
Megvan a megoldás!       Amikor a római katolikus egyház képviselőiés a városháza között létrejött az egyezség a2004-ben tulajdonosának visszajuttatott egy-kori II. Rákóczi Ferenc Főgimnázium épületé-nek az Unirea Főgimnázium és a frissen létre-jött Római Katolikus Líceum közöttimegosztásáról, sokan úgy vélték, nem leszhosszú életű a kompromisszum, előbb-utóbbelmérgesedik a viszony a két iskola, de külö-nösen az azok vezetőit befolyásuk alatt tartópolitikai hatalmi körök között. 
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A Petki-Máriaffy-kastély      M a r o s s z e n t -györgy közigaz-gatásilag Maros-vásárhelyhez csa-tolt helység, elő-városnak tekint-hető. A Marosvölgyének keletioldalán végighú-zódó magaslat nyugati nyúlványának pereménáll a maksai Máriaffy család kastélya és nagyparkja, melyet az országút választ el a részbendomboldalra épült falutól. Marosszentgyörgya nevét feltehetően a falu templomának védő-szentjétől kapta. E templom Fabianus nevűpapja 1332-ben tíz régi banálist fizetett pápaitízedként. Ez az összeg arra enged következ-tetni, hogy Marosszentgyörgy már akkor nagytelepülés volt…

6-7. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK 

Sportbarátság

Az olvasók joggal teszik fel a kérdést, hogy miköze lehet a román kézilabdasport egyik hajdanikiválóságának a gernyeszegiekhez? Pedig van,hiszen a kapcsolatteremtés, azon túl pedig akapcsolatápolás a gernyeszegi illetőségű BálintJuliannán, a Bolyai Farkas Elmélet Líceum és aReformátus Kollégium testnevelő tanárja általlétesült évekkel korábban, s a mai napig is tart.  

10–11. old. // SPORT

Kertcsodák a székelység
fővárosában is!      Már több hete annak, hogy Maros megyében iselső alkalommal meghirdették a „Legszebb kony-hakertek” versenyét, a Romániai Magyar GazdákEgyesülete, Maros Szervezet koordinálása alatt.Ezen időszak alatt beindult a kertek szemrevéte-lezése, annak érdekében, hogy a legmegfelelőbbés legszebb kerüljön kiválasztásra.

5. old. // TÁRSADALOM

Fekete-Amerika…, 
meg némi Európa         Egyesült Fekete Államokat hoznának létre azUSÁ-ban – olvastuk nemrég kikerekedett sze-mekkel internetes hírportálokon. Az amerikaiÚj Fekete Párducok Párt vadimtudorja, bizo-nyos Babu Omowale egy rádiónyilatkozatábanazt mondta, hogy az USA délkeleti államaibólkell létrehozni a feketék új országát.

8. old. // VÉLEMÉNY
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Újabb értékesítési akcióA marosvásárhelyi Fó-kusz Öko Központ webkam-ra-programja keretébenújabb értékesítési napot tartjúlius 21-én, csütörtökön17 órától a Liliom utca 22.szám alatti székhelyén.Lesznek sajt- és méztermé-kek, bodza-, feketeribizliésfenyőrügyszörpök, valamintkülönböző lekvárok.
Vásár PetrynélJúlius 22-én, pénteken 8és 19 óra között a PetryLátványműhely és Múzeumudvarán ismét megszerve-zik a Local Farmers’ Markethelyi termelők vásárát,amely bő felhozatalt kínála különböző hagyományosés helyi termékekből, úgymint: húskészítmények, tej-termékek, sajt, méz, lekvár,szörp, gyümölcslé, bor, pá-linka, zöldség, gyümölcs,tea, kézművesfagylalt, va-lamint kézművestermékek(házi készítésű kencék,szappanok, táskák, pénz-tárcák, ékszerek stb.).
Rejtélyes viszonyok –
előadás a Csűrszínházban Július 22-én, pénteken 20órakor Eric EmmanuelSchmitt Rejtélyes viszonyokcímű műve látható a mik-házi Széllyes Sándor Csűr-színházban. A darabot for-dította Nagy István, szerep-lők: Nagy István, SzélyesFerenc. Rendező: SzélyesFerenc, díszlet, jelmez: Szé-lyes Andrea. Az előadást,amely a Csűrszínházi Egye-

sület produkciója, 23-án,szombaton szintén 20 óra-kor megismétlik. Jegyfog-lalás a 0749-016679-es te-lefonszámon.
OrgonahangversenyJúlius 27-én 18 órától or-gonahangverseny lesz a Vár-templomban. Orgonán ját-szanak Nagy István (Felvi-dék) és Szeghalmi Emese(Nagyvárad) orgonaművé-szek. Elhangzanak: Hilde-gard von Bingen-, JohanCaspar Kerll-, MichalangeloRossi-, J. S. Bach-, LigetiGyörgy-, Kurtág György-mű-vek. Az adományokat az or-gonák karbantartására for-dítják a szervezők.
Orgonahangverseny 
a Szabadi útonA Nyáresti orgonahang-versenyek rendezvényso-rozat keretében a Szabadiúti református templombanjúlius 24-én, vasárnap 18órakor kerül sor MolnárTünde orgonaművész elő-adására.
Vakációs programok 
a Talentum AlapítványnálAz Álomvarázs drámajá-tékaira és a Törpingáló klubrajztevékenységeire várjáka kisiskolásokat. A dráma-játék tevékenységeit, ame-lyeken a gyermekek törté-neteket találnak ki, szere-pekbe bújnak, színházi ze-nés, mozgásos játékokat ját-szanak, minden hétfőn dél-előtt 10 és 12 óra közötttartják. Szerdánként ugyan-

ebben az időpontban (10és 12 óra között) különfélegrafikai, festészeti és szob-rászati technikákkal ismer-kednek, az anyagokkal, szí-nekkel, formákkal kísérle-teznek a gyermekek. Érdek-lődni délelőttönként Ma-rosvásárhelyen, a Vihar utca13. szám alatt, illetve a0265/267-593-as, 0747-332-794-es telefonszámo-kon lehet.
Egy nap dr. CsonttalTovábbra is látogathatóa marosvásárhelyi várbanlévő Történelmi és RégészetiMúzeumban az Egy nap dr.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 utazásai cím-mel nyílt időszakos kiállítása marosvásárhelyi TelekiTékában. A tárlat a könyv-táralapító Teleki Sámuel leg-idősebb fiának életútját ésműveit mutatja be.

KOS: A változás szele érkezett el úgy szakmaitéren, mint a magánéletében. A hét nagyonkedvező plusz bevételek, megbízható forrásokmegtalálására.
BIKA: Ezen a héten kényelmes és kellemeslégkör veszi körül! Örömmel nyugtázhatja,hogy a bevételei is növekszenek. A költeke-zéssel azért legyen megfontolt, és csak nagyonindokolt esetben adjon ki pénzt a kezéből!
IKREK: A hét mottója az ön számára: a bát-raké a szerencse. Érdemes ezt mindig szemelőtt tartania! Tegyen meg mindent annak ér-dekében, hogy jó kapcsolatot tartson fenn kol-légáival, barátaival és családtagjaival.
RÁK: Ne vegye szívére az esetleges kritikákat!Minden korosztálynak meg van a maga sajátosszemlélete. Egy igen tapasztalt, jól tájékozottemberrel találkozhat, akinek érdemes lennekikérni a véleményét,
OROSZLÁN: A mérsékletesség lenne a legcél-ravezetőbb önnek ezen a héten. Egy új isme-rőssel hozza össze a sors, akivel feltűnően sokközös gondolatuk van. Eddig nem is hittevolna, hogy van ilyen. 
SZŰZ: Egy kicsit vibrál a napokban ön körüla levegő. Ez kiválthat önben ingerlékenységet,idegességet. Szinte alig tud koncentrálni a dol-gaira. Ennek ellenére mégis helyt kell állniabizonyos helyzetekben.
MÉRLEG: A hét során Fortuna kegyes lesz ön-höz, és élete váratlan fordulatot vehet. A meg-rekedések korszaka lejárt. Határozottan ha-ladhat a céljai felé. Otthoni fronton mégátmeneti, kisebb feszültségek merülhetnek fel.
SKORPIÓ: Ezen a héten a sikerhez egyenesút vezet önnek! Használja kapcsolatait és ki-tűnő üzleti érzékét, így lépéselőnybe kerülheta többiekhez képest. Bizonyos tényeken kép-telen azonban változtatni, de a szívügyekkelnem ez a helyzet. 
NYILAS: Ezen a héten terveit könnyedén megtudja valósítani segítséggel vagy akár anélkülis. Vigyázzon azonban magára és azokra is,akik öntől függenek. Egy kevésbé ismerős sze-mély mindenféle kitalált dolgokkal vádolhatja,ami az ön fülébe is jut.
BAK: Álmait ezekben a napokban szorítsaszorosabb keretek közé! Használja ki a kínál-kozó lehetőségeket, a kedvese mindenben tá-mogatni fogja. Fiatal ismerősei kerülnek mostaz előtérbe.
VÍZÖNTŐ: A jó szerencse ezekben a napok-ban újra ön mellett áll! Érdemes ezt az idő-szakot jól kihasználni, a barátai mindenbentámogatják. Amennyiben vitás kérdés merülnefel a környezetével, ne mondja ki a véleményét,amíg nem tudja megindokolni!
HALAK: A baráti kapcsolataiban törések mu-tatkozhatnak ezen a héten! Érzelmi téren egykicsit passzívabbá válhat a napokban. A lelke-sedés lángja mintha csökkenne önben.
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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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Amikor a római kato-likus egyház képviselőiés a városháza közöttlétrejött az egyezség a2004-ben tulajdonosá-nak visszajuttatott egy-kori II. Rákóczi FerencFőgimnázium épületé-nek az Unirea Főgimná-zium és a frissen létrejöttRómai Katolikus Líceum közötti megosztásáról, sokanúgy vélték, nem lesz hosszú életű a kompromisszum,előbb-utóbb elmérgesedik a viszony a két iskola, dekülönösen az azok vezetőit befolyásuk alatt tartópolitikai hatalmi körök között. A kompromisszum mint a vitás kérdések megoldá-sának módja csak akkor lehet tartós, ha az egyezségután mindkét fél úgy értékeli, számára megfelelő ered-ménnyel járt. A szóban forgó eset – ebben egyezzünkmeg – nem sorolható ebbe a kategóriába: magyaroldalról a kishitűség megnyilvánulásának, a merjünkkicsik lenni féle mentalitás iskolapéldájának tekinthető,román oldalról pedig a felsőbbrendűségének hamistudatában megsértett, a hatalom feltétel nélküli támaszátmaga mögött tudó helyi román közösség arculcsapá-saként értelmezhető aktus az említett egyezség.  A legfrissebb hírek szerint újra kiéleződött a konfliktusa két iskolai intézmény között, miután az Unirea le-mondott néhány magyar osztályáról, ugyanakkor vezetőirossz néven vették, hogy azokat „átvette” a kisebbiképületben működő Római Katolikus Gimnázium, sőttantermeket is követel hozzá. Az Unirea vezetői és azidejáró tanulók szülei azt is nehezményezik, hogy azépület tulajdonosa bérlőként emlegeti – tulajdonosnakmégsem nevezhetők – a román oktatási intézményt. Az éles konfliktus kirobbanásának lehetőségét ma-gában hordozó ügy megnyugtató megoldásának ötletétegy helyi, nem kimondottan magyarbarátságáról elhí-resült liberális politikus vetette fel, amikor az Unireaelköltöztetését sürgette. Igen, arról a politikusról vanszó, aki anno prefektusi ténykedésének mérlegét meg-vonva azzal hivalkodott, hogy jogi eszközökkel sikerültmegakadályoznia a Felső-Maros menti Bánffy-erdőkvisszaszolgáltatását. Ugyancsak ő volt, aki pert indította nyárádszeredai polgármesteri hivatal ellen, amiértaz zöldövezetté nyilvánította a városka központi terét,így próbálva megakadályozni az ortodox templom fel-építését. Szintén ő volt az, aki parlamenti felszólalásbankelt ki a szerinte rasszista, fasiszta, xenofób üzenetethordozó székely zászló használata, valamint az „úgy-nevezett” Székelyföld autonómiája ellen. „Nem tudom, mennyire törvényes, hogy az önkor-mányzat uniós alapokat fektessen egy egyházi ingatlanbővítésébe és korszerűsítésébe, az viszont biztos, hogyhosszú távon ez sem az egyháznak, sem a városházánaknem kedvez” – vélekedett a liberális politikus. Ez tisztabeszéd, azt hiszem, egyet kell értenünk vele. 

MONDOM A MAGUNKÉT

Szentgyörgyi László

Megvan a megoldás! Megalakult a Magyar Nemzeti
Összetartozás Hálózata  

A nemrég aláírt határokonátívelő együttműködés céljaita következőképpen fogalmaz-ták meg a résztvevők:A közművelődésért, asport- és kulturális élet fel-emelkedésért tevékenykedőcivil szervezetek közötti hosz-szútávon fenntartható, pél-damutató, hatékony, partneriegyüttműködés létrehozása,amely hozzájárul a települé-sek és régiók ezirányú lehe-tőségeinek bővítéséhez éskapcsolatrendszerük fejlesz-téséhez.Az együttműködő szerve-zetek tevékenységének el-sődlegesen a településeksport, kulturális, közművelő-dési  céljait segítő civilszer-vezetek megerősítése és prog-ramjaik gazdagítása, valamintaz önkormányzatok ezirányúfeladatainak támogatása, to-vábbá a települések lakossága– kiemelten az ifjúsága – mű-velődési lehetőségeinek elő-segítése. Az újonnan alakult hálózat,együttműködve a Kárpát-me-dencei Kulturális Civil Szer-vezetek Hálózatával, hozzá-járul a települések arculatá-nak kialakításához, kulturálisörökségük megőrzéséhez ésnemzetközi kapcsolatainakfejlesztéséhez. A hálózat nem jogi sze-mély, hanem a bejegyzett civilszervezetek írásos megálla-podásán nyugvó informálisközösség. Az együttműködésfő elvei az önkéntesség, azegyenrangúság, partnerség,tolerancia és nyíltság. 
A magyar 
identitás erősítéseA hálózat tagja olyan civilszervezet lehet, amely egyet -ért az együttműködési szer-ződésben foglaltakkal. A há-lózat „alapítóinak” a szerző-dést 2015. október 10-én alá-írók tekinthetők. Ezt követőencsak azon társadalmi szer-vezetek vehetők fel a közösségtagjának, akiknek csatlako-zását a kultúra azonos ágábantevékenykedő alapító tag ja-vaslata alapján a hálózat ta-nácsának soros ülése egy-

hangú döntéssel jóváhagyja. 
A hálózat létrehozásától
várt eredmények:- a települések közműve-lődésének fejlődése, esély-egyenlőségének erősödése; - az együttműködő szer-vezetek, civil szervezetek mű-ködésének megerősödése; - a hazai és a nemzetközikulturális kapcsolatok gaz-dagodása; - a magyar és az európaiidentitás erősödése. „Mi tulajdonképpen a há-lózat alapítói is vagyunk, mert2015. október 10-én, telepü-lésünk első írásos említésének500. évfordulója alkalmábólmegtartott rendezvényen, aKelebiai Levente Sport Egye-sülettel már aláírtuk a szer-ződést. A hálózat megálmo-dója Kovács Marcell, a KelebiaiLevente Sport Egyesület ve-zetőségi tagja volt. Ez a mos-tani aláírás a hálózat bővítésétjelentette. 2016. július 16-ána Kelebiai Levente Egyesület(Magyarország), a Pro VeritasEgyesület (Székelyföld), a HídHagyományőrző és KulturálisEgyesület (Délvidék), vala-mint az Európa ZápszonyértEgyesület (Kárpátalja) meg-alapítottuk a Magyar NemzetiÖsszetartozás Hálózatát. Ahálózati munkában kizárólagcivil szervezetek vehetnekrészt. Idén állítjuk össze 2017-es évi együttműködési prog-ramunkat. Már tárgyalásokvannak felvidéki, őrvidéki ésmorvaországi egyesületekkelis. Az aláírás helyszínén sze-mélyesen is megköszöntemBányai Gábor országgyűlésiképviselőnek és az Ország-gyűlés FIDESZ-frakciójának,Maczkó József polgármester-

nek és a Kelebiai Önkormány-zatnak, valamint Kovács Mar-cellnak és a Kelebiai LeventeSportegyesületnek, Székely-kakasd 500. évfordulójára el-készített székelykapunk fel-állításában nyújtott anyagi éserkölcsi segítséget.  Megkö-szöntem, hogy több száz ki-lométerre tőlünk, előzetes is-meretség hiányában is meg-bíztak bennünk és segítsé-günkre siettek” – mondta ellapunknak Botha Dániel-Tö-hötöm.  A rendezvényen részt vettmég dr. Baloghné Baricz Va-léria és Börcsök Zsuzsannaa Szegedi Tudományegyetemrészéről, akik az anyaországhatárain kívül élő magyarok-kal kapcsolatosan végeznekkutatásokat. A jelenlévő in-tézmények képviselői mindtámogatásukról biztosítottákaz együttműködési egyez-mény aláíróit. 
„A mesterséges határvo-
nalak nem választhatják
el egymástól a nemzetré-
szeket”„Hogy miért fogadtuk elszívesen ezt a felajánlott le-hetőséget?Azért mert tisztában va-gyunk azzal, hogy a mester-ségesen meghúzott határvo-nalak nem választhatják elegymástól a nemzetrészeket.Bár külön-külön másképp él-jük meg mindennapjainkatsaját szülőföldünkön, az anya-országban, Vajdaságban, Kár-pátalján, Erdélyben, Felvidé-ken, az Őrségben, Muravidé-ken, Morvaországban, a nyu-gati diaszpórában, de van egymetszéspont, ami összekötminket, ez pedig a közös nyelv,a közös kultúra, a közös tör-ténelem. Ugyanúgy meg va-

gyunk győződve arról is, hogya hálózatba belépő egyesü-letek más és más okból jötteklétre, más és más helyzetek,körülmények, elvárások ésremények járultak ahhoz,hogy az egyének egyesületbetömörüljenek, de a metszés-pont ugyanaz, a magyarságuk.Az egyesületeink közötti kap-csolat megerősítheti külön-külön mindegyik egyesületet,a megosztott tapasztalatokáltal, a közösen eltervezettés megvalósított tevékenysé-gek által. Tudjuk azt is, hogy

a különböző lehetőségekkelbíró és különböző körülmé-nyek között működő szerve-zeteket nem egyszerű össze-hangolni, de bízunk abban,hogy megfelelő bölcsességgel,jól átgondolt, kidolgozott ter-vekkel, és ami a legfontosabb,jóindulattal és sok hittel átlehet hidalni a különböző sa-játosságok miatti nehézsége-ket" – tudtuk meg még a szé-kelykakasdi Pro Veritas Egye-sület alelnökétől. 
Nemes Gyula

2016. július16-án, Kelebián, a XIII. Kárpát Fesztivál keretén belül, a Kelebiai Le-
vente Egyesület (Magyarországról), a Pro Veritas Egyesület (Székelykakasd, Szé-
kelyföldről), a Híd Hagyományőrző és Kulturális Egyesület (Bajsa, Délvidékről),
valamint az Európa Zápszonyért Egyesület (Zápszony, Kárpátaljáról) tagjai meg-
alapították a Magyar Nemzeti Összetartozás Hálózatát. A munkában kizárólag
civil szervezetek vehetnek részt. A hálózat céljairól, működési elveiről, feladatai-
ról a Pro Veritas Egyesület külföldi kapcsolatokkal megbízott alelnökét, Botha Dá-
niel-Töhötömöt kérdeztük. 
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– Szinte napra pontosan
három éve függesztették ki a
Dr. Bernády György Általános
Iskola homlokzatára a név-
táblát, amely tanintézmény
elnevezésében a CEMO-nak
elengedhetetlen szerepe volt.
Akkor ön azt nyilatkozta, hogy
„ez nem csak egy magyar is-
kolanevet jelent majd, hanem
óriási áttörést is a város ma-
gyar közösségének, de a civil
kurázsi szempontjából is fon-
tos lépés. Az ügy sikeres ki-
menetele precedensértékű és
irányt szabó mozzanat lesz.”
Mi történt az elmúlt 3 évben?
Változott-e Vásárhelyen a civil
politizálás?– A Bernády-ügyben álta-lunk alkalmazott érdekérvé-nyesítő módszer a felhatal-mazás nevet viseli, és ezt anehéz és fárasztó eljárást tu-datosan választottuk. Ennekértelmében a szaktudássalrendelkező emberek átadjákaz ismereteket a közösségtagjainak, akik ezután résztvállalnak a munkában. Amódszer nem mellékes üze-nete, hogy egy szervezet,vagy kétszemélyes csapatszaktudása ellenére sem tudáttörő eredményeket elérnia közösség bevonása nélkül.Ez az eljárás a Bernády-ügyesetén nagyon sikeresnekbizonyult, hisz a majdnemhárom évig tartó munka alatta civilek csoportja nem vál-tozott, motiváltak maradtakvégig, és ez fantasztikus ered-mény a mi területünkön,mert iszonyú nehéz bevonniaz önkéntes érdekérvénye-sítő munkába a társadalomtagjait. Egyébként Közép-Ke-let Európa-szerte példaér-tékű, amit 3 év alatt végig-vittünk. Azóta is tovább al-kalmaztuk ezt a módszert akétnyelvű utcanévtáblák ese-tében, ahol a civil kurázsierősödött ugyan, viszont ahatóságok közbelépése, abüntetések teljesen másirányba terelték az ügyet. 

Az utóbbi években sajnosa létező emberi kapacitás el-lenére sem indult egyéb civilkezdeményezés a városban,igaz a politikai elit jelenlétesem tesz jót az efféle szer-veződéseknek. Üdítő példavolt az elmúlt héten szerve-zett Berek-party, ahol a szó-ban forgó utcában folyó be-ruházás egyéves születés-napját „ünnepelték”, és megis lett az eredménye: a hétenmár munkagépek lepték ela területet. Az embereknekmeg kell érteniük, hogy min-dig van hatása a munkának,ha látszólag nincs is ered-ménye, akkor is önszerve-ződtünk, összefogtunk és fel-fedeztük, hogy közösek aproblémáink, és hogy kétember több, mint egy. Ezt ahatóságok is tudják és tar-tanak is ettől. Ám a rosszhír, hogy annak is van effek-tusa, ha nem csinálunk sem-mit, ennek viszont negatívelőjelű hatása van…
– A CEMO stratégiai pere-

ket indított, többek között a
marosvásárhelyi polgármes-
teri hivatal ellen a kétnyelvű
utcanévtáblák kihelyezésének
elmulasztása miatt.  Járható
útnak látja ezt a fajta érdek -
érvényesítést?– Hogy járható-e vagy sem,nem tudjuk megmondani,mert Romániában még so-sem alkalmazták, de minketide vittek az ügyeink. Másországban viszont tesztelték,például a katalánok. Kana-dában is volt erre példa. Ro-mánia büszke arra, hogy erősa kisebbségvédelmi törvényiháttere, valamint nemzetköziegyezményeket is ratifikált,és emiatt a stratégiai perekerőssége, hogy felszínre hoz-za a jogi normák hiányossá-gait, az alkalmazási problé-mákat, bebizonyíthatja, hogycsak papíron léteznek ezeka törvények. A gyengeségei,hogy hosszadalmasak, sokba

kerülnek és nem váltja ki azaktivista munkát. Emellettpedig körültekintően kellösszeállítani a peranyagot,nehogy negatív precedenstteremtsünk. Ezek a perekősszel jutnak el a bíróságiszakaszba.
– A helyi rendőrség sze-

mélyzetpolitikája miatt is el-
járást indítottak, ugyanis ke-
vés a magyarul tudó rendőr,
és az intézmény a felirato-
zásban sem tartja tiszteletben
a kétnyelvűséget. Most hol
tart az ügy?– Mivel az intézmény ille-tékesei a diszkriminációel-lenes tanács felszólításáraazt válaszolták, hogy számosmagyar személy dolgozik arendőrségen, igényeltem azalkalmazottak és az általukbetöltött tisztségek listáját.Egyelőre megtagadták a listakiadását, arra hivatkozva,hogy azok titkosítottak. Eztermészetesen nem így van.Ha továbbra sem bocsátjákrendelkezésünkre, a közigaz-gatási bírósághoz fordulok.Annyit belső információkbólmegtudtam, hogy gyűlésthívtak össze, ahol felmérték,hányan ismerik a magyarnyelvet, hisz ők is tudják,hogy sokkal többet kell „ad-niuk” a magyaroknak. Arrólis beszélnek, hogy egy-kétmagyar személyt kellene al-kalmazniuk a rendőrség ad-minisztratív személyzetébe,de én úgy vélem: nem szabadmegelégedni ezekkel a fél-megoldásokkal, hanem fo-lyamatos nyomás alatt kelltartani az intézményt, így le-het eredményt elérni.

– Ön mindig hangot adott
politikai és politikusokról al-
kotott véleményének. Miként

vélekedik a parlamenti vá-
lasztások potenciális jelölt-
jeiről?– Valójában teljesen mind-egy, kik szerepelnek azon alistán, hiszen az RMDSZ-enkívül senki másnak nem voltbeleszólása annak kialakí-tásába. Tulajdonképpen dik-tatúrához hasonló helyzet-ben vagyunk, mert mono-polhelyzetben lévő szervezetvezeti a közösséget politika-ilag és nemcsak, hisz a hatásaaz oktatástól az egyházigmegtapasztalható, és ez ahatás nem pozitív vagy kö-zösségerősítő. Ha ilyen eset-ben nincs civil kontroll vagykritikai gondolkodás, annaknagyon rossz következmé-nyei lehetnek. A romániaimagyar közösség óriási de-mokráciadeficittel küzd:nincs lehetősége megválasz-tani a politikai elitjét, az eléjetolt listára voksolhat, vagyotthon ül. Ebből a szempont-ból a román közösség na-gyobb demokráciamutatók-kal rendelkezik, hiszen atöbbpártrendszerből faka-dóan megvan az illúziónálnagyobb lehetősége, hogyválaszthat, nem csak szavaz-hat. Sajnos az RMDSZ-kép-viselők nem sokat tudnakfelmutatni 25 év parlamentiképviselet és a kormányzatiszerepvállalás mellett. Sőt.Nem erősödött meg a kö-zösség pozíciója, gazdasá-gunk sem virágozott fel.  Na-gyon fontos tudni azt is, hogyaz RMDSZ által a közigazga-tásba vagy állami intézmé-nyekbe kinevezett vezetőkmunkaköri leírásában nemszerepel egyetlen olyan mon-dat sem, amely a magyar ér-dekvédelmet jelentené. Pél-dául egy RMDSZ által delegáltmagyar főtanfelügyelő-he-

lyettes hatásköre nem tér kiolyasmire, ami kizárólag amagyar gyerekek érdekeitképviselné, tehát ugyanaz amunkája, mint CaracalbanPetrutának. De általánosság-ban véve: a rendszerben lévőembereknek nincs érdekvé-delmi feladatuk, így a magyarközösség szempontjából amunkájuk eredménye nulla. 
– Milyen reményeket fűz

a marosvásárhelyi önkor-
mányzati képviselőtestület új
tagjainak munkájához?– Nem fűzök túl nagy re-ményeket ehhez a frakció-hoz, de hát az elődeik semvégezték el a feladatokat. Avelük való beszélgetéseimsorán mindenikük azt mond-ta, hogy ők tanácsosok egyromán közigazgatási rend-szerben, és nekik nincs pluszérdekvédelmi feladatuk. Cso-dálkozásomat pedig nem ér-tették. Ezt tudva a soron kö-vetkező választásokon bár-milyen román pártra adha-tom a voksom, mert ők isugyanannyit tesznek a kö-zösségünkért. A tanácsosok-nak elképzelésük sincs, ho-gyan lehetne például a ta-nácsüléseken a kétnyelvű-séget megvalósítani, és ti-zedrangú kérdésként tekin-tenek rá. Ezzel az a problé-ma, hogy amikor egy érdek-védelmi szövetség önmagáta magyar közösség létezé-sére építi, de a tagjait nemkészíti fel arra, hogy mit je-lent a „magyar szempont” aközigazgatásban, akkor a sa-ját léte valójában teljesenmás okokra épül… Ennektükrében, úgy gondolom, azRMDSZ-nek a teljes létjogo-sultságát, szerepét kelleneújragondolnia, nem olyanlátszatmegoldásokkal kelle-

Az anyanyelvhasználat az egyetlen irány, ami mentén

Bár a nyári pihenőszabadságok ideje van, a CEMO iro-
dájában egyáltalán nincs vakációs hangulat. Amikor be-
léptem, épp az egyik munkatársuk telefonálgatott
Maros megye többségben magyarlakta és RMDSZ-es
elöljáró által vezetett településeinek polgármesteri hi-
vatalaiba, ahová – a kisebbségi nyelvi jogok érvényesü-
lését figyelendő – előzetes tájékoztatási kérelmet
nyújtottak be. Mint kiderült: az esetek 30%-ában ik-
tatni sem voltak hajlandóak a kérelmüket, de volt olyan
kistelepülési polgármester, aki a nyomást gyakorló te-
lefonbeszélgetés közben lajstromozta az iratot… Szigeti
Enikőt, a CEMO elnökét keresem interjúért, aki máris
magyarázza: aki nem iktat, törvényellenesen jár el, és
a közigazgatási bírósághoz fordulnak jogorvoslatért.
Mivel más témák is érdekelnek, bele is vágunk. 

Beszélgetés Szigeti Enikővel, a Civil Elkötelezettség Mozgalom elnökével  
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megmaradhatunk” Kertcsodák a székelység fővárosában is!

ne kecsegtetnie a polgárokat,hogy fiatalítás vagy több nő-jelölt lesz a listákon.
– Egyesek szerint az ön

vesszőparipája „fontosabb
dolgok helyett” az anyanyelv-
használat. Miért tartja ezt a
legfontosabbnak?– Egyszerű a válasz: mertmás megkülönböztető jelünknincs. Ugyanahhoz a kultúr-körhöz tartozik a két nemzet,a román és a magyar is, hapedig kiemeljük a közösség-ből a nyelvet: beépültünk.Azért kell hangsúlyos szere-pet fektetni az anyanyelv-használatra, mert ez az irány,ami mentén meg tudunk ma-radni. Más nincs. Erre épülaz oktatás, a kultúra és min-den egyéb. Szinte nevetséges,hogy 16 évvel a nyelvhasz-nálati törvény megjelenéseután arról szól a történet,hogy felszegezzük-e a két-nyelvű táblát vagy sem. Ennélsokkal előbbre kéne járjunk…

– A Facebookon kritikával
illette a Forgatagot és annak
esetleges vagy nem létező kö-
zösségépítő funkcióját. Mit
kifogásol az eseménnyel kap-
csolatosan?– Az összes hasonló ese-ménnyel az a gond, hogynem erősítik a közösséget.Ez egy ötnapos kulturálisesemény, amely – ha közbenjól is érezzük magunkat –folyamatosan fenntartja azüzenetet, hogy a városon kí-vül kell megszerveznünk. Amásik problematikus tény,hogy a rendezvény jobbáramagyarországi adófizetőkpénzéből jön létre. Ennekmi az üzenete? Hogy nemtudunk saját adólejeinkbőlprogramokat szervezni, vagynem tudjuk rávenni a románállamot, hogy támogassa akisebbségek rendezvényeit?Ez egy biznisz, aminek afenntarthatósága megkér-dőjelezhető, hiszen mindigkülső forrásoktól függ. Bu-lizással még nem erősödöttmeg a világon egyetlen kö-zösség sem, kemény mun-kával, áldozathozatallal, csa-tákkal annál inkább. Bizo-nyára pillanatnyilag felemelőérzés a koncerteket végig-hallgatni, de ezen eseményekhatása pont addig tart, amígösszepakolják a díszleteket.Sehol a világon nem életké-pes példa, hogy nagy összegűkülföldi támogatásból létre-hozott kulturális programok-nak a hatása olyan erős lett

volna, hogy a közösségetmegerősítette volna pozíci-ójában. Elszegényedő, peri-fériára szorult közösség szá-mára ezt a pénzt ilyesmireelkölteni elég nagy meggon-dolatlanság. Viszont vanerőssége is: egy-egy ese-mény olyan személyek ne-véhez kapcsolódik, akik akésőbbiekben politizálni sze-retnének, és ehhez közös-ségépítő imázst alakítanakki maguknak.
– Mi lehet az oka a társa-

dalom közügyek iránt tanú-
sított apátiájának? Nem csak
a választások iránt érdektelen
a lakosság több mint fele, de
más, őket érintő, jelentős
ügyekben sem foglalnak ál-
lást aktívan. Változtathat-e
ezen valami, valakik, vagy ez
már „vesztett ügy”?– Tény, hogy a szocializ-mus, kommunizmus el-nyomta az emberekben eztaz ingert. Szomorú látni,hogy a politikai elit jelenlegis erősíti a passzivitást, vagyelhallgattatja azokat, akikbeszélni akarnak. Ez a de-mokráciadeficit iskolapél-dája. Azért kiemelném, hogya magyar közösség sokkalapatikusabb a románnál.Konkrét példaként: létezikegy egyszerű telefonos al-kalmazás, Civic Alert, jó esz-köz arra, hogy a lakosok je-lezzék különböző intézmé-nyek irányába, ha bármilyenhiányosságot tapasztalnak.A Marosvásárhelyi Polgár-mesteri Hivatalba kizárólagromán személyek küldtekilyen észrevételt. Ez mutatja,hogy ők sokkal otthonosab-ban érzik magukat a város-ban, magatartásukkal jobbanerősítik a demokratizálódófolyamatokat, mindamellett,hogy a történelem során erő-sebb volt a magyar közösségtársadalmi felelősségválla-lása. A polgárok „felrázásá-nak” felelőssége ugyan jö-hetne a civil szervezetek irá-nyából, de sajnos nagyré-szüket a politikum becsa-tornázta, és maguk is a pasz-szivitást választják, megerő-sítve a monopolhelyzetbenlévő politikai szereplőket.Leegyszerűsítve: abszolútsenki nem kritizálja azRMDSZ-t. Ám amíg mi, a civilszervezetek nem gyakorlunknyomást az RMDSZ-re mintállami szereplőre, addig miis a passzivitást erősítjük.

Pál Piroska

Már az első néhánykertszemle során bebizo-nyosodott, hogy nehéz dön-tés előtt áll a zsűri, hiszena minőség, az odaadás és akert iránti szeretet a kertektöbbségénél megmutatko-zott, de a kedves és lelkesfogadtatás terén sem voltok panaszra.- Nagyon örülök annak,hogy akadtak olyan szemé-lyek, akik vették a bátor-ságot és beneveztek a „kert-szépségversenybe”. Beiga-zolódott az, hogy a min-dennapi munka a kertbenmeghozza gyümölcsét, hi-szen szebbnél szebb helye-ken jártunk. Ezek közöttvoltak olyanok is, akik pró-bálnak lépést tartani a mo-dern technikai eszközökkel,így nemcsak a hagyomá-nyos kertgazdálkodást foly-tatják, hanem a korszerűfelszereléseket is beszere-zik. Például különböző cse-pegtető berendezések hasz-nálata - nyilatkozta SíkóLászló kertészmérnök, akiaz RMGE Maros felkérésérefogadta el a zsűri szerepét.
A város forgatagában 
is lehetséges a 
akertészkedésA nagyváros forgatagá-ban, az állandó közlekedésizavarok közepette nem isgondolná az ember, hogyvannak még olyan helyekés kertművelő személyek,akik nagy gonddal és oda-adással művelik kertjüket.A zsűri számára külön-legességként szolgált

Bălășoiu Ilona gazdasszonykertje, aki saját maga ter-meszti és gondozza vegyeskertjét, sőt még a fákat is őmetszi meg. A munkaoroszlánrészét egyedül vég-zi, megtesz mindent, amierejéből és idejéből telik,ez persze a kert szépségeés sokszínűsége vissza istükrözi.De megemlítendő még aMezősámsondon élő Har-math Anna kertje, ahol arendezettség és a gondo-zottság lenyűgöző volt, il-letve a mezőpaniti NagyDániel, ahol főleg a fűszer-paprika termesztésére fi-gyelt fel a zsűri, a szinténmezőpaniti Bodó Gyula mo-dern technológiával ellátottcsepegtető rendszere, illet-ve a Keresztesi András csa-ládi kertje, ahol több évti-zede munkálkodnak vegy-szermentesen, ahol már a

kis unoka is részt vállal agondozásban.A zsűri pozitív visszhang-ra talált, nagy örömükreszolgált, hogy Maros megyeaz erdélyi társadalom élet-ében ilyen fontos szerepettölt be a konyhakertek ápo-lása, illetve a bio módszerekalkalmazása terén.- A kertek gondozottakvoltak, látszott rajtuk, hogyszívesen művelik őket. Afogadtatás is nagyon jó volt,tetszett, hogy közvetlenekvoltak. Továbbá különle-gesség, hogy egy helyen akertben a borsót hüvelye-sen fogyasztanak, ez új voltszámomra - mondta VargaTímea zsűritag, a SapientiaErdélyi Magyar Tudomány-egyetem Kertészmérnökikarának negyedéves hall-gatója, aki az RMGE Marosegyik ösztöndíjasa.
Timár Tímea

Már több hete annak, hogy Maros megyében is első alkalommal meghirdették
a „Legszebb konyhakertek” versenyét, a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete,
Maros Szervezet koordinálása alatt. Ezen időszak alatt beindult a kertek
szemrevételezése, annak érdekében, hogy a legmegfelelőbb és legszebb ke-
rüljön kiválasztásra, ezzel is értékelve a kertművelők, gazdák munkáját.

Bălășoiu Ilona gazdasszony kertje

NagyDániel, Mezőpanit
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Marosszentgyörgy közigazgatásilag Marosvásárhely-
hez csatolt helység, elővárosnak tekinthető. A Maros
völgyének keleti oldalán végighúzódó magaslat nyu-
gati nyúlványának peremén áll a maksai Máriaffy csa-
lád kastélya és nagy parkja, melyet az országút választ
el a részben domboldalra épült falutól…
Ezen a héten a marosszentgyörgyi Petki-Máriaffy-kas-
télyról és a település középkori templomáról írunk.

A família eredete 
és a tulajdonjogMarosszentgyörgy a ne-vét feltehetően a falu temp-lomának védőszentjétőlkapta. E templom Fabianusnevű papja 1332-ben tízrégi banálist fizetett pápaitízedként. Ez az összeg arraenged következtetni, hogyMarosszentgyörgy már ak-kor nagy település volt. A XV. században a falut aSzentgyörgyi, majd a grófPetki család birtokolta, ésanyai ágon a Máriaffy csa-ládra szállt. A család a nyá-rádtői Maksai családból ve-szi eredetét. Maksai Dávid 1733-bana szent szűz iránti tiszte-letből „Máriaffy”-ra változ-tatta a családi nevét. 
Kicsillanó templomtor-
nyok és díszes urasági
kastélyokMarosszentgyörgy tehátMarosvásárhelytől észak-keletre, annak közvetlenszomszédságában, a Marosbal partján fekszik. „…az út Kocsárdtól Ma-rosvásárhelyen keresztül avasúti állomásig: Szász-Ré-genig... a Marosnak arany-kalászú búzavetésekkel, bu-ján benőtt rétekkel, takarosfalvakkal tarkázott, erdős

hegyekkel szegélyezett fel-séges völgyén vezet keresz-tül, melyen mint ezüst szalagkígyózik tova a Maros folyó.A jólétről tanúskodó, csinosMaros-menti falvakbólmesszire kicsillannak a su-gár templomtornyok és adíszes urasági kastélyok…”– írja a vidékről a XIX. szá-zad utolsó éveiben HankóVilmos.
A magaslaton 1640-ben
felépül Petki István kas-
télyaAhogyan azt már rövidenemlítettük, a szóban forgótelepülés környéke már azőskorban lakott volt. 1332-ben önálló egyházközség,„Sancto Georgio” néven. Dr. Fekete Albert, Az Er-délyi kertművészet – Marosmenti kastélykertek címűkönyvében ír arról, hogy1661-ben a falut Ali pasaserege dúlta fel, majd 1675-ben a marosszentgyörgyikastély kertjében végeztetteki I. Apafi Mihály fejedelemTóth Mihályt, mivel a kértszáz katona kiállítását meg-tagadta.A település tehát a XV.században a Szentgyörgyicsalád birtoka. A XV-XVI.században részben a ma-rosszentkirályi pálosok bir-tokolják, majd a Tóth, ké-

sőbb pedig a Petki csalá-dokhoz kerül. A Petki ág kihal anyaiágon, így a birtok a Máriaffycsaládra száll. Az országút mellett, kismagaslaton, 1640-ben gyö-nyörű kilátással épül fel Pet-ki István kastélya. Az emeletes, késő rene-szánsz kőudvarház jelenlegineoreneszánsz  formáját1870 óta mutatja, körülöttehatvannyolc hektáros dísz-park terül el. Orbán Balázs az 1560-asévekben, tehát röviddel aneoreneszánsz átépítés be-fejezése előtt a fentiekrőlígy ír:„…a Petkiek kastélya –melyről mint nagyon fényes-ről emlékezik pater Bom-bardus – a falu közepén levőmagaslaton gyönyörűen fe-küdt, terjedelmes és erődí-tett várkastély volt, melymost részben romban hever,részben át van alakítva…”.

A katonai 
felmérések jelöléseiSzintén a fent említettszerző munkájából tudjukmeg, hogy az Első KatonaiFelmérés a falu központi te-rén ábrázolja az egyetlentemplomot. A kastély helye a térkép-szelvényen a templomtólészakra feltételezhető, aholfel is sejlik a falu házaihozviszonyítva nagy tömegűépítmény. Körülötte kert-ábrázolásnak semmi nyo-ma.A Második Katonai Fel-mérésben a település szer-kezete és a telekviszonyokpontosabb megjelenítésévela kastély elhelyezkedése isegyértelművé válik, és te-rületi lehatárolása is lehet-séges. Néhány további évtizedmúltán, a Harmadik KatonaiFelmérés szelvényén mégtovább pontosítható a kas-tély helye, a telekhatárok,továbbá a park és útrend-szere egyértelműen kiraj-zolódik. A településtől északnyu-gatra fekvő völgyben a tér-képszelvény már ábrázoljaa Marosvásárhely-Szászré-gen vasútvonalat, melyet

1886-ban adtak át.
A régi és az új 
kastély történetérőlA Petkiek a magaslatonépítették erődített várkas-télyukat, de annak épület-maradványai már nem áll-nak, hacsak a jelenlegi kas-tély vastag falú pincéit nemtekintjük régebbinek,amelyre a Máriaffyak ráé-pítették a neoreneszánszkastélyukat. Keresztes Gyula, a Marosmegyei kastélyok és udvar-házak című munkájában ar-ról ír, hogy ez az új kastély1870 körül épült kétszin-tesnek, melynek mindkéthomlokzata – huszonnyolcméter – díszes megjelenésű. Az országútról hosszú sé-tány vezet a kastélyhoz ésnagy pergolás oszlopos te-raszhoz, a központi hallhoz. 
A család 
címerének elhelyezéseA homlokzat főpárkányafelett díszes attikafal hang-súlyozza a kastély főtenge-lyét. Az ellenkező oldalon– a Maros felé néző – árkád -ívek és csehsüvegboltozatoktartják a földszint és a sík-

A Petki-Máriaffy-kastély
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Az európai mozi ked-velői számára ThomasVinterberg neve bizonyá-ra ismerősen cseng. 1998-as filmjével (Festen/Szü-letésnap) az akkor mégfiatal rendező valósággalberobbant a filmvilágnagyjai közé, és teljesenújszerű látásmódjával fe-lülírta a filmalkotás egyszegletét. Az említett al-kotás a titánok közé emel-te Vinterberget, aki – bártöbb műfajjal is kísérle-tezett – hosszú ideig nemtudta megismételni elsőbravúrját. Tizennégy évelteltével azonban ismét„felpörgette” magát, és2012-ben olyan filmet ké-szített (Jagten / A vadá-szat), hogy az idegen nyel-vű (nem amerikai) filmekOscar-díjának sorsa szintenem is volt kérdéses. Avadászat rendkívül kényestársadalmi témát dolgozfel, és olyan mélységeketérint, hogy az néha ijesztő.Vinterberg zsenialitásaépp abban rejlik, hogy lé-pésről lépésre fokozni ké-pes a feszültséget anélkül,hogy a kézenfekvő meg-oldást elérhetővé tennészámunkra. Filmjei akárkordokumentumok lehet-nének a társadalom fáj-dalmáról, a lelki válságrólés az egyének közti sza-kadékok áthidalhatatlanvoltáról. A Vadászat főszereplő-je,  Lucas (Mads Mikkel-sen) élete nem túl rózsás.Túl van egy váláson, fiátis meglehetősen ritkánlátja. Szerencséjére mun-kahelyén jól érzi magát,óvodai asszisztenskéntnagyon népszerű a gye-rekek körében. Újabb kap-csolata kolléganőjével,Nadjával (Alexandra Rap-paport) jónak ígérkezik,és úgy tűnik, lassankéntmagánélete is helyrebil-len. A sors azonban köz-beszól. Klara (AnnikaWedderkopp), az egyikkislány az óvodából egyfüllentéssel egy csapásrapokollá teszi Lucas életét.A kislány állításai szerintaz „óvóbácsi” szexuálisan

zaklatta őt. Az óvodábanvalósággal elfogy a levegő.A főhős nem is érti, mitörténik, hisz ő semmiolyat nem tett, ami eti-kátlan lett volna. A hely-zetet nehezíti, hogy KlaraLucas legjobb barátjának,Theónak (Thomas Bo Lar-sen) a kislánya. A bizalomteljes összeomlásának va-gyunk tanúi. Theo való-ságos szörnyként tekintbarátjára, Lucasra, aki hi-ába próbálja meggyőzniőt ártatlanságáról. A mun-katársak szintén a kis-lánynak hisznek, és Lucastmenesztik munkahely-éről. Mintha ez nem lenneelég, a dolgok tovább fa-julnak. A helyi áruházbansem vásárolhat, ráadásultesti erőszak áldozatáválesz.  Lucas szinte teljesenegyedül marad igazával,egyetlen személynek nemveszíti el a bizalmát. Fia,Marcus (Lasse Fogelst-rom) kitart mellette, éshisz apja ártatlanságában.Eközben Klara szavahi-hetőségét senki sem vi-tatja (talán ez a film egyiknagy erőssége). Amikoraztán Lucas ellentáma-dásba lendül, hogy ér-vényt szerezzen az igaz-ságnak (először az üzlet-ben, majd a templombanjelenik meg, hogy szem-besítse a közösséget a té-nyekkel), valamelyest eny-hülnek a vele szembentapasztalt előítéletek,élete azonban már sosemlesz a régi. A film befejezőjelenete (a vadászat)mintha igazolná, hogy Lu-cast sohasem fogják visz-szafogadni a közösségbe.Mads Mikkelsen zseni-ális játékát tanítani lehet-ne bármely filmakadémi-án: arcán rajta van a fáj-dalom, a hiányérzet, a csa-lódás és a társadalmi ki-rekesztettség.  E film ki-tűnően érzékelteti azt,hogy az életben nem min-den fekete vagy fehér, mégcsak nem is szürke. A ma-nipuláció pedig könnyenemberéleteket tehet tönk-re.
Demeter Attila

mennyezetű fedett tornácot.Az emeleti rész téglapilléreikorintizáló fejezetekkel ké-szültek. A főpárkány felé at-tikafalat építettek, a közép-tengely félköríves lezárásúkiemelt részére a család cí-merei kerültek. A hármasárkádnyílású földszinti ésemeleti tornácos főhomlok-zat a Maros völgyére néz. Keresztes Gyula szakvé-leményezése szerint a kas-tély homlokzatait fő és osz-tópárkány, valamint a zsa-lugáteres ablakok kerete-zése díszíti. A szimmetrikus alaprajzielrendezésű kastély halljá-nak belső díszítése és a ko-

vácsoltvas korlátja a kastélyfényűzésére vallott. Szalonjai és arcképcsar-noka a sok kiváló mesteral kotását idézte. 
A barbár módon 
tönkretett kastélyAz államosítás után a kas-tély gazdasági vállalat hasz-nálatába került, és azon bel-ső átalakításokat végeztek.Sok évig használaton kívülállt, barbár módon tönkre-téve.A hatvannyolc hektárnagyságú díszparkba, az or-szágút mentén építették aKísérleti Állomás irodaépü-

letét és ennek lakóépületeit. Az ingatlan területét marészben a zsandárság hasz-nálja. Kettős kerítés hatá-rolja, melyből a belső kastélyés a laktanya közvetlen kö-zelében található. 
(befejező rész a következő

lapszámunkban)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért
külön köszönet dr. Fekete Al-
bertnek és Keresztes Pálnak;
a régi és a mai képekért, 
Orbán Pálnak.
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Fekete-Amerika…, meg némi Európa

Micsoda??? Visszafoglalt?!Rosszul tudtuk eddig, ésnem az indiánok az amerikaiőslakosok, hanem a nége-rek? Karl May hülyeségeketírt volna, és nem is Winnetoupajtás volt a legcelebebb „na-tive american”, hanem KuntaKinte? Vagy Dél-Amerikábannem is az Inka Birodalom vi-rágzott évszázadokon ke-resztül, amíg meg nem ér-keztek a békés spanyolmigránsok a tizenhatodikszázad elején, és ki nem ir-

tották az egész bandát, ha-nem a Mandinka Birodalom?(A mandinka egy nyugat-af-rikai, ma már csak mintegytizenegymilliós népcsoport;anno rengeteget vittek belő-lük rabszolgahajókon az Új-világba, mivel rendkívül jótestfelépítésűek, izmosak ésszívósak. A guineai szárma-zású „francia” csatár, PaulPogba is mandinka szárma-zású.) Elmondta azt is az afro-amerikai Izsák Balázs: tud-

ják, nincs arra mód, hogy tel-jesen kiszakadjanak az Egye-sült Államokból; első lépés-ben gazdaságilag akarnakfüggetlenedni, hogy későbbbevezethessék a feketék dol-lárját. (Ehhez viszont előszörlegalizálni kéne a feketegaz-daságot és a feketemunkát –szerk. megj.) Az iskolákbana feketék történelmét akar-ják taníttatni, hogy az em-berek megismerhessék azigazságot az afroamerikaiak-ról. Omowale egyébként aHuey P. Newton Lövészklubalapítója is, és a fekete kö-zösségi rendezvényekről is-merte a dallasi rendőrgyil-kos Micah X. Johnsont is,akinek tettéről azt nyilat-kozta: „Nem bocsátjuk meg,nem is támogatjuk, de meg-értjük”. Tényleg? Ez kábéolyan, mintha egy székely-földi iskolában a gyerekekmegvernék Gazsi osztálytár-sukat csak azért, mert cigány,és az osztályfőnök ezt nyilat-kozná a PRO TV-nek: „Nemnézem el nekik, nem is bá-torítom a hasonló cseleke-deteket, de megértem”. Az amerikai négerekbenmindig is volt, van és lesz egyjó adag kisebbrendűségi ér-zés a fehérekkel szemben,ami nem is csoda, hiszen Af-rikából behurcolt rabszolgákleszármazottai. Apropó: aközhiedelemmel ellentétbena rabszolgaság nem ameri-kai „találmány”, de nem ám!Az emberek zöme a polkor-rekt verziót ismeri, amelyszerint a dolog úgy történt,hogy a gonosz fehér emberfahajókon megjelent Afrikapartjainál, bedzsesszelt azerdőbe, összefogdosta a kun-takintéket, és hazavitte őketAmerikába a gyapotföldekremint biokombájnokat. Ez azamerikai rabszolgaság álta-lánosan ismert és elfogadottsztorija. Csakhogy köszönő-viszonyban sincs a realitás-sal. Merthogy a világméretűrabszolga-kereskedelem isz-lám találmány; a muszlimokaz iszlám 1400 éves törté-nelme során rabszolgasorbahajtottak mindenkit véreshadjárataik során: afrikait,ázsiait, európait. A valóság

az, hogy az Afrikába érkezőamerikai ültetvényes nem adzsungelben gyűjtötte belasszóval a leendő rabszol-gákat – ahogy az RMDSZ Vá-sárhely utcáin a tanácsos-je-lölteket az idei helyhatóságiválasztások előtt –, hanem arabszolgapiacon vette megőket, angróban, muszlimrabszolga-kereskedőktől. Amai migricek és terroristákük-ükapjai akkor már vagyezer éve űzték a rabszolgákelfogását és adás-vételét; afehér ember egyszerűencsak egy újabb piacot jelen-tett.  Visszatérve a jelenbe: azafroamerikaiak (Észak- ésDél-Amerikában összesen)száma 150 millióra tehető;ezek annak a 12 millió afri-kainak a leszármazottai, aki-ket 1492 és 1888 között ci-báltak be rabszolgának afekete kontinensről, mező-gazdasági munkavégzés cél-jából. Az Amerikai EgyesültÁllamok lakosságának jelen-leg 12,3%-a néger, tehát dur-ván minden nyolcadik ame-rikai fekete. Ha astatisztikákat nézzük, tény-leg több négert lőnek agyona rendőrök, mint fehéret.Amit viszont csúnyán elhall-gatnak ezzel kapcsolatban:húsz rendőrgyilkosságból ti-zenkilencet feketék követ-nek el, és a rendőri intézke-déseknek is zömében őkszegülnek ellen (ami extrémesetben a renitens agyonlö-véséhez vezet; lehet ezen so-pánkodni, de a civilizált vi-lágban ez a modus operandi:aki fegyverrel támad a rend-őrre, azt a rendőr azonnalagyonlövi, mint egy veszettkutyát). Továbbá, a durvaerőszakos bűncselekmények– utcai rablás, súlyos testisértés, gyilkosság – kivitele-zői hét az egyhez aránybanszintén feketék, tehát a12,3%-ot nézve kissé „felül-reprezentáltak”. És még egyérdekes adat: 100 megerő-szakolt fehér nőből mindösz-sze kettő esetében fehér azerőszaktevő. Így már kissé

árnyaltabb a kép, nem? Közben, sajnos, szaporod-nak a négerek által elköve-tett rendőrgyilkosságok, sezáltal az USA egyre köze-lebb kerül egy etnikai pol-gárháború kirobbanásához;a mai Amerikában körülbe-lül annyira biztonságos fehérzsarunak lenni, mint a múltszázad harmincas éveiben afasizálódó Németországbanzsidónak. Mint köztudott,múlt vasárnap Louisiana ál-lam fővárosában, Baton Ro-uge-ban lőtt agyon háromrendőrt, és sebesített megsúlyosan még hármat egy af-roamerikai fegyveres tá-madó, akivel utána a helyszí-nen végeztek. Merthogy ottnem divat élve elfogni arendőrgyilkost. Még akkorsem, ha lenne rá mód.Mialatt mi itt Európábana dzsihadista gyilkológépekegyre nagyobb számú ésegyre kegyetlenebb rémtet-teire fókuszálunk, értelem-szerűen, észre se nagyonvesszük, hogy odaát is nagya baj. Mert amikor a „polgá-rok” a saját rendőreikre kez-denek vadászni, azokat gyil-kolják halomra, akik a békéslakosokat hivatottak megvé-deni, pont a maguk fajtarasszista gyilkos barmoktól,az már nem játék. Az bizonyaz illető társadalom véglegesbomlásának az előjele, a ha-marosan beköszöntő anar-chia előszele. Ahogy a soro-zatos, régebb ótabevándorolt vagy friss mig-ráns iszlamisták által elkö-vetett európai terrortáma-dások szintén a káoszt, amegborulást, az általánosrettegést s utóvégre Európavesztét előlegezik.„IN GOD WE TRUST” (Hi-szünk/Bízunk Istenben) – ezáll az amerikai dollárosbankjegyeken. Az eurós pén-zeken nincs ilyesmi; mi in-kább magunkban meg egy-másban szeretünk bízni. Éshinni abban, hogy a vén Eu-rópa mindig büszke nő ma-rad… 
Molnár Tibor

Egyesült Fekete Államokat hoznának létre az USÁ-ban – olvastuk nemrég kikerekedett
szemekkel internetes hírportálokon. Az amerikai Új Fekete Párducok Párt vadimtu-
dorja, bizonyos Babu Omowale egy rádiónyilatkozatában azt mondta, hogy az USA
délkeleti államaiból – Louisiana, Mississippi, Dél-Karolina, Alabama, Georgia – kell
létrehozni a feketék új országát. Babu bátyja szerint, ha a feketék elkezdenek betele-
pülni, akkor nagy valószínűséggel a többségi fehér társadalom el fogja hagyni az
adott államot. (Ez baromi érdekes: a leukofóbia, azaz a fehérgyűlölet nem rasszizmus
se Amerikában, se másutt, csak a négerutálat.) Először a feketéknek a saját kezükbe
kell venniük a visszafoglalt területeken a gazdaságot, a politikát és az oktatást, így a
különálló fekete államokból létrejöhet az egységes fekete állam – vizionálgatott Babu.



| FIGYELŐ | / 9. /

| Központ hetilap | 2016 / 29. | július 21–27.  |

A franciaországi labda-
rúgó-Európa-bajnokság
szurkolói megúszták a
terrort, de Franciaország
nem szabadult meg a ve-
szélytől. Ráadásul a nem-
zeti ünnepükön, az 1789-
es forradalomra emlékező
nizzai tűzijátékon történt
az újabb, legalább 84 ál-
dozatot követelő támadás.
A Tunéziában született 31
éves Mohamed Lahouaiej
Bouhlel két napja bérelt
egy teherautót, amellyel
csütörtök este teljes gáz-
zal belehajtott a tömegbe.
Szemtanúk elmondása
szerint cikcakkban haladt,
hogy minél több embert
tudjon elgázolni a nizzai
tengerparti sétányon a tű-
zijátékot néző emberek
közül. A merénylőt végül
francia rendőrök lelőtték.A marseille-i Magyaror-szág–Izland-labdarúgó-mérkőzés után rengeteg

magyar sétált ugyanitt, hi-szen a következő mérkőzé-sig hátralévő három szabadnapot sok honfitársunk afrancia Riviérán töltötte. Miis megálltunk Cannes-ban,majd végighajtottunk a niz-zai tengerparton – forgal-mas, néhol kétszer két sávosút fut a parttól nem messze,a homokon pedig rengetegember élvezte a nyarat.Nem vagyok biztonságiszak ember, de nehezen tu-dom elképzelni, hogyan le-hetne megvédeni bármilyentöbb kilométer hosszú part-szakaszt az ilyen típusú me-rénylettől. A hírekben be-számoltak arról, hogy acsütörtök esti támadásbanegy magyar nő is megsérült,szerencsére csak könnyeb-ben.A közelmúlt leltára ször-nyű: a Charlie Hebdo szer  kesztősége elleni tá -madásban 20, a Bata clan-

 tragédiában 137, most ed-dig 84 ember halt meg.Mindez csak Franciaország-ban.Olvasom a közösségi há-lón megjelenő kommentá-radatot: sokan fontosnaktartják kiemelni, hogy a ko-rábbi, párizsi merénylethezhasonlóan ez az elkövetősem volt menekült. (Későbba hírekben kettős, francia–tunéziai állampolgárságrólbeszéltek, mostanra pedigkiderült, hogy nincs igazuk,mert az elkövetőnek csaktunéziai útlevele volt.) Mégha rendelkezett volna ál-lampolgársággal, akkor is:milyen francia az, aki éppena saját országának nemzetiünnepén gyilkolja halomrahonfitársait? Fárasztó és ál-ságos ez a liberális ragasz-kodás a pillanatnyi státus-hoz: ha valaki megkapja egyország állampolgárságát, at-tól még nem válik annak a

kultúrkörnek a részévé, haő maga ezt nem akarja. Nemaz a baj, hogy Mohamed La-houaiej Bouhlel ősei nemvoltak ott 1789-ben a Bas-tille elfoglalásánál, haneminkább az: a kontroll nélkülibevándorlás eltűrésével azország magára húzott egykezelhetetlen problémát.Lehet, az első generációsbefogadott még hálás, hogyutcát söpörhet, vagy moso-gathat új hazájában (a csü-törtöki eset azt mutatja,hogy már ő sem feltétlenülértékeli a gesztust), de anyelvi, kulturális és gazda-sági gettóban felnőtt gye-reke már nem lesz az. Fran-ciaország évtizedek ótamegtermeli magának afrusztrált, képzetlen, mun-kanélküli, unatkozó, a befo-gadó országot gyűlölő fiata-lok hadát – gondoljunk csakMathieu Kassovitz rendező1995-ben (!) készült, meg-

rázóan zseniális filmjére, Agyűlöletre.És ami Franciaországbanma hétköznapi valóság, azvár az unió többi részére isa mostani migrációs hullámnyomán. Észre kellene vennivégre, hogy nem vagyunkkompatibilisek: a ma mene-kültjei a holnap frusztráltuniós állampolgárai, akik ha-ragszanak a világra, és meg-találják a módját, hogy eztlátványosan meg is mutas-sák. Háború van, kultúrák ésvilágnézetek csapnak össze;és ne legyenek illúzióink: mi-énk lehet a világ legjobbrendőrsége, állíthatunk ter-rorelhárítót minden sarokra,akkor sem lehet mindent ésmindenkit meg védeni.
Lukács Csaba

Nizza mint kórkép

Van egy ősi keleti tanmese.
Az oázis ura, a macska úgy
tesz, mintha megöregedett,
kifáradt volna, elvonul se-
beit nyalogatni. Közben figyeli, mit tesznekaz egerek, megbújnak vagyelőbújnak? Mit tesz a többikandúr, kihívást intéz-e ural-ma ellen, korábbi hűségeskövetői harcba mennek-eérte, vagy már utódot keres-gélnek? Amint kiderül, amacska lecsap. Használta már ezt a re-ceptet évszázadok során nemegy ottomán szultán ésmoszkvai cár, megpróbálko-zott ilyesmivel a modern kor-ban számos európai politikusis. Most Recep Tayyip Erdo-gan török elnök vette elő atanmesét, természetesen de-rekasan felpörgetve a hu-szonegyedik századi píártechnológia minden csínjávalés bínjával. Ez volt a péntekéjszakai ankarai pancser-puccs. Kivételesen haladjunk atörténetben visszafelé. Hi-szen sokszor a győzők és atörténetből hasznot húzókmegismerésével derül ki azegész sztori lényege.Tehát idézzük fel a győ-zelemittas Erdogan elnök ar-cát, ahogy a nép körében ottállt szombaton a puccsisták-tól visszafoglalt isztambulirepülőtéren, s népe életét ésvérét ajánlotta számára. Segy szavába kerülne, hogytálcán hozza számára ellen-

felei életét és vérét. Egy szavába is került. Többezer katonatiszt kerül azon-nal rács mögé, kiemeltenolyanok, akik semmilyen ak-tív szerepet nem játszottaka péntekről szombatba nyúlóeseményekben. Letartóztat-tak számos ügyészt és bírát– a bírói testületből kapásbólvagy háromezret azonnal leis váltottak –, többek közöttaz alkotmánybíróság két tag-ját. Eddig legalább hatezerember kezén kattant a bi-lincs, miközben magában apuccsban a leginkább felke-rekített számok alapján isjó, ha kétezer-ötszáz embervett részt. Java részük egy-szerű sorkatona, aki azt hitte,hadgyakorlaton vesz részt.S a nagytakarítás még foly-tatódik – közölte Bekir Bod-zag igazságügy-miniszter. Erdogan elnök ott állt azisztambuli repülőtéren – tra-gikusan legendás hely, a ter-rormerényletek után is ittbeszélt –, és elégedetten né-zett körbe. Követői kiálltáka próbát. A rendőrség a he-lyén maradt, a hadsereg lé-nyegében nem mozdult meg.Hatszázötvenezerből csak azemlített kétezer-ötszáz tettvalamit. Mit is? Lezárt né-hány hidat és teret. Lőtte atörök parlamentet, ahol leg-feljebb néhány kebabálombamerült éjszakai őrt és egytúlbuzgó irodistát ébresztettfel. Tucatnyi lelkes „kom-mandós” megpróbálta meg-

ostromolni az elnöki palotát,de amikor az őrség egyikmarconább tagja rosszallónelnyomta a cigijét, azonnalelkotródott. Rálőttek a szál-lodára is, persze, ahol állító-lag Erdogan pihent, de Al-lahnak hála, az elnök pontpár perccel az akció előtt tá-vozott. Isteni beavatkozás…Elfoglaltak tévéállomásokat,érdekes módon zömébenolyanokat, amelyek helyi vi-szonylatban kritikusak voltakErdogannal. S mit kezdtek amédiával? Hát egy nagy sem-mit. Nem volt egy tisztessé-ges közlemény a puccsisták-tól, legfeljebb néhány elejtettszó demokráciáról, jogállam-ról, szekuláris köztársaságról.De hol volt a vezér? Egy fessKadhafi ezredes vagy egyőszes halántékú tekintélyestábornok? Hát sehol. A mostletartóztatottak között is alégierő egykori parancsnokamellett csak exek és a puccs-ban közvetlenül részt nemvállalt főtisztek vannak. Olya-nok, akik természetesenmorgolódtak Erdogan ellen,nem annyira az iszlamizáció,hanem sokkal inkább sajátjogaik további megcsorbításamiatt. Azonban csak duzzog-tak, nem államcsínyre ké-szültek. A hadsereg a jelen-legi alkotmány szerint bár-mikor beleavatkozhat az or-szág dolgaiba, ha veszélybenvannak az atatürki dogmák.A múlt században megtettelegalább négyszer, mindig

sikerrel, a mostaninál gya-korta lényegesen kevesebbáldozattal. Mert ez a puccsmost több mint kétszázötvenéletet követelt. A halál mindigértelmetlen, de ezúttal úgytűnik, hogy mindez csak ah-hoz kellett, hogy emeljék asztori „nézettségi mutatóit”,„felturbózzák” a puccsot. Anép is lássa, mi történik.Erdogan elnök ott, az isz-tambuli repülőtéren elége-dett volt népével. Boldoganhallgatta az emberek skan-dálását: „Ha azt mondod, üs-sünk, ütünk, ha azt mondod,öljünk, ölünk!” Ezek az ő fiai.Akik azonnal megmozdultak,amikor szinte az első tankokmegjelenése után megkaptáka több millió névre szólósms-t Erdogantól. Mert ő ésnépe verte le a puccsot, mostmajd ő és népe újítja megTörökországot. Lesz elnökirendszer, kizárólag elnökhözhű hadsereg és boldog jövő,szinte, mint a Szulejmán szul-tán című sorozatban, ahol

minden szép és jó, ha nemlennének a fránya intrikusok.Ilyen ez az Amerikába me-nekült korábbi barát, Fet-hullah Gülen muzulmán hit-szónok is, Erdogan őt látjaaz államcsínykísérlet mögött.Igaz, nem igaz? Tulajdon-képpen mindegy, de egy tá-volban lévő, megfoghatatlanellenség mindig jó, a törökfilmipar mellett az elnök issokat tanult Hollywoodtól.Erdogan kaján elégedett-séggel tekintett a Nyugat feléis: láthatjátok, milyen de-mokrácia van nálunk, magaa nép töri le a puccsistákat!S ti nem akartok vízummen-tességet adni, pörlekedtekvelünk emberi jogokról, saj-tószabadságról? Erdogan diadalmaskodott.Az egerek kábult boldogság-ban, a többi macska kushad.A recept működött. Allah ígyakarta, Erdogan országábancsak így akarhatta.
Máté T. Gyula

Erdogan, a macska
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Sportbarátság

– Juli, a Kolozsvári BBTE
sportegyetemen a mesteri fo-
kozatú vizsgád szakdolgozatát
az egykori országos bajnok
és Románia-kupagyőztes
Mureșul kézilabda-együttesé-
ről készítetted, mi több, ko-
rábban a gernyeszegi Multip-
rod kézilabdásait is edzted.
Értesüléseink szerint baráti
és szakmai kapcsolatot ala-
kítottál ki a Győri Audi ETO
kézilabdázóival, azon belül a
csapat egykori tagjával, Si-
mona Spiridonnal is, amely
kapcsolatot a mai napig is
ápolod. Hogyan kezdődött ez
a baráti szál?

Volt egyszer egy 
Oltchim – Győri Audi 
ETO BL-mérkőzés– Simona (Popa) Spiridon-nal 2009 novemberében ta-lálkoztunk először RâmnicuVâlcean, amikor az Oltchim– Győri ETO Bajnokok Ligájatalálkozón nézőként vettünkrészt a Multiprod kézilabdá-saival együtt. Mi igazából aGyőri Audi ETO sztárjaira vol-tunk kíváncsiak, emiatt uta-ztunk el a mintegy 16-18 ger-nyeszegi lánnyal a mérkőzéshelyszínére. Az első találkozásigazi nagy öröm volt szá-munkra, hiszen a meccs utánalkalmunk adódott fotózgatni,szót váltani Görbiczékkel,egyenként kiabáltuk le őketaz autóbuszukról, ők megfantasztikus közvetlenséggel,örömmel szálltak le, és tisz-telték meg a kis vidéki csa-patot egy-egy aláírással, mo-sollyal. Spiridon akkor az AudiETO ünnepelt sztárja voltGörbicz Anitával és társaikkalegyütt.

– Hogyan volt akkor lehe-
tőségetek figyelemmel követni
sikereiket, hiszen több száz
kilométer választott el ben-
neteket?– Tulajdonképpen mi a2008-2009-es szezont végig-szurkoltuk egy gernyeszegiinternetklubban és nagyonle voltunk törve, amikor agyőri lányok alulmaradtak a

BL-döntőjében, a dán Viborgelleni csatában. Ők voltak azidény meglepetése, nem fa-voritként indultak, mégis si-került döntőbe jutniuk. Na-gyon közel álltak a győze-lemhez, de a Veszprém Aré-nában, a 6.000 néző előtt le-játszott visszavágó másodikfélidejében valami mégis„elszakadt”. Görbicz és Bră-deanu nélkül kellett megvív-niuk azt a csatát, de Spirido-nék mentális erejét a dánoksajnos felülmúlták. Akkorazon a májusi napon meg-ígértem a lányoknak, hogyha a sors közelebb hozza agyőrieket, akkor mindenképpteszek azért, hogy élőben isláthassuk őket. Nagy örö-münkre egy évre rá már Râm-nicu Vâlcean szurkolhattunknekik.
Találkozás Görbicz-cel,
Spiridonnal, 
Brădeanuval...

– Az, hogy a győri játéko-
sokat lekiabáltátok a buszról,
az egy dolog, de miért éppen
Spiridonnal alakítottatok ki
baráti kapcsolatot?– Az igazi „jégtörés” és kap-csolat-kialakítás 2010. január17-én történt, amikor a győriMagvassy Mihály Sportcsar-nokban került sor az AudiETO – Oltchim BL csoport-mérkőzés visszavágójára, aho-vá kiutaztunk néhány kedvesgyőri szurkolónak is köszön-hetően, akikkel még a no-vemberi, vâlceai odavágó so-rán ismerkedtünk meg. Agyőri szurkolók megbeszéltekegy, számunkra a mai napigis felejthetetlen találkozótGörbiczékkel. Spiridonnal éstársaival a konditerembentalálkoztunk, ajándékokkalleptek meg minket, le nemírható örömben volt részünk,hiszen a gyerekek rövid ideigegyütt lehettek példaképeik-kel. Spiridonnal és Brădea-nuval románul beszéltünk,ami jól esett nekik. Simivelaztán nemsokára felvettük akapcsolatot egyik internetesportál jóvoltából. Ő mindig

elismerően és pozitívan vá-laszolt, igazán értékelte a Ger-nyeszegen végzett munkán-kat, és tulajdonképpen innenindult ez az életre szóló ba-rátság. Spiridon nevét sokgernyeszegi és környékbelikézilabdázó gyerek ismertemeg, és hadd említsem megazt is, hogy Râmnicu VâlceatólBécsig, Győrön át is volt al-kalmunk élőben találkoznivele, szurkolni neki, így együttdobbanhatott meg a zöld-fe-hér szív!
– A gernyeszegi 12-14 éves

gyerekek mikor találkozhattak
vele először külföldön?– 2011-ben kiutaztunk aUnited World Games nevűkézilabdatornára Klagenfurt-ba, ahová évente benevez-tünk, így számunkra mindigfontos megállóhely volt Bécs.Akkor találkoztunk Simoná-val, barátságos meccset is ját-szottunk a Hypo korosztályoscsapataival egy olyan csar-nokban, ahol 8-szor volt ma-gasba emelve a BL-serleg.Fantasztikus élményekkelgazdagodtunk! 

– Hány alkalommal volta-
tok Győrben a gernyeszegi ké-
zilabdásokkal?– Sokszor megjártuk Győrt,igazán otthonosan mozgunkegy olyan innovatív városban,ahol a kultúra és a sport terénminőségi munka folyik ésszámomra ez volt a legfon-tosabb, hogy erre lehetőségetadjak a gyerekeknek és meg-tapasztalják azt, hogy „dol-gozni csak pontosan, szépen,ahogy a csillag megy az égen,úgy érdemes.”
Simona Spiridon 
Kézilabda Gála 
Gernyeszegen

– Korábban több alkalom-
mal szerveztetek Simona Spi-
ridon Kézilabda-gálát Gernye-
szegen, amik nagy népszerű-
ségnek örvendtek. Miket tudsz
elmesélni a hasonló rendez-
vényekről?– 2011-ben szerveztem

egy nagy szezonzáró tornát,aztán egy-két év múlva máscsapatokat is meghívtam, amimajd Kézilabda Gála névenfutott. 2014-ben úgy döntöt-tem, hogy ha Simona a nevétadja hozzá, akkor ezt évi rend-szerességgel megszervezem,így született meg a mindenév februárjában sorra kerülőSimona Spiridon KézilabdaGála a gernyeszegi sportcsar-nokban, ahol 200-250 gyerek,fiatal, felnőtt kézilabdázott.Sajnos Simi sosem tudott sze-mélyesen részt venni, de év-ről-évre üzent és gondolatbanvelünk volt.
Simona üzenete 
a gernyeszegiekhez

– Mit üzent a gernyeszegi
kézilabda-kedvelőknek?– Íme, a legutóbbi üze-nete:

„...Megtiszteltetés számom-
ra és ugyanakkor nagyon ör-
vendek, hogy egybegyűltetek
a gernyeszegi sportcsarnok-
ban, ami kedves hely számom-
ra és másodszor szervezitek
meg a Simona Spiridon Kézi-
labda Gálát... Az alábbiakban
a legőszintébb gondolataimat
szeretném veletek megosztani,
olyan gondolatokat és taná-
csokat amelyeket mindig tu-
datosítok én is, az általam ne-
velt, illetve képzett sportolók-
ban. Ezek személyes, átélt és
megtapasztalt „útravalók”. Az-
zal kezdeném, hogy a sport
miként segít a karakter ki-
alakításában: a megfelelő ka-
rakter kialakítása csak meg-
felelő komolysággal érhető el,
enélkül nehezen lehet célba
érni. Lehetsz tehetséges, de
ambíció és kemény munka
nélkül nem fogsz elérni sem-
mit!

Én személy szerint a sport-
nak köszönhetően váltam am-
bíciózusabbá, lelkesebbé, tö-
rekvőbbé! A sport segített éret-
tebbé válni és megtanított
„megbirkózni” az élettel a csa-
ládomtól távol, elég zsenge
korom óta.

A sport számos örömet és
élményt nyújt, de ugyanakkor

áldozattal jár. Ti vagytok azok,
akik feláldozzátok a gyerek-
korotokat, hogy a holnap, a
jövő győztesei lehessetek. Egy
percig sem fogom bánni, hogy
feláldoztam a gyerekkoromat,
és ezt az utat választottam és
teljesítménysportot űztem.
Hogyha megint 12-13 éves
lennék, és döntenem kéne, ak-
kor is a kézilabdát választa-
nám, hiszen a sportkarrierem
során sok élményben és öröm-
ben volt részem.

Kívánom, hogy szüleitek to-
vábbra is támogassanak ab-
ban, hogy sportoljatok, akár
magas szintű teljesítményspor-
tolókká váljatok, mert a se-
gítségük nélkül a célok elérése
néha talán nehezebb lenne,
de nem lehetetlen!

Puszilok és ölelek minden-
kit!”

Szeretettel, Simona (2015,
február 14. - Bécs, Ausztria)Amúgy először 2011 nya-rán járt Gernyeszegen, aholegy közös edzésen és közön-ségtalálkozón vett részt, aztánévente egy-egy hetet a nyáriszünidejéből ott töltötte. 
Simona szakmai 
anyagokkal, 
labdákkal támogatta 
a Multiprod kéziseit

– Miben támogatta Spiri-
don a gernyeszegi kézilabdá-
sokat?– Inkább morálisan támo-gatott bennünket, ami sokesetben a legfontosabb. Szak-mai anyaggal ellátott, és bár-milyen újdonság volt azonnalközvetítette felém. Labdákat,kézilabdás magazinokat kül-dött a gyerekeknek, amit fon-tosnak és felhasználhatónaktart. Amikor Bécsbe men-tünk, ő mindig egy-egy ba-rátságos mérkőzést szerve-zett számunkra. Említésre méltó, hogy2010-ben Mátéfi Eszter is el-látogatott Gernyeszegre, akár-csak Narcisa Lecușanu is (aRomán Kézilabda Szövetségvolt alelnöke, jelenlegi állam-titkár a sportminisztérium-

Az olvasók joggal teszik fel a kérdést, hogy mi köze
lehet a román kézilabdasport egyik hajdani kiváló-
ságának a gernyeszegiekhez? Pedig van, hiszen a
kapcsolatteremtés, azon túl pedig a kapcsolatápolás
a gernyeszegi illetőségű Bálint Juliannán, a Bolyai
Farkas Elmélet Líceum és a Református Kollégium
testnevelő tanárja által létesült évekkel korábban, s
a mai napig is tart.  A következő interjúban a Szász
Albert Sportlíceum egykori kézilabdázója, Bálint Ju-
lianna mesél a gernyeszegiek és Simona Spiridon ba-
rátságáról, hiszen utóbbit személyes kapcsolat is fűzi
Gernyeszeghez.

Simona Spiridon 
és Bálint Julianna
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ban), de Mozsi Éva morálistámogatása is sokat jelen-tett.
– Az akkori győri együttes-

ben több kiváló játékos, meg-
annyi karakteres egyéniség
játszott, érdekes, hogy éppen
Spiridonnal alakítottatok ki
személyes, baráti kapcsolatot...– Az ember lakva ismerimeg a szomszédját ugye,hát én is így voltam vele.Spiridon személyét a meg-annyi találkozás, átélt élmé-nyek és a persze a világhá-lónak köszönhetően ismer-tem meg. Nagyon gyorsanrájöttem arra, hogy egyolyan ember, aki méltó arra,hogy a kézilabdázást válasz-tó gyerekek megismerjék,személyes kapcsolatba ke-rüljenek vele. Hiszem, hogycsak úgy lehet célba érni,ha időben van egy „egész-séges modell” a szemünkelőtt. Ne értse félre senki, nemagyondicsérni szeretném Si-mit, hanem az olvasót arrólszeretném meggyőzni, hogya mai ellustult, elcéltalano-dott világban, nekünk, sport-kedvelőknek, szakmai ed-zőknek, testnevelőknek aza dolgunk, hogy egy-egyilyen ember által üzenjünk,és jó útra tereljük időbenaz egyre nagyobb súlytöbb-lettel küszködő fiataljainkat. 

Ki is Simona Spiridon?

– Annyit minden hazai ké-
zilabda-rajongó tud, hogy Si-
mona Spiridon egyike Romá-
nia minden idők legjobb és
legsikeresebb kézilabdázójá-
nak. De, kérlek, mondj el né-
hány olyan dolgot róla, amit
nem tudhatnak az olvasók...– Simona 13 évesen vettelőször kézilabdát a kezébeszülővárosában, Románvásá-ron (Roman), aztán15 évesenkerült a HC Zilah együttesé-hez. Egyetemi tanulmányaita Kolozsvári Babes-Bolyai Tu-dományegyetem Testneve-lés- és Sportkarán végezte el,2002-ben diplomázott le. Köz-ben román ifjúsági válogatottlett, de Európa-, ill. világbaj-noki címekkel büszkélkedhet.2001-től a nyolcszoros oszt-rák BL győztes Hypo Nied-erösterreich beállósa lett, on-nan 2007-ben Győrbe igazolt,ahol öt szezont töltött, s ahola román, német, angol, orosznyelv mellett megtanulta amagyar nyelvet is. A 2011–2012-es idényt az orosz Zvez-da Zvenigorodnál töltötte,majd visszaigazolt a bécsiHypohoz és a 2013-2014-esszezon végén abbahagyta azaktív játékot. Időközben a136 találkozóval BL-meccs-rekorder Simona megszerezteaz Európai Kézilabda Szövet-ség mesteredzői fokozatát is.

Jelenleg a bécsi ÖLSZ (Ös-terreichische Leistungs sport-Zentrum Südstad) elnevezésűSport és Szabadidőközpont-ban (Kézilabda KiválóságiKözpont) dolgozik, a kézilab-da tehetségeknek egyengetiaz útját, szakmai igazgatójaa centrum kézilabda osztály-ának. Emellett az osztrák nőiU18-as korosztályos váloga-tott edzője is egyben.
Bálint Juliannának 
is Simona Spiridon 
a példaképe

– Látom, még akarsz vala-
mit mondani...– Spiridon példaértékűsportéletét mindig fel tudomidézni, meglátszik a tetteiben,a harciasságában, a fizikai éslelki erősségében. Mintakéntállítható a sportkarrierük ele-jén álló gyerekeim elé, hogyigen, ezt így kell csinálni.Konkrét példák, kézzel fog-ható dolgok kellenek az élet-ben, a szakmai munkában,példaképek szükségesek agyerekeknek, csak így lehetgyőzni. S ami nagyon fontos,hogy mindenki életében van-nak olyan periódusok, amikorel kell viselnie a pofonokat,de fel kell állni és tovább kellmenni, csak így lehet célbaérni. Simi karrierjét is szám-talan sérülés akasztotta, demindig erős volt idegileg és

felállt a padlóról. Amúgy min-dig szívesen osztja meg velemaz emlékeit, Gernyeszegről,meg az egykori gernyeszegikézilabdásokról érdeklődikgyakran. 
– Ezeknek az élményeknek,

tapasztalatoknak bizonyára
te is a hasznát veszed, hiszen
jelenleg a fiatal bolyais diá-
koknak tanítod a kézilabda
tudományát...– Mindezeket én múlt idő-ben meséltem el, de a törté-netnek itt még nincs vége! Akis bolyaisokkal is türelmesendolgozom, és reményeim sze-rint egy-két év múlva már őkis személyesen ismerhetik akézilabda nagy sztárjait, olyanhelyszíneken fordulhatnakmeg, amelyek hangulata óriásiélményt nyújthat számukra,

nemzetközi tornákon is rög-zíthetik kézis tudásukat ésnem utolsó sorban bejárhat-ják Európa fontos kézilabda-fellegvárait. Nagyon célorientált világ-ban élünk, sokszor azt ta-pasztalom, hogy az eredmé-nyek hajszolásában elvesz-tődik a lényeg. A gyerekeknekérzelmi biztonságra van szük-sége, jól kell érezniük magu-kat az adott környezetben,szeretniük kell, amit csinál-nak.  Ne kényszerből járjanakedzésekre! Végtelen türelmetigénylő munka az utánpót-lás-nevelés. De csodálatos, ésén mindig ilyen meggondo-lásból dolgoztam és dolgozoma gyerekekkel.
Czimbalmos 
Ferenc Attila



| Központ hetilap | 2016 / 29. | július 21–27.  | |

\ 12. \ |  KÁVÉ MELLÉ |

A csokoládé egy kakaó-
babból készült édesség.
Ma már megszámlálhatat-
lan formában és ízben hoz-
zá lehet jutni, és termé-
szetes, hogy bármikor szin-
te fillérekért beszerezhető.
Hódító útján azonban volt
olyan idő, amikor sokkal
nagyobb becsben tartot-
ták, mint ma.

Egy indiánról 
kapta a nevét A XVI. században egy na-vatl indián nevéhez, xocolátl(sokolátl)-hoz fűződik magaaz elnevezés. Így került bea köznyelvbe, mindenhol avilágon, így jutott el hoz-zánk, magyarokhoz is.
Már az maják 
is fogyasztottákA majáknál nagyon fontosszerepe volt a kakaóbabnak,fizetőeszközként is hasz-nálták. Maga a kakaó neveegyébként erre utal, mertaz alapige, a cacau azt je-lenti, venni, fizetni, vásá-rolni. Szertartásokhoz rend-szeresen megpörkölték, le-darálták, vizet adtak hozzá,összerázták, felmelegítették,majd megitták a keserű italt.Egyrészt serkentő hatása

miatt, másrészt hittek ab-ban, hogy bölcsesség és élet-erő növelő hatása van. Ami-kor a majákat az aztékoklegyőzték, a hadi sarcot ka-kaóbabban kellett megfi-zetniük.
A mexikói apácák 
kezdték el ízesíteniAz aztékok azonban márnem magában itták, hanemízesítették is, ánizzsal, fa-héjjal, vaníliával, erős pap-rikával, kukoricaliszttel éserjesztették is. Ennek kö-szönhetően az állaga sokkalselymesebbé vált. A legendaalapján a kukoricalisztet ésa csokoládét a Tollas Kígyó-istentől kapták, és úgy hit-ték, hogy ez a két dolog voltaz istenek eledele és itala.Kolumbusz, még nem fe-dezte fel a benne lévő üzletilehetőséget, Cortez hoztaát Spanyolországba, anyagimegfontolásból, így kerültEurópába, és indult el a kon-tinensen hódító útjára.
Böjt közben is lehetett
fogyasztaniV. Piusz pápa annyira kel-lemetlennek találta a forrócsokoládé ízét, hogy enge-délyezte a böjti időszak alatt

a fogyasztását. Valamivelkésőbb azonban már elter-jedté vált, olyannyira, hogy1867-ben a Francia Akadé-mia tudományos alaponmeghatározta az optimálisreceptet. Pár évtized múlvamár nem csak folyékonyformában lehetett hozzá-jutni, Bristolban 1728-banmegépült az első csokolá-dégyár. Elkészültek az elsőbonbonok is, amelyek afrancia arisztokraták köré-ben hatalmas népszerűség-re tettek szert. Elkészítésük,díszítésük művészi alapos-ságot követelt, fogyasztásuka felsőbb körökben státusz-szimbólumnak számított.

Nem csak 
a hangulatot javítjaÁsványi anyag tartalmajelentős, megtalálható ben-ne a kálium, magnézium,kalcium, foszfor, vas, és réz.Könnyen felszívódó szén-hidráttartalma miatt gyorsenergiát ad, ezért kiválóanalkalmas sportolás, túrázáselőtt, az állóképesség javí-tására. Természetesen jóminőségű édességről be-szélünk, aminek kakaótar-talma 50-70%. Fokozza azendorfinok termelését, en-nek köszönhető hangulat-javító hatása. Mivel jelentősa magnézium tartalma amenstruáció idején csilla-

pítja a görcsöket. Koffeinbenszegény, ezért csak enyhénserkentő hatású. Fokozza azsírégető folyamatokat is,kutatásokkal igazolták, hogyfogyasztása után nem emel-kedik meg a vér koleszte-rinszintje, bőrvédő tulaj-donságokkal is rendelkezik.Lassítja az öregedés folya-matát, immunszabályozóhatása van, néhány daga-nattípus kialakulásánálmegelőző hatással bír. Mér-tékletes, kis mennyiségű fo-gyasztása jótékonyan támo-gatja az egész szervezet mű-ködési folyamatait.
Forrás: Női Portál

Talán nem is létezik olyanember, akire soha nem bo-rult volna rá e sötét gondo-lat. Ennek rengeteg oka le-het: elveszítjük társunkat,elhagyjuk szülőföldünket,idegen városba költözünk,vagy az a személy, akibenteljes mértékben megbíz-tunk, váratlanul kilép azéletünkből, faképnél hagy.„A magány a legáldásho-zóbb állapot, amely az em-bert elérheti...” állítja eztGabriela Marquez a Száz évmagány című világhírű re-gényében. Ez persze 1967-en volt, amikor még olyanpozitív képzeletek társultaka magányhoz, mint az erő,a hősiesség, a határtalanfantázia és az alkotó krea-tivitás.Aztán telt-múlt az idő, afilmvászonról lassan eltűn-tek a magányos hősök, akikegyedül küzdöttek meg agonosz ellen, helyüket pedigfelváltották a családapák,vagy a bonyolult lelkületűszinglik, akik a magánnyalvívnak örök harcot.

Nagy a tétMa már a magány is a ve-szélyes rizikófaktorok soraitképezi, akárcsak a dohány-zás, az elhízás vagy a leve-gőszennyezettség. A kuta-tások alátámasztják, hogyaz elszigetelt életmód egyér-telműen megrövidítheti azéletet, jobban, mint napi ti-zenöt cigaretta elszívása,vagy tíz-húsz plusz kiló fel-szedése.
Mikor beszélhetünk 
magányról?Ennek fogalma, személy-től függően, többféleképpenközelíthető meg. Ott van pél-dául a híres Robinson Cru-soe története, aki a körül-mények áldozata, és így élteljes elszigeteltségben em-bertársaitól. Megdöbbentőtény azonban az, hogy nap-jainkban nemcsak börtön-jelentésekben, hanem a vir-tuális életben is olvashatunkehhez hasonló állapotról, ci-vil emberek „tollából”.Egy Londonba költöző fi-atalember arról számolt be,

hogy család, barátok és nyelv-ismeret nélkül „Európa elsőszámú magány-fővárosában”érezte magát eleinte.
Társas magány: 
milyen az?Egyaránt érinti a látszólagsűrű társadalmi kapcsola-tokkal rendelkezőket vagya párban élőket is, ha a kap-csolat minősége hagy magaután némi kivetnivalót. En-nek tipikus példái az olyanházasságok, ahol a felek márképtelennek együtt élni, azintimitásra koncentrálni, egyolyan „szövetség” kialakítá-sára, ahol a bizalom jelenvan, ennek ellenére mégisegyütt „szenvednek”.
Együtt, mégis 
külön utakonVitathatatlan: az, hogy tar-tozzunk valakihez, épp olyanalapvető szükségletünk, mintaz éves, ivás, alvás, na mega levegő. Akkor mégis miértleszünk világszerte nemtőlés kortól függetlenül egyremagányosabbak?  

A legfőbb ok talán a mo-dern társadalmi változások-ban rejlik. Egyre többen köl-töznek külföldre jobb és gaz-dagabb élet reményében,ezzel elszakadva a szeret-teiktől, egyre többen háza-sodnak későre (ha házasod-nak), sok az egyke, vagy agyermektelen pár, a nők egy-re később vállalnak gyere-ket, és így tovább.
Az egyedüllét tanulható?A bezárkózás, a másokkalszembeni bizalmatlanság akapcsolatokat hamar rombadöntheti, így a magány ör-dögi körré válik, amiből ne-héz kilépni. Egyre gyakrab-ban hallani azonban a ma-gánykutatásokban arról,hogy igenis lehet gyógyítani,amiben hatalmas szerepevan a szülőknek és az iskolaioktatásnak, a szocializálódásfolyamatának. 

Sajnos a legtöbb magá-nyos ember tétlenül, kívülrőlvárja a megváltó segítséget,holott saját magának kénemegtennie az első lépést,felhagyni a passzív hozzá-állással és élnie az életét.
Okos egyedüllétA legnagyobb szolgálatota magány feloldásához azegyedül töltött idő szépsé-gének a felfedezése teszi le-hetővé. Sok történet igazolja,ha egyedül csinálunk vala-mit, felerősödnek az érzel-mek: többet látunk, többminden veszünk észre, többidő jut a szemlélődésre, ígylehet a legjobban megismer-ni természetünk mélységeit,annak társas jellegét. Pozitívvisszacsatolásként pedig jó-tékonyan hat a másokkalvaló kapcsolatteremtés ké-pességére!

Timár Tímea

Magány: a 21. század népbetegsége?
Napjainkban a magány érzete egyre több embert kerít hatalmába, valóságos
járványként terjed, és a régi hiedelemmel ellentétben már nemcsak az idősebb
generációt sújtja, hanem a kutatások szerint egyre több fiatal is érzi úgy, hogy
krónikus magányban szenved.

Öt érdekesség, amit biztosan nem tudtál a csokoládéról


