
Mi folyik itt?   Ha már elveszítette a marosvásárhelyi polgár-mester-választást – hogy ki vesztette el in-kább: a jelölt vagy az RMDSZ, azt még nemtudni –, Soós Zoltán legalább óvott – ami di-cséretes. Azt jelzi: hitt az igazában.  

Remekül rajtolt a magyar labdarúgó-válogatott afranciaországi EB-n. Az osztrákok elleni 2-0-ásmagabiztos győzelem – a játék képe alapján min-denképp – teljesen megérdemelt volt. Árulkodó,hogy egy pillanatig sem tűnt úgy, hogy ezt a mecs-cset a Storck-legénység esetleg elveszítheti. Asiker benne volt a „levegőben”: a csapat a selejte-zők során összerázódott, a játékosok – amiként aszurkolók, de a teljes magyar futballvilág – éheztea sikert. Minden adott volt a kiemelkedő teljesít-ményhez: egy sikerre éhes, ambiciózus csapat, nameg a körülmények is. Az érezhető volt – bár lát-ható eredményei még nem mutatkoztak –, hogya magyar labdarúgás elmozdulóban van a mély-pontról, hogy ne mondjuk azt, felszálló ágba lé-

pett. A kormány által támogatott infrastrukturálisberuházások, azaz az eredményes munkáhozszükséges feltételek megteremtése terén – lásdfutball-akadémiák, stadion- rekonstrukciók – ta-gadhatatlan az előrelépés. Aki csak egy kicsit isismeri a futball világát, az előtt világos volt, hogyelőbb-utóbb az eredmények is mutatkoznakmajd. Azért ne essünk túlzásba: ez csak az elsőlépés volt – igaz, sikeres –, a folytatásban dől el,hogy pillanatnyi fellángolás, vagy valóban érdemiváltozás következménye az osztrákok elleni siker.Az tény, hogy a magyar labdarúgás utoljára az1986-os VB-n, azt megelőzően pedig az 1972-esEB-n volt a foci élvonalában, azaz 30, illetve 44éve. Várjuk a folytatást!  (Sz.L.)

3. old. // VÉLEMÉNY4. old. // SPORT

Hogyan nyerhettek válasz-
tást börtönben ülő, eljárás
alatt álló jelöltek? A szoci-
ológus válaszol

A vasárnapi helyhatósági választások eredmé-nyeként több, jelentős romániai városban olyanjelölt nyerte el a polgármesteri tisztséget, akikellen bűnvádi eljárás van folyamatban, vagyéppen előzetes börtönbüntetésüket töltik.Barna Gergő szociológust kérdeztük arról, hogyez miként lehetséges, amikor a romániai társa-dalom szemében jó a megítélése az OrszágosKorrupcióellenes Ügyészségnek, és annak veze-tőjének, Codruta Kövesinek.

3. old. // TÁRSADALOM

Az anyanyelvi kultúra 
jegyében: Kővirág   Marosvásárhely egyik legrégebben alakult,máig létező együttese a Kővirág, amely márközel negyedszázada zenél. Zenéje irodalmat,verseket kedvelőkhöz szól, korhatár nélkül,dalaiba a hagyományos magyar zenék (népda-lok, virágénekek) elemei is beépülnek.

10-11. old. // KULTÚRA

A Telekiek ősi fészke  A Marosvásárhelytől Szászrégen felé vezetőúton, a Maros bal partján, a Bongor hegyoldalamelletti síkon fekszik Gernyeszeg. Első írásosemlítése 1319-ből való Knezeg alakjában. Amai kastély elődjét, a középkori védművesvárkastélyt Erdélyi István alvajda építtette1462 és 1465 között.

6-7. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Még négy év Florea! 
Köszönjük, RMDSZ!    Akik abban bíztak, hogy Soós Zoltánék óvásánaklesz bármiféle következménye – a legbízóbb bízókegyenesen a polgármester-választás megismétlés-ben reménykedtek végtelen együgyűségükben –,azok erőst pofára estek múlt pénteken, amikor aBEC  közölte, hogy minden óvás el vagyon utasítva,és viszontlátásra, találkozunk négy év múlva. 
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Évfordulós szimfonikus
hangversenyZenei gyöngyszemek cím-mel kerül sor szimfonikushangversenyre június 16-án, csütörtökön este 7 óra-kor a Kultúrpalota nagyter-mében. A hangversennyela németországi Franz Lamp-recht karmesterrel való 25éves együttműködést ün-neplik. Vezényel: FranzLamprecht. Műsoron: Gou-nod-, Csajkovszkij-, Brahms- , Elgar-, Händel-,ifj. J. Strauss-, Giordani-, De-libes-, Lortzing-, Waldteu-fel-művek. A hangversenyrea 35-ös számú bérletek ér-vényesek.
Helyi termékek 
vására PetrynélJúnius 17-én, pénteken8 -19 óra között a PetryLátványműhely és Múzeumudvarán ismét megszerve-zik a Local Farmers’ Mar-ketet (helyi termelők vásá-rát). A vásáron különbözőhagyományos és helyi ter-mékekből (hústermékek,tejtermékek, sajtok, méz,lekvárok, szörpök, gyü-mölcslevek, borok, pálinka,zöldség, gyümölcs, teák, kéz-műves fagylalt), valamintkézműves alkotásokból(házi készítésű kencék,szappanok, táskák, pénz-tárcák, ékszerek) lehet majdválogatni.
Vásár a FókusználJúnius 16-án, csütörtököndélután 5 órától újra leszhelyitermék-vásár a Fókusz-nál. Sajt- és méhészeti ter-mékeket, palackban és csap-pal ellátott zacskóban tároltpréselt gyümölcs- és zöld-ségleveket kínálnak eladás-ra nagyrészt nyárádmentigazdák.
És jött az Aranykor –
könyvbemutatóJúnius 21-én, kedden 18

órakor a Bernády Házbankerül sor Kovács Leventerendező És jött az Aranykorcímű regényének bemuta-tójára, mely a szerző újabbkirándulása a szépirodalomterületére. A kommunistadiktatúra Ceausescu előttikorszakának izgalmakkalteli hétköznapi eseményeitfelelevenítő, a szerző által„majdnem tényregény"-kéntmegjelölt műfajú kötetetNagy Miklós Kund mutatjabe kötetlen beszélgetés kí-séretében.
Isten neve az irgalmas-
ság – interaktív kiállításJúlius 3-ig látogathatóaz Isten neve az irgalmas-ság című interaktív kiállításMarosvásárhelyen, a DeusProvidebit Tanulmányi HázSzent Erzsébet-termében.A csíksomlyói helyszínentöbb mint 1500-an jártákvégig a tárlatot, most a ma-rosvásárhelyiek is megte-kinthetik. 5-15 fős csopor-tok tárlatvezetést is kérhet-nek. A kiállítás az ember ésIsten kapcsolatáról szól, atékozló fiú története eleve-nedik meg az alkotásokon.A résztvevők bekapcsolód-hatnak az eseményekbe.Előzetes bejelentkezés alap-ján fogadják az érdeklődő-ket: a 0754-251-897-es te-lefonszámon vagy az irgal-massagkiallitas@gmail.come-mail címen.
A csend arca – Siklódi
Zsolt kiállításaAz idén ötvenéves szo-vátai grafikus, Siklódi Zsoltegyéni tárlata nyílt meg Ma-

rosvásárhelyen, a BernádyHázban. A sokoldalú alko-tó A csend arca című jubi-leumi bemutatkozásán azutóbbi időszakban született,különböző műfajú munká-iból visz válogatást a vá-sárhelyi közönség elé.
Fotókiállítás 
a romákrólA romák közössége a vi-zuális művészeteken ke-resztül című projekt kere-tében készült fotókból nyíltkiállítás a Bernády Ház eme-leti galériájában. A tárlatonmarosvásárhelyi, sepsi-szentgyörgyi, székelyudvar-helyi, csíkszeredai és tordasi(magyarországi) fotósokmunkái láthatók.
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.
Időszakos 
kiállítás a TékábanTeleki Domokos, egy ifjúmagyar nemes uta zá sai cím-mel nyílt időszakos kiállítása marosvásárhelyi TelekiTékában. A tárlat a könyv-táralapító Teleki Sámuel leg-idősebb fiának életútját ésműveit mutatja be.

KOS: Ezen a héten a fizikai és szellemi energi-ája az eget csapdossa! Ennek köszönhetőenmindenféle tevékenységhez kedve támad. Anapokban túl sokat beszél dolgokról, ez sajnosnem lesz jó hatással önre.
BIKA: Ezekben a napokban sokkal több szim-pátiát és rokonszenvet érez mások iránt. Ér-demes a gondolatait egyensúlyban tartania, hi-szen így nyitottá lesz új dolgok és személyekmegismerésére.
IKREK: Meglévő programjai mellett most sza-kítson időt a barátaira is! Jobban kellene ügyel-nie az egészségére is. Ez a hét nagyon kedvezőönnek, de negatív hatásokat is tapasztalhat, fő-ként az éjszakai órákban. 
RÁK: A magánügyeiben érdemes lenne napi-rendre tűznie a rég halogatott ügyeit. Szemtőlszembe tisztázza le őket, amíg még nem késő!Így végre lezárhatja őket.
OROSZLÁN: Könnyíthet a túlterheltségbőladódó helyzetén, ha leteszi a válláról másokterheit, melyeket egy ideje cipel már. Egy is-merősének az eredeti, kivitelezhetetlen ötletétmeg se hallgassa!
SZŰZ: Az elmúlt hetekben egy fiatalabb rokonasorsát nagyon a lelkén viseli. Legyen nagyonóvatos! Könnyen megeshet, hogy azon kapjamagát, hogy túlzottan is belefolyik az ő magán -életébe.
MÉRLEG: Ez a hét maximális rugalmasságotvár el öntől! Felmerülhetnek ugyanis váratlanesemények, melyek a tervezett programját fel-boríthatják. A múltbéli erőfeszítéseinek mostmár lassan láthatja a kézzelfogható eredmé-nyeit is.
SKORPIÓ: Egy régi arc tűnhet fel a múltjából,nagy meglepetést okozva. Jobb azonban, hanem bolygatja már a múltat! Az idő a dolgokatmegszépíti, és már csak a szép dolgokra em-lékszik szívesebben.
NYILAS: Ezen a héten kiemelten foglakoztatjákaz anyagi kérdések. Minden erejét beveti, hogymagasabbra tegye a bevételei limitjét. A hétsorán több fontos eseményen is részt vesz, ami-nek köszönhetően felgyorsul az idő az ön szá-mára.
BAK: Legyen nagyon figyelmes, ugyanis várat-lan, akár ködös körülmények közepette, lénye-ges összegtől válhat meg! A héten testvére vagyszomszédjai közül valaki kellemetlen helyzetbehozhatja.
VÍZÖNTŐ: A hét során nem fog hiányt szen-vedni fizikai, szellemi energiából! Otthoni fron-tokon békesség és harmónia van kilátásban.Egy rokona komoly gondokkal néz mostszembe, míg az ön anyagi körülményei váratlanpozitív fordulatot vesznek.
HALAK: Ezekben a napokban barátaival a kap-csolata segítő jellegű, habár az utóbbi időbenvolt ok kisebb neheztelésekre is önök között.Az is előfordulhat, hogy egyik barátjának ko-moly egészségügyi problémája merül fel vá-ratlanul, akinek most nagy szüksége lesz az önsegítségére.
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Ha már elveszítette amarosvásárhelyi pol-gármester-választást –hogy ki vesztette elinkább: a jelölt vagy azRMDSZ, azt még nemtudni –, Soós Zoltánlegalább óvott – ami di -cséretes. Azt jelzi: hittaz igazában.  Gondolom, megvoltak a csalás vádját igazoló, aztalátámasztó bizonyítékai is. Mert azt feltételezni semmerem, hogy esetleg csak úgy, a látszat kedvéért óvott.2000 óta hasonlóra nem volt példa, akkor Fodor Im-rének 163 voks hiányzott a győzelemhez, de az RMDSZnem ott s akkor óvott, ahol és amikor kellett volna.Hogy miként fordulhatott ez elő, az azóta kiderült:akkor játszotta át a „szövetség” a vásárhelyi pol-gármesteri széket a román oldalnak, cserében a megyeitanácselnöki tisztségért. A helyzet ismeretében világos volt, talán maga azóvást benyújtó is tisztában lehetett azzal, hogy nemsok, gyakorlatilag nulla az esély annak elfogadására.Nézzük bárhonnan is, kevés volt annak az esélye,hogy a mérleg, a mintegy 1700 szavazatkülönbség át-fordulhat Soós javára. Maradjunk annyiban: a választásicsalás tényét nem sikerült hitelt érdemlően bizonyítani.A Központi Választási Bizottság (BEC) nem látta in-dokoltnak a marosvásárhelyi polgármester-választásmegismétlését, ebből következően pénteken – miutánelutasított minden óvást – hivatalosan is kihirdetteaz önkormányzati választások végeredményét. A BEC szóvivője szerint a marosvásárhelyi óvástegyhangúlag utasították el. Azaz: a választási bi-zottságba az RMDSZ által delegált személy, név szerintVajda Zsombor is negatívan véleményezte a beadványt.Az illető egyébként az RMDSZ volt Călăraşi megyeiképviselőjének, Vajda Borbálának a fia, Erdélytől távolszocializálódott, eddigi élete során bukaresti kor-mányhivatalokban állt alkalmazásban, kötődése amagyarsághoz megkérdőjelezhető. Hogy ez nem jelent semmit? Nem tudom, de úgygondolom, egy annyi talán elvárható lett volna egyválasztási bizottsági tagtól, hogy annak a pártnak azérdekei szerint szavazzon, amely őt oda delegálta. Hogy az RMDSZ-ben ez nem elvárás? Hogy nem ezaz elvárás? Hát akkor mi?

MONDOM A MAGUNKÉT

Szentgyörgyi László

Mi folyik itt?Hogyan nyerhettek választást bör-
tönben ülő, eljárás alatt álló jelöltek?

A múlt helyhatósági választások eredményeként több, jelentős romániai város-
ban olyan jelölt nyerte el a polgármesteri tisztséget, akik ellen bűnvádi eljárás
van folyamatban, vagy éppen előzetes börtönbüntetésüket töltik. Barna Gergő
szociológust kérdeztük arról, hogy ez miként lehetséges, amikor a romániai tár-
sadalom szemében jó a megítélése az Országos Korrupcióellenes Ügyészségnek,
és annak vezetőjének, Codruta Kövesinek. 

„Ha politikus vagy, 
korrupt vagy”-elv„A romániai korrupcióel-lenes harcot én szükséges,de nem elégséges cselek-vésnek tartom. Ez egybenazt is jelenti, hogy nem ez aromán társadalom legna-gyobb problémája, és azt is,hogy az eddigi módszerekés eredmények nem fognakjelentős változást hozni. Sze-rintem alapvetően három-négy olyan aspektusról kellbeszélni, ami miatt megtör-ténik az, hogy ügyészségi el-járás alatt álló gyanúsítottaktovábbra is tisztséget nyer-nek, kvázi élvezik a szavazókbizalmát. Az egyik aspektusaz, hogy a korrupcióvalszembeni attitűd egy diffe-renciálatlan percepció a ro-mán társadalomban. Nagyonegyszerűen: „ha politikusvagy, korrupt vagy” típusúnépítélet működik, függet-lenül attól, hogy van-e eljá-rás, elmarasztaló döntésvagy éppen felmentő ítéletegy-egy politikussal, államitisztségviselővel szemben.Ennek következtében a vá-lasztások alkalmával a jelöltkorrupciós-besorolása (tisz-tességessége) nem játszikkülönösebb szerepet egyébkvalitások hierarchiájában,mint például rátermettség,ismertség, népszerűség, ka-rizma, tapasztalat, pártho-vatartozás, esély stb.” – fej-tette ki a szociológus. Úgy véli: ennek a diffe-renciálatlan percepciónaknyilván több oka is van, ésszerinte a legfontosabb a ro-mán jogrendszer minősége.A román törvények értel-mezhetősége, a túlburjánzottbürokrácia és ezek követ-kezményei a közemberekszámára is jól ismert dolgok.Ha nem is tudatosan, de a

választók is tisztában vannakazzal, hogy aki egy települést,egy intézményt, akár egyvállalkozást vezet, annakolyan döntéseket kell hoznia,hogy bármikor megkérdő-jelezhető, hogy azok mara-déktalanul törvényesek vol-tak-e vagy sem. Hozzátette,hogy a másik oka a „min-denki korrupt” percepciónaka politikusokban, a politikaiosztályban már rég megin-gott bizalom, de ez elsősor-ban a nyugati életszínvonalutáni aspirációk elmaradá-sából fakadó frusztrációk,és nem a korrupció számlá-jára írható. 
Az alternatíva hiányaBarna Gergő szerint egymásik aspektus, ami miatta „korrupt” politikusok pol-gármesterré válhatnak, azannak köszönhető, hogy apolitikai osztály nem újultmeg, elenyésző ezen a szin-ten az innováció, nincs al-ternatíva. A legnagyobbprobléma, hogy semmilyenalternatíva nincs, nemhogyhiteles, közigazgatási, poli-tikai tapasztalattal rendel-kező lenne. „Az elmúlt évekpolitikai innovációi kime-rültek a nagykoalíciók bar-kácsolásában (DA Szövetség,USL, új PNL), illetve az utóbbiidőben új emberek beeme-lésén a nagypolitikába (pl.Johannis, Ciolos, technokratakormány), de kijelenthetjük,hogy mindkét irányú pró-bálkozás már középtávonkudarcot vallott. A mostaniválasztásokon szórványosankiemelkedő eredményeketelérő USB vagy POL jelen-ségeket én konjunkturálishatásoknak tulajdonítom,kicsi esélyt látok arra, hogypéldául őszire megerősöd-jenek, és országos szerep-

lőkké váljanak” – véli a szak-ember.
Relatív a DNA-ba vetett
bizalom mértékeNyilván felmerül a kérdés,hogy a korrupcióellenesügyészségbe vetett bizalomnagy, és ennek tükröződniekellene azon személyek vá-lasztási szereplésén, akik aDNA célkeresztjébe kerültek.„A fentieken kívül ezzel kap-csolatban még két dolgotérdemes kiemelni. Egyrészt,bár mindenki magasnakgondolja a DNA intézmé-nyébe vetett bizalom mér-téket, ez csak relatív mér-tékben az. A legutolsó köz-vélemény-kutatási adatokszerint a lakosság mintegy60 százaléka bízik a DNA-ban, tehát korántsem annyi-ra egyértelmű a megítélése.Ugyanakkor ez a bizalomnagy valószínűséggel réteg-specifikus, és az is könnyenelképzelhető, hogy ezen ré-tegek esetében – például fi-atalok, városiak – nagyobbsúllyal nyom a latban egy-egy jelölt korrupciós ügye,és ennek következtében op-ciót váltanak, vagy éppentávol maradnak az urnáktól.Ez akár lehet egy kiegészítőmagyarázata annak, hogymiért volt alacsonyabb idéna választási részvétel. Más-részt a korrupciós ügyeksok esetben megalapozat-lannak, vagy éppen politikaiindíttatásúnak tűnnek, fő-képp, ha most magyar poli-tikusokra gondolunk, talánnem tévedek, ha azt mon-dom, hogy például NagyZsolt, Markó Attila, RádulyRóbert, Antal Árpád eseté-ben az erdélyi magyarok kisaránya ad hitelt az őket értvádaknak.

DNA által kezdeménye-
zett eljárás alatt álló 
városvezetőkA június 5-i helyhatóságiválasztásokon polgármes-terré választották RobertNegoitat (PSD) Bukarest 3.kerületében, 60%-kkal, akitellen adócsalás miatt bün-tetőeljárást indítottak. Gab-riel Mutu (PSD), Bukarest6. kerületében lett újra pol-gármester, a lakosság 40%-a szavazott rá, de adócsalá-sért és pénzmosásért indí-tottak eljárást ellene. CatalinChereches, Nagybánya pol-gármesterére 71% voksolt,pedig előzetes börtönbün-tetését tölti csúszópénz el-fogadása miatt. Lia OlguţaVasilescu (PSD) Craiova pol-gármestere lett, szintén71%-kkal, ellene is eljárást

indított a DNA pénzmosásés csúszópénz elfogadásamiatt. Georghe Scripcaru,Brassó független polgármes-terjelöltje idén harmadikmandátumát nyerte el, holottbírósági eljárás alatt áll hi-vatali visszaélés és kenőpénzelfogadása végett. Hivatalivisszaélés miatt eljárást in-dított a DNA Csíkszeredapolgármestere, Ráduly Ró-bert, de Marosvásárhely ötö-dik mandátumát elnyerő vá-rosvezetője, Dorin Florea el-len is. További eljárás alattálló polgármester RamnicuValcea városvezetője, MirciaGutau, illetve Urziceni elöl-járója, Constantin Sava, va-lamint Cătălin Flutur, Boto-sani-ban harmadjára újra-választott polgármester.
Pál Piroska 

A szociológus válaszol
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Szurkolók, ultrák vagy kicsodák? 
A 2016-as, Fran-ciaország által ren-dezett LabdarúgóEurópa-bajnokságelőjelei igencsak bal-jósra sikerültek. Azegyre inkább elural-kodó elégedetlenség,a mindennapos tün-tetések, az országotsújtó és a fővárostsem kímélő árvíz, arepülőtársaságoknálfennálló bizonyta-lanság mintha csak arendezők igyekezetét próbálta volna tönkretenni. Ésugye az sem mellékes, ami lassan már kimaradhatat-lan a közbeszédből: a mindenhol ott settenkedő ter-rorveszély, ami miatt sem a játékosok, sem a nézőknem érezhetik magukat teljes biztonságban. A hiva-talosságok persze mindent elkövettek azért, hogy atorna zökkenőmentes legyen, és az emberek mit seérezzenek a valós közhangulatból. A szurkolók érje-nek el időben a stadionba, a játékosoknak biztosítanikell a nyugalmat. A tévénéző élje meg az egy hónapigtartó gyönyörűséget, amit a futball csak adhat neki.És így tovább...Persze nem minden úgy sikerül, ahogy az elején el-képzeljük. Kiváltképp akkor nem, ha az úgynevezettultrák úgy gondolják, hogy kedvükre randalírozhat-nak egy vadidegen városban. Ezt pedig olyan termé-szetességgel teszik, mintha ebből élnének. Azangol-orosz találkozó előtt ugyanis olyan „kultúr-programot” rendeztek, hogy egész Marseille belere-megett. A sörtől vagy talán csak saját maguktólmegittasult vagányok (angol és orosz „szurkolók”)olyan mértékű rendbontásba kezdtek, amilyet még asokat megélt futballvilág is ritkán látott. Bárokban,vendéglőkben gyújtogattak, majd székekkel dobálóz-tak, életveszélyes verekedésekbe keveredtek, üvöl-töttek, mint a megsebzett állat... A világsajtót is bejártképeken és videókon vérfagyasztó jeleneteknek lehe-tünk tanúi. Tönkretett, felgyújtott bárokból cipelik kiaz „ultrák” a székeket, amit aztán az utcán az ellenfélszurkolói közé hajítanak. Azok ugyanezt hasonló tár-gyakkal viszonozzák. Utána ennél is félelmetesebbesemények következnek: földre tepert embereketrugdosnak agyba-főbe, aztán ott hagyják őket eszmé-letlen állapotban. A teljes káosz kibontakozóban van,közben néhány pihent agyú közelről lefotózza a te-hetetlen földön fekvőt, és nyugodtan továbbáll. Egymásik videón azt lehet látni, amint az egyik szurkolóteljes erővel hozzávág egy széket „ellenfeléhez”, akiettől egyensúlyát veszti, és a lépcsőkön legurulva esz-méletlenül fekszik a földön. Véres, sebző és magukbólkikelt emberek rohannak, üvöltenek, mások kómá-ban fekszenek (azóta már a kórházban). Még mielőtta mérkőzés megkezdődött volna... Jó volna tudni, hogy ezeket az embereket valóbanérdekelte a mérkőzés eredménye? Tényleg szurkolóklennének? Milyen büntetést kapnak majd a Marseille-ben okozott anyagi, testi károkért, halált okozó tett-legességekért? Vagy őket is szélnek eresztik, és ahivatalosságok azzal mentegetőznek, hogy az ultrá-kat nem lehet kordában tartani? Tán ez is bele vankalkulálva abba a profitba, amit a turné bezsebel?Csak kérdezem.Szeretnék derűlátó lenni. De mást látok. Az erő-szak, a hatalomvágy, a gyűlölet minden területenmegnyilvánul. Ezek az ultrák annak a társadalomnaka termékei, amelyből vétettek. Persze mindenhol lé-tezik selejtes áru, ám azt ki kellene válogatni, és a „pi-acra” ki ne engedni. 

Demeter Attila

– Kérem, beszéljen vállal-
kozásáról. Hogyan sikerült
elindítania?

– Az 1990-es évek elejénMagyarországon dolgoztam.Ott egy új szakmát, az épü-letüvegezést tanultam, nemazt, amit a szakiskolában vé-geztem. Miután onnan visz-szatértem Erdélybe, 1995-ben indítottam útjára kis vál-lalkozásomat, a Tiberiuglast.Azóta is működünk, többmint két évtizede. 
– Milyen tulajdonságokkal

kell rendelkeznie egy kezdő
vállalkozónak ahhoz, hogy
sikeres legyen? Legyen ez üze-
net a most kezdő fiataloknak
is!  – Szerintem a siker kulcsahárom alaptulajdonságonmúlik: kitartás, komolyság,pontosság! Ezek, ha meg-vannak egy emberben, akkoreredményeket tud elérni azélet bármely területén. Minda magánéletben, mind a kö-zösségi életben, vagy akár avállalkozásban szükségesek.Függetlenül attól, hogy mi-lyen szakirányú vállalkozás-ról van szó. 
„Szívesen támogatom 
a közösségi élet 
bármilyen formáját"

– Ön lelkes támogatója a
közösségi életnek.

– Igen, olyan beállítottságúember vagyok, aki szívesentámogatja a közösségi életbármilyen formáját. Legyen

az sport-, kulturális vagy egy-házi élet. A Nyárádmenténazt tanultam, hogy egy kö-zösség életében a fontosságisorrend a következő: lelkész- tanító - orvos. Ennek függ-vényében igyekszem is le-hetőségeimhez mérten se-gíteni munkájukat. Anyagisegítséget nyújtottam többalkalommal például a szent-gericei sporttevékenységekszervezőinek, de segítem azudvarfalvi református egy-házközséget, a helyi Remény-ség kórust, támogattam a ta-valyi reformáció ünnepélyé-nek megszervezését a ma-rosvásárhelyi Kultúrpalotá-ban és így tovább…
„Köszönöm az 
udvarfalviaknak, 
hogy befogadtak”

– Úgy tudom, hogy nem
csak támogatója, de szerve-
zője is a közösségi életnek.– Valóban. 1997-től élekUdvarfalván, úgy érzem, be-fogadott az ottani közösség.Ezúton meg is szeretnémköszönni az udvarfalviaknak,de általában a községbeli-eknek, hogy lehetőséget biz-tosítottak nekem arra, hogya közösségi tevékenységek-ben részt vehettem. Sőt, bi-zalmat is előlegeztek nekem,amikor hét évvel ezelőtt köz-ségi RMDSZ-elnökké válasz-tottak. Azóta nem csak részt-vevője, de aktív szervezőjeis vagyok a helyi kulturálisés közéleti rendezvényeknek.

Ilyenek például a március15-i ünnepélyek, a majálisok,a virágkiállítások, falunapok,testvértelepülési kapcsolatokápolása és így tovább. Ezt amegbízatást nem a tisztsé-gért vállaltam, hanem azért,hogy tegyek a közösségértönzetlenül, lélekből. 
„Büszke vagyok 
arra, hogy magyar, 
református vagyok”

– Jut-e ideje a cég körüli
tevékenysége és a közösségi
élet szervezése mellett egyéb-
re is?– Sajnos nem nagyon. Azén életem a cég körül forog,ebből nyerem az erőt, ez mo-tivál. A közösségi tevékeny-ségek meg annyira lekötnek,hogy minden hétvégére kerülvalami intézni, szerveznivaló. Újabban meg a felesé-gemmel tánccsoportba já-runk. Bevallom, itt tanultammeg táncolni. 

– Mi az, amit még el sze-
retne mondani az életéről?– Talán azt, hogy büszkevagyok arra, hogy magyarajkú, református keresztyénvagyok. Udvaromra egy kop-jafát állíttattam – helyi mes-terek faragták –, amelynektetején a történelmi Magyar-ország térképe látszik és aTrianon utáni feldaraboláskövetkezményei. Magyar re-formátusnak születtem, an-nak is halok meg. 

Nemes Gyula 

Beszélgetés Paizs Tibor 
marosvásárhelyi 

vállalkozóval

„Életem a cég körül forog,
ebből nyerem az erőt”

Paizs Tibor 1973-ban született Szentgericén. Az általános iskolát Nyárádsze-
redában végezte, majd a 9–10. osztályokat a marosvásárhelyi Unirea Líceumban.
Ezt követték a medgyesi szakiskolai tanulmányok, gázkitermelés szakon. Ti-
bornak napjainkban sikeres vállalkozása van Marosvásárhelyen. Családja
körében Udvarfalván él.  

Paizs Tibor és családja
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A miniszter látogatása
Egy miniszteri látogatás

bizony nem semmi, vidéki
oktatási intézmény életében
aztán végképp nem. Ilyen
rendkívülinek nevezhető
esemény rendszerint lázba
hozza a vendéglátókat, ha
pedig az oktatás szolgáját
külföldi vendégek is elkísé-
rik útjára, akkor hatványo-
zott az izgalom. 

Az eset, amiről a Kábel-
kocsma sarokasztalánál
mesélt, valamikor a hetve-
nes évek közepe táján tör-
tént. A város egyik legjobb
középiskolájába várták az
akkori oktatási minisztert,
aki egy amerikai pedagó-
gus-csoportot kalauzolt az
ország néhány hasonló in-
tézményébe. – Képzelheti-
tek, mekkora volt a készü-
lődés – mesélte –, napokkal
előtte az iskolaigazgató, az
aligazgató és a párttitkár
kíséretében körbejárta az
osztályokat, ellenőrizte a
fiúk hajviseletét. Akinek túl
hosszúnak találta a söré-
nyét, azt borbélyhoz küldte,
a lányok ruhájának hossza
sem kerülte el figyelmét,
nem lehetett térd fölött két
ujjnál rövidebb, megfenye-
gette a tanulókat, hogy

azon a bizonyos napon
senki ne próbáljon hiányos
egyenruhában az iskolába
merészkedni. A fiúk ne fe-
ledjék a nyakkendőt, a lá-
nyok a hajpántot, s mindkét
nembéliek a karszámot –
adta ki az ukázt a direktor. 

Osztályukban éppen a fi-
zika órát zavarták meg a

főnökök, mesélte. A tantár-
gyat a tanulók körében nép-
szerű T. A. tanította, aki szo-
kásához híven, fel-alá sétált
az osztályban, míg egy
adott pillanatban, ártatlan
mosollyal az arcán, a követ-
kező kérdéssel fordult a
párttitkárhoz: valóban kö-
telező a középiskolában a
nyakkendő viselése? Az igen
válaszra végignézett ma-
gán – világoskék kötött in-
get viselt, amihez nehezen
illett volna a nyakkendő,
fölötte fordítottbőr-zakót.
Öltözete nem hasonlított
ahhoz, amit az akkori taná-
rok viseltek. Valahogy egész
lénye kilógott a levitézlett
pártaktivistákból, kicsapott

tanfelügyelőkből, törtető
senkikből összeállt tanári
karból. Erősen nonkonfor-
mistának tűnt akkoriban,
pedig csak emberi volt. Ked-
velték is ezért a tanítványai. 

Aztán sor került a láto-
gatásra is. Előzőleg az em-
lített iskolai vezetők újra
körbejárták az osztályokat,
elmondták: tudják, hogy so-
kan tűrhetően beszélnek
angolul, de ha a külföldi
vendégek közül valaki kér-
déssel fordulna hozzájuk,
feleljenek csak nyugodtan
románul, hisz könnyen elő-
fordul, hogy az izgalom mi-
att nem találják majd a
megfelelő szavakat, egyéb-
ként tolmács is lesz a ven-
dégek kíséretében. „Hadd
dolgozzon meg a pénzéért”
– próbálta könnyedre venni
a figurát az iskolaigazgató. 

Hogy mit s mennyit tol-
mácsolt az illető, nem tudni,
de tény: a vendégek megér-
kezése előtt lezárták a fő -
lépcsőre vezető összes fo-
lyosó ajtaját, hogy az eléjük
vezetetteken kívül senki
mással ne találkozhassanak
– zárta a történetet. 

Szentgyörgyi László
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Az anyanyelvi kultúra jegyében: Kővirág 
Marosvásárhely egyik legrégebben alakult, máig lé-
tező együttese a Kővirág, amely már közel negyedszá-
zada zenél. Zenéje irodalmat, verseket kedvelőkhöz
szól, korhatár nélkül, dalaiba a hagyományos magyar
zenék (népdalok, virágénekek) elemei is beépülnek,
stílusa sajátos hangvételű. A repertoárt elsősorban
erdélyi költők, valamint magyar klasszikusok (Ady
Endre, József Attila) megzenésített versei alkotják. A Kővirág alapítójával,dalszerzőjével, énekesével,a gitáron játszó László Jó-zseffel beszélgettünk.  

– Milyen elképzelésből, mi-
kor alapította a zenekart?– Az együttes 1992-benalakult. Akkor már foglal-koztam versek megzenésí-tésével, s szerettem volnazenekari formában is fel-dolgozni, előadni a dalokat.A mintegy két és fél évtize-des fennállása alatt sokanmegfordultak az együttes-ben. Ebben a felállásban –Benczédi Szilárd basszus-gitár, Fülöp Csongor Istvánbillentyűs hangszerek, SzászEmese Rebeka blockflötékés jómagam – 2010 óta ze-nélünk együtt. Koncertjein-ken még közreműködik Tö-rök Emese Adél klarinéton.

– Milyen kritériumok sze-

rint válogatja a megzenésí-
tésre kerülő verseket?– Elsősorban erdélyi köl-tők verseit zenésítjük meg,de anyaországi költők, va-lamint magyar klasszikusokverseit is énekeljük. A leg-fontosabb kritérium, hogyzeneileg megfeleljen, azazmegzenésíthető legyen avers, legyen mély és érthető,szép mondanivalója, zenei-sége.

– Van-e kedvenc költője,
akinek az alkotásait a leg-
szívesebben éneklik?– Vannak költők, akiknektöbb művét megzenésítettük– Ferenczes István, KányádiSándor, Kovács András Fe-renc, László Noémi, FarkasÁrpád műveiben sok a mu-zikalitás.

– Tudomásom szerint az
első fellépésükre a MOGYE

diákklubjában került sor
1992 telén. Azóta számtalan
fellépésük volt Marosvásár-
helyen, illetve Erdély több
városában, valamint az anya-
országban és a Kárpát-me-
dence más területén is. Me-
lyek voltak azok a felejthe-
tetlen külföldi helyszínek,
ahová a Kővirág elvitte da-
lait?–  Legelőször 1998-banjátsztunk külföldön. Magyar-országon, Pakson, a VárosiMűvelődési Központbankoncerteztünk. Később többhelyszínen is megfordul-tunk: Sárváron a Nádasdy

várban, a VII. Historiás Na-pokon léptünk fel sikeresen.Az Ötágú Síp elnevezésű, ahatáron túli magyar líra fesz-tiválja keretében zenéltünka Gyulai Várszínházban, dekoncerteztünk Székesfehér-váron, Dabason, a Balatonmellett a Művészetek Völ-gyében is.Emellett két ízben is ven-dégszerepeltünk Vajdaság-ban, az Énekelt Versek Zen-tai Fesztiválján és megfor-dultunk Kárpátalján is.Itthoni koncertjeink ismindig nagyon hangulato-sak és emlékezetesek szá-momra.
– Gyakran lépnek fel Ma-

rosvásárhelyen?– Mi nem tudunk vállal-kozni a koncertek megszer-vezésére, ezért inkább meg-hívásoknak teszünk eleget.Valamikor mi szerveztük akoncertjeinket, de anyagilagés más szempontból is meg-terhelő volt, hiszen a zenélésmellett mi dolgozunk is.Nem könnyű működtetni azegyüttest, a mi zenénk nemegy pénzes műfaj, de nemis ez a lényeg benne.
– Tudvalevőleg ön fizika-

tanár. Hogyan fér össze az
egzakt tudomány gyakorlása
és az irodalom-költészet-zene
iránti vonzódása?– A lehető legjobban, hi-szen számomra az egyik ki-egészíti a másikat. 

– Az együttes történetében
kiemelt helyen szerepel tízé-
ves fennállásának megün-
neplése 2002 októberében.
A jubileum alkalmával ren-
dezte meg a verséneklés első
erdélyi fesztiválját, a Kővirág
fesztivált, viszont 2017-ben
a 25 éves fennállását ünnepli
a zenekar. Terveznek vala-
milyen különleges rendez-
vényt, koncertet Marosvá-

sárhelyen ennek alkalmá-
ból?– Jó lenne, ha összejöhet-ne egy ilyen esemény, konk-rétumokat nem tudunkmondani ezzel kapcsolato-san. Az együttes és közön-sége megérdemelné...Arra a kérdésre, hogyanlátják az együttes jövőjét, aKővirág tagjai a következő-képpen válaszoltak:
László József– A mi zenénk kötődik azanyanyelvi és zenei kultú -ránkhoz, rétegzene, amelytörekvéseiben értékápoló,és amely megkívánja, hogyennek szellemében viszo-nyuljanak hozzá.
Fülöp Csongor István– Nem könnyű a jövőbelátni, gondolom, hogy sajáterőnkből még tudjuk foly-tatni. Szívesen emlékszemvissza az 1998-as, Kultúr-palotában megtartott telt-házas gyerekkoncertünkre,kolozsvári, csíkszeredai kon-certjeinkre.
Benczédi Szilárd– A jövőt illetően engemis bizakodással töltenek eleddigi szép előadásaink. ATeleki Téka udvarán tartottkoncertjeinken, a nagyszá-mú közönség jelenléte is ezta bizakodást erősítette ben-nem.
Szász Emese Rebeka, aki
2007-től tagja az együt-
tesnek– Úgy gondolom, amíg miitt vagyunk – és jó értelem-ben fogalmazva viszonylagközel vagyunk egymáshoz,s ha nem is heti rendsze-rességgel, de ahogy tehetjük,együtt fogunk próbálni észenélni – így a Kővirág lé-tezni fog.

Czimbalmos Ferenc Attila
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Hogy mi mindent 
adott a Teleki család?A Teleki család a magyartörténelem kiemelkedő alak-jaival büszkélkedhet. Adott aTeleki nemzetség erdélyi kan-cellárt, magyar miniszterel-nököt, földművelésügyi mi-nisztert, negyvennyolcas har-cost, Petőfi barátot, drámaírót,geográfust, történészt, könyv-táralapítót többet is, festőt,zeneszerzőt, földrajzi felfede-zőt, mintagazdát, megszám-lálhatatlan főispánt, alispánt,képviselőt és utóbb kertésztis. A család sokféle ágra sza-kadt, van köztük reformátusés katolikus, gernyeszegi,gyömrői, újvári és somkútiág.
Teleki II. Mihály 
az ősapja minden 
későbbi TelekinekA Teleki nemzetség az ősiGarázda család egyenes le-származottjaként szerepel amagyar nemzetségtörténet-ben. A Garázdák tiszta magyareredetű törzse a XII. századtólfogva egyik fő birtokáról, aBolgárországban fekvő Me-csincéről írta magát. Dr. Fekete Albert, Az erdélyikertművészet – Maros mentikastélykertek című könyvébenír arról, hogy a Garázdák 1414körül költöztek véglegesenMagyarországra. Ettől kezdvea Garázda nemzetség háromágra oszlott: egyike zágorhídi,másik széki, a harmadik telekiGarázdának írta magát. A széki Garázdaág egyetlen

leányát, Garázda Annát, a te-leki Garázda Dénes fiához,Mihályhoz adta feleségül. Teleki I. Mihály fia, Jánosjenői várnagy, zarándi főispán1630-ban vette nőül Borne-misza Annát. Fiúk, Teleki II.Mihály (1634-1690) volt azősapja minden későbbi Tele-kinek.
A Teleki nemzetség 
különös jelentősége 
egykor és maA széki Teleki család nemcsak erdélyi, de magyarországiviszonylatban is kiemelkedőtörténelmi, társadalmi szere-pet játszott, és kulturális te-kintetben is példát mutattak. Ugyancsak a fent említettszerző közléséből derül ki,hogy ivadékaik történelmünkkét és fél évszázadában a kö-zélet minden területén előkelőés fontos szerepet játszottak,a legmagasabb királyi kitün-tetéseket, állami hivatalokatviselték. A Teleki nemzetség különösjelentősége azonban mind-máig a tudomány-  és iroda-lomszeretetében és -pártolá-sában rejlik. 
A család szellemét 
az egyensúly 
jellemezte ésjellemziErdély keleti részében, aMaros partján felépített váraik,kastélyaik a szó legnemesebbértelmében vett végvárak vol-tak. Nem pusztán a fizikai létfeltételeit védelmező erőssé-gek, hanem szellemi, nemzeti

identitást, kulturális örökségetés emberséget egyaránt ol-talmazó erődök is. A Telekiek erdélyi viszony-latban gazdagoknak számí-tottak, és igyekeztek is ésszerűgazdálkodással és birtokaikgyarapításával növelni a jö-vedelmüket. Ezzel együtt megvolt ben-nük a hajlandóság a családtekintélyét megfelelően rep-rezentáló igényesebb, ha úgytetszik, modernebb életstíluskialakítására, amelyekben aművészetek is jelentős sze-rephez jutottak. Ugyanakkora protestáns-puritán családitradíciókhoz is ragaszkodtakéletük külső kereteinek meg-formálásában. A család szellemét tehát azegyensúly jellemezte: ragasz-kodtak a hagyományokhoz,de igyekeztek megismerni akor áramlatait, és sok mindentel is fogadtak az új szokások-ból.
A Telekiek ősi fészkeA szóban forgó család ősifészke, a Teleki kastély, a Ma-ros ívének bal partján áll,festői szép parkban, évszá-zados fákkal koszorúzva. Amint azt már röviden em-lítettük, a kastély elődje egyXV. századi várkastély volt,amelytől a mostani nagysá-gában és alaprajzi körvona-laiban csak kissé tér el. A széki Teleki nemzetségtagja, Mihály az 1600-as évekelején mint a család örökösea széki nevet vette fel, és ezthasználják ma is a család le-származottjai. 

A középkori várkastélyKeresztes Gyula a Marosmegyei kastélyok és udvar-házak című munkájában teszemlítést arról, hogy Gernye-szeg 1319-ben a Széchenyiekbirtokába került, majd Zsig-mond király adománylevelé-vel, 1405-ben Erdélyi Antaltulajdonába. Fia, Erdélyi Istvánalvajda, 1462-65 között épít-tette a középkori várkastélytkét nagy sarokbástyával éshárom kisebb toronnyal,mindezt védősánccal körül-véve, melybe a vizet a Ma-rosból vezették be. A főbejárat előtt felvonóhídszolgált, amelyre egy négy-nyílásos, téglaboltozatos hídonlehetett eljutni. 
A pince falaiba 
beépített régi vár 
kövei ma is láthatóakA rendelkezésünkre bocsá-tott dokumentációkból derülki, hogy a kastély 1675-ben aTelekiek tulajdonába került,és Teleki Mihály 1686-1687-ben bővítette. A két hátranyúló épület-szárnyat összekötötte egy újépülettel, tornyait magasítottaés faragottkő-részekkel díszí-tette a reneszánsz stílusában.A XVIII. század másodikfelében a várkastély lakha-tatlanná vált, és ezt 1771 előttTeleki László lebontatta, és akor ízlésének megfelelő, a mais álló kastélyt építtette, a régi

kastély alapjainak és bolto-zatos pincéinek felhasználá-sával. A pince falaiba és boltoza-taiba beépített régi vár fara-gott kövei ma is láthatóak. 
Az új kastély 
1782-ben már állAz 1772-1803 között épültU alakú barokk kastély a Pestkörnyéki kastélyok – mintpéldául Gödöllő, Pécel, Nagy-tétény – mintájára készült;mértéktartóan leegyszerűsí-tett díszeivel klasszicizáló. Keresztes Gyula szakvéle-ményezéséből az is kiderül,hogy az egyemeletes kastélyhomlokzatai nagy falisávokkal,keskeny magas ablakokkalkészültek, és a főtengelyenlévő középső rész pavilon-szerűen emelkedik ki bádog-kupolájával. Továbbá ismeretes, hogy akastély manzárd tetővel vanfedve, a középső pavilont azóratoronnyal együtt 1777-ben fejezték be. Harangjai közül az egyiket1772-ben öntötték Bécsben,míg a másodikat 1777-ben.Az óradíszt Szigeti ÓrásGyörgy tordai órásmester ké-szítette ugyancsak 1777-ben.Az udvar felől, a földszinten,árkádos folyosó, az emeletenpedig ablakos zárt folyosószolgálja ki a termeket. Az emeleti nagyterem stuk-kódíszeit és az erkély fara-

A Telekiek ősi fészke 
A Marosvásárhelyről Szászrégen felé vezető úton, a Maros bal partján, a Bongor
hegyoldala melletti síkon fekszik Gernyeszeg. Első írásos említése 1319-ből való
Knezeg alakjában. A mai kastély elődjét, a középkori védműves várkastélyt – melyet
egy 1477-es oklevél Castellani castelli Gernyeszegh néven említ – Erdélyi István al-
vajda építtette 1462 és 1465 között. Mátyás király egy évvel később, 1478-ban kel-
tezett oklevélben ugyanezt az épületet már királyi várként nevezte meg, Castrum
Nostrum (regis) Gernyeszegh formában…
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Június 17-19.
Weekend / Hét Fák
Marosvásárhely

a belépés díjtalan

Filmtörténeti vetítéssorozat MarosvásárhelyenA Balassi Intézet – Buka-resti Magyar Intézet a Ma-rosvásárhelyi MűvészetiEgyetemmel, a Maros megyeiMADISZ-szal, a K'Arte Kul-turális Egyesülettel és a Ma-gyar Nemzeti Digitális Ar-chívum és Filmintézettel kö-zösen filmtörténeti vetítés-sorozatot indított Marosvá-sárhelyen 120 éves a magyarfilm címmel. A 11 alkotásbólálló sorozat a némafilmeskorszakból indulva egy-egyrendező filmtörténeti kor-szakot meghatározó alkotá-sát mutatja be.A magyar filmtörténeti so-rozat Marosvásárhelyen az1916-ban készült Mire meg-vénülünk és az 1917-benkészült Az utolsóéjszaka című némafilmekkelindult, melyeket Trózner Sza-bolcs dzsesszzongorista élőimprovizációval kísért, iz-galmas, a filmek korát idézőhangulatot varázsolva a Ma-rosvásárhelyi MűvészetiEgyetem előadótermébe.Június 19-én, vasárnapeste 7 órától a második ve-títésre kerül sor, mely alka-lommal a világhírű KordaSándor (sir Alexander Korda)1918-ban készült némafilm-jét, Az arany embert vetítik.Jókai Mór (1825-1904)népszerű romantikus regé-nyéből, Az arany emberbőlaz elmúlt közel száz év alatthárom mozifilmváltozat iskészült, melyek fontos sze-repet töltenek be a magyarfilmtörténetben. A legelsőt,az 1918-as némafilmet Kor-da Sándor (1893-1956) ren-dezte, akinek magyarországifilmes korszakából ez azegyetlen, vetíthető állapotbanfennmaradt játékfilmje, ame-lyet a nyolcvanas évek elejénegy német archívumban ta-láltak meg. Korda Sándorbécsi és hollywoodi kitérőkután Angliában állapodottmeg, ahol a brit filmiparmeghatározó alakjává nőtteki magát. Mind rendezőként,mind producerként emléke-

zetes sikerek fűződnek a ne-véhez. Az angol filmművészetérdekében végzett tevékeny-ségéért a királynő lovaggáütötte. Ötéves magyarországirendezői pályafutása alattnem kevesebb, mint huszon-hét filmet rendezett, ámezekből csupán Az arany em-ber maradt fenn vetíthetőállapotban. Korda alkotásá-nak legnagyobb érdeme,hogy a jövő felé mutat, ésmódszereivel egyértelműena hangosfilmet előlegezi meg.Nem csupán azzal, hogy aműtermekből kimegy a valóvilágba, hanem azzal is, hogypéldául flashbacket alkalmaz,illetve a színészek játékstílusais többnyire mentes a né-mafilmes túlzásoktól: való-jában mintha hangosfilmje-lenetek peregnének a nézőszeme előtt – hang nélkül.A filmben Tímár Mihályszerepét (idősebb) BeregiOszkár játszotta, aki nemcsupán jó megjelenésű, ha-nem kifejezetten tehetségesszínész is volt. Noha külsejenem igazán felelt meg Jókaileírásának, kisugárzása mégisoly erős volt, hogy a későbbifilmváltozatok főszereplőitis inkább a Beregihez, sem-mint a regénybeli Tímárhozvaló hasonlatosság alapjánválasztották ki. Athalie-tBerky Lili személyesítettemeg, Kristyán Tódort az aradiszületésű Rajnay Gábor, míga filmbeli Teréz mamát S.Fáy Szeréna, aki 1899-1900-ben a kolozsvári színház szín-művésze volt. A Brazovicsotmegformáló Horváth Jenővérbeli színpadi színész volt,aki mindössze ötször állt a

kamerák elé: első és utolsófilmjét egyaránt Korda ren-dezte, az utolsó épp Az aranyember volt.A film korát megelőző kü-lönlegessége, hogy a regény-ben szereplő eredeti hely-színeken forgatták. Noha aSenki szigete a valóságbannem létezett, volt valós mo-dellje. Jókai a regényhez írtUtóhangokban azt írta, hogyFrivaldszky Imre természet-tudóstól (1799-1870) érte-sült egy dunai szigetről,amely tudomása szerint az1860-as években hivatalosannem tartozott se Magyaror-szághoz, se Törökországhoz.A korabeli magyar térképe-ken Új-Orsova néven szere-pelt Ada Kaleh szigete, amelyaz Al- Dunán helyezkedettel, Orsova és a Vaskapu-szo-ros között. Törökök és musz-limok lakták, akik adómen-tességet élveztek, és felmen-tést kaptak a hadkötelezett-ség alól is. Dohány-, szőlő-és rózsatermesztéssel fog-lalkoztak. A magyar, a szerbés a román határ közelségemiatt azonban egy kevésbétisztességes, de igen jövedel-mező foglalkozást is űztek:csempészkedtek. Korda ezenaz al-dunai Ada Kaleh (akkormég álló) szigeten forgattaaz itt zajló jeleneteket.Az arany ember a CorvinFilmgyár (a Hunnia elődje)égisze alatt készült. A filmfelújítása és digitalizálása azEurópai Unió Média Prog-ramjának Lumière Alapítvá-nya támogatásával valósultmeg.
A filmet román felirattal

vetítik. A belépés díjtalan.

gottkő korlátját SchucbauerAntal készítette, a kőműves-munkát Schmidt Pál halálaután fia Konstancz fejezte be. Kiemelten fontos tudni azt,hogy a kastély berendezésnélkül 1782-ben már készenállt. 
A barokk romantika 
kívánalma: az aranyhalas
tó és a mesterséges szigetA francia rendszerű geo-metrikus elrendezésű parkotTeleki József angolparkká ala-kíttatta át, és ennek beosz-tását ma is fel lehet ismerni. A várárok sáncában arany-halastavat hoztak létre egykis mesterséges szigettel, abarokk romantika kívánalmaszerint. A szigeten egy tisztavizű forrás van és egy szo-morú gyász fűzfa. A park sétányai menténhat antik istenszobor: Juno,Neptun, Pan, Venus, Bacchusés Ceres áll, valamint barokkhangulatú groteszk szobrok,mint például XVI. Lajos, Mi-rabeau és a „les dames ha-les”.

A Teleki család 
páratlan műértő ízléseA Teleki család pompasze-retete a fényűző családokéhozmérten szerényebb volt. Azemeleti nagy szalon porce-lánkályhái és művészi kiala-kítású üvegcsillárai, a kis sza-lon márvány kandallója engedkövetkeztetni az egykori be-rendezés szépségére. A család műértő ízlését azösszegyűjtött kincseket be-mutató kastélymúzeum tük-rözte. Az emeleti folyosó tár-lóiban ötvösművek, fegyverek,órák, porcelánok, régészetileletek, hímzések népi farag-ványok, erdélyi kerámiák, míga földszinten lapidarium, mű-lakatos és kovácsoltvas-művesmunkák voltak láthatóak. A kastély könyvtár-gyűjte-ményét Gyulai Pál rendezteés katalogizálta.

(folytatás a következő 
lapszámunkban)Összeállította:

Nagy-Bodó TiborRégi és mai képek:
Nagy-Bodó Szilárd

* Külön köszönet Keresztes Gyulának, és 
dr. Fekete Albertnek  a rendelkezésünkre bocsátott dokumentációkért 
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Hétfőn kezdődött el az érettségi,
ahova azok a diákok jelentkez-
hettek, akik minden tantárgyból
átmenővel zárták a tizenkettedik
osztályt, az idei végzősök és ko-
rábban az érettségit nem teljesí-
tők vagy meg sem próbálók
egyaránt. Maros megyében össze-
sen 3806 tanuló iratkozott be a
vizsgasorozatra, amelynek közel
egyharmada magyar tannyelvű ok-
tatási intézménybe járt.Illés Ildikó, a Maros megyei főtan-felügyelő-helyettes lapunknak el-mondta, hogy a megyében 3806diák jelentkezett az érettségire, kö-zülük 1100 magyar. A szóbeli vizs-gák június 13-ától kezdődtek el ésjúlius 1-jéig tartanak, ám a tavaly-hoz képest változás történt: idénmár nincs lehetőségük a diákoknaktöbb tétel közül választani szóbelivizsgákon, ha az elsőként húzotttétel nem felel meg nekik. „Nem kellaggódni, hiszen a szóbelire nemjegyeket kapnak, csak minősítése-ket” – tudtuk meg. Az írásbelik július 4–8. között zaj-

lanak, az eredmények kihirdetésepedig július 12-én lesz, amelyekellen óvást lehet benyújtani. Avégső eredményeket július 16-ántudják meg a végzősök.A vizsgaközpontokban rendőrökis felvigyáznak a szabályosságra, atantermekben kamerákat szereltekfel, amelyek képet és hangot egya-ránt rögzítenek. Mobiltelefonokat,

hallgatókészülékeket nem szabadbevinni a vizsgára, mert az azonnalikizárást von maga után. Ország-szerte 3100 rendőr felügyeli na-ponta az érettségit, amely között664 közlekedésrendész arra ügyel,hogy a több mint 1900 vizsgaköz-ponthoz zavartalanul eljuthassanaka diákok, tanárok.
Pál Piroska

Érettségi 2016. Idén nem lehet új szóbeli tételt húzni  

Még négy év Florea! Köszönjük, RMDSZ! 
Akik abban bíztak, hogy
Soós Zoltánék óvásának
lesz bármiféle következ-
ménye – a legbízóbb
bízók egyenesen a polgár-
mester-választás megis-
métlésben reménykedtek
végtelen együgyűségük-
ben –, azok erőst pofára
estek múlt pénteken,
amikor a BEC (Biroul
Electoral Central, ahová
az összes lokális kifogást
továbbpasszolták) kö-
zölte, hogy minden óvás
el vagyon utasítva, és vi-
szontlátásra, találkozunk
négy év múlva. Ráadásulmég csak meg se lehet tá-madni a centrális döntést,se (vásár)helyi bíróságon,se Bukarestben, de mégBrüsszelben sem, mivel aBEC-nek a választási ered-mények hivatalossá nyilvá-nítása után lejárt amandátuma, magyarán jogiértelemben megszűnt lé-tezni a következő választá-sokig. Ki van ez találva!Soós Zoltán, mint köztu-dott, 3300 szavazattal ka-pott kevesebbet, mint négyévvel korábban Frunda.Pedig akkor még össze-visszafogás se volt, csak„Váltásmost!”, de nem jöttössze a váltás; se akkor, semost. Valószínű, hogy kitán-torgott pár vásárhelyi ma-gyar külföldre az elmúlt párévben, illetve néhány tehe-tősebb család a város mel-letti falvakban épített

emeletes házakban kezdettrégi életet, de háromezer-háromszáz biztos nem. To-vábbá az, hogy szoros(nakmondható) volt az ered-mény – Florea 1700 szava-zattal győzött –, nem Soósérdeme, még csak nem is akommunikációs zseninekkikiáltott néppárt-szökevé-nyéé, aki beszállt a kam-pányba egy idő után(egyesek szerint túl későn,mások szerint túl korán, devalszeg egyáltalán nem kel-lett volna), hanem a mos-tani polgármestererodálódásának tudható be.(Egyébiránt, annak, hogyvalaki 170, 1700 vagy17 000 vokstöbblettel nyer,a lényeg szempontjából azégvilágon semmiféle jelen-tősége nincs.) Azt írta aminap egy hathengeres ész-kombájn „politikai elemző”valamelyik RMDSZ-es száj-ton, hogy ha még két hetettartott volna a választásikampány, akkor vidám lettvolna a vasárnap, és meg-nyerjük, mert Zoltán egyrejobban jött felfele. Ezt mársose tudjuk meg. Csak any-nyit tudhatunk, hogy hadédnagyanyám nem adtavolna le a fakanalat 1990-ben, 97 éves korában, akkormost 123 éves lenne.Na, és akkor jött mindentitkok tudója és mindenmegmondanivaló megmon-dója, Kelemen Hunor párt-elnök úr, és kitolta borostái

közül a tutit: „Dorin Floreá-val szemben kell többségetalkotni a városi tanácsban.Ez a többség hozzon majdhatározatokat, és a polgár-mester azokat hajtsa végre”.Majd hozzátette, hogy ezazért is tűnik jó megoldás-nak, mert a marosvásárhe-lyi tapasztalat szerintFlorea az RMDSZ-es alpol-gármesteren keresztül aszövetség önkormányzatifrakcióját is „bedarálja”.Ez most komoly?! Mostjöttek rá, így nagyhirtelen,hogy hiba volt hagyni a fe-dett pályás ígéretbajnokotdísz-alpolgármesterkednihárom és fél évig? Mert a„tapasztalat szerint” kábéezt kódolja. Végül is, jobbkésőn, mint még később. Deazt biza mikor látják be,hogy a 2004-es, 2008-as és2012-es fiaskó se a magyarválasztók számlájára írható,hogy nem a mi sarunk?Vajon nem azért nem nyer-tünk, mert olyan polgár-mester-jelölteket indítottakaz elmúlt három alkalom-mal (is, a mostani előtt),akikkel elméleti esélyünk sevolt kirúgni Florea alól aszéket? Vajon nem azért toj-tak elmenni szavazni a vá-sárhelyi magyaroktö me gesen az elmúlt másfélévtizedben, mert tudták,hogy kelemenatákkal, bor-bélylászlókkal meg frunda-györgyökkel kábé annyiesélyünk van nyerni, mint

sánta süninek épen átjutnia nyolcsávos autópályán,péntek délutáni csúcsforga-lomban? És azt se mérle-gelte senki, hogy SoósZoltán felekezeti (más)ho-vatartozásán is elhasalha-tunk? Merthogy, ha tetszik,ha nem, mondjuk ki végre:erőst sanszos, hogy azonment el a dolog. Az átlagvá-sárhelyi magyar nem hülye.Van viszont párezer lájto-san intelligens, aki „én-szektásra-biztos-nem-szavazok” alapon nem járult azurnákhoz. És az pont elégvolt a boldogsághoz. Már-mint Floreának. Nem azért nyert ötödjéreis, mert verhetetlen. Mostverhető lett volna. Nagyonis. Azért nyert, mert mindigverhető jelölteket küld csa-tába a „Szövetség”. Ama kér-désre, hogy „Vajon miért?”,alighanem mindenki tudja aválaszt… 

A dümbovicás RMDSZ-górékat abszolút nem ér-dekli Marosvásárhely sorsa.Ahogy az erdélyi magyaroksorsa sem, akiket csikö kép-viselnek ott Bukurestben,huszonhét éve. Nem azok aszerencsétlen, máról-hol-napra élő, megvezetett(kis)nyugdíjas nénik okol-hatóak azért, hogy megintFlorea lett a polgármester,még ha rá is szavazottegyik-másikuk, hanem a fő-tulipánosok. Akik azzaldöngetik a mellüket, így, ahelyhatósági választásokután, mindenféle gagyi hir-detésekben, hogy az erdélyimagyarok kilencven száza-léka rájuk szavazott. Ez ígyis van, nem vitatja senki.Csakhogy ez nem az RMDSZérdeme, hanem az EMNP ésaz MPP szégyene. Ahogy a„Szövetség” az erdélyi ma-gyarságé.  
Molnár Tibor



Mikor 1908-ban a nagy-apám meglátta a napvilágotSzabadkán, még senki nemsejthette, hogy ez a születésihely az egész életét megha-tározza. A trianoni békeszer-ződés nyomán ugyanis 12évvel később, 1920-ban aVajdaságot elszakították Ma-gyarországtól. Innentől acsaládi fotóalbumnak min-den egyes fényképén vi-szontláthatjuk Trianon kö-vetkezményeit. Az egyikenfiatal orvostanhallgatók lát-hatók: nagyapámnak Buda-pestre kellett jönnie, hogymagyar nyelven tanulhassonorvosnak. Szkopje, katonák:a frissen végzett magyar or-vost Macedóniába küldtékszolgálni, a jugoszláv királyihadsereghez. Német lágerBécs mellett, a fényképenfogságba ejtett katonák:nagyapámat a Délvidék visz-szatérése előtt a jugoszlávhadseregbe hívták be, mi-után megadták magukat anémeteknek, az egységébenszolgáló magyarokat is fo-golytáborba vitték. Kisko-romban a nagyanyám mu-tatta meg egykori házunkhátsó udvarán azt a falat,ahol a szerb kommunistapartizánok ki akarták őket

végezni, mert magyarok vol-tak. A falujuk, Kishegyes csaka szerencsének köszönhe-tően kerülhette el a bácskaivérbosszút.Ez az élet, ez a sors csakegy abból a több millióból,amelyben azon magyarok-nak volt részük, akik a tria-noni békediktátum után ahatárokon kívül rekedtek.De a határainkon belül ismilliók életét kísérte végigez a szégyenteljes döntés,hiszen a békediktátum mégtöbb évtizeden át meghatá-rozta a magyarországi ese-ményeket, beleértve a II. vi-lágháborút is. Trianon ígyaz egész magyar nemzet tra-gédiája, június 4-én a béke-diktátum miatti szomorúsorsokra emlékezünk.Az idei évfordulón azon-ban egészen ízléstelenre si-keredett az úgynevezett meg-emlékezés. A 187 ezer kö-vetőt számláló Egymillióana magyar sajtószabadságértnevű Facebook-csoport azévfordulón ezt írta: „Ma vanaz ultranagymagyarok sírás-napja! Trianon, nemnemso-ha, hiszekegyhülyeség! Vissza(Kis)Nagymagyarországot!”Nincs ebben semmi meglepő,tőlük pontosan erre számí-

tottunk. Arra azonban márnem, hogy a Duna Televízióezen a napon Vujity Tvrtkobulvárgagyiját tartotta a leg-alkalmasabbnak arra, hogymegemlékezzen a szomorúeseményről. A televíziós egyhéttel az adás előtt így ha-rangozta be műsorát: „Ren-geteg munka után, egy fran-cia kisvárosban, egy páncé-lajtó mögött megtaláltam aszörnyű Trianoni Békeszer-ződés egyetlen eredeti pél-dányát, s benne az elképesztőfejezetet. Döbbenetes lesz,engem rázott a hideg. S mégegy dolog: a filmet jövő szom-baton láthatjátok, a szom-batot követő hétfőn pedighivatalosan is a Magyar Par-lamenthez fordulok beadvá-nyommal.” Aki ismeri a tévéseddigi munkásságát, az ter-mészetesen már akkor tudta,mire is számíthatunk. Akikpedig kevésbé ismerik, azokúgy ültek a képernyő elé,hogy talán van még valamiremény – akármire. De végülők is csak közismert dolgok-ról hallhattak, például a ti-encsini koncessziós zónákrólvagy a szatmári Zajta községtörténetéről, amiről nagy-részt már mindenki hallottaz országban, kivéve Vujity

Tvrtkót. Így amikor ő „meg-találta” a trianoni békeszer-ződés egyetlen eredeti, aláírtpéldányát, fellapozott egy„elképesztő fejezetet” Tien-csinről, később pedig Zajtárólis tudomást szerzett, amely-nek a története szintén „egé-szen elképesztő”. A hangzatosjelzők mellett a bulvármű-sorok hangvétele mindenholvisszaköszönt a műsorban,Tiencsinnél is: „Én meg csakámulok és bámulok, kapasz-kodjanak meg jó erősen, ottkinn, nekünk, magyaroknakterületi vitánk volt Olaszor-szággal!”Habár a történelmi isme-reteinket Vujity nem gyara-pította, magáról annál in-kább beszélt. Ugyan pármondat erejéig székely nagy-anyjáról is megemlékezetta filmes, róla sok-sok vágó-kép kíséretében megtudhat-tuk, hogy minden létező dol-got elolvasott Trianonról,rengeteg filmet is megnézett,Sopron az egyik kedvenc vá-rosa, Szentpéterfán született,ahová egy Croatia feliratúmelegítőben most el is lá-togatott a kedvünkért egyhorvát mintás sálban (másokilyet nem viseltek ott). Sőt,még egy „kis meglepetést”

is kaptunk, mert a tévés 25év után tamburán eljátszottnekünk egy horvát dalt. Jú-nius 4-én így a magyar kö-zönség leginkább VujityTvrtkóról tudhatott meg új-donságokat, melyhez taláncsak apropót adott Trianon.S hogy végül ennyi köztudottdolog és felesleges informá-ció után mégse menjünkhaza üres kézzel, bejelen-tette: kezdeményezni fogja,hogy hivatalosan is vizsgál-ják meg, megkaphatja-e Zajtaa leghűségesebb településcímet. Ez volt hát az „elké-pesztő történet”.Vujity Tvrtko – születé-sekor kapott neve BaloghSzilárd – szenzációhajhászmódszereit sokan ismerikaz országban. Azt már ke-vesebben értjük, hogy aDuna Televízió miért vevőegy ennyire színvonaltalan,öntömjénező műsorszámra.Egykori határon túli magyar-ként hadd kérdezzem meg:a trianoni tragédiából, sok-sok millió magyar emberszenvedéséből miért kell ön-tömjénező bulvárgagyit csi-nálni? Legközelebb melyiktragédiánk kerül sorra?
Majláth Ronald
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Habosított tragédia: Sok millió magyar ember 
szenvedésének mi köze az öntömjénező bulvárgagyihoz?

Hányan vagyunk? A világszerte élő magyarok
lélekszáma összesen tizenötmillióra becsülhetőHat hónap alatt egymil-lióval nőtt Egyiptom lakos-sága, így elérte a kilencve-negymilliót – olvasom azújságban a távirati irodavonal alatti kis hírét. Az al-Arabija pánarab televíziószerint az egyiptomi sta-tisztikai hivatal által közzé-tett adat nem tartalmazzaa csak becsülhetően nyolc-millió, külföldön élő egyip-tomit.Elfogott a kíváncsiság,osztottam-szoroztam: ötmásodpercenként hat új-szülött kisbaba sír fel. Azamerikai Rand McNally’svilágatlasz 1943-as kiadásaszerint 15,9 millió alattva-lója volt az Egyiptomi Ki-rályságnak. A Földünk or-szágai című magyarkiadású almanach (becsült)adatai szerint 1980-bannegyvenkétmillió volt azEgyiptomi Arab Köztársa-ság népessége, Kairó pedig8,7 milliósra duzzadt a köz-beeső harminchét év alatt.Erre a kiváló teljesítményre

jócskán rátett az azóta el-telt harminchat esztendőnépszaporulata az ötven-nyolcmilliós gyarapodással.Törökországnak, az elsővilágháború veszteseként,az 1920-as sèvres-i béke-diktátumot követő évekbenkilencmillió lakosa volt.Nagyjából annyi, mint az azévi versailles-i döntést el-szenvedő Magyarország-nak. A történelmi különb-séget a két eset között astatisztika adatait olvasvavethetjük össze: amíg a ma-gyar népesség 2014-ben9,8 millió volt, a töröké het-venhat-hetvennyolc millió.Nem könnyű megszámlálnia mindig mozgásban levőanatóliaiakat és a folytonúton levő törököket, rajtukkívül még öt- és tízmillióközé tehető a külföldön tar-tózkodók, tartósan lakókszáma.A világszerte élő magya-rok lélekszáma összesen ti-zenötmillióra becsülhető,az 1920-ban – majd 1945-

ben újra – elszakított szlo-vák, ukrán, román, szerb,horvát, szlovén és osztrákterületeken 3,5–4 millióanlaknak magyarok. Továbbiegy-másfél millióan szertea világ minden táján. Azutóbbi adatok pontosságátaz elmúlt évek spontán,gazdasági jellegű migráci-ója, megélhetési kivándor-lása teszi bizonytalanná; ezidő szerint négyszáz- ésnyolcszázezer közé becsül-hető az ideiglenesen külföl-dön tartózkodó magyaroklélekszáma.„Szaporodjatok és soka-sodjatok, és töltsétek be aföldet…” – parancsolta Mó-zes próféta a népének. Az1945 és 1975 közötti har-minc év alatt csaknem egy-millióval nőtt Magyaror-szág népessége – még az1956-os emigráció dacárais. Az 1980-as években mára „kicsi vagy kocsi?” dilem-mája szerint történt azutódnemzés. Hiába szórtaintelmeit, ószövetségi dör-

gedelmeit a gyereket szülninem akaró, halasztgató ésabortáló lányok, asszonyokfelé Gergely Mihály és Fe-kete Gyula, a demográfiaigörbe évről évre lejjebb ko-nyult. Pedig még a rend-szerváltozást megelőzvehelyett kapott – szaklapban– a Statisztikai Hivatal de-mográfiaimozgás-tanulmá-nya, amelynek a legjobbprognózisa kilenc- és tíz-millió közötti, a legrosz-szabb esetben hat- és hét-millió közötti népességet„jósolt” 2050-re Magyaror-szágon.Apámék négyen, anyá-mék hatan voltak testvérek,

fővárosi, polgári családbannőttek fel (hárman disszi-dáltak ötvenhatban). Ti-zenöt unokatestvérem volt,van ország- és világszerte.A két felnőtt gyerekünknekhárom unokatestvére van,az idősebbik lányunk mostvárja az első babáját.Úgy vagyok ezzel, mint acigány muzsikus, aki össze-találkozik a villamoson azenész barátjával: – Jác-casz-e valahol, komám? –kérdi tőle. – Jáccok hát! Egykvártettem ván. Hármanvagyunk. Én meg azöcsém…
Ludwig Emil 



Fej-fej mellett 
haladva a döntőben

– Gratulálok az ezüstérem-
hez! Hogyan elemzi a Maros KK
döntőbeli teljesítményét?– Nehéz volt megemésztenia vereséget, kicsit keserű száj -ízzel maradtunk, hiszen na-gyon közel álltunk a bajnokicímhez. Talán ez volt az elsődöntő mérkőzéssorozat, ami-kor mindenki érezte, hogymegnyerhetjük és hittünkbenne. Mindenki tudta, hogyaz Asesoft-korszaknak márrég vége, s azóta az aranyéremmás együttesek számára is el-érhető. Mind a vezetőség,mind a játékosok mindentmegtettek a végső győzele-mért, rég nem volt ilyen kie-gyensúlyozott döntő, az utolsómérkőzés előtt még a pont-arány is egyenlő volt (307-307), de az utolsó összecsapá-son meglátszott, hogyNagyvárad rutinosabb alaku-lat, van néhány játékosuk, akikjátszottak már hasonló, vagymagasabb szinten is, jobban isbírták a nyomást. Ugyanakkorjobban érvényesítették a játé-kot az utolsó percekben, saj-nos minket megviseltek azutolsó hetek sérülései is, hi-szen mint ismeretes Ivanovicshosszú ideig harcképtelen volt,Polyák is súlyos sérüléssel ját-szott a döntőben. EgyébkéntPolyákot a múlt héten, keddenmegműtötték porcleválással,ami őt már egy jó ideje sér-tette, ezért a döntő mérkőzé-sek közben injekciós kezelésreis szorult. Jelenleg jól van, re-méljük, hogy mielőbb egész-ségesen fog visszatérni a pá-lyára.

– Hogyan sikerült meg-
emészteni ezt a vereséget?– Két napba telt, amíg telje-sen rendbe jöttünk, aztán aMaros parti szurkolókkal valótalálkozás feldobta a játékosokhangulatát, s újra látszott azarcukon a mosoly. 
Gyenge pontjainkat 
kihasználta a Nagyvárad

–  Mennyire sikerült lélekta-
nilag felkészíteni a játékosokat
a döntőre?– Lépésről-lépésre erőrekaptunk, ez látszott a felsőháziközépszakasz 5. fordulójában,a SCM U Craiova idegenbelimérkőzés után, amikor azegyüttes egyre jobban játszott,közösen hittünk abban, hogyfelkerülhetünk újra a csúcsra,azaz eljuthatunk a bajnokságdöntőjébe. Ez látszott a játé-

kosok hozzáállásán, a játékon,hiszen egy-egy találkozónszenzációsan játszott az együt-tes védekezésben és támadás-ban. De megmutattuk sajnosa gyenge pontjainkat is: nyo-más alatt sokat hibáztunk, apad „hossza”, azaz a játékosokgyakori rotációja meglátszottakkor, amikor a kulcsembereknem teljesítettek úgy, ahogyelvártuk volna (Martinics, Ga-jovics), s akkor nem volt soklehetőségünk, hogy pótoljukőket.
– A hárompontosok sem

mindig sikerültek Gajovicinak
a döntő találkozókon...– Ez igaz, a döntő mérkőzé-seken a hárompontos teljesít-ménye negatív, azaz 8-0 volt,azaz nyomás alatt nem úgy tel-jesített, ahogy elvártuk tőle. Jólett volna, ha akkor lett volnanekünk a cserepadon egyZeno, vagy Lucic, így a nagy-váradiak mindezt kihasznál-ták ellenünk.
A Nagyvárad jobban 
felkészült a bajnoki címre

– Mi a véleménye a bírói dön-
tésekről, ugyanis a harmadik
meg negyedik negyedben volt
néhány kétes bírói döntés, amik
megkérdőjelezhetőek voltak.– Ez így van, azok a bíróidöntések is részben befolyá-solták a mérkőzés kimenete-lét, ezt mi is éreztük azokbana pillanatokban. Én mindig asaját csapatom játékát figye-lem hibáink kiküszöbölése ér-dekében, s azok kijavításáragondolok. Nem akarom a bíróiítéleteket elemezni, de Nagy-várad élvezte a hazai pálya elő-nyét, a nézők nyomására is abírók döntöttek azokban a pil-lanatokban, amelyek egy löke-tet adtak a csapat számára. 

– Mennyire volt jobban fel-
készülve a Nagyvárad a baj-
noki címre, azaz fel volt ké-
szülve kellőképpen a Maros KK
az aranyéremre?– El kell ismernünk, hogyNagyvárad fel volt készülveerre a bajnoki címre, nekik ezis volt a célkitűzésük, ez lát-szott már a téli időszakban is,amikor két profi játékost iga-zoltak – Zupant, aki az Euroli-gában is játszott és a tehetsé-ges Zenót, aki MVP volt a finnbajnokságban –, velük jól erő-sítettek, s elérték a célkitűzést. A Maros KK-nak az a hír-neve az utolsó 3-4 évben, hogyjátékosai hallgatnak és dolgoz-nak, s a bajnokság végén nagyösszpontosítás árán kerül fel

a csapat a legjobbak közé.
Erős karakterű 
játékosok alkotják 
a Maros KK keretét

– Az alapszakaszban elért
negyedik hely után a középsza-
kaszban a folyamatos sérülé-
sekkel (Ivanovics, Jurevicius,
Mohammed, Polyák) és az egy-
más utáni vereségekkel teljesen
szétesett az együttes, így edző-
váltás következett: Prakuraitist
Szászgáspár váltotta, ami jó
húzásnak bizonyult, habár he-
tekkel korábban még a legop-
timistább szurkolók sem gon-
dolták, hogy a bajnoki címért
játszik majd az együttes. Ezt ön
hogyan látta?– Ez így van. A középsza-kaszban elért ötödik hely utánsokan leírtak bennünket,ugyanis az anyagi befektetést,a formát és a játékosállományttekintve a Bukaresti Steaua, aKolozsvári U – BT, a Nagyvá-radi MSK és a SCM U Craiovaelőnyösebb helyzetben vártaa rájátszást. De akkor az ed-zőváltás feldobta a csapatot, ajátékosok nagyon pozitívan fe-leltek erre. Itt megjegyzem,hogy erős karakterű játékosokalkotják a Maros KK keretét.Én nagyon jól ismertem őket,tudtam, hogy mire képesek éstudtam, hogy többet lehet ki-aknázni belőlük. Akkor edző-társammal, George Triffel el-beszélgettünk velük, éselmagyaráztuk nekik, hogy amaximumot akarjuk kihoznibelőlük, amit ők megértettekés mindez sikerült. 
Szászgáspár sokat 
tanult elődjeitől

– Ön az a személy, aki sokat
tanulhatott elődjeitől, olyan ve-
zetőedzőktől, akik sikeres mun-
kát végeztek a Maros KK-nál.
Ezt elismeri Szászgáspár Bar-
nabás?– Ez így van, én meg is kö-szöntem a sajtótájékoztatónmind Prakuraitisnak, mind azegyüttes korábbi trénereinek,hogy sokat tanulhattam tőlük,sőt a mai napig is tartom ésápolom a kapcsolatot velük.De minden edzőnek más az el-képzelése, a stratégiája, van,aki azt végre tudja hajtani, van,aki nem. Bajnokság közben,kupadöntő előtt két nappal tá-vozott Prakuraitis, ilyenkor na-gyon nehéz átvenni egy csa-patot, mert más az, amikorneked van egy elképzelésed ésarra építesz. De bajnokságközben egy edzőváltás nemmindig befolyásolja pozitívan

a játékosok teljesítményét. AMaros KK-nál ez hála a fenn-valónak, fordítva volt...
– Önnek mik voltak az adui,

hogy mindez sikerült a játéko-
sokkal szemben?– Nagyon jól ismertem a já-tékosokat, a kulcsembereket –itt gondolok Barróra, Marti-nicsre, Gajovicsra, Ivanovicsra, utóbbi sokat is segített ne-künk a felkészülés szempont-jából, mindamellett hogy sé-rült volt – , megkaptuk azt ataktikát, hogy ott támadjunk,ahol erősebbek vagyunk. Ki-használtuk Martinicsot, aki ad-dig nem tudott igazán kibon-takozni, ugyanis elődömnek,Prakuraitisnek más volt az el-képzelése vele kapcsolatosan,hiszen ugyanis ő egy más fel-fogás szerint játsztatta, ami-ben nem volt Martinics a leg-erősebb, viszont Gajovicson islátszott, hogy életre kelt, na-gyon jól teljesített. Mindenkitazon a poszton játsztattunk,ahol a maximumoz nyújtotta.   
Dicséretet érdemel a
Dzsungel közönsége

– A Dzsungel közönsége is
részese a sikernek, hiszen min-
den találkozón odaadóan szur-
kolnak kedvenceiknek. Ezt le-
hetett érezni a pálya széléről?–  A szurkolók mindig mel-lettünk voltak, ezt végig érez-tük. Főleg akkor, amikor edző-váltás volt, majd kezdettjobban menni nekünk a játék,aztán előkerült a lokálpatrio-tizmus is belőlük, ezt a pozitívenergiát a játékosok átvették,jobban összpontosítottak, a já-ték minősége is javult. Köszön-jük nekik a drukkolást, jól esiknekünk a szurkolásuk, élvezethazai pályán játszani!Amúgy Nagyváradnak, il-letve nekünk van talán a leg-hozzáértőbb, legkulturáltabb,

legpéldamutatóbb szurkolótá-bora, és ez a döntő egy ünne-pély volt mindkét város szur-kolói számára, amiből csak asport, a kosárlabda nyert. 
Marasztalnák a kulcsfon-
tontosságú játékosokat

– Egy régi aranymondás sze-
rint könnyebb feljutni a csúcsra,
mint ott maradni. Hogyan to-
vább, mi következik ezután, mi
a következő lépés?– Rövidesen leülünk a veze-tőséggel és megbeszéljük, ho-gyan tovább. Itt gondolok aköltségvetésre. És már segé-demmel, Triffel ezen gondol-koztunk, mi a folytonosságraalapozunk, hiszen nagyon ne-héz lenne, hogy újból a nullá-ról építsünk. Fontos, hogy akulcsfontosságú játékosokraalapozzunk továbbra is, ígyminimum három alapembert(Martinics, Gajovics és Mo-hammed) ebből a csapatbólmegtartsunk – előbbi már szó-belileg beleegyezett, hogy Ma-rosvásárhelyen marad – , per-sze a hazai játékosokszerződése is rendben van (ittfőleg Polyákra és Lázárra gon-dolok), emellett a fiatalokra isnagy hangsúly szeretnénk fek-tetni. A távozók és az érkezőkkiléte a következő hónapok-ban dől el, a Maros KK kereteaugusztus első hetében gyűlössze. A Maros KK a következőidényben nagy valószínűség-gel részt vesz európai poron-don, minden bizonnyal a FIBAEurope Cupban, hiszen a Ro-mán Kosárlabda Szövetségidéntől a bajnokságban az elsőnégy helyen végzett együtte-seknek már nem engedélyezi,hogy visszamondja az indu-lást.

Czimbalmos Ferenc Attila
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Alapelvük a kontinuitás
Interjú Szászgáspár Barnabással, a Maros KK ezüstérmes együttesének vezető-
edzőjével, akit a vásárhelyi klub vezetősége a szezon végén nevezett ki a távozó
Prakuraitis helyébe. Vele a minap elvesztett bajnoki címről, a csapat idénybeli
teljesítményéről és a jövőbeli tervekről beszélgettem. 

Szászgáspár újabb szerződést írt aláSzászgáspár Barnabás és George Trif marad a MarosKosárlabdaklub edzőpárosa a következő idényre is, is-mertették a klub honlapján a vezetőtanácsnak azegyüttes szakvezetésével kapcsolatos döntését. Szászgáspár és Trif mellett az erőnléti edző, Liviu Dumitru is újabb szezonra szóló felkérést kapott.  
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Euro 2016 – számokban (I.)  6 euróba kerül egy szendvics a saint-denis-i Stade deFrance-ban, míg a kontinensviadal „Szép játékra” ke-resztelt labdájáért 140 eurót kell fizetni, emellett a hi-vatalos programfüzet 10, a Super Victor nevűkabalafigura 20, míg a pólók 25-45 euróba kerülnek. 10 helyszínen kerül sor a kontinenstornára (Párizs -Stade de France és Parc Des Princes, Marseille - Vélod-rome stadion, Toulouse - Városi stadion, Saint-Etienne- Geoffroy-Guichard stadion, Nancy - Marcel-Picot sta-dion, Strasbourg - Meinau stadion, Lens - Félix-Bollaertstadion, Lyon - OL Land, Lille - Borne de l'Espoir sta-dion, Nizza - új stadion és Bordeaux - Grande stadion)18 hónapos fejlesztés eredménye a hivatalos Eb-labda, az Adidas Beau Jeu 24 csapat vesz részt a 15. Európa-bajnokságon51 mérkőzést rendeznek a tornán230 országban közvetítik az Eb-összecsapásokat895 euró (azaz 4170 lej) a legdrágább belépő6500 önkéntes segíti a szervezők és a rendezők mun-káját a labdarúgó-torna ideje alatt95 000 csendőr, rendőr és biztonsági ember felügyelia stadionok és szurkolói zónák biztonságát (a hatósá-gok 42 ezer rendőrt, 30 ezer csendőrt, valamint 10 ezerkatonát és 13 ezer biztonsági őrt mozgósítottak az Ebidejére) 2,5 millió szurkoló követi figyelemmel a mérkőzése-ket a helyszínekről az Eb alatt7 millió labdarúgást kedvelő turistát várnak Francia-országba június 10 – július 10. között150 millió szurkoló nézi átlagban az Eb egy-egy ta-lálkozóját342 millió dollárt oszt majd szét (differenciáltan) azUEFA az Európa-bajnokságon részt vevő válogatottakszövetségei között1,7 milliárd euróból építették fel és tették rendbe amérkőzéseknek otthont adó 10 stadiont 1,9 milliárd euró az UEFA várható bevétele (tv-s jog-díjak, szponzorok, vendéglátás és jegyértékesítés)
CFA

Euro 2016 – Bölönitől Stancuig

A marosvásárhelyi szü-letésű Bölöni László lőtteRománia első gólját az Eu-rópa-bajnokságok történe-tében 1984-ben, épp Fran-ciaországban, míg BogdanStancu az elsőt a 2016-os,szintén franciaországi Ebnyitómérkőzésén, amelyenRománia 1-2 arányban alul-maradt a házigazda francianemzeti tizenegy ellen, majdlapzártánk után játszottSvájccal. Bölöni egyébként 1984.június 14-én a Saint-Étien-ne-i Stade Geoffroy-Gui-chard stadionban megren-dezett Spanyolország elleni,1-1-es döntetlenre végző-dött csoportmérkőzésen

egyenlített a 35. percében. Akkor Románia még 2-1-es vereséget szenvedetta NSZK csapatától (a romángólszerző Coraș volt), majd1-0-ra kikapott Portugáliá-tól, így nem jutott tovább acsoportból. Egyébként a román lab-darúgó-válogatott 1984,1996, 2000 és 2008 utánötödször jutott ki az idénEurópa-bajnokságra, Romá-nia nyolc korábbi Európa-bajnoki gólját (B. Stancuszerezte pénteken a kilen-cediket) Bölöni László, Mar-cel Coraș, Florin Răducioiu,Viorel Moldovan, CristianChivu, Dorinel Munteanu,Ionel Ganea és Adrian Mutu

szerezték. Gheorghe Hagi az egyet-len hazai labdarúgó, aki há-rom Eb-n is pályára lépett,1984-ben, 1996-ban és2000-ben. A 2016-os Eb-n Magyar-ország labdarúgó-váloga-tottja jó játékot produkálva2-0 arányban győzte leAusztria csapatát SzalaiÁdám (62. perc) és SieberZoltán (87. perc) góljainakköszönhetően. Előtte 44 év-vel korábban Kű Lajos szer-zett utoljára gólt a magyarválogatott színeiben az1972-es, Belgium ellen 2-1-re elveszített bronzmér-kőzésen, 11-esből.
CFA
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7 gyógyító illat 7 betegségre. 
Egy csepp is elég a kívánt hatáshoz

A citrom javítja 
a hangulatotEgy japán kutatás során12 depresszióval diagnosz‐tizált embert vizsgáltak. Aszobát, ahol idejük nagy ré‐szét töltötték, a szakértőkcitromaromával töltöttékmeg, és azt tapasztalták,hogy a sárga csoda szabá‐lyozta az alanyok hormon‐szintjét, erősítette az im‐munrendszerüket, aminekköszönhetően kevesebb an‐tidepresszánsra volt szük‐ségük.
A mandula csillapítja 
a fájdalmatKanadai kutatók megkér‐tek 20 férfit és 20 nőt, hogymártsák bele a kezüket fáj‐dalmasan forró vízbe, éshagyják benne addig, amed‐dig csak tudják. Eközben kü‐lönböző illatokat engedtekszétterjedni a szobában.Amikor a nők megérezték amandula aromáját, a fájda‐lomküszöbük 38%‐kal meg‐emelkedett, és bár a férfiakranem hatott a mandula, aztmindkét nem megerősítette,hogy kedélyesebbek lettek.
A jázmin segít 
az elalvásbanHa nagyon fáradtnak érez‐néd magad reggel, szippantsegy kis jázmint, garantáltanhelyre fog rakni! 2011‐benszakértők 20 olyan embertvizsgáltak, akik jázmin vagylevendula, esetleg semlegesillatú szobában aludtak. Arrajutottak, hogy azok pihenteka legnyugodtabban és azokstresszeltek a legkevésbé,akik jázmint lélegeztek beszundítás közben.

A bors leszoktat 
a dohányzásrólEgy 2013‐as tanulmány‐ból kiderült, hogy ha ciga‐retta helyett valaki borsbólkészült illóolajat szippantgat,akkor csökken a dohányzásiránti vágya. Az alanyok arrólszámoltak be, hogy kelle‐mesen csípett a torkuk, amiegy kicsit a cigaretta hatá‐sára emlékeztette őket. Aszakértők azt javasolják,hogy aki le szeretne szokni,egy kis vattagolyót itassonát a bors aromájával, és harátör a vágy, lélegezze bemélyen az illatot.
A fahéj fejleszti 
az egyensúlytAmikor Alan Hirsch ne‐urológus 11 bekötött szeműpáciens egyensúlyérzékét,stabilitását vizsgálta, rájött,hogy a legjobban a fahéjaromája hatott rájuk. Az iskiderült, hogy mivel stimu‐lálja az idegrendszert, ezértfokozza a motivációt, a kon‐centrációt és a gyors rea‐gálás képességét, így azok‐nak, akik sokat vezetnek,kifejezetten hasznos tudlenni a fahéj.
A rózsa szép 
álmokat biztosítÁllandóan rémálmaidvannak? Akkor bízz egy né‐met tanulmány eredményé‐ben: ott kiderült, hogy azoka nők, akik rózsaillatú szo‐bában szenderültek el, bá‐jos, kedves álmokat láttak,míg azok a szerencsétlenek,akik záptojásszagban alud‐tak, egyik rémálmot a másikután élték át. A kutatók sze‐rint ez azért van, mert a ró‐

zsa illatához szép emlékekettársítunk.
A banán csökkenti 
a sóvárgástEgy remek trükk, hogyanszabadulj meg az evés irántivágytól: a banán illata! Egytanulmányban 3000 embertkértek meg, hogy amikormegéheznek, szippantsanakbanán, illetve zöld alma aro‐mát. A lényeg, hogy az ala‐nyok a hat hónapos vizsgá‐lat alatt átlagosan 3‐4 kiló‐val lettek könnyebbek anél‐kül, hogy diétáztak volna.A banán illata ugyanis fel‐szabadítja azokat a hormo‐nokat, amik a teltségérzé‐sért felelősek.

Forrás: femcafe.hu

Ne öntsd ki a vizet, amiben a tojásokat főzted!

Te is egy laza mozdulattal kiöntöd a vizet, amiben
előzőleg megfőzted a reggeli kemény tojásodat? Ha
tovább olvasol, máris rájössz, hogy miért nem ér-
demes, és mire használhatod fel ezt a vizet.Valószínű, neked is az első dolgod, hogy azonnal ki‐öntöd a vizet, amiben előzőleg tojást főztél. Rosszul te‐szed, főleg akkor, ha növényeid vannak, és aztszeretnéd, hogy szépen fejlődjenek, erős gyökereik le‐gyenek, de akkor is, ha gyakran érzed elnehezültnek alábaidat.

Miért?A víz, amiben a tojásokat főzted, szerves kalciumotis tartalmaz, mely nagyon fontos ásványi anyag a cse‐répben tartott virágok gyökereinek erősítéséhez. A kal‐cium nemcsak az emberi csontokat erősíti, hanem anövények „gerincvelőjét is”, vagyis a gyökérzetet.Ráadásul abban a pillanatban, ahogy a tojások meg‐főnek a vízben, fontos ásványi anyagok szabadulnakfel, melyek gazdagítják virágföldet. Ha igazán gyönyörűrózsakertre vágysz, akkor bátran öntözd a töveketezzel a vízzel, ugyanis a bennük lévő levő ásványi anya‐gok sarjadásra késztetik majd a növényeket.A víz, amiben a tojásokat főzted, számodra is hasz‐nos lehet, nem csak a növényeidnek. Áztasd néhánypercig benne a lábadat, ha kalcium hiányban szen‐vedsz, vagy akkor is, ha gyakran fájnak, és elnehezült‐nek érzed őket. A vízben levő kalcium könnyenfelszívódik a bőrön keresztül, és megerősíti a csonto‐kat. Ez a kevésbé ismert orvoslás ajánlatos izomfájdal‐mak vagy artériás problémák esetén is.
Forrás: noiportal.hu

Sokan nem engedik közel magukhoz az aromaterápiát, pedig az illatoknak tény-
leg hatalmas erejük van, és sok bajt képesek enyhíteni. Szippantsd be mélyen a
következő 7 aromát, és aludj jobban, fogyj könnyebben vagy felejtkezz el a fáj-
dalomról. Egy csepp is elég belőlük!

Egészséges babája született egy négy hónapja agyhalott nőnek
Az édesanya agyvérzés
miatt bekövetkezett ha-
lála után a mentősök
szívhangot találtak.A császármetszésselszületett Lourenco Salva‐dor közel négy hónapottöltött agyhalott édesanyjahasában. A 37 éves SandraPedro‐t február 20‐án, 17hetesen vitték a lisszaboniSan Jose Kórházba. Az asz‐szony előtte súlyos fejfá‐jásra panaszkodott, a men‐tők kiérkezésekor már esz‐méletlen állapotban volt.Néhány órával később agy‐halottnak nyilvánították,miután súlyos agyvérzéstszenvedett – írja a Mirror.

Az orvosok már épp leakarták kapcsolni a gépek‐ről a nőt, ugyanis babájátis halottnak hitték, de el‐végeztek egy vizsgálatot,és szívhangot találtak. Anővérek 107 napon ke‐resztül dédelgették a mégmeg nem született babát:nyugtató dalokat énekeltekneki. Lourenco június 7‐én, 2 kg 3 dkg‐mal születettmeg.Közben kiderült, hogySandra veserákban szen‐vedett ‐ amit évekkel ez‐előtt már egyszer sikeresenleküzdött. Erről az asszonyférje nem, csak nővére tu‐dott: Anabela szerint húga

nagyon szerette volna ezta gyereket, ezért a betegségellenére sem szakíttattameg a terhességet.A baba továbbra is in‐kubátorban van. Édesapjaminden nap bemegy a kór‐házba és az első dolog,amit a nővérektől kérdez,hogy ma megfoghatja‐e afiát. Lourenco, aki egyébkéntimád nyújtózkodni és rán‐colni a homlokát, előrelát‐hatólag 35 hetes koráigmarad kórházban, és csakakkor engedik ki a babát,ha szert tesz egy kis pluszsúlyra.
Forrás: hvg.hu


