokba, miközben egygránát három helyen súlyossebet ejtett rajta. Egy nagykőhöz támaszkodva, mégisegyre további előnyomulásrabuzdította embereit, mígvégre öntudatát vesztve, ösz-szeroskadt." 
Bruszilov-offenzívaA Bruszilov-offenzíva azOrosz Birodalom legnagyobbteljesítménye volt az első vi-lágháborúban, és a világtör-ténelem legtöbb halálos áldozattal járó össze -csapásainak egyikeként tart-ják számon. Az 1916-os of-fenzíva az Osztrák–MagyarMonarchia legsúlyosabb vál-ságának és az antant hatal-mak legnagyobb győzelmé-nek is értékelhető az elsővilágháború során. A nagyerejű támadást a cári csapa-tok június 4-én indítottákmeg a keleti fronton, Lem-berg, Kovel és Luck környé-kén. A hadművelet – amelyetcsak nagy veszteségek és ki-terjedt területek elvesztéseárán sikerült lefékezni szep-tember 20-án ért véget. Azoffenzíva megtervezőjéről ésirányítójáról elnevezett tá-madás az orosz haderő leg-nagyobb haditette az egészháborúban, amelynek sorána központi hatalmak – és fő-leg az Osztrák–Magyar Mo-narchia – haderői hatalmas,többé már nem pótolhatóélőerő-veszteséget szenved-tek el. A Monarchia haderejeaz összeomlás szélére jutott,a világháború végéig márnem volt önálló hadműve-lete, haderejének irányításátfokozatosan a németek vet-ték át. Az Orosz Birodalom isigen magas árat, milliósnagyságrendű emberveszte-séget fizetett a győzelemért.Az offenzívát az orosz népújabb katonai kudarcnak élte

meg, orosz történetírók sze-rint a hatalmas veszteség egyik kiváltója lett az 1917.  februári oroszforra dalomnak.
(honvedelem.hu)

„Hallottál magyarom a
Székely Brigádról?”Bár a frontokon százávalestek el a magyar, székelyhonvédek, az itthoni sajtó lel-kesítő cikkei igyekeztek bá-torító hangnemben feltűn-tetni a háborús eseményeket,hősökként ünnepelni a mie-ink, lekezelően írni az ellen-ségről. A Székely Ellenzék1915. május 29-én megjelentszámban is egy ilyent talá-lunk: „Egy pár szó a SzékelyBrigádról. Hallottál magya-rom a Székely Brigádról? (…) Az orosz hordáktól elnyo-mott nép pincéiben húztameg magát, míg tartott a fer-geteg és ottan könyörgött re-megő szívvel fegyvereinkgyőzelméért és midőn a mifegyvereinkre szállt alá a di-adal fénye, lélekszakadva ro-hant szabad templomába,hogy az Örökigazság színeelőtt háláját lerója. (…) Ne fél-jetek fiaitokkal az Isten magaharcol! 62-ősök, 82-ősök! Ti-roli vadászok! Mit adjon ahaza nektek jutalmul véretekhullásáért? Legyen a jutaloma hazaszeretet, a királyhűség,a hála, a büszkeség könnye,hogy enyhítse azoknak ál-mát, akik sorainkból elestekés elfognak esni! B…nál pity-mallott föl a hajnal a Székelybrigádra. Két napig harcoltott rettentő vad csatát az el-lenség gránát, srapnell és go-lyózáporában s a másodiknap délutánján megingott azellen. Egy része megadta ma-gát, a másik futásnak eredt.B… falai közt már fényesenragyog a hős brigád napja! 

Nemes Gyula

Mai lapszámunkban folytatjuk az első világháborút bemutató sorozatunk, ezúttal
a nagyobb csatákat ismertetve a szakirodalmon és a korabeli helyi sajtón keresz-
tül. Itt csak azokról teszünk említést, amelyekben az osztrák-magyar császári és
királyi hadsereg is kivette a részét. 

Ilyés Andor százados az orosz fronton, katonáival



A szavazatok véglegesmegszámlálása után meg-tudtuk, hogy Florea42,95%-kal (azaz 27.262szavazattal) nyerte el atisztséget, aki 1705 vokssalszerzett többet a magyarpolitikai alakulatok által tá-mogatott Soósnál. A függet-len jelöltként megméret-kező Soós a voksok40,24%-át tudhatta magá-énak, ez abszolút számok-ban 25.557 szavazatot je-lent. Dan-Sorin Maşca, aSzabad Emberek Pártjának(POL) jelöltje 9,27%-ot,5.882 szavazatot szerzett,valamint a szociáldemok-rata párt színeiben megmé-retkező Sergiu Papuc a vok-sok 4,64%-át, azaz 2.942szavazatot tudhatott magá-énak. A volt alpolgármester,Ionela Claudia Ciotlăuş(ALDE) mindössze 1,98%-ot, azaz 1257 voksot nyertel, és Nicolae Nicodim Ma-tei, a Basescu-féle NépiMozgalom Pártjának jelölt-jére 588-an szavaztak, amiaz összvoksok 0,93%-a. A marosvásárhelyi ta-nácsba a szavazatok vissza-osztása után négy politikaialakulat juttatott be képvi-selőket: az RMDSZ 10 man-dátumot szerzett (ezt24.142 listájukra leadottszavazattal), a PNL 6 man-dátummal (13.362 voks)vesz részt a helyi tanácsban,amelyből egyet a visszaosz-tás után szerzett meg. APSD 4 képviselőjét juttattabe az önkormányzatba (ez

10.616 szavazat). A SzabadEmberek Pártja hárommandátumot szerzett, ami-ből egyet a visszaosztásután kapott meg, egyébként6694-en szavaztak a DanMasca neve által fémjelzettpolitikai alakulat tanácsosilistájára. 
A városi tanács tagjai

RMDSZ: Peti András, No-vák Csaba Zoltán, MagyaryElőd, Szászgáspár Barna-bás, Csíki Zsolt, Bakos Le-vente, Bakó Szabolcs, FuróJudith, Mózes Levente, Ko-vács Lajos.
PNL: Marius Pascan, Ho-ratiu Suciu, Dumitru Matei,Benedek Theodora, VasileMiculi, Pavel Dumitru.
POL: Radu Balas, Her-mann Mark Christian, GyőrfiJúlia.A helyhatósági választá-sok részvételi aránya a vá-rosban 51,2% volt. A pol-gármesterjelöltekre leadottszavazatok száma 63 468,és 1727 érvénytelen szava-zat. A tanácsosjelölti listák63 039 szavazatot kaptak,és 2153 érvénytelen szava-zócédulát számoltak össze. A megyében 250.372-anmentek el szavazni a485.681, állandó választóinévjegyzékben szereplőszemélyből. A Maros me-gyei tanács 35 tagból áll,amelybe 15 RMDSZ-es kép-viselő, 10 PSD-s és 10 PNL-s tanácsos jutott be. 

Pál Piroska
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Várdi Lázár iskolái  
Az újdondász olyan ember,

aki semmihez sem ért, de ké-
pes elhitetni, hogy mégis –
szokta mondani, amikor új-
ságírósága néha szóba került.
Botcsinálta hírlapírónak tar-
totta magát, tudta: ha nincs
az 1989-es rendszerváltás
utáni időszak médiabummja,
a hirtelen támadt újságíróhi-
ány, talán soha nem kerül a
sajtóba. Igaz, a rendszerváltás
előtt ennél alantasabb mun-
kát elképzelni sem tudott.
Megvetette a pártirányítás
alatt működő sajtóban dol-
gozó médiamunkásokat, ol-
csó propagandistáknak tar-
totta őket. Ebből következően
még lehetőségként sem for-
dult meg fejében, hogy esetleg
újságíró lehetne. Tudta, sem
felkészültsége, sem kapcsola-
tai alapján nem lehetett volna
esélye erre. 

„Önérzetes ember nem tűri,
hogy felesleges dolgokkal
tömjék a fejét” – szokta idézni
egyik kedvenc íróját, Vári At-
tilát, amikor valaki az iránt

érdeklődött, miért is nem foly-
tatta a tanulmányait. Akko-
riban, a nyolcvanas években,
semmi sem foglalkoztatta ke-
vésbé, mint az egyetemi ta-
nulmányok. Nyílt szemmel
járt-kelt az életben, ismerte a
társadalmi viszonyokat, nem
kért semmiből, aminek köze
volt az akkori rendszerhez.

Sokáig abban a hitben rin-
gatta magát, hogy a túlélés
egyetlen járható útja, ha meg-
próbál kilépni a társadalom-
ból. Úgy gondolta, ha ő nem
kér semmit a sokoldalúan fej-
lettől, akkor cserébe az is bé-
kén hagyja. Hát nem hagyta.
Efelől először akkor győződ-
hetett meg, amikor a nyolc-
vanas évek elején a Szent
Anna-tóról – sok társával
együtt – begyűjtötték a szeku
emberei.   

Arra, hogy mégiscsak hi-

ányzik az a biztos fundámen-
tum, amit a rendszeres tanu-
lás, a komoly műveltség biz-
tosíthatott volna, csak később,
újságíróként döbbent rá. Ol-
vasott továbbra is válogatás
nélkül mindent, amit a vélet-
len a kezébe sodort. Tudatá-
ban volt félműveltségének, s
próbálta kerülni az ebből
adódó esetleges kényelmetlen
helyzeteket. Nem baj, ha az
ember korlátolt, csak ismerje
a korlátait – vigasztalta ma-
gát, s nem szégyellte beval-
lani: irigyli a gondolat meg-
fogalmazóját. 

Újságíróként leginkább a
gerincességére volt büszke,
barátot és ellenséget egyaránt
szerzett általa. A szavakat is
tűrhetően rakta egymás
mellé. Ha igaz az Osváth
Ernő-i állítás, miszerint tehet-
séges az, aki többet tud, mint
amennyit tanult, akkor két-
ségtelenül tehetségesnek bi-
zonyult.   

Szentgyörgyi László

KRÓNIKA

| TÁRSADALOM | / 5. /

Dorin Florea független, a Nemzeti Liberális Párt által támogatott polgármester-
jelölt ötödik mandátumát nyerte el Marosvásárhelyen, közel kétezer szavazattal
megelőzve Soós Zoltán független jelöltet.

Vásárhelyi választási eredmények számokban



Isten veled, Bálintitt-kastély?
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Nagyernye a hajdani Marosszék legészakibb faluja. Nevét az Ernyei nevű
főúri családtól kapta, mely család az Árpádháziak korában nagy szerepet
játszott, és István nevű tagja 1303-ban az ország nádoraként tevékenyke-
dett. Az ernyeiek a Nagy előnevet megkülönböztetésként használják, mivel
a koronkai völgyben létezett egy falucska, amelyik a Kisernye nevet vi-
selte. Nagyernye a pápai tizedjegyzék között szerepel, és 1334-ben papja
négy régi banálist fizetett, mely összeg a falu nagyságára utal… 

EmlékeztetőA tövisi báró Bálintitt csa-lád a XVI. század óta honos,Tövisről került Nagyer-nyébe, és kastélyát mindenbizonnyal a késői barokkmodorában építtette. NagyBálintot tartják a Bálintittcsalád alapítótagjának. Az őnevéből származik a Bálin-titt név – ahogy azt I. Lajoskirálynak 1349. évi okleveleemlíti. I. Lajos itáliai tábo-rozása alkalmával – aholNagy Bálint is mint hadve-

zér jelen volt, és a királyNagy Bálint nevét Bálin-tittra változtatta és báró-ságra emelte. 
Feltételezhető, 
hogy a barokk kastélyt
szimmetrikus elrendezé-
sűnek terveztékAz eredetileg U-alaprajzúkastély főhomlokzati hosz-szán, a bal kéz felőli sarkotemeletesnek építették ki, ésaz emeleten a rizalit tenge-lyében egy öntöttvas konzo-

los erkély is készült, amely-nek ajtónyílását később át-alakították ablakká. Keresztes Gyula szakvé-leményezése szerint a fő-homlokzat ablaknyílásainakelrendezése nem szimmet-rikus. A két dór oszlopos fe-dett veranda, amelyről akastély főbejárata nyílott, aszimmetriatengelyből kie-sett a későbbi toldás és ahomlokzat-átalakítások so-rán. Feltételezhető, hogy a ba-rokk kastélyt szimmetrikuselrendezésűnek tervezték,de a jobb oldali emeletes ri-zalitról lemondtak. Erre en-ged következtetni az OrbánBalázs könyvében lévő lát-kép is. Szokatlannak tekinthetőaz ikerablak formákat ösz-szefogó, két ablak széles-ségű szemöldökpárkány ki-alakítása. Az eredeti ablaknyílásokformája az átalakítási nyo-mok szerint félkörívekkelkészült, de erre engednekkövetkeztetni az oldalhom-lokzat félköríves, úgyneve-zett vakablakai is. A hosszhomlokzatokatfőpárkány, az ablakkerete-ket könyöklő és szemöldök-párkányok díszítik. Az er-kélyt tartó vaskonzolokat azátalakításkor nem szedtékki a falazatból. 
A kastély és 
ennek tartozékaiA kastély berendezésenem volt fényűző. Kiemel-ten fontos tudni még azt is,hogy a már említett könyv-tára őrizte a XVI. századi ki-váló magyar humanista, Ko-vacsóczi Farkas kancellár

levéltárát is. Röviden még azt is megkell említenünk, hogy báróBálintitt József irodalmi te-vékenységet is kifejtett, és1869-ben Költeményekcímmel kötetet adott ki akor német, francia és angolköltőinek, válogatott és ál-tala lefordított verseiből,melyek közé a saját verseitis besorolta.
A földbirtokos 
Bálintitt György 
öngyilkosságot 
követ elA Bálintitt családnak az1910-es években több bir-toka volt a Maros terén; voltNagyernyében, Jobbágyfal-ván és Kebelén is, továbbábirtokrésze volt Marosszent-györgyön is. Az ernyei birtok nagyob-bik része a Maros mellett, aVárheggyel szemben terültel ezerhatszáz katasztrálisholdon. A birtokot Bálintitt Györgyvezette, aki a koronkai grófTholdalagi Ilát jegyezte el kéthéttel az esküvő után azon-ban, ismeretlen okból fejbelőtte magát. 
Isteni panorámaA Várhegy kilátópont,ahonnan a Maros menténmindkét irányba messze el-látni. A táj szépségét OrbánBalázs az alábbi mondatok-kal ecseteli:„… az innen feltáruló ki-látás oly elragadóan szép,hogy annak rövid körvona-lazódását el nem mulaszt-hatom. Közvetlen a hegyfokalatt… a Marosnak rohan-nak le haragosan höm-

pölygő hullámai… hosszanelnyúló fényszalagján a tu-tajok százai siklanak le, túlrajta gondosan művelt ter-mékeny térség terül el, tar-kázva szép berkekkel…Odább szépen sorozott fa-luk: Gernyeszeg, Sarenberk,a büszkén fekvő Ernye, Sz.-György és Vásárhely, melyinnen nézve egy tekintélyesnagy város csalékony képétmutatja; közelben Udvar-falva, Szent-Anna, s a Hosz-szufalun alól a Maros gyö-nyörű tere le egészenKerelő-Szent-Pálig, dombonálló sírkápolnájának tornyaiott ragyognak a nyugati lát-határ végpontján. És a milyidylien szép e tér – melynekfelékesítésére ember és ter-mészet kezet fogott – éppenoly nagyszerű e táj kerete, ,mert ott a Marosvölgy szőlőés erdő koszorúzta lankásbérczei felett felötlenek aSzékelyföld közepét átszelőroppant trachyt-tömegneknagyszerű havasai, azok atávolban kéklő büszke or-mok… melynek végpontjánez isteni panoráma zárkö-véül az Istenszéke tömbösülfel…”.
Várhegyen a névadó kö-
zépkori váron kívül haj-
danán két kastély is álltAhogyan az dr. Fekete Al-bert közléséből kiderül, arégebbit a XVIII. századbanépíttette Keresztes József,Küküllő vármegye főispánja,és egy 1736-os összeírásszerint „…jó móddal…”.Ez azonban a XIX. századelején romossá vált, ésanyagából épült a Gáti-ud-varház. A hajdani várfok lá-bánál a XIX. század végi ro-
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Június 17-19.
Weekend / Hét Fák
Marosvásárhely

a belépés díjtalan

manticizmus szellemében isépült egy Teleki-kastély,mely körül nagy méretűpark terült el. A kastélyt fe-nyő-, tölgyallékkal szegélye-zett íves úton lehetett meg-közelíteni. Bözödi György, egyetemikönyvtári segédőr 1945. ja-nuár huszonkettedikén keltés az Erdélyi Múzeum Egye-sület számára címzett jelen-tésben írja, hogy a gernye-szegi mellett „…futólagmegtekintettem a nagyer-nyei és sárpataki kastélyo-kat is… a parkok fiáit min-denhol irtani kezdtek…”. A jelentés sajnos az idő-szakra Erdély-szerte jel-lemző állapotokat szemlél-tet.

A nagyernyei IstenházaA templom méreteiről ésépítészeti kialakításáról írá-sos adat nem maradt. A re-formáció után előbb a refor-mátusok, majd azunitáriusok tulajdonába ju-tott. 1729-ben a jezsuitákmissziós munkája nyománvisszakerült a katolikusok-hoz. 1904-re a templom na-gyon megviselt állapotbakerült, ekkor a katolikusokújat építettek az eredeti he-lyében.
Összeállította:

Nagy-Bodó TiborRégi és MOSTANI képek:
Nagy-Bodó Szilárd
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EURO 2016: VisszanézőA labdarúgó-Európa-bajnokság azEurópai Labdarúgó-szövetség (UEFA)szervezésében négyévente megren-dezésre kerülő, az UEFA-tagországokférfi labdarúgó-válogatottjai számárakiírt labdarúgótorna, az európai lab-darúgás és egyben az UEFA legfonto-sabb eseménye. Az elsőt 1960-banrendezték Európai Nemzetek Kupájanéven, 1968-ban változott az elneve-zés labdarúgó-Európa-bajnokságra.1976-ig mindössze a legjobb 4 csapatvett részt a tornán, majd a résztvevőkszámát 1980-ban 8-ra, 1996-ban 16-ra növelték. 2008-ban az UEFA arrólhatározott, hogy 2016-ban 24 csapatvehet részt az Eb-n, és 51 mérkőzéstrendeznek. Ha folytatódik ez a ten-dencia, 2036-ra már 54 csapatos leszaz Eb, és két évig fog tartani.A részt vevő csapatokat minden al-kalommal selejtezők során választot-ták ki. Az elsőt 1960-ban a Szovjetu-nió nyerte. Három alkalommal anémet (kétszer NSZK-ként) és a spa-nyol válogatott diadalmaskodott; afranciák kétszer nyertek Eb-t. A cím-védés első ízben a spanyoloknak si-került 2012-ben. 2020-ra Michel Pla-tini (volt) UEFA-elnök új javaslattalállt elő: ne legyen kifejezetten házi -gazda ország, hanem az egyes mér-kőzések rendezési jogát különbözőországok egy-egy városa kapja meg,ergo nem kizárt, hogy lesz még a ligetistadionban Eb-döntő.A holnap kezdődő foci-Eb a 15. Eu-rópa-bajnokság lesz, melyet június10. és július 10. között Franciaország-ban rendeznek. A nyitómérkőzésnekés a döntőnek is a Stade de France,Franciaország nemzeti stadionja adotthont, amely Párizs északi részén,a (muszlimtanya) Saint-Denis város-

részben található. Több mint 80 000nézőnek biztosít ülőhelyet, ezzel Eu-rópa 8. legnagyobb stadionja. A fran-cia-román nyitómeccs kiemelt biz-tonsági kockázatú, a fogadóirodáknálerre is lehet tippelni: lesz terrortá-madás – 1, nem lesz terrortámadás –2, lesz is terrortámadás, meg nem is,azaz meghiúsított terrortámadás – X.
„Gólgetterek”Európa-bajnokságokon a legtöbbgólt Michel Platini lőtte, mintegy 9-et(ráadásul egyetlen tornán, az 1984-esen, ahol két mesterhármast is el-ért), őt követi Alan Shearer 7-tel. Hat-gólos Thierry Henry, Patrick Kluivert,Ruud van Nistelrooy, Nuno Gomes,Zlatan Ibrahimovic és Cristiano Ro-naldo, alias Cöröhét. Fejenként öt góltszerzett Milan Baros, Wayne Rooney,Fernando Torres, Zinédine Zidane,Jürgen Klinsmann, Marco van Bastenés Savo Milosevic.  A legtöbb gólt Németország sze-rezte (az NSZK jogutódjaként az1960–1988 közötti adatokkal együtt),összesen 65-öt, őket követi Hollandia57, Spanyolország 50, Franciaország49, Csehország (Csehszlovákia jogu-tódjaként az 1960–1992 közötti ada-tokkal együtt) és Portugália 40-40,valamint Anglia 36 góllal.Az ezt megelőzően négy Eb-n(1984, 1996, 2000, 2008) részt vevőRománia nyolcgólos (az egyiket Bö-löni rúgta az 1984-es, szintén fran-ciaországi tornán a spanyoloknak; acsoportmérkőzés 1-1-re végződött,de utána ki is pottyantak, mert azNSZK-tól és Portugáliától is kikaptak2-1-re, illetve 1-0-ra), míg az eddigmindösszesen két tornán (1964,1972) szereplő Magyarország ötszörtalált a kapuba.
Újítások, érdekességek

► Alkalmazni fogják a gólvonal-technológiát, de ez nem váltja ki azalapvonali asszisztensek feladatkörét.Az alapvonali játékvezetők elsődlegesdolga a tizenhatoson belül történőesemények kontrollálása, ami sok szi-tuációban nem is egyeztethető összea gólvonal figyelésével. De az se kizárt,hogy vonalbírók helyett kaméleono-kat vetnek be, amelyek képesek egyikszemükkel a kapu előtt zajló játékot,a másikkal a gólvonalat sasolni, szi-multán. Mivel beszélni nem tudnak,a szabálytalanságot szín változtatássaljeleznék

► A történelem során többszörelőfordult, hogy egy játékos az elő-döntőben kapta meg az automatiku-san egymérkőzéses eltiltással járómásodik sárga lapot, így nem játsz-hatott a fináléban. Most a negyeddön-tők után törlik a sárgákat, így az elő-döntőben tiszta lappal, azaz lap nélkülindulnak a futballisták
►Minden idők legnagyobb érdek-lődéssel kísért kontinensviadalára ké-szül Európa. Az UEFA összesen nyolc-milliárd tévénézővel számol,mivelhogy több mint 200 országbanvásárolták meg az esemény közvetí-tési jogait (Annyian éppen még nemvagyunk, biztos úgy jött ki nekik, hogyösszeadták az 51 mérkőzés várhatónézőszámát.)
►Kiemelt figyelmet kap a bizton-ság. Nemcsak a válogatott mellett leszfolyamatos a rendőri jelenlét, hanema hivatalos, a helyszínek belvárosai-ban kialakított szurkolói zónák biz-tosítása is része a biztonsági intézke-déseknek. A csapatok és a nézőképségére európai sporteseményeneddig példátlan méretű hadseregügyel majd: 42 ezer rendőr, 30 ezercsendőr, 5 ezer tűzoltó, aknakeresőés tűzszerész, 10 ezer katona és 13ezer, magáncégektől szerződtetettbiztonsági őr. Hacsak nem csempész-tek robbanórakétákat hónapokkal ez-előtt a rosszaságok az Eiffel-toronyalá, hogy majd a nyitómeccsen belő-jék a Stade de France gyepére, akkorkurva nehéz dolguk lesz bármit islépni

„A pénz forgatja 
a Föld kerekét…”De nemcsak azt, a focilabdát is:mind a 24 csapat egyenként nyolc-millió euró részvételi díjat kap(ott)az UEFA-tól, startból. A csoportmér-kőzésekért járó prémiumok: egymil-lió minden győzelemért, ötszázezerminden döntetlenért, majd ezt köve-tően mélyebben a zsebükbe nyúlnak

uefáék: a nyolcaddöntőkbe jutó 16csapat mindegyike még másfél millátfaszol, a negyeddöntőért további 2,5millió, az elődöntőkért még 4 milliódukál. Az ezüstérmes díjazása 5 mil-lió, a győztes válogatott öltözőjébe 8milliót lapátolnak be. Vagyis az a csa-pat, amelyik úgy nyeri meg a tornát,hogy előzőleg minden csoportmecs-csét is, mintegy 27 millió eurót rug-doshat össze magának! Ám ne irigykedjünk, mert egy kisbefektetéssel és rengeteg szerencsé-vel mi is nagyot kaszálhatunk. Már-mint a fogadóirodáknál, ahol a lege-sélyesebbnek tartott franciaválogatott végső győzelme esetén há-romszoros pénzt tolnak elénk, a né-metekre négyszerest, a spanyolokraötszöröst, viszont ez csak akkor buli,ha nagyobb összeggel fogadunk. Mertszáz lej megtriplázásával még nemvagyunk beljebb, ahogy ezer lej meg-négyszerezésével se kezdhetünk újéletet, max megadhatjuk a régi adós-ságainkat. Annál érdemesebb viszont Romá-niára vagy Magyarországra fogadni,akik sereghajtók a sansz-listán: a ro-mánok tornagyőzelme 150szeres, amagyaroké 250szeres lóvét ér! (Ez azutsóelőtti-előtti és az utsóelőtti helyaz odds-táblázatban, mögöttünk márcsak Albániának ég a pofája, 300asszorzóval.) Megéri tehát feldobni100-100 lejt Magyarországra és Ro-mániára; többet nem, de annyit min-denképpen, hiszen 15 000 vagy25 000 lej landol a mázlis markunk-ban, ha valamelyikük meg találjanyerni. Már csak azért is, mert a2004-es Eb kezdete előtt a görögökálltak az utolsó helyen a fogadóiro-dáknál, 500as óccal – aztán szépenmegnyerték. Azaz nem szépen, ha-nem rettenetesen uncsi antifutballal,de megnyerték.Hajrá Magyarország! És hajrá Ro-mánia!
Molnár Tibor

Claudiu Maior, a pol-gármester személyi taná-csadója jelen volt 2016.június 7-én, kedden  a Je-genyesor utcában, ahol aCitadin Prest Rt. szakem-berei új aszfaltrétegetfektetnek le. "Igéretünk

szerint folytatjuk a mun-kálatokat. Ez nem a vá-lasztási kampány része,és a jóhiszemű polgároktudják ezt. A mai nap fo-lyamán végeznek a csa-patok a Jegenyesorutcában. A befektetéshez

szükséges összeg a helyiköltségvetésből szárma-zik.",- nyilatkozta ClaudiuMaior, a polgármesterszemélyi tanácsadója.
A polgármesteri 

hivatal sajtóirodája

Leaszfaltozták a Jegenyesor utcát



Álláspont. Ott állt az egy-
szerű román rendőr, és ko-
mótosan húzta lefelé a
zászlórúdról a székely lo-
bogót Csíkszereda főterén.A szájában eközben egyméretes „csungán” kérőd-zött – látszólag – élvezettel.Igen, egy nagydarab csunga– ahogy főleg a Kárpátokontúli és a bukaresti románszlengben a rágógumit ne-vezik, annak eredeti angol(chewing gum), de románo-sított – általam meg magya-rul fonetikusan leírt válto-zatában. Szóval ottkérődzött az istenadta, mi-közben körbevette harmincszékely. Igen, harminc.Ennyi székely gyűlt összepéntek délután, hogy anemzeti összetartozásnapja alkalmából részt ve-gyen a székely zászló újbólifelvonásán a hargitai me-gyeszékhely Szabadság te-rén. A zászló – amelyet acsíkszeredai Erdélyi Ma-gyar Néppárt (EMNP) ésErdélyi Magyar Nemzeti Ta-nács kezdeményezésére he-lyeztek ki évekkel ezelőtt –régi helyén jelenleg a Már-ton Áron-szoborcsoport ta-lálható. Ezért a zászlórúd-

nak a tér másik oldalán ta-láltak új helyet az EMNPkezdeményezésére.Igen ám, de a néppárt ál-tal a nemzeti összetartozásnapja alkalmából előzőlegmeghirdetett ünnepélyeszászlófelvonás elmaradt,Csíkszereda polgármesterihivatala ugyanis nem bo-csátott ki engedélyt közte-rületi rendezvényre. Az ösz-szegyűltekkel ezt közöltékis, akik ennek ellenére ahelyszínen maradtak. TőkeErvin, az EMNP csíkszéki el-nöke ezért – mellőzve azünnepi beszédeket vagybármiféle hivatalos felszó-lalást – péntek délutánnégykor felvonta a zászlót.Rágógumis „emberünk”ilyen előzmények után vé-gezte el feladatát, miközbena harminc székely – becsü-letükre legyen mondva –hangos pfújolással ellenke-zett és fejezte ki nemtetszé-sét. Hiába, a lobogót azegyenruhás elkobozta, sösszehajtogatására talánmég annyi figyelmet semszentelt, mint egy konyha-ruháéra.Történt mindez a Cea-usescutól szabad és mentes

Romániában, Trianon év-fordulóján, két nappal aminden erdélyi magyar szá-mára sorsdöntő önkor-mányzati választások előtt.Harminc csíkszeredai em-ber védte a székely becsü-letet… S akkor még a pol-gármesteri hivatalelutasítását a közterületirendezvény megtartásáranem is említettem… Sőt,már nem is minősítem.Innen érdemes viszontugrani egy nagyot Marosvá-sárhelyre. Amiért mindenmagyar szíve meg kellene,hogy dobbanjon – főleg ön-kormányzati választásokidején, s ahogyan vártuk eztmost vasárnap is. Mert azeddig Csíkszeredából felvá-zoltak is csak azt segítikmegérteni, hogy miért nemsikerült visszaszerezni ez-úttal sem a hajdan volt szé-kely fővárost. Mert nem si-került, nagyon nem.Ráadásul valami hasonlómiatt nem, ahogyan Csík-szeredában is csak harmincember állt a lobogó alá. Amimiatt a rágógumis arrogan-cia győzedelmeskedhetetthétszázezer székely ésszimbóluma fölött.

Pillanatnyilag két ma-gyarázat szolgál Marosvá-sárhely újbóli elestére: mármegint nem voltunk elegen,no és a választási csalás.Soós Zoltán, akinek abbólkiindulva is hatalmas fö-lénnyel kellett volna győze-delmeskednie Dorin Floreajelenlegi polgármester és arománságot megosztó többiellenfele felett, hogy ő volta város összmagyarságánakezúttal pártok fölött álló je-löltje, ezerötszáz szavazat-tal veszítette el a választást.A magyar jelölt ugyan Flo-reáék párhuzamos szava-zatszámlálási eredményei-nek ismeretében elismertevereségét, tegnap a Tran-sindex.ro hírportál arról tu-dósított, hogy mivel alaposa gyanú a választási csa-lásra, gyűjti a bizonyítéko-kat, és bűnvádi feljelentéstkészül tenni a magyar jelöltkampánystábja. Erre vi-szont ugye csak azt a köz-helyet érdemes elsütni,hogy a remény hal megutoljára…Mert igen, a tények márszombaton magukért be-széltek. Soós Zoltán már ak-kor arra figyelmeztette a

választókat, hogy Marosvá-sárhelyen csalásra készül-nek. Közleményében arrahívta fel a figyelmet, hogy„Romániában egyedül Ma-ros megyében hatvanezerszavazólappal kevesebb ér-kezett a szavazókörzetekbe,mint amennyit a törvényelőír. A hiányzó szavazóla-pok jelentős része a maros-vásárhelyi körzetekbe nemérkezett meg. A csendőrségezeket a körzeteket lezárta,a helyi bizottságok tagjainem hagyhatják el a hely-színeket”. Fennállt a gyanú,hogy a hiányzó szavazóla-pokat csalásra akarják fel-használni. „Annyian kelllennünk, amennyit nemtudnak elcsalni!” – üzentekétségbeesetten a jelölt.A jelek szerint legalábbezerötszáz magyar nemhallgatott rá. Csíkszeredá-ban harminc székely védtea zászlót.Tűzzel, vassal kergetnémmost az első számmiszti-kust, aki képes lenne össze-függést teremteni a kétszám és a román rendfenn-tartó erők hatékonysága kö-zött.
Kristály Lehel
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Rágógumis arrogancia

Úgy tűnik, Brüsszelben
számon tartják, hogy ki ci-
gány és ki nem. Az EurópaiBizottság kötelezettségsze-gési eljárást indított Ma-gyarország ellen a cigánygyerekek iskolai szegregá-ciója miatt. Felszólították akormányt, hogy hozza össz-hangba az egyenlő bánás-módra és az oktatásra vo-natkozó jogszabályait,va la mint oktatáspolitikájá-nak gyakorlati végrehajtásáta faji egyenlőségről szólóuniós irányelvvel, amelytiltja a faji vagy etnikai alapúoktatási diszkriminációt.A bizottság több szem-pontból is aggályosnak ta-lálja a magyar jogszabályo-kat és igazgatásigyakorlatot, amelyek követ-keztében – megállapításaszerint – a cigány gyer-mekek aránytalanul magasszámban járnak szellemi fo-gyatékos tanulóknak szántspeciális iskolákba, vala-mint jelentős hányadukvesz részt elkülönített okta-tásban a többségi iskolákonbelül.Ez a kötelezettségszegésieljárás valójában a Huszár-telepi iskola ügye miatt pat-

tant ki. Hogy jobban meg-értsük, miről is van szó,idézzük fel az egy évvel ez-előtti pert.A nyíregyházi Huszár-te-lepen található a Sója Mik-lós Görögkatolikus Óvoda ésÁltalános Iskola, mely intéz-ménybe javarészt a környé-ken élő cigányok járatjákgyermekeiket. Az iskolábankitűnő körülmények közöttszínvonalas munka zajlik, apedagógusok szeretettelfordulnak a diákok felé, akikezt érzik és szívesen is jár-nak ide, a szülők közül pedigegyre nagyobb számbanakarják ide beíratni gyerme-keiket.Soros György által pén-zelt jogvédők (Esélyt a Hát-rányos Helyzetű Gyerekek-nek Alapítvány – CFCF)mégis perbe fogták a nyír-egyházi önkormányzatot ésa görög katolikus egyházat,szegregációval vádolva őket.Be akarták záratni az intéz-ményt, és kötelezni arra acsaládokat, hogy másik ésegyben messzebb találhatóiskolába vigyék gyermekei-ket.Jogvédelem helyett jog-fosztás, hiszen a szülők sza-bad iskolaválasztását

akarták korlátozni. Ráadá-sul a másik iskola a távolságmiatt további több ezer fo-rintos kiadást róna havontaa mélyszegénységben élőcsaládokra. A „jogvédőket”senki sem hívta a faluból,sőt az első per kezdetekortöbb mint kétszáz szülő írtalá petíciót az iskola felszá-molása ellen. Persze ne cso-dálkozzunk a jogvédőkön,elnökük Mohácsi Erzsébetjelenleg Londonban él, on-nan akarja jobban tudni,hogy mi jó a Huszár-telepi-eknek. Nem mellesleg azSZDSZ-es Mohácsi Viktóriatestvéréről van szó, aki atöbb milliárdos roma felzár-kóztatási program kereteinbelül csak a jogaikkal be-szélte tele a cigányok fejét,valódi segítséget sosemnyújtott nekik.Első- és másodfokon a bí-róság a jogvédőknek adottigazat, aztán a Kúria alapta-lannak ítélte a görög katoli-kus iskolával szembeniszegregációs vádat, hiszena szülők szabadon választ-hattak iskolát, az intézménypedig bárkit felvett, szárma-zástól függetlenül.Soros György „jogvédői”

azonban nem nyugodtak, ésbeperelték hazánkat az Eu-rópai Bizottságnál, amelymost két hónapot adott Ma-gyarországnak, hogy kielé-gítő választ adjon megkere-sésükre, különben továbbieljárások következnek.Az,hogy mi tenne jót ezekkel acigány családokkal, valójá-ban nem érdekli Sorost éspénzelt embereit. Mi ér-telme van az integrációterőltetni cigányok lakta vi-dékeken? Miért kellene ki-szakítani bárkit is saját kör-nyezetéből az integrációnevében? A józsefvárosi ne-héz sorsú gyerekeket semíratják a rózsadombi újgaz-dagok közé. Divatos ruhák,rántott húsos szendvics,üdítő, különtanárok, edzé-sek egész sora, amit tapasz-talhatnak a gyerekek ilyen-kor. Integráció helyettkisebbségi komplexus ala-kul csak ki.A cigányok felemelésétnem az iskolai integrációfogja megoldani. Sokkal in-kább az olyan intézmények,mint a Huszár-telepi görögkatolikus iskola, ahol a ne-velők tiszteletnek és szere-tetnek örvendenek. Ők le-

hetnek képesek megértetnivelük, hogy a felemelkedésa cigányok érdeke elsősor-ban, hogy nekik lesz jó, hatanulnak, ha szakmát sze-reznek.Egész egyszerűen a cigá-nyok érdekeit nem szolgál-ják sem a „jogvédők”, semaz Európai Bizottság. A kö-telezettségszegési eljárás vi-szont annál jobban jön So-ros Györgynek ésBrüsszelnek. Mi ez, ha nemtámadás Magyarország el-len?De az ügy más kérdéstis fölvet. Hogyan lehetségesaz, hogy határon túli nem-zettársainkat nap mint naphátrányos megkülönbözte-tés, jogfosztás éri, mire azunió tétlen, mondván a ki-sebbségek ügye a tagálla-mok hatáskörébe tartozik.Ha az őshonos magyarságügyével nem foglalkozhat-nak, akkor a magyarországicigány kisebbség dolgábanmilyen alapon intézkednek?Egyáltalán, miért szekál-hat még bennünket, ez azEurópai Bizottságnak neve-zett, Juncker által vezetettdilettáns bürokrata gyüle-kezet?
Märle Tamás

Soros próbálkozik



Középmezőnyben végzett
110 versenyző közül

– Napokkal korábban Lon-
donban vettél részt a Masters
úszó EB-n. Milyen eredményt
értél el, s milyen volt a rendez-
vény?– A versenyre való beirat-kozás előtt részidőket kellettúsznunk, akik ezt sikeresenmegtették, azok vehettekrészt a megmérettetésen, így110 versenyző állt a start-kőre. Mind a három úszás-nemben a középmezőnybenvégeztem, ami jó eredményvolt számomra. Amúgy azösszes kategóriában számosország mintegy 10 000 jól fel-készült versenyzője volt jelen,de ugyanott a műugrók ésszinkronúszók versenyére issor került.
Veterán, 
de nem „öreglány”

– A futballban meg a kézi-
labdában is vannak öregfiúk,
öreglányok. Az úszásban te ve-
terán vagy. Ezt hogyan értsük?– 25 éves kortól léphet beegy versenyző a Masters ka-tegóriába, ezért is nem érzemmagam még idősnek, emel-lett ötévenként vannak a ka-tegóriák: 25–29, 30–34, 35–39 stb., viszont a maximumkorhatár a 90–95-ös korcso-port volt. Két évvel korábban,amikor Montreálban vettemrészt a FINNA Masters Világ-bajnokságon, ott 90 év felettihölgyek is részt vettek a ver-senyen, ahol egy bíró a toló-kocsiból segítette fel a ver-senyzőt a vízbe, amelyhátúszva tette meg a távot.Londonban viszont az utolsókategória a 85–89 éves kor-határ volt. Mindezek mellettmegható volt az Eb-n, hogy a85–89 éves férfiak korosz-tályban az első futam felállt astartkőre, majd a bírók felse-gítették a bácsit, aztán min-denki állva tapsolt neki. Ezegy életlecke volt a javából!
Egykori edzője 
a jelenlegi kollegája

– Kinek a tanácsára vettél
részt a versenyen?– 1981–1993 között ver-

senyszerűen úsztam 12 évig,aztán abbahagytam, majd2010-ben, 35 évesen fogtamneki újra és ugyanakkor ver-senyezni is. Korábban beje-löltem a világhálón az egyikvolt hajdani úszótársam, akitgyerekkoromban csodáltamés mindig felnéztem rá. ŐtSzigyártó-Nicolescu Andreá-nak hívják, ő egy nagybányaiúszólány, aki jelenleg SanFranciscóban él. Időközbentudomást szerzett az én ak-tivitásomról, majd 2013szeptemberében megkér-dezte tőlem, hogy részt ven-nék-e a montreáli világverse-nyen. Én meglepődtem, majdedzőtársamnak, egykori ed-zőmnek, Peteley Attilánakmindezt elújságoltam. Őhosszasan a szemembe né-zett, majd ennyit mondott:„na, vetkőzz le és irány a vízbeedzeni!”. Aztán 2014-ben énis részt vettem a montreáliveterán úszó világbajnoksá-gon. 
– Két rövid gyorsúszásnem

után miért választottad a 800
méteres számot is az Eb-n?
Nem volt fárasztó ez szá-
modra?– Valóban arra a távra valórészvétel is kellő fizikai felké-szülést igényelt. A vb-re job-ban fel sikerült készülnöm,mint az Eb-re. Annak idejénPeteley tanár úr nem igazánengedte a hosszú távok leú-szását, ezért most kiélem agyerekkori hiányosságom.Amikor megnyitották a je-lentkezési listát, 24 óra múlvabe is zárták, így nagyon sokanfellebbeztek, majd újra meg-nyitották. Így csak a másodikkörben sikerült beneveznem,de már rövid időm volt a fel-készülésre.
Szeghalmi a nagybányai
Gold Star leigazolt 
veterán úszója

– Neked inkább tapaszta-
latszerzés volt, hogy részt vet-
tél a két világméretű rendez-
vényen?– Az is, de számomra ezlelki elégtétel volt, hogyugyanazzal az együttessel,amellyel Montreálban is vol-tam, az Európa-bajnokságon

is részt vehettem. Tudniillikén többedmagammal a nagy-bányai Gold Star veteránúszóklub versenyzője vagyok(csapattársaim Szigyártó-Ni-colescu Andrea, Kovács AnnaDélia, Hauptricht Peride Te-odora, Ligia Medrea és mégsokan mások), a klub a ro-mán szakszövetségnél is be-jegyzett egyesület. Mind-amellett, hogy a jelenlegieredményeimmel nem vol-tam teljes mértékben meg-elégedve, de boldog voltam,hogy egy marosvásárhelyiúszólánnyal, Lőrincz Imolávaltalálkozhattam, aki Németor-szág színeiben versenyzik.Vele több mint 20 éve nemtalálkoztam, viszont a lányaita vakációk során úszni taní-tom. Imola egyébként rekor-dokat úszott gyerekkorunk-ban 50 méteresmellúszásban, ahol hosszúideig veretlen volt.  
– Térjünk egy kicsit a sport-

pályafutásod első időszakára.
Miért hagytad abba 18 évesen
az úszást?– Azért hagytam akkorabba, mert 18 éves koromigúszhattam a sportiskolánál,aztán egyetemre mentem. Énmindig edző szerettem volnalenni, sportegyetemet vé-gezni, csak akkor édesapám,Fazakas Árpád nem engedett.Azzal érvelt, hogy lány lé-temre nagyon nehéz leszmajd érvényesülni. Így elő-ször elvégeztem a mened-zser-marketing egyetemet,majd közgazdasági okleveletszereztem, egy ideig dolgoz-tam is hasonló közegben, az-tán idővel elvégeztem asportegyetemet is. 2009-benkerültem újra az úszás von-záskörébe Marosvásárhelyen,azóta is gyerekeket edzek, je-lenleg a helyi ISK és TorpiSportklub színeiben.
Büszke édesapjára, 
Fazakas Árpádra

– Mint köztudott, családod-
ban sokan szegődtek a sport
mellé, hiszen édesapád is él-
vonalbeli, helyi szinten elis-
mert labdarúgó volt, a férjed,
László is egykoron futballo-
zott, jelenleg is amatőr szinten

atlétizál. Lányotok, Krisztina
jelenleg az egyik legtehetsé-
gesebb vízilabdázó Romániá-
ban. Édesapád támogatott
hajdanán, amikor a sport bű-
völetébe kerültél? – Igen, mindig, de most egyérdekes sztorit mesélek elvele kapcsolatosan: engemAndrea Kingának hívnak,édesanyám az Andrea nevetakarta, édesapám pedig aKingát, így lettem mind akettő. De tulajdonképpenazért lettem Andrea, mert ab-ban az időszakban volt egyGyarmati Andrea nevezetű,híres magyarországi úszó-lány, akit szimpatizált édes-anyám, ezért akarta az And-rea nevet, pedig ezt soha nemismerték be... De büszke va-gyok arra, hogy édesapámFazakas Árpád, az egykori is-mert marosvásárhelyi futbal-lista, viszont örvendek, hogyengem inkább SzeghalmiAndreának, az úszóedzőnekismernek, habár a szűk barátikörömben tudják, hogy a Fazilánya vagyok. Amúgy a csa-ládom meg a közeli barátaimmindig és mindenben támo-gattak, amiért hálás vagyoknekik, viszont a nemzetköziversenyeken a helyi önkor-mányzat támogatását élve-zem. 
Lányának, Krisztinának
mutatott példát 
sikeresen

– Miért kezdted el újra az
úszást 2010-ben?

– Amikor újra elkezdtemúszni és versenyekre járni, alányomnak, Krisztinának sze-rettem volna példát adni,hogy a sport felé irányítsamőt is, hogy az anyaság meg amunka mellett is lehet mégsportolni, csak minderre időtkell szakítani. Úgy gondolom,nem csak a gyerekemnek, ha-nem a tanítványaimnak ésazok szüleinek is sikerült pél-dát mutatnom ezzel, mindeztcsak akarni kell. Bevallom,erős, határozott és elszánthölgy vagyok. 
Veterán korában több ér-
met nyert, mint egykoron

– Tudomásom szerint
1987-ben két ezüstérmet
nyertél, egyet a Kárpát-kupán,
a másodikat az országos baj-
nokságon, az ifi II-es korosz-
tályban, aztán nyertél egy
bronzot is azon évben a Kár-
pát-kupán, majd 1988-ban az
országos bajnokságon is, il-
letve 1989-ben kettőt még sze-
reztél a Kárpát-kupán és egy
az országos bajnokságon. Lá-
tom az érmeid megsokszoro-
zódtak az utóbbi években,
amióta újrakezdted az
úszást...– Igen, addig csak hat ér-mem volt, amit gyerekkéntnyertem, aztán számos érmetszereztem mint úszó és vízi-labdázó is. Aztán 2014-benvoltam a román veterán or-szágos bajnokságon is, aholnégy aranyérmet akaszthat-tak a nyakamba az 50 és 100
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Veterán úszó Európa-bajnokságon
vett részt Szeghalmi Andrea
A 41 éves marosvásárhelyi Szeghalmi Andrea, az ISK úszóedzője és a Torpi Sport-
klub alelnöke május 25-29. között Londonban, a Masters úszó Európa-bajnoksá-
gon vett részt, ahol a 40-44 évesek korosztályában, az 50 és 100 méteres
mellúszásban, emellett a 800 méteres gyorsúszásban versenyzett sikeresen.
Trandafir Norbert után ő az első marosvásárhelyi úszó, aki úszó világbajnoksá-
gon vett részt. Az egykori, jelenlegi úszóval, hajdani vízilabdázóval, jelenlegi 
edzővel a minap beszélgettem.
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| Központ hetilap | 2016 / 23 | június 9–15.  |Előző rejtvényünk helyes megfejtése: – Nem tudnád megvárni a választások eredményeit? 

Ezüstérmes lett a Maros KK,bajnok a City’us!  
A férfi kosár-labda Nemzeti Ligadöntőjének mérkő-zésén meglett abajnoki cím sorsa,miután a Nagyvára-don sorra került ta-lálkozón, a helyiMSK végig kiélezettcsatát vívott ellen-felével, habár anagyváradi alakulatpontosabban ját-szott. Az MSK ösz-szességében 79–73(20–15, 23–25, 15–15, 21–18) arány-ban legyőzte aMaros KK együtte-sét, ezzel megsze-rezte története elsőtrófeáját a helyi An-tonio Alexe Sport-csarnokban. Következő lapszámunkban Szászgáspár Barnabás,a Maros KK vezetőedzője a Központnak adott inter-júját olvashatják.Időközben a marosvásárhelyi City élvonalbeli te-remlabdarúgó-együttese román bajnok lett, miutána döntő csaták második mérkőzését is megnyerte, ez-úttal Temesváron, a helyi Electrica otthonában 2-1arányban, így a három találkozóból kettőn diadal-maskodva megnyerte a bajnoki címet, miután az elsőösszecsapáson is magabiztos játékkal nyert 4-0-ra.  Következő lapszámainkban a teremlabdarúgó-baj-noki címre is visszatérünk.

méteres mellúszás, majd a200 vegyes és a 400 méteresgyorsúszásban. 2014 márci-usában Kolozsváron részt vet-tem a CUPA SPRING MasterÚszóversenyen, ahol pont-számmal a második lettem,májusban viszont a Marosvá-sárhelyen XXI. alkalommalmegrendezett Tóth Páll Józsefemlékversenyen is úsztam,ahol először úszott együttanya és lánya a 100 métermellúszásban, ott az open ka-tegóriában hetedik lettem, vi-

szont az idén 5-ik lettem a100 méteres mellúszásban.
Lánya, Krisztina édesanyja
nyomdokain halad

– Lányodról, Krisztináról
mik a hírek?– Ő időközben felnőtt, 17éves lett, jelenleg a TorpiSportklub vízilabdázója,emellett az U19-es a románválogatott tagja, amellyel azEurópa-bajnokság selejtező-ire készülnek. 

Tanítványai és családtag-
jai az elsőszámú szurkolói

– Gyerekeket edzel az ISK és
a Torpi Sportklubnál, azaz azt
teszed, amit mindig is szerettél
volna – edzősködni. Hogy vi-
szonyultak a gyerekek hozzád,
miután visszajöttél az Eb-ről?– Az EB ideje alatt csalá-dom, barátaim és a tanítvá-nyaim webkamerán keresztülfigyelemmel kísérték a verse-nyen való szereplésem.Mindez igen jól esett...

Czimbalmos Ferenc Attila

Szeghalmi Andrea Montreálban
fotó: Adrian Magherusan
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1990. április 15-én, 84 éves korában hunyt el Greta Garbo, a filmtörténet egyik
legrejtélyesebb színésznője. Hogy miért emlegetik így? Kiderül az összeállításból.

10 tény, amit nem tudott Greta Garbóról

Mindentudó kisokos befőzéshez
Bár nincsenek kőbe vésve,
a lekvárkészítésnek meg-
vannak a maga szabályai,
melyeket most tippekkel
kiegészítve mi is bemuta-
tunk. Ha készen álltok
arra, hogy átvegyétek a
nagymamától a stafétát
befőzés terén, ne haboz-
zatok tovább olvasni!Mindig hibátlan alapanya-gokkal dolgozzatok, ha be-főzésről van szó, csak így le-hettek benne biztosak, hogya végeredmény is kifogásta-lan lesz.A sterilizált üveg előfelté-tele a kész lekvár hosszútávú eltarthatóságának. Azelmosott befőttesüvegekettegyétek be a hideg sütőbe,majd melegítsétek fel, a te-tőket pedig forrásban lévővízben főzzétek ki. Érdemeskisebb üvegekkel dolgozni,

mert azoknak hamarabb el-fogyasztható a tartalma fel-bontás után.A magas falú főzőedé-nyekből gyorsabban párologa víz, így kisebb az esélye,hogy kifut a lekvár főzésközben.Bár kissé fárasztó órákiga tűzhely mellett állni, a be-főznivalót mégse hagyjátoksoha magára, folyamatos ke-vergetést kíván, máskülön-ben könnyen leég.Ma már kaphatóak lek-várzselésítő porok, amelyek-kel nem csak a cukor vagyédesítőszer mennyiség, de afőzőidő is lecsökkenthető.Arról nem is beszélve, hogyígy biztosan kellőképpenmegszilárdul a végered-mény.Ha mégsem használtokzselésítő port, akkor érde-

mes úgynevezett kocsonyá-sodási próbát tartani főzésközben. Szedjetek ki egyevőkanálnyi lekvárt egytiszta tányérra, majd tegyé-tek a hűtőbe. Ha néhányperc alatt megszilárdul, ak-kor el is zárhatjátok a tűz-helyet.A tartósítószerek kikerü-lése érdekében a kiadagoltlekvárosüvegekre szorítsá-tok rá a tetőt, majd állítsátokőket néhány percre fejjel le-felé. Az így keletkezett vá-kuum tökéletesen légmen-tessé teszi az üveget.A tartósítást kétfélekép-pen lehet végezni, úgyneve-zett száraz vagy nedvesdunsztolással. Előbbi eseténa még forró üvegeket taka-rókba kell bugyolálni, éshagyni, hogy sötét helyen,néhány nap alatt maguktól

hűljenek ki. Nedves dunsz-tolás esetén egy nagy lábosaljába néhány réteg újság-papírt kell állítani, majd azüvegeket – tető nélkül – kö-rülbelül a háromnegyedükigszintén papírba kell csoma-golni. Beállítva a lábosbaannyi vizet kell alájuk ön-teni, hogy ne az ne érjen túlaz újságon, majd jöhet a for-

ralás 10-15 percig, kis lán-gon. Ezután hagyni kell a vi-zet kihűlni, nem utolsó sor-ban pedig légmentesen lekell zárni az üvegeket a kam-raszekrénybe helyezés előtt.A lekvárt az első hetekbenérdemes folyamatos megfi-gyelés alatt tartani, hogynem romlott-e meg.
Forrás: Nők Lapja

Mielőtt színésznő lett,Greta szappanozó lány voltegy borbélyüzletben, sőt, ké-sőbb, rövid ideig kalapárus-ként is kereste a kenyerét.Amikor Amerikába érke-zett, egyetlen szót sem be-szélt angolul, de mivel kar-rierje kezdetén csakné ma filmekben szerepelt,nem is volt rá szükség, hogymegszólaljon.Az MGM Stúdióba érke-zése után Gretát teljesen át-alakították: fogait kiegyene-sítették és fogyókúrárafogták, mert túlsúlyosnakítélték.Az első hangosfilmjében,az Anna Christie-ben egy ex-prostituáltat alakított, a sze-rep pedig azonnal Oscar-je-lölést hozott neki.

A színésznő irtózott a fel-hajtástól, ezért soha, egyet-len rajongójának sem adottautogramot, és interjút iscsak keveset vállalt. Ezért isnevezik az egyik legtitokza-tosabb színésznőnek.A rejtőzködés mestersé-gét egyébként mesterfokonművelte, amikor sétálni in-dult Manhattanben – na-ponta akár több kilométertis megtett –, mindig óriásinapszemüveget húzott,hogy ne ismerjék fel.A 40-es évektől kezdveműtárgyakat is gyűjtött, me-lyekből annyit felhalmozott,hogy halála után több milliódollárt ért hagyatéka. A szí-nésznő egyébként ügyesenfektette be a pénzét, több in-gatlanra is szert tett, melye-

ket az unokahúgára hagyott.Greta sosem ment férjhezés gyermeke sem született.Halála után rengeteg roman-tikus hangvételű levet talál-tak a lakásában, melyet aközismerten meleg írónő-höz, Mercedes De Acostáhozcímzett, ezért azt feltétele-zik, hogy a színésznő is a sa-ját neméhez vonzódott.Kevesen tudják, de a II. vi-lágháború alatt a brit hír-szerzésnek dolgozott, az volta feladata, hogy kémeketszervezzen be a szervezetbe.Élete utolsó éveiben min-den baráti kapcsolatát meg-szakította, így teljes ma-gányban élt 1990-benbekövetkezett haláláig.
Forrás: Nők Lapja

Ezért alszik rosszabbulidegen ágyban
Ha hotelben vagy isme-
rősöknél alszik, úgy
kell fel, mintha végig
itta volna az éjszakát,
pedig békésen pihent?
Ezzel nincs egyedül, és
van még egy jó hírünk,
ha egész életében a
dolog miértjére kereste
a választ: a CBS News
ugyanis egy friss kuta-
tás eredményeihez hoz-
zácsapva elárulta, mi a
ma gyarázat. A Brown Egyetem munkatársai nem túl nagy mintán,egészen pontosan 11, nem otthon alvó emberen végeztekkutatást, és arra jutottak, hogy az első éjszaka során azegyik agyfélteke sokkal éberebb marad. A Current Biologykiadványban is megjelent eredményekből kiderül: a jelen-ség hasonlít arra, ahogy az állatok (bálnák, delfinek és né-hány madár) alszanak, amiknek csak az egyikagyféltekéjük pihen, a másik őrködik. A jelenségnekegyébként nevet is adtak: első éjszaka hatás.„Egy modern képalkotó technikát alkalmaztunk, hogymég több információt tudjunk begyűjteni a tesztalanyokagyműködéséről " - mondta Yuka Sasaki, a tanulmányszerzője. Emellett vizsgálták még a vér oxigénszintjét, aszívverést, a légzést és a szem, illetve a láb mozgását is.A felvételeket és a kapott értékeket kielemezve pedigkiderült, az első idegen helyen töltött éjszaka során a jobbagyfélteke sokkal kevésbé volt éber, mint a bal. Az elsőnapon megfigyelt jelenségek a többi éjszakán már nem je-lentkeztek. És hogy miért a bal félteke az éberebb? Mertaz felel a logikáért, míg a jobb a művészi hajlamokért és akreativitásért, és egy új környezetben talán az elsőre na-gyobb szükség van.A szakértők szerint persze további vizsgálatok szüksé-gesek ahhoz, hogy hosszabb távú következtetéseket levon-hassanak belőle, mert a választott módszerek nem voltaktökéletesek, például olyan tényezőket figyeltek, amik akorral változnak. Azzal is kísérleteznek majd a jövőben,hogy miként lehetne csökkenteni a bal félteke éberségét,hogy az emberek jobban aludhassanak már az első éjsza-kán is úgy, hogy nem otthon töltik az estét. Addig is mittehet? Eddzen lefekvés előtt, ne nézzen annyi tévét, ne atelefonján csüngve aludjon el és csökkentse a koffeinfo-gyasztást.
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