
Merénylet Münchenben        Politikailag megdöbbentően korrekt, azaz: pí-szí következtetésre jutottak a hatóságok amüncheni merénylet körülményeinek kivizs-gálása után. A nyomozás alapján egyértelmű– legalábbis a vizsgálódó hatóságok számára–, hogy a múlt péntek este történt münchenilövöldözésnek egyetlen elkövetője volt, és azügynek „egyáltalán nincs köze a menekültektémájához” – közölte szombaton a bajor tar-tományi főváros rendőrségének vezetője.

3. old. // VÉLEMÉNY3. old. // TÁRSADALOM

(POL): Kevesebb 
közpénzből való 
bulizást, több 
iskolafelújítást         Marosvásárhelyen premiernek számító, valósidőben, élőben is közvetített, kétnyelvű saj-tótájékoztatót tartott a Szabad EmberekPártja (POL). Az önkormányzati képviselő-testület tagjai – Radu Bălaş, Győrfi Júlia ésHermann Mark Christian – nehezményezték,hogy a sürgősségileg beterjesztett költségve-tés-kiegészítést csomagban akarták a képvi-selőkkel elfogadtatni, és elegendő időt semadtak azok áttanulmányozására. Mint mond-ták, az első csatájukat megnyerték: már aszakbizottságokban elutasították, és a maitanácsülés napirendjéről is levették a vonat-kozó tervezetet.

5. old. // TÁRSADALOM

Az ASA-tól az Atletico 
Madridhoz szerződött       Sikeres idényt hagyott maga mögött a Marosvá-sárhelyi ASA volt kapusa, a  târgoviștei illetőségűAndreea Părăluță, aki miután a nyár elején a PetruMaior bölcsészkarán diplomázott, július közepénszabad játékosként a Spanyol Kupa-győztes Atletico Madrid együtteséhez szerződött.

10–11. old. // SPORT

Piknikre készülnek 
Vásárhely központjában 

A Marosvásárhelyért Egyesület idén negyedikalkalommal szervezi meg a Forgatag részekénta Marosvásárhelyiek Világtalálkozóját. Amintlenni szokott, az eseményre augusztus utolsószombatján, azaz ezévben 27-én kerül sor.

5. old. // TÁRSADALOM

Az első világháború 
a magyar irodalomban 
és művészetbenSorozatunk részeként az első világháborúnagy csatáiról írtunk. Mai lapszámunkban aztpróbáljuk vázolni, miként írtak költőink, író-ink, újságíróink, haditudósítóink a háborúról. 
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Röviden Tusványosról

„Plüssállatokkal és virággal
nem lehet határt védeni”

Közel egy hete lejárt a Tusnádfürdőn megrendezett 27. Bálványosi Nyári Szabadegyetem
és Diáktábor, azonban még mindig ettől „visszhangzik” a sajtó. Az eseményt hatalmas
siker övezte, ahol a hagyományokhoz híven idén is rengeteg előadás és koncert közül le-
hetett válogatni. Kultúra, gasztronómia, egészség, politika, mezőgazdaság, borkóstolók,
gyerekfoglalkozások, kézművesek, fergeteges koncertek és még sok más témakört érintő
események várták az arra járó érdeklődőket és rendszeresen visszatérő táborlakókat.
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Nyárádmenti NapokJúlius 29-én, péntekeneste 8 órától a nyárádsze-redai művelődési otthon-ban a mikházi Széllyes Sán-dor Csűrszínház Rejtélyesviszonyok című produkció-jával veszi kezdetét a Nyá-rádmenti Napok rendez-vénysorozat. Július 30-án,szombaton 10 órától aBocskai téren a környékbelitermelők és kézművesekmutatkoznak be a hagyo-mányos termékek vásárán.Ugyancsak 10 órától a fut-ballpályán az önkéntes tűz-oltók találkozójára kerülsor, 12 órától pedig a helyiönkormányzat udvarán aNyárádszeredai IfjúságiEgyesület szervezésében fi-ataloknak szóló előadá-sokra és tevékenységekrevárják az érdeklődőket. 15órától a Butyurka-tanyánlovas- és íjászbemutatóttart Pászka Lehel, 17 órátólpedig a város főterén felál-lított nagy színpadon a Be-kecs néptáncegyüttes után-pótlás csoportjai lépnek fel.Ezt követi 18 órától aCherry Band-koncert, majda Blue Project,21.30- tól pe-dig a Titán-koncert és a Be-kecsalja szépe szépségver-seny. Vasárnap délután 4órakor Táncol a Nyárád-mente címmel kerül sor anyárádmenti kistérséginéptáncegyüttesek találko-zójára, 20 órától a Bekecsnéptáncegyüttes, 22 órátólpedig a magyarországi Pé-ter Szabó Szilvia lép szín-padra. A háromnapos ren-dezvénysorozat vasárnaptűzijátékkal zárul.
Vakációs programok 
a Talentum 
Alapítványnál…Az Álomvarázs drámajá-tékaira és a Törpingáló klubrajztevékenységeire várjáka kisiskolásokat. A dráma-játék tevékenységeit, ame-lyeken a gyermekek törté-neteket találnak ki,szerepekbe bújnak, színházi

zenés, mozgásos játékokatjátszanak, minden hétfőndélelőtt 10 és 12 óra közötttartják. Szerdánként ugyan-ebben az időpontban (10 és12 óra között) különfélegrafikai, festészeti és szob-rászati technikákkal ismer-kednek, az anyagokkal, szí-nekkel, formákkalkísérleteznek a gyermekek.Érdeklődni délelőttönkéntMarosvásárhelyen, a Viharutca 13. szám alatt, illetve a0265/267-593-as, 0747-332-794-es telefonszámo-kon lehet.
Egy nap dr. CsonttalTovábbra is látogatható amarosvásárhelyi várbanlévő Történelmi és Régé-szeti Múzeumban az Egynap dr. Csonttal című kiállí-tás, amely az antropológi-ába, az emberi csontok vilá -

gába nyújt betekintést.
Anna. Asszonysors 
a XX. századbanEzzel a címmel nyílt kiál-lítás a marosvásárhelyi Nép-rajzi és Népművészeti Mú-zeumban. A figyelemreméltó gyűjtemény egyéletút bemutatásával, egyet-len személy szemszögéből,hangulatok megidézésévelérzékelteti a múlt évszázadtörténelmi eseményeinekhatását.
Időszakos 
kiállítás a TékábanTeleki Domokos, egy ifjúmagyar nemes utazásaicímmel nyílt időszakos ki-állítás a marosvásárhelyiTeleki Tékában. A tárlat akönyvtáralapító Teleki Sá-muel legidősebb fiának élet-útját és műveit mutatja be.

KOS: Olyan dolgokra vágyhat most, amelyekpillanatnyilag elérhetetlenek az ön számára!Az erőfeszítések, amelyeket a céljai elérésénekérdekében tesz, igencsak kevésnek bizonyul-nak.
BIKA: Ez a hét kifejezetten alkalmas ruhavá-sárlásra, és különféle újításokra! Berendezhetakár egy egész ruhatárat is, ha szeretne. Arrólazonban nem szabad megfeledkeznie, hogyolyan darabokat is felhalmozhat, melyeket az-tán sohasem fog hordani.
IKREK: Kiváló esélyei vannak ebben az idő-szakban, arra, hogy egy nagyobb összegetnyerjen vagy hatalmas pénzügyi előnyre te-gyen szert. Ez a hét igen szerencsésnek bizo-nyul, azonban ez sajnos hamar elmúlik! 
RÁK: Az új ismerősével legyen óvatos! A szim-patikus, barátságos illető a felszín alatt való-jában egy számító, alattomos személy. Ne alátszatnak engedjen, kövesse belső detektora-inak jelzéseit, most megéri!
OROSZLÁN: Nem sok ember mondhatja elmagáról azt, amiről ön tanúbizonyságot teszezen a héten! A kiváló szervezés, a türelmesodafigyelés, az adott helyzet uralása példa ér-tékű lehetne sokaknak. 
SZŰZ: A hét során legyen óvatos, ha felmerülaz, hogy valaki a környezetében önhöz fordulmegoldásokért a zavaros élethelyzetében. Jus-son eszébe, hogy a békítő harmadik fél visziel az ügy súlyát. 
MÉRLEG: Ez az időszak kiváltképp a pénz-ügyeinek kedvez, Fortuna ugyanis önre mo-solyog. Ettől egy kicsit a kedve is felragyog.Lehetséges az, hogy egy kicsit lehangoltankezdi ezt a hónapot. Ahhoz, hogy visszanyerjejókedvét, változásra volna szüksége.
SKORPIÓ: Ez az időszak ideális lehet arra,hogy utazgasson, távoli helyeket keressen fel.A papírra vetetteket azonban ajánlott többszöris átolvasnia, mielőtt még aláírná, vagy kiadnáa kezéből. 
NYILAS: A napokban mélyen megsérthetikérzéseit, akár a lelkébe is tiporhatnak. Való-színű, hogy egy rosszakarója szándékosan sze-retné kínos helyzetbe hozni önt. Ön azonbanezt már jó előre megérzi. 
BAK: Sajnos nem túl jó ez a hét az ön számára.Egy önhöz közel álló személy őszintétlenségeugyanis érzelmi válságot okozhat önnek. Ezaz időszak most inkább annak kedvez, hogyátgondolja egy kicsit a jövőjét és karrierjét.
VÍZÖNTŐ: A héten némi feszültséget érezheta környezetében. Ez megszívlelendő figyel-meztetésekkel áll összefüggésben, melyek apénzügyeire is nagy hatással vannak. Nagy kö-rültekintéssel hozza most meg ezért a pénz-ügyeit érint döntéseit! 
HALAK: Otthonában felhalmozódtak a tenni-valók! Úgy tűnik, hogy a türelme is már a végétjárja. Egy kiadós séta, vagy egy pár órás elvo-nulás a világ zaja elől igazán jót tenne mostönnek.
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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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Politikailag megdöb-bentően korrekt, azaz:píszí következtetésre ju-tottak a hatóságok amüncheni merénylet kö-rülményeinek kivizsgá-lása után. A nyomozásalapján egyértelmű –legalábbis a vizsgálódóhatóságok számára –,hogy a múlt péntek este történt müncheni lövöldö-zésnek egyetlen elkövetője volt, és az ügynek „egyáltalánnincs köze a menekültek témájához” – közölte szom-baton a bajor tartományi főváros rendőrségének ve-zetője. A 18 éves merénylő azért vérengzett – állítják aszakértők –, hogy megbosszulja az iskolai bántalma-zásokat, ti. osztálytársai folyamatosan cikizték. A fiúvégtelenül magányos volt, nem voltak barátai, a szá-mítógépes játékok megszállottja volt. Feltörte egylány Facebook-fiókját, ott hívta ingyen McDonald’s-os ebédre a lány barátait. Egy félautomata fegyverrelmódszeresen kivégezte a fiatalokat. Kilenc embertölt meg, a legfiatalabb 13 éves volt. Egy magyar, 15éves fiú is életét vesztette. Három sebesült még élet-veszélyben van. Az Ali gyerek – ne feledjük: még csak 18 esztendősvolt – az illegálisan tartott fegyverrel és 300 tölténnyelfelfegyverkezve kezdett lövöldözni az általa a plázábacsábított fiatalokra, pontosabban: gyerekekre. Hogyhonnan és hogyan sikerült mindezt beszereznie, milyenkapcsolatok révén, arról nem szól semmit a szakértőijelentés. Arra viszont kitér, hogy a szerencsétlen szo-bájában találtak egyebek mellett számos ámokfutásrólszóló újságcikket és egy könyvet, amelynek az a címe,hogy Ámokfutás fejben – miért gyilkolnak az iskolá-sok.Ezzel szemben a lényeg mégiscsak az, hogy kilencembert agyonlőtt, majd elmenekült. Miközben tüzeltekrá a rendőrök – mintegy 2300 fegyverest mozgósítottak–, de a boncolási jegyzőkönyv alapján nem sebesítettékmeg. Holttestére egy közeli mellékutcában találtak rákét és fél órával a lövöldözés után. Állítólag öngyilkoslett. Ha a kölni szilveszteri zaklatást tekintjük, egyfélév, s már tisztábban látunk… Igen gyanúsan viselkedett Angela Merkel kancelláris, aki jóval az orosz és a francia elnök után szólaltmeg, s akkor is csupán egy eléje tolt, írott szöveget ol-vasott fel. Aztán amikor a vizsgálódó szerveknek végresikerült kideríteniük, hogy az eset nem hozható össze-függésbe a migrációval – vajon hihetünk nekik? –,Horst Seehoffer tartományi kormányfő is a nyilvánosságelé lépett, s egyebek mellett Angela Merkel kancellárnakis köszönetet mondott a szövetségi hatóságok együtt-működéséért. Mintha minden csak ezért történt vol-na…

MONDOM A MAGUNKÉT

Szentgyörgyi László

Merénylet Münchenben 

Bár általában péntektőlarrafele alig lehet tűt leejteniaz esti koncerteken, az ideiévben, talán még az eddi-ginél is több ember érkezettaz Olt-parti városkába. Volt,aki az egész hetet végigbu-lizta, volt, aki csak a kon -certek kedvéért jött, vagyaz előadásokra volt kíváncsi.Egy biztos: kicsitől nagyigmindenki megtalálta azt aprogramot, ami számára ér-dekfeszítő volt.
Mit mondd a statisztika?A hat napot érintő ese-ményen, amely kedden, azazjúlius 19-én vette kezdetétközel ötvenezer személyfordult meg. Az érdeklődökhozzávetőlegesen 300 meg-hívott előadót hallgathattakmeg párhuzamosan 24 sá-torban, illetve számos kí-sérőrendezvény közül vá-logathattak.
Elszabadult a „pokol”
a koncerteken!A minőségi zene bizto-sítva volt, ezt igazolja az is,hogy csütörtök este RúzsaMagdi és együttese koncert-jén 17200 személy volt atábor területén, ami sajnosegyesek számára kellemet-lenséggel is járt, hiszen ha-talmas dugó előzte meg úgyaz autóval, mint a gyalogo-san érkezőket. Sokak szá-mára csak több órás vára-kozás után sikerült bejutni,ha egyáltalán sikerült. De apéntek esti Quimby-koncertis fergeteges volt, 13000személy volt jelen, hogymeghallgassa Kiss Tibi „ér-des” hangját. A statisztikák egyöntetű-en alátámasztják, hogy főlegaz esti koncertek vonzottáka tömeget.

Mezőgazdaságról 
Tusványoson is!A holnap mezőgazdasága,avagy mi lesz veled, magyargazda? címmel zajlott elő-adás pénteken a Wekerle-

Mikó sátorban, ahol a Ro-mániai Magyar GazdákEgyesülete Maros Szervezetis jelen volt, és képviselteúgy az egyesületet, mint ahozzá tartozó 32 Maros me-gyei gazdakört, továbbadvaaz ott hallott információkat.De jelen volt az Erdélyi Ma-gyar Gazdák EgyesületeinekSzövetsége (EMGESZ) is,képviselve az egész erdélyigazdaságot.„A következő évek egyiklegnagyobb kihívása, hogysegítsük a gazdálkodók fel-készülését a 2020 után vár-hatóan jelentősen átalakulótámogatási rendszerre,melynek legfontosabb ele-me az integráció megterem-tése” – emelte ki GyörffyBalázs a Nemzeti Agárágaz-dasági Kamara (NAK) elnö-ke, továbbá közölte, hogyaz uniós költségvetési cik-lusban várhatóan a vissza-térítendő támogatásokrahelyeződik a hangsúly. Ígya kis- és nagytermelőknekegyre inkább a piaci viszo-nyok között kell majd helyt -állniuk, ami csak a verseny-képesség javításával és agazdák közötti összefogásmegteremtésével alakulhat

ki. A kamara ennek érde-kében minden rendelkezés-re álló eszközével segíti atámogatások lehívását ésazok hatékony felhasználá-sát a külhonban.
Orbán üzeneteEzévben is Tusványos leg-főbb politikai attrakciójaOrbán Viktor, Magyarországminiszterelnöke és TőkésLászló Európai Parlamentiképviselő előadása volt. Né-meth Zsolt, a magyar Or-szággyűlés Külügyi Bizott-ságának elnöke – aki a mo-derátor szerepét töltötte be– köszöntőbeszédében üd-vözölte a jelenlévőket, gra-tulált Albert Tibor tusnád-fürdői polgármester újra-választásához, majd üdvö-zölte a Kárpát-medenceimagyar közösségek képvi-selőit, egyházi vezetőket, il-letve a külhoni politikai életkiemelkedő szereplőit. Orbán Viktor szerint eza tábor olyan hely, ahol más-képp lehet beszélni a poli-tikáról, a nehéz és kényesügyekről, mint ahogyan ezta szakma elvárja az év többinapján. Talán ez a „közvet-

lenség” az egyike fő oka an-nak, hogy szívesen tesz ele-get minden évben a meg-hívásnak. „Az Európai Unióglobálisan regionális sze-replővé minősült, és márnem képes megvédeni a pol-gárait, külső határait, kö-zösségét”- mondta, és hoz-zátette: elit- és demokráci-aválság van Európában, il-letve a nyugati világban. Orbán a migránsválsággalkapcsolatosan határozottvéleményét fejtette ki, mi-szerint „az eddiginél sokkal

nagyobb lesz a beáramlásnagyságrendje. Határt vé-deni virágokkal meg plüss-állatkákkal nem lehet.”Beszédében sokakat meg-lepő módon kiállt DonaldTrump, amerikai republi-kánus elnökjelölt mellett,akivel szerinte jobban jár-nánk, annak ellenére, hogymég egyetlen hivatalbanlévő kormány vagy államfősem támogatta és várhatóanelég rizikós dolog lenne az,ha valóban bekövetkezne.
Timár Tímea

Röviden Tusványosról
„Plüssállatokkal és virággal
nem lehet határt védeni”
Közel egy hete lejárt a Tusnádfürdőn megrendezett 27. Bálványosi Nyári Sza-
badegyetem és Diáktábor, azonban még mindig ettől „visszhangzik” a sajtó. Az
eseményt hatalmas siker övezte, ahol a hagyományokhoz híven idén is rengeteg
előadás és koncert közül lehetett válogatni. Kultúra, gasztronómia, egészség,
politika, mezőgazdaság, borkóstolók, gyerekfoglalkozások, kézművesek, fergeteges
koncertek és még sok más témakört érintő események várták az arra járó ér-
deklődőket és rendszeresen visszatérő táborlakókat.
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Az első világháború a
magyar irodalomban
és művészetben

Ez akkor nem is volt feltűnő,hiszen a lakosság szinteegyöntetűen ünnepelte a há-ború kitörését, éljenezte ahadba vonuló ezredeket. Azidő teltével – a nagyszámúhősi halott és súlyos sebesültláttán – azonban egyre in-kább váltottak át a háborúscélt támogató szólamok,hábor úellenessé. Ady Endrepéldául már 1915-ben nyíl-tan háborúellenes verseketközölt a Nyugatban. Ebbenaz évben írta A halottak éléncímű versét, amelyet aztánaz 1918-ban megjelent kö-tete címadójának választott. 
„Véres a földünk, 
háború van”Babits Mihály Miatyánkcímű verse kiegészíti az imád-ságot a kortárs – történe-lemnek, nagyhatalmi torzsal-kodásoknak ki szolgáltatott– emberi közösség panaszá-val: „Miatyánk ki vagy amennyekben,/ harcokban,bűnökben, szennyekben,/rád tekint árva világod:/ a te neved megszenteltes-sék,/ a te legszebb neved:Békesség!/ Jöjjön el a te or-szágod./ Véres a földünk, há-ború van,/ kezed sujtásátsejtjük, uram,/ s mondjuk,de nyögve, szomorúan,/ add, hogy mondhassukkönnyebben -:/ Legyenmeg a te akaratod!/ mint angyalok mondjákmennyekben. (…)" 

„Gyilkos ólom-fecskék
szanaszét röpködnek”Gyóni Géza legismertebbverse Csak egy éjszakára…a csatatér világát elevenítimeg: „Csak egy éjszakáraküldjétek el őket;/ A pár-toskodókat, a vitézkedőket./Csak egy éjszakára:/ Akikfent hirdetik, hogy - mi nemfelejtünk,/ Mikor a halálgépmuzsikál felettünk;/ Mikorláthatatlan magja kél a köd-nek,/ S gyilkos ólom-fecskékszanaszét röpködnek, (…)”Tersánszky Józsi Jenő afrontról küldött haza íráso-kat, amelyeknek egy részeaztán A viszontlátás drágacímű kisregényének alapjáulszolgáltak. Móricz Zsigmondháborús riportjai közt istöbb említésre méltót talá-lunk: Lázban, A nevető em-ber, Két kis magyarok, stb.De említésre méltóak to-vábbá a Kassák Lajos, BalázsBéla, Lengyel Menyhért,vagy Szép Ernő ilyen jellegűírásai is. (Felhasznált forrás:Mekis D. János: Hadi-eszté-tika, termékeny nyelvzavar.Első világháborús irodal-munkról. Bárka 2014/3.)
Táborhely, lövészárok,
temetés, romok, gépi
roncsok, áldozatokId. Kováts István a 82. csá-szári és királyi gyalogezredkatonájaként és fényképé-szeként teljesített szolgálatot

a „nagy háborúban”. Közelnégyszáz felvétele maradtmeg az utókornak, amelye-ket 1914–1918 között ké-szített különböző hadszín-tereken. Ezeken meg - jelennek a katonák minden-napjai, a szórakozás, a tá-

borhely, a lövészárok, a te-metés, a romok, a gépi ron-csok, az áldozatok. A szé-kelyudvarhelyi Kováts Istvánaz ezreddel végigjárta a ro-mániai, galíciai és észak-olaszországi frontvonalakat,hadszíntereket, különbözőharcokban vett részt, úgy,hogy fotói személyes élmé-nyeket mutatnak be, amiksokkal élethűebben ábrázo-lják a hadszínteret, mint ahivatásos haditudósítok pro-pagandacélt szolgáló beál-lított fotói. Fényképei inkábba pihenők alkalmával ké-szültek, ritkábban elevenítikmeg a harci eseményeket.A katonai mindennapokatmutatja be, hogyan éltékmeg a hadszíntereken sok-szor esőben, sárban, mos-toha körülmények közt. Afényképek az élet folytonos-ságát hozzák előtérbe, a ka-tonák számára is fontos volt,hogy megörökítsék, átörö-kítsék ezeket a pillanatokat.A háború a művészetek-

ben is megjelenik. Magyarrészről talán a legismerteb-bek báró Mednyánszky Lász-ló (1852–1919) magyar fes-tő, grafikus művei, amelyeka világháború egy-egy köz-vetlenül észlelt mozzanatátörökítik meg. MednyánszkyLászló harctéri rajzolókéntszintén bejárta Galíciát, Szer-biát és Dél-Tirolt mint egy aháborúról tudósító művész-csoport tagja. A harctéren őmaga is megsebesült, nagybetegen, magányosan hunytel a bécsi műtermében. Is-mertebb ilyen jellegű fest-ményei: Ágyút húzó katonáka hegyek közt, Elesett oroszkatona, Elfoglalt orosz lövész -árok előtt, Enyészet, Erdőszéle fejfákkal, Erdő széléntábor, Fekvő katona, Halottkatonák, Katonafej, Lövészá-rokban, Menekülők, Sebesült,Lövészárok két halott kato-nával, Sebesült katona 1916,Katonák a téli erdőben, Szer-biában, Vonuló foglyok. 
Nemes Gyula

Vonuló foglyok

Lövészárokban

Halott katonák

Az első világháború kitörésének idején a haditudósítok
és a hazafias irodalom művelői egyértelműen kiszol-
gálták a monarchia ideológiai igényeit. 



Marosvásárhelyen premiernek számító, valós időben, élőben is közvetített,
kétnyelvű sajtótájékoztatót tartott a Szabad Emberek Pártja (POL). Az ön-
kormányzati képviselőtestület tagjai – Radu Bălaş, Győrfi Júlia és Hermann
Mark Christian – nehezményezték, hogy a sürgősségileg beterjesztett költ-
ségvetés-kiegészítést csomagban akarták a képviselőkkel elfogadtatni,
és elegendő időt sem adtak azok áttanulmányozására. Mint mondták, az
első csatájukat megnyerték: már a szakbizottságokban elutasították, és
a mai tanácsülés napirendjéről is levették a vonatkozó tervezetet.A kiegészítés a sporttá-mogatásokra és a kulturálisprogramok finanszírozásiösszegének növelésére vo-natkozott. A városi taná-csosoknak 52 millió lej sor-sáról kellett volna határoz-niuk. „Talán a mi nyomás-gyakorlásunk is hozzájárultahhoz, hogy a város veze-tése a következő hónaprahalasztotta a tervezetet, így30 napunk van arra, hogyátnézzük a vaskos iratcso-mót és módosítási indít-ványt nyújtsunk be” –mondta el Bălaş. Hozzátette,hogy emellett közigazga-tásban megvalósuló átlát-hatóságra vonatkozó jog-szabály előírja, hogy A ha-tározattervezeteket napi-rendre tűzés előtt 30 napignyilvános vitára kell bocsáj-tani. 
Információ 
hiányában nem 
szavazunk semmiről!„A kiegészítésben szereplőóriás összegekhez nem volttársítva részletes leírás, hogypontosan mire is költenékazt a pénzt. Előfordulhat,hogy tényleg szükséges közel100%-os kiegészítés 1-1költségvetési tételhez, deamíg nem tudjuk konkrétanés részletesen, hogy mi isaz, addig nem szavazhatunkróla” – fejtette ki.  Azt is el-

mondta, hogy felháborítónaktartja, hogy a városháza  kul-turális események címszóalatt nagyon sok pénzt költel szinte teljesen ugyanolyanjellegű és műfajú esemé-nyekre. „Amíg az iskolákbanborzasztó körülmények kö-zött tanulnak a diákok, addigbulikra és fesztiválokra köl-teni nagyon nagy meggon-dolatlanság. Ezzel úgy visel-kednénk, mint a szülő, aki-nek nincs pénze a gyereké-nek iskolai füzetet vásárolni,de az étteremben zenészekethív az asztalához” – példázzaRadu Bălaş.
Iskolai sportpályákra
kell fordítani az 
élsportnak szánt 
összeget!„A profi sportcsapatokszámára előirányzott 5,2millió lejes támogatást 10millió lejre akarják növelni.Mi is úgy véljük, hogy ez azösszeg a sporttevékenységetkell támogassa, ám mi mó-dosításként az iskolai sport-pályák felújítására fordíta-nánk az összeget” – vázoltaegyhangú véleményét Bălaşés Hermann.  
A kulturális projektek fi-
nanszírozása is „gyanús”„Idén alig 1,4 millió lejtutaltak ki a civil szerveze-

teknek, ame-lyek projektjeiszigorú felté-t e l e k n e kk e l l e t tmegfelel-j e n e k ,más kul-turális 

szolgáltatásokraazonban 6 millió lejt sza-vaztak meg, amit most to-vábbi 800 ezer lejjel tolda-nának meg pályáztatás nél-kül. Emellett az Untold elő-szobájaként beharangozottvásárhelyi esemény elmarad,és az erre megszavazott 450ezer lejt most átirányítanákegy Vásárhely multikulturálisváros elnevezésű projektre,amelyről nem közölnek sem-miféle információt” – tudtukmeg Hermanntól.  „Ez a köz-pénz elherdálásának isko-lapéldája” – szögezte le. 
Mașca vs. ForgatagBár Dan Mașca, a POL el-nöke nem szólalt fel a saj

tótájékozta-tón, Facebookon a mi-nap kifejtette a véleményét,miszerint a Forgataggal túlbőkezűen bánna a polgár-mesteri hivatal. „A Forgatagúj projekt és 150000 lejtkap.(...) Most van miből él-nie Portik Vilmosnak ésSoós Zoltánnak. A kampány-munka meghozta a gyümöl-csét, már ha nem kapotthelyet a listán (Portik –szerk. megj.), vagy nem voltesélye, hogy megnyerje aválasztást (Soós – szerk.megj.)– írta Mașca a Face-book oldalán.

Ú j s á g  -írói kér-d é s r e ,Hermannelmondta,hogy nema z z a l van problé-ma, hogy a Forgatagot tá-mogatná a hivatal, hanema méltánytalansággal, azaz,hogy más, román rendez-vények tízszer nagyobb ösz-szegben részesülnek. Bălaşszerint problematikus az is,hogy projekt benyújtása nél-kül finanszíroznák a Forga-tagot. A POL tagjai azt sze-retnék, hogy jövőtől mindenkulturális rendezvénynekszánt támogatást egyenlőfeltételek mentén, pályáz-tatás útján ítéljenek meg. 
Pál Piroska
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Piknikre készülnek Vásárhely központjában
A Marosvásárhelyért Egye -
sület idén negyedik alka-
lommal szervezi meg a For-
gatag részeként a Maros-
vásárhelyiek Világtalálko-
zóját. Amint lenni szokott,
az eseményre augusztus
utolsó szombatján, azaz
ezévben 27-én kerül sor.A világtalálkozó délelőttiprogramján Marosvásárhelyközpontjába varázsolnak aszervezők piknik-hangula-tot, így a Művészeti Gimná-zium (Forradalom utca 9.szám) udvarán a piknikezéselmaradhatatlan kellékeivelés falatjaival készülnek.„Szórakozásból sem lesz hi-ány, hiszen helyi színművé-

szek táncos-zenés-komédiásprodukcióval mulattatják aközönséget, de a Virtuózoktehetségkutatón Vásárhelytképviselő Jakab Roland, va-lamint művészetis tálentu-mok bűvölik el a jelenlévő-ket. Az eseményen a közön-ség soraiból olyan jelent-kezőket várunk, akik tipikusvásárhelyi személyiségeket,eseményeket elevenítenekmeg: várjuk a cementlapokhírességeit, Jóckát, a virág-árust, a ritzi mulatozókat,a Súrlott Grádics törzsven-dégeit. A nagydíjról a kö-zönség, helyszíni szavazás-sal dönt majd” – tudtuk mega szervezőktől. 

A világtalálkozó fény-pontja idén is délután, aKultúrpalotában megren-dezett gálaműsor lesz, aholszínvonalas, műfajokbangazdag előadást láthat anagyérdemű. „A 17 órátólkezdődő programban helyetkap a könnyű- és népzene,vásárhelyi versek hagyo-mányosan és újrafogalmaz-va, illetve a már ismert Do-mahidi testvérek szívhezszóló produkciója. Utána azAndrás Lóránt Társulat kor-társ tánccal hat a zsigere-inkre, és humoros jelenethozza el a katarzist” – tud-tuk meg. 
Pál Piroska

POL: Kevesebb közpénzből való 
bulizást, több iskolafelújítást

| TÁRSADALOM | / 5. /
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(folytatás előző lapszámunkból)
Ahogyan azt már a múltheti lapszámunkban jeleztük,
Marosszentgyörgy első írásos említése 1332-ből szár-
mazik, amikor már önálló egyházközség volt. Hogy a
templom ebből a korból való, azt a szentély félkör
alakú apszisa és a máig fennmaradt gyönyörű, román
stílusú ablaka bizonyítja. 1556-ban a templom a lu -
theránusoké volt, 1572-től 1720-ig pedig a reformá-
tusoké, amikor gr. Petki Dávid, a falu akkori
tulajdonosa visszavette, és a teljesen tönkrement
templomot felújította. Befejezésül ezen a héten – 
többek között – még a marosszentgyörgyi középkori
templomról írunk a Központ olvasóinak.

A „Salz Qu” nevet viselő
forrás és a Petki család
sírboltjaA Máriaffy-kastély alattelterülő réten, a hajdanikastélykert északnyugatisarkánál sós-jódos ásvány-víz tör fel, amelyre kis für-dőtelep épült, és amely1914-ben a Marosszent-györgyfürdő hivatalos nevetkapta.Dr. Fekete Albert arról istud, hogy a forrást már aHarmadik Katonai Felméréstérképszelvénye is ábrázolja,„Salz Qu” néven.1960-ban fúrt kútjaibólnagyhozamú jódos-sós vizetnyertek. Ma is sikerrel hasz-nálják nemcsak a vizét, ha-nem gyógyiszapját is, töb-bek között a reumatikus tü-netek enyhítésére.Kiemelten fontos tudnimég azt is, hogy Marosvá-sárhely és Marosszent-györgy között egy dombte-tőn van a Petki család sír-boltja és kis kápolnával. Ezutóbbi helye fellelhető azElső Katonai felmérésen.
A település temploma
középkoriA Marosvásárhelytőlészaki irányba vezető or-szágút mentén az első köz-ség Marosszentgyörgy,amely részben a Maros elsőteraszán, részben a keletfelé emelkedő lankás domb-oldalon terül el. A község ma már Maros-vásárhely elővárosának te-kinthető építészeti és kul-turális szempontból egya-ránt. Nevét a XIII. századmásodik feléből származó,Szent György tiszteletérefelszentelt templomárólkapta. A domboldalon épülttemplom Fábián nevű papjanagy összeget fizetett pápaiadó fejében: A rendelkezésünkre bo-csátott dokumentumokból:„Fabianus sacredos deSancto Georgio solvit X ba-

nales antiquos.”. A befizetett összegbőlarra lehet következtetni,hogy az egyházközség nagylélekszámú lehetett.
Az Istenháza román 
építészeti stílusban épültKeresztes Gyula, a Marosmegye középkori templo-mainak ismertetése hely-ségenként című munkájá-ban világít rá arra, hogy atemplom két szoba mére-tének megfelelő hajóból, adiadalívvel hozzá csatlako-zó, kisebb szélességű szen-télyből és a hozzá tartozósekrestyéből áll. Román épí-tészeti stílusban épült. Hajójának hosszanti falaittámpillérek tagolják, a sar-kokon átlósan elhelyezve.Ablakai nyomott ívű, csúcs-íves záródású, mérműveskiképzésűek.A szentély keskeny, ma-gas ablakai félköríves záró-dásúak. A templom főpár-kányának fríze – az ereszalatti rész – íves vonalú, dí-szítése töredékesen végig-húzódik a szentélyen is. 
1750-ben leég a 
templom famennyezeteCsúcsíves főkapuja béle-tes, kőből faragott. A temp-lom eredetileg torony nélkülépült, harangját faszerke-zetű haranglábban függesz-tették fel. Összességében a temp-lomon a román építészetés korai gótika jegyei is-merhetők fel. A későbbi átalakítások ésfelújítások során is megtar-tották ezeket a jegyeket.1750-ben a templom fa-mennyezetét tűz pusztítottael. A pótlásként készült ka-zettás mennyezet rene-szánsz utánérzésű. A meny-nyezet nyolcvanegy festetttáblából áll össze. A kazettákszínárnyalata sötét, és azo-kat egyforma, leveles inda-dísz rajzolata borítja.

Közepén egy különlege-sen nagyméretű táblát he-lyeztek el, amelyen a lovánülő Szent György viaskodika sárkánnyal. A szent alakja,a ló feje és helyzete a meg-szokott ábrázolásmódbankészült. 
1720-ban a templom
visszakerül az egykori
tulajdonosaihozA szentélyben lévő oltár-képen is Szent György alakjalátható, hasonló beállítás-ban. A templom belső falána vastag mészréteg alól iselőtűnik egy falfestmény,

amelyen Szent István láthatóülő helyzetben, egyik kezé-ben kereszttel, míg a má-sikkal egy repülő sas cső-réből kihulló gyűrű utánnyúl .A római katolikus falu la-kói a reformáció után az újhit követőivé váltak, a temp-lom is az ő használatukbakerült. A katolikus restaurációidején, jó másfél évszázadmúltán, 1720-ban templom-foglalás révén került visszaeredeti tulajdonosaihoz. Szintén Keresztes Gyulaír arról, hogy száz évvel ké-sőbb, 1820-ban, a templom

hajójához csatoltan épült amagas torony, amelynek si-sakja és főpárkánya a barokképítészet hatását mutatja. Az említettek által a kö-zépkori templom eredetirománkori és gótikus jegyei,reneszánsz és barokk ele-mekkel egészülnek ki.
Összeállította:

Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért
külön köszönet dr. Fekete Al-
bertnek és Keresztes Pálnak;
a régi és a mai képekért, Or-
bán Pálnak.

Szent György vértanú középkori temploma



Filmnéző...Van barátod? / Mon meilleur ami (2006)  
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A francia filmművészetbővelkedik olyan rende-zőkben, akik másfél-két órá-ra képesek elvarázsolni anézőt. Úgy is mondhatnánk:filmjeik megérintenek,néha sokkolnak. Olykor arrakésztetnek, hogy vegyükmár észre: hétköznapigondjainktól gyakran nemlátjuk, kik is vagyunk való-jában. Ezt a témát dolgozzafel mesterien Patrice Le-conte filmrendező 2006-ban készült alkotásában(Van barátod?). Amint az acímből kiderül, a történeta barátságról szól, egy olyantársadalomban, ahol az em-beri kapcsolatok egyre gyé-rebbek. Párizsban vagyunk,ahol – mint jól tudjuk –nagy a hajtás, a rohanás,és ugye léteznek az átlagnális kevésbé barátságos em-berek...Ilyen a mi hősünk, Fran-cois (Daniel Auteuil) is, aki-nek társasági élete szintea nullára korlátozódik, pe-dig sikeres műkincskeres-kedő és -gyűjtő. Anyagilaga menők kategóriájába tar-tozik. Minden aukción ottvan, és egy antik vázáértakár kétszázezer eurót isképes kifizetni. Magánéleteviszont nem kecsegtető: el-vált, és lányával, Louise-szal (Julie Durant) ritkántalálkozik. Társalgásukilyenkor nem tart továbbnéhány percnél, és márisvalamilyen vita kerekedikbelőle. Bár Francois-nakbarátnője is van, aki odavanérte, ő furcsán és megalá-zóan viselkedik vele, minthaott sem lenne. Egy esténazonban kolléganője, Cat-herine (Julie Gayet) szem-besíti a valósággal: a va-csoravendégek előtt kerek-perec kijelenti, hogy Fran-cois-nak egyetlen barátjasincs. Hősünk persze ke-ményen védekezik, és pél-dákat hoz fel saját védel-mére, de a táraság mindentagja Catherine-nak ad iga-

zat. A vita vége az lesz, hogyCatherine fogadást kötFrancois-val, akinek egyhónapon belül be kell bi-zonyítania, hogy talált egy„valódi” barátot. Ettől kezd-ve Francois élete rémálom-má válik. Nem tudja, mittegyen, és mindenáron ba-rátok „üldözésébe” kezd.Amikor már azt hiszi, min-den reménytelen, egy olyanemberrel találkozik, aki na-gyon szimpatikus, jó kedé-lyű és kitűnően tud bánniaz emberekkel. Az illetőBruno (Dany Boon), a ta-xisofőr, akitől rengeteg dol-got tanulhat, és akitől amentőövet várja. A taxisofőrismét szembesíti hősünkethibáival, és elmagyarázzaneki, hogy a barátság nagy-szerű dolog, de nem tanít-ható, annak szívből kell jön-nie. Itt kezdődik majd elhősünk ámokfutása, a nagyakarásnak majdnem kudarclesz a vége. Francois azon-ban érzi, hogy mindent el-baltázott, és megpróbál ala-posan megváltozni. Lassanmegérti, hogy sem az anyagijólét, sem a sikeres karriernem vezet el igazi emberikapcsolatokhoz. A barátságfogalma felértékelődik ben-ne, és törődni kezd társaival,igyekszik felületes kapcso-latait rendbehozni. Anélkül,hogy a részletekbe bocsát-koznék, elárulom: Franco-is-ból új, barátságos és meg-nyerő ember válik a végére,akire ismerősei tiszteletteltekintenek már. A franciaszínész-zseni, Daniel Aute-uil valósággal brillírozik az„antihős” szerepében, DanyBoon pedig kitűnő partnerea keserédes vígjátékban. Abarátság, a mással való tö-rődés felbecsülhetetlen ér-ték, amit ápolni kell, ésnemcsak néha – üzeni Pat-rice Leconte, aki ritkábbanrendez vígjátékot, de na-gyon ért hozzá. 
Demeter Attila

Prof. dr. Sümegi Pál tanszékvezető egyetemi tanár,
geológus és régész kiegészítése az összeállításunkhoz:Egy XIX. századi angolköltőnő, Christina Rusettiszavaival élnék, amikorMarosszentgyörgy és kör-nyékének kulturális érté-keiről beszélgetünk: „Óva-tosan lépkedj! Hisz meg-szentelt földre lépsz”… Igaz ez a Kárpát – me-dence minden területére,Erdély összes rögére, dekülönösen igaz Maros völ-gyére, és XI. századtól fo-lyamatosan lakott, és1323-tól már írásokban isvárosként számon tartottMarosvásárhely környé-kére, amelynek északi elő-terében a MarosvásárhelyiMetropolisz – Agglomerá-ció – Övezet részeként amajd 8 ezer fős Maros-szentgyörgy község elhe-lyezkedik. A régészeti ada-tok nyomán tudnunk kell,hogy ez a terület már többezer éve lakott volt. A régészeti és történetiforrások felemlítésénekfontos aktualitását adja,hogy a marosvásárhelyielkerülő utak előkészíté-séhez igen fontos eredmé-nyeket felmutató ásatásokkapcsolódnak. Meg kell említenünkezeket az eredményeketfelmutató Bereczki Sándorásatásvezető régészt,Győrffy Zalán, László Keve,Sófalvi András régészeketis. Külön ki kell emelnünkMarosszentgyörgyről2015-ben készült feldol-gozást, a Nemes Györgyszerkesztette, a Maros-szentgyörgyi Polgármes-teri Hivatala és Helyi Ta-nácsa támogatásával meg-jelent kiadványt az „Öregtölgyfák árnyékában – ta-nulmányok Marosszent-györgyről”, mivel átfogóképet ad a községről, ben-ne a kastélyról, a kastélytbirtokló családokról és akatolikus templomnál vég-zett ásatásokról. Ez utóbbi részt LászlóKeve és Gál Szilárd Sándorkészítette. Fontos megem-lítenünk még a Máriaffycsalád elhagyott és az ön-kormányzat által megvá-sárolt kastélyánál végzettrégészeti ásatást is, amely-nek eredményeiről NemesGyörgy számolt be tavalyszeptemberben a Marosmegyei hetilap, a Központdigitális felületén. A kastélynál történt ása-tásokat Csók Zsolt és Lász-

ló Keve régészek vezették.Az ásatások alapján a kas-télyt egy XV–XVI. századiépületen alakították ki. Va-lószínűsíthető, hogy Má-riaffy család előtt a terü-letet birtokló Petki család,mindenekelőtt I. Apafi Mi-hály alatt erdélyi helytartóés udvarmester, Petki Ist-ván által kialakított eredetiközépkor végi kastély falaitfelhasználva emelték a XIX.században a máig fenn-maradt kastély épületét. Ez a két kastély egymás-ra épülése, mondhatniszimbiózisa példaértékű,mert rámutat, hogy a múlttartja fenn a jelent, és eza folyamatosság az egyiklegfontosabb erő a Kár-pát-medencebeli és benneaz erdélyi világunkban.Ugyanis a generációk egy-másra épülése, a múltfennmaradása és irány-mutatása értelmet ad a je-len cselekedeteinek is, mi-vel így biztosak lehetünkbenne, hogy munkánk ésazok eredményei folyta-tódnak a következő gene-rációkban és nem vesznekel, hanem fennmaradnakés visszatekintést adnakéletünkbe. Ennek révén érdemeselgondolkodni, hogy vajona legalább a XIII. századigvisszavezethető Maros-szentgyörgy község miértott alakult ki, ahol ma istalálható, miért pont Ma-rosvásárhely északi előte-rében, néhány kilométerrea középkori várostól? A választ egy német gaz-dálkodó, gazdaságtörté-nettel foglalkozó JohannHeinrich von Thünen fo-galmazta meg 1823-ban,amikor német városok ésa környező települések vi-szonyát, az ideális beszál-lítási árértékre kereste a

választ. Thünen rájött, hogy apiaccal rendelkező, köz-ponti helyet betöltő kö-zépkori városok – mond-hatni vásárhelyek! – kör-nyékén a települések és atelepülések funkciói egygazdasági térszerkezetet,homogén térben kör alakúmunkamegosztási öveze-teket alakítanak ki. Arra is rájött, hogy eze-ket a gazdasági övezeteketa folyó átalakítja, ezért afolyók mentén nem köralakú, hanem a folyó men-tén elnyúlt gazdasági terekjönnek létre. A piaccal ren-delkező város – vásárhely– körül kialakuló gyűrűk-nek a legbelső hagymahé-ján, gyűrűjén belül köz-vetlen városellátó, a köz-ponti helyet friss zöldség-gel, gyümölccsel, virággal,tejtermékkel ellátó szerepevan. Így Marosszentgyörgyközépkorban kialakult te-lepülésének is ez volt agazdasági funkciója és ma-radt fenn mind a mai napiga kiterjedő Marosvásárhe-lyi Agglomerációban (Met-ropolisz Övezetben) is. Vagyis a középkorbankialakult települési szer-kezet mindmáig ható funk-ciókat és egymásra épü-lést, egymás mellett ésegymásért élést, szimbió-zist alakított ki Marosvá-sárhely és Marosszent-györgy között. Ennek révén ezen tele-pülések lakói az Árpád-korban, legalább 700–800éve létrejött gazdasági éstársadalmi szerkezeti ke-retek között élik ma is élet-üket és bizonyítják, hogya köztünk és bennünk élőmúlt meghatározza nap-jaink életét és cselekede-teit is.
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Würzburgnál, kettőt súlyo-san, hármat könnyebbenmeglékelve közülük. Csen-desfiú volt ő is, amíg hírülnem vette, hogy egy otthonmaradt cimbijét kigittelték.Ettől aztán villámgyorsan,napok alatt radikalizálódott,és, mivel a mohamedán nemihat, alkohol helyett vérbefojtotta bánatát. A gond csakaz, hogy nemcsak a saját,hanem mások vérét is igény-be vette eme művelethez.Willkommenskultur zwei. Ott van továbbá a két sze-rencsétlen szíriai „mene-kült”: a reutlingeni macsétásasszaszin meg az ansbachibombahátizsákos ölőgép,akik szintén nem iszlám fun-damentalista indíttatásbólvagy ISIS-szimpátia alapján,hanem személyes okokbólvérengztek.  Előbbi „szere-lemféltésből” végezte ki bo-zótkéssel fényes nappal, anyílt utcán a fiatal, állapotoslengyel nőt, és kaszabolt ösz-sze még két járókelőt. Utób-bi, aki tavalyelőtt migrált beMerkelisztánba, és akinekkétszer is elutasították a me-nedékkérelmét, úgy gondol-ta a minap nagyhirtelen, kétsemmittevés között, hogy őmost megy és elpanaszoljaezt az őt ért szörnyű igaz-ságtalanságot személyesenAllahnak, de egyúttal pár hi-tetlenhund németet is ma-

gával visz a túlvilágra. Teleis tömte hát a hátizsákjábarejtett bombát éles és hegyesfémdarabokkal, hogy minéltársasabb legyen az utazás,de szerencsére volt annyirakretén, hogy a koncertre,melynek helyszínén a mé-szárlást tervezte, elfelejtettjegyet venni, minek követ-keztében nem engedték bea „gyanús fiatalembert”, ígykénytelen volt az utcán szét-csapatnia magát. Willkom-menskultur drei und vier. Visszatérve a kezdő gon-dolathoz, hogy magát a ter-rortámadást kell eltitkolnia továbbiakban: nem olyannehéz az. Valahányszor ter-rorcselekményt cselekednekel a védenceid, Angéla mámi,azonnali hírzárlatot rendel-tek el; nemhogy a sajtó kép-viselőit, de még civil bámé-szokat se engedtek a kör-

nyékre. Az áldozatok hoz-zátartozóit, barátait, isme-rőseit mihamarabb azono-sítjátok, és deportáljátokőket valamilyen szigetre,ahol se wifi, se térerő nincs.Az éppen a támadás szín-helyén tartózkodó sebesül-tekkel és túlélőkkel már na-gyobb bajban lesztek, főlegha sokan vannak, de az semegoldhatatlan: elkéritek aMen in Black (Sötét zsaruk)filmben szereplő K ügynök-től azt az ezüstszínű vibrá-torszerű izét, és kitörlitek,illetve felülírjátok vele azelőbb említettek rövidtávúmemóriáját. Merkelen, izé, melegenajánlom: fogadjátok meg afenti tanácsokat, mert ha ígyfolytatjátok, úgy elsodor ha-marosan a népharag, mintcunami a napernyőt!
Molnár Tibor
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Terrortámadás? Ugyan, kérem! 
Van egy zseniális, mond-
hatni korszakalkotó ötle-
tem, azaz inkább tippem
Merkel muttiék számára
(ha már úgyis egy új, véres
korszak köszöntött be Né-
metországban, illetve –
egyelőre csak – Nyugat-
Európában): ezután ne aterrortámadással kapcsola-tos infókat titkoljátok el, ha-nem magát a terrorcselek-ményt! Akkor majd nem kellkínosan vigyáznotok a bal-libbant, öngyilkos polkor-rektkedésre, lekerül a vál-latokról a migránsterroris-ta-mosdatás már-már ge-rincroppantó terhe. Azonterroristákéi, akiket addigfürdetgettek-csutakoltok-hi-póztok, hogy a végén márszinte megsajnáljuk őket;addig mantrázzátok, hogy adzsihadista, kereszténygyű-lölő, gyilkos muszlimok va-

lójában maguk is áldozatok,az általuk brutális kegyet-lenséggel lemészároltak mel-lett, ameddig a hülyébbje elis hiszi.   Szegény kicsi tizennyolcéves iráni-német Ali! A „csen-desfiú”, akit szekálták a su-liban, és aki emiatt depis,szociofób és frusztrált lett.Aki aztán úgy vezette le afelgyülemlett frusztrációit,hogy agyonlőtt kilenc tiné -dzsert (előzőleg aljas módon,a Facebookon ingyen ham-bi-humbuggal csalogatvaoda őket a mekibe), és meg-sebesített még huszonvala-hány embert, utána meg ma-gát is átküldte az iszlám pa-radicsomba egy fejlövéssel.Willkommenskultur eins.Vagy a friss-migric afgánkamasz péktanonc, Moha-med, aki késsel és baltávaltámadt a vonat utasaira

Felvetődött a „Marosvásár-
helyiek” fészbukos cso-
portban a minap, hogy ki
tud több, jellegzetesen vá-
sárhelyi szavat, kifejezést,
szófordulatot (ma is hasz-
nálatosakat, de főleg régen
kikopottakat); olyasmiket,
mint „gájner”, „mutuj”,
„slajmi”, „kapsz egy brexet”,
„nem még megyek” satöb-
bi. Nosza, billentyűzetet
ragadtak a nosztalgiázni
imádó vásárhelyiek és az
innen kitántorgottak, és
csak úgy záporoztak a
kommentek, fél nap alatt
1200-nál is több. Kiszemez-gettük a jobbakat, amelyeketaz alábbiakban olvashatnak.Bármiféle tematikai csopor-tosítás és természetesen ma-gyarázatok nélkül; aki nemérti, az… nyaljon boxot!  Megyünk egyet pangászni;Vigyél kicsiszéket a tejsorbas a Vörös Zászlót!; Lekor-moztad a pirkát??; Lefter;Homokos kávé; Gumizás; Ma-radj magadnak!; Canga; Zsá-lé; Ne gecizzél, me' megcsi-náltatlak Sămăr ghițánnal!;

Vegyél ki két 25 banist a szá-nás borkányból, me' nincs abuxámban apró; Sovány,mint a gosztáti csirke; Kons-ter; Auschwitz; Azt a lebo-rulós szivarvégit!; Állunk sor-ba porcijójért az Extránál;Nagy fáza volt!; Kánálós; Cün-gár; Katanga; Szemikursza;Nem ér egy zseb szart; Meg-fogtak a kontrolok, s felvitteka számológépgyárhoz a disz -pécséràtba; Kérek huszonötbanira élesztőt; Tátti; Szektás;Cégér; Cöránkodik; Djá prin-széljá; Ártex labda; Pákpá-kozás; Bermáncső; Kitánca;Cséáré; Konszignáció; Ket-tespoli; Szimplakárpáci; Ka-rióka; Pix; Hálba; Na lépjé’olajra!; Vojinca; Kovártéj; Si-sonkázás; Füskabát; Gyereinterválozni; Menj a gázba!;Nyúlgerinc; Trándáfir kol-bász; Zsámbier; Döci; Pub-liktelefon; Dilló; Spencer;Hándikápát; Tyuksziparittya;Dédaikék; Aszfaltmérgezés;Lábvolé; Frájer; Kapsz egykáleszt!; Murokegyetem;Mentoszán; Braszi; Konti;Nese törődj!; Meg se pasz-

tillázza; Ülj le a hátadra!;Csöveshátizsák; Bőcsködik;Szopós; Kapsz egy butéliát!;Szecsera; Teszi az eszét; Csu-buk; Pufajka; Brendis; Ne-kezol; Fonduplásztik; Gip-szespali; Lózinplikk; Gáska;Pionírház; Törpemozi; Pán-kó; Szülipark; Pinarágó;Csentura; Surca; Litorál; Szol-gi; Kempingpegász; Régiszer-pentin; Unumáj strand; Má-kurosu; Sászémártié; Eltán-gál; Szukk; Csurdécsiga; Hét-november; Korkodus; Bidon;Pindzsétává; Láktobár; Ha-jóvendéglő; Szargyár; Predi;Bordura; Borkán; Punga;Smekker; Similabda; Forcál;Diámántpiac; Meccsbox; Em-beeer; Pufulec; Motoréta; Ár-tahegy; Kráma; Krízázik; Bu-diplacc; Degedés; Ülj le ecet,ne savanyíts!; Ne feszíccs!Pista legyek, ha nem igaz!;Kapsz egy szájport!; Basszameg a csincs az ötöt!; Técsé-mé; Picka; Gyurmex; Feleápö, fele víz; Paplanszájú;Pléhmunka; Pujulmámi; Káris! Dikk! Káncs! 
Molnár Tibor

Vásárhelyizmusok
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Most nézem, mekkora
balhé van. Bizonyos kö-
rökben, nyilván, hiszen
más körök valószínűleg
harangozni sem hallottak
a történetről. Szegény
óvatlan Quimby együttes
rajongótábora akkorát
csökkent hirtelen, hogy a
fal adja a másikat. A mu-
zsikusok magyarázkod-
nak, a kommentelők tom-
bolnak, az indulatok el-
szabadultak.Az ok: szegény Quimbyegyüttes óvatlanul elmenta tusványosi fideszes sza-badegyetemre koncertezni.A rendezvényre, amely azutóbbi években arról híres,hogy ott szokott világma-gyarázó-programadó beszé-deket tartani a magyar mi-niszterelnök. Olyanokat,amiktől sokan lelkesek, so-kan mások idegesek lesz-nek. Megint mások – mintszerény személyem –mesz-szemenő következtetéseketvonnak le. A magyar mi-niszterelnök ezt általábanszombat délelőtt teszi, vá-logatott közönség előtt, aszéksorokban sok a smú-zolni érkezett politikus, azanyaországból és mindenhatáron túli régióból, jómóka a közvetítést nézveszámolgatni a régi havero-kat.Vannak ugyanakkor to-vábbi programok is, inkábbés kevésbé színvonalasak,de mindenképpen sok, óha-tatlanul megszólalnak tehátolyan alakok is, akik mon-dandójától az ember fülekettéáll. Néha ráadásul azörökös házigazda NémethZsolt is belebonyolódiknémi rosszul elsülő poén-kodásba, amin megint csakkiakadhatunk, ha arra vangusztusunk. Olyanok is meg-

jelennek itt mellesleg, akikcsupa okosságot mondanak,de ez kevésbé észrevehető,mivel az ilyesmi nem járhabfelverődéssel.Ám esténként szokásaszerint Tusnádfürdő felettis lemegy a nap, és mindenmegváltozik. A politikusokés más léhűtők számarányanagymértékben csökken.Egyrészt azért, mert ők ma-guk eltűnnek vagy csak aháttérben pálinkáznak, más-részt azért, mert nagyobbszámban bukkannak fel aterületen az erdélyi magyarfiatalok. Akik csak bulizniakarnak, sokan-sokan, olyanelőadók és együttesek ze-néjére, akiket meglehetősenritkán hallhatnak élőben.Élvezik a zenét, a sört, a pá-linkát, örülnek, hogy együttvannak, hogy szépek és fi-atalok, és nem törődneksemmi mással. Hancúroz-nak, mintha nem lenne hol-nap.Az is lehet, hogy néme-lyikük egyetért Orbán Vik-torral, meg az is, hogy né-melyikük nem. Ki így, kimáshogy. Mindenki ponto-san úgy gondolkodik, ahogyszeretne. Ahogy neki jólesik.De hogy ki hogy, az nem ér-dekes és nem is fontos ak-kor, amikor a Quimby – vagybárki – koncertjén táncol-nak-csápolnak éppen. Ab-ban a két órában miért isszámítana, hogy másnakmásmilyen a világnézete?A tusványosi szabadegye-tem ugyanis nem kápókép-ző. Nem gyepes agyú radi-káljobbosok vagy kirekesztőorbánisták gyülekezőhelye.Hanem egy fesztivál, aholsok fiatal találkozik, éli átaz együttlét örömét, érzi jólmagát. Lehet, hogy a médi-ából ez máshogy jön le, né-

mely onnani tartalmak lát-tán-hallatán tűnhet úgy,hogy a vérengző droidokutánpótlásának felkészítésezajlik – de mindazok, akikígy látják, sajnos rosszullátják. Különleges szemüve-get viselnek, politikai ala-pon. Egybites a látásmódjuk.Mondok példát: pont olyanez, mint mocskos-sáros-un-dorító tömegek drogtanyá-jának vélni a Sziget feszti-vált. Totális képtelenség.Evidencia, de muszájmondanom: azt a legköny-nyebb gyűlölni, attól a le-gegyszerűbb rettegni, amitnem ismerünk. Amiről nemtudunk semmit, de azt hisz-szük, hogy mindent tudunkróla. Egy elszántan liberálisbarátom mesélte egyszer,hogy még az ősidőkben be-surrant egy nagyobbacskaMDF-gyűlésre. Kicsit félt,mégis izgatta, hogy vajonesznek-e embert az MDF-

esek. Fogják-e bántani. Ki-tépik-e a szívét. Aztán kissémeglepetten, de megnyu-godva állapította meg: na-hát, nem bántják, nem tépik,nem esznek.Komolyan: az lenne a leg-jobb, ha minden politikailagijedt és/vagy agresszív ma-gyar embert át lehetne kül-deni néhanap a túloldalra.Az ultraliberálisokat Tus-nádfürdőre, a radikálkon-zikat – mit tudom én – aSziget fesztiválra. Vagy eme-zeket a Békemenetre, ama-zokat a Budapest Pride-ra.Hátha feltűnik nekik, hogytényleg senki sem kívánjaa vérüket. Persze tudom:vannak közegek, amelyekreménytelenek, kerülendők.Nekem sem jutna eszembenáci futballdrukkerek közészorulva kíváncsiskodni szo-ciológiai nüanszok iránt.Ezek azonban kis létszámúszubkultúrák csupán.

Én ezzel szemben nemróluk, hanem oldalakról,kultúrákról próbáltam be-szélni itt. Oké, tisztában va-gyok azzal is, hogy vannak,akik nem érzik a különbsé-get kultúrák és szubkultúrákközött. Akik mindenkiben,aki a túloldalon – vagy va-lahol a táborok között – áll,egyfelől kirekesztő, antide-mokrata gyilkosokat, más-felől nemzetrontó élőskö-dőket látnak. Lehet, hogysokan közülük menthetet-lenek, és nincs semmi, amikizökkenthetné őket szűkkereteik közül. Lehet, hogyezekben a viharos időkbenegyre többen vannak, ésmég hangosabbak is. Deakárhogy is van, az ő ked-vükért – és előttük – nemkell magyarázkodnia aQuimby együttesnek. Semsenki másnak.
Gazda Albert

Esznek-e embert a tusványosi fiatalok?

AZON POLGÁROK FIGYELMÉBE, AKIKNEK SZEMÉLYAZNOSSÁGI IRATAI
A 2016-OS ÉV MÁSODIK HARMADÁBAN ÉRVÉNYÜKET VESZTETTÉK A Marosvásárhelyi HelyiKözszolgálat SzemélyeketNyilvántartó Irodája a lejártérvényességű személyazo-nossági iratok tulajdono-sainak tudomására hozza,hogy az érvényben lévőtörvények értelmében, sze-mélyazonossági irataik ér-vényességi határideje le-járta után, 15 napon belülkötelesek a lakhelyük kör-zetében található, szemé-lyeket nyilvántartó irodá-hoz fordulni, egy új törvé-

nyes okirat kiállítása ér-dekében. Ugyanez a köte-lezettség hárul a 14 évetbetöltött kiskorúakra is.A marosvásárhelyi, Sze-mélyeket Nyilvántartó Iro-da kimutatásai szerint 689olyan személy van, akinekazonossági iratai érvényü-ket vesztették,  illetve 189-en soha nem rendelkeztekszemélyazonossági iratok-kal.Egy új személyazonos-sági kibocsátásához (az ér-

vényeség elvesztése foly-tán) a következő iratokszükségesek:
l típuskérvény(az inter-netes oldalakon is elérhető)
l születési anyakönyvikivonat
l házasságlevél
lérvényes végzés válásesetén (esetenként)
l a férj/feleség halottibizonyítványa (esetenként)
la lakhelyet (lakcímet)bizonyító okirat
l a személyazonossági

kártya, valamint az ok-mánybélyeg ellenértékétigazoló nyugta (7 lej érték-ben) – 5-ös számú ablak
l a régi személyazonos-sági
l szavazókártya (érvé-nyesség elvesztése/szemé-lyi igazolvány cseréje ese-tén)További információk el-érhetők a 0265/250391-es és a 0265/218366-ostelefonszámon, vagy köz-vetlenül, a marosvásárhelyi

iroda székhelyén, a Călă-raşilor utca 26-28. számalatt, hétfőtől péntekig 8,30- 16,30 óra között.
Claudia Trif,

Ügyvezető igazgató
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Az ASA-tól Andreea
Părăluţă az Atletico
Madridhoz szerződött

– Gratulálok a szerződés-
kötéshez, ami gondolom,
meglepetés volt számodra
is, meg a hazai labdarúgó
szurkolók számára is.– Valóban, de bevallom,hogy egy hónapja máregyeztetek a spanyol klubvezetőivel a menedzsere-men keresztül. Az én szer-ződésem az idén lejárt Ma-rosvásárhelyen, reméltem,hogy külföldre szerződhe-tek, most pedig nagyon ör-vendek annak, hogy egy ki-váló, világhírű csapatnál fo-gok játszani, és a külföldrevaló szerződésemmel egyrégi álmom vált valóra. Nemhittem volna, hogy éppenaz Atleticóhoz kerülök,amely alakulat az utóbbiidényben a Bajnokok Ligájacsoportkörében is szerepelt,emellett megnyerte a Spa-nyol Kupát is. Azt is tudom,hogy az Atletico jelenlegielsőszámú hálóőre nemmás, mint a spanyol válo-gatott kapusa, viszont abbanbiztos vagyok, hogy elszán-tan és határozottan fogokfelkészülni minden mérkő-zésre, és harcolni fogokazért, hogy kezdőjátékos le-gyek.

– Volt még más együttestől
is ajánlatod?– Igen, Norvégiából voltmég egy ajánlatom, de odanem igazán akartam menni,mivel a skandináv ország-ban három hónapig tart abajnokság, utána meg nemjátsztam volna. Az Atleticó-val egyéves szerződést kö-töttem, de ha egy év utánmindkét fél elégedett, akkorszerződés-hosszabbításrólis lehet szó. Egy új kezdetlesz számomra és remélem,hogy jól fog menni a játékés hasznos csapattag lehe-tek. 

– Mikor utazol Madridba?– Július 29-én, azaz pén-teken veszek részt az elsőedzésen. 
– Térjünk egy kicsit a pá-

lyafutásod elejére. Mikor
kezdtél el focizni és hogy lett

labdarúgókapus belőled?– 14 éves voltam, amikorelkezdtem futballozniTârgoviștén. Az egyik talál-kozón bosszantott, hogy azakkori kapusunk túl köny-nyen kapta a gólokat, ígymegjegyeztem a volt ed-zőmnek, Mihai Tătăranunak,hogy „én jobban védenék,mint ő”. A következő talál-kozón már a kapuban áll-hattam...
– Mikor kerültél a Maros-

vásárhelyi ASA-hoz?– 2011-ben, de akkor azegyüttesnél már volt kétegykori csapattársam, ígya beilleszkedés nem voltnehéz. Amúgy édesanyámmindig támogatott a labda-rúgói karrieremmel kap-csolatosan, amiért hálás va-gyok neki. 
– A Târgoviștei ISK-tól ke-

rültél a Marosvásárhelyi
ASA-hoz, amely együttessel
ötször voltatok másodikok
a Szuperligában, s ugyan-
csak öt alkalommal jutotta-
tok a román kupadöntőbe,
az idén pedig Román Kupa-
győztes lett a csapat. Hogyan
tudnád elemezni az elmúlt
5 évet, amelyet Marosvásár-
helyen töltöttél?– Az ASA-nál eltöltött idő-szak volt a legszebb eddigilabdarúgói pályafutásomsorán. Itt egy második csa-ládra leltem, akik körébennagyon jól éreztem magam.Nélkülük nem érhettem vol-na el mindazt, amit elértem,ezért köszönettel tartozom.Amúgy nagyon sok barátra,barátnőre tettem szert Ma-rosvásárhelyen. 

– Az U19-es válogatottal
Eb-n vettél részt, aztán az
idén a 2015-ös év legjobb
román női labdarúgójának
választottak meg. Gondolod,
hogy az Atleticóhoz való
szerződésednek is köszön-
hetően mindezt megismétel-
heted?– Nehezebb lesz újra alegjobb lenni, hiszen kül-földön fogok játszani. A köz-vélemény a hazai bajnok-

Sikeres idényt hagyott maga mögött a Marosvásár-
helyi ASA volt kapusa, a  târgoviștei illetőségű And-
reea Părăluță, aki miután a nyár elején a Petru Maior
bölcsészkarán diplomázott, július közepén szabad
játékosként a Spanyol Kupa-győztes Atletico Madrid
együtteséhez szerződött. A mindössze 21 éves And-
reea a szerződéskötés után a Központ kérdéseire is
válaszolt: 

Amerikai légiósokat 
igazolt a vezetőségKorábban légiósként Te-ar'a Laudermill és SakellieDaniels játékirányítók, va-lamint Lauren Gregory cen-ter írtak alá érvényes szer-ződést a marosvásárhelyiklubbal, majd Teonia McCu-ne is megérkezett Marosvá-sárhelyre az Egyesült Álla-mokból. Daniels két évvel ezelőttmár játszott Romániában aGalaci Phoenixnél, Gregoryés Laudermill először sze-repelnek a Nemzeti Ligá-ban.McCune 1993-ban szüle-tett, beállós poszton játszik,a kentucky-i Georgetownegyetemén nevelkedett, azelőző szezonban pedig ahorvát Kvarner együttesé-ben profiskodott. A Siriusúj beállósa 196 cm-es ter-mete ellenére jól bánik alabdával, gyorsan képesirányt változtatni, impozánsmagasságával várhatóanuralni fogja a palánk alattiteret, ám termete ellenérenagyon jól bánik a lasztival,így a támadó lepattanókszerzésében és az ellenféltámadóinak lesapkázásábanlesz fontos szerepe a palánkalatt. 
Továbbra is Steff Zakariás
lesz a vezetőedzőA marosvásárhelyi alaku-lat kispadján a Nemzeti Li-gában is a marosvásárhelyiSteff Zakariás marad a ve-zetőedző, akinek bizalmatszavazott a vezetőség, mi-után áprilisban sikerült fel-juttatnia a Siriust az élvo-nalba.Steff Zakariás az elmúltidőszakban mintegy három-száz kosárlabdázót figyeltmeg, és a klub költségveté-sének figyelembe vételévelválasztotta ki azokat, akikkela Sirius KK vezetősége el-kezdte a tárgyalásokat. Steffszámára nagyon fontos volt,hogy gyors és küzdőképesnői kosárlabdázókat találjon,akik nagy segítségére lehet-nek az alakulatnak a célki-tűzésének teljesítéséhez.Mint ismeretes, a női baj-nokságban, hasonlóan a fér-fiak bajnokságához, egy bel-

földi játékosnak mindig apályán kell lennie, ám a Si-rius KK esetében amúgysincs több légiós, mint ahányhasználható. A tapasztaltamerikai idegenlégiósokmellett a tehetséges, fiatal,helyi játékosoknak is esélyüklesz a bizonyításra. 
Augusztusban kezdik
meg a felkészüléstA női kosarasok augusz-tus 1-jén gyűlnek össze,majd augusztus 8-án kezdikmeg a felkészülést az újidényre. Az első hivatalostalálkozóját szeptember 15-én játssza a csapat a Jászvá-sári Poli otthonában. Igaz,változások még bekövetkez-hetnek, hiszen az élvonalbanindulási joggal rendelkező11 csapat közül három ala-kulat nem fizette ki a neve-zési díjat határidőre. Kér-déses, hogy a CSM Târgovisteegyáltalán el tud-e indulniaz idén (az egyesület egyszermár megszűnt, aztán rá egyévre a szövetség ismét be-vette az élvonalba), deugyanakkor súlyos anyagigondok vannak Temesváronés Jászvásáron is, így ve-szélyben a részvételük a baj-nokságban.
Barátságos mérkőzések,
majd hazai torna követ-
kezikKiss István és Steff Zaka-riás egyöntetűen közölték,több külföldit nem, viszontaz idény kezdetéig még leg-feljebb egy-két tapasztalt ro-mániai kosarast szerződtet-nének, viszont ez abból aszempontból nehéz, mivela belföldiek sokat kérnek.A klubelnök leszögezte, nemaz a cél, hogy kicseréljék acsapatot, a vezetőedző pedighangsúlyozta: mindenkép-

pen esélyt szeretnének adniaz élvonalbeli feljutást ki-harcoló fiatal játékosoknak,hogy érvényesüljenek, hi-szen a klubnál nem hiábafektetnek nagy hangsúlyt azutánpótlás-nevelésre. A Si-rius előző szezonbeli kere-téből mindenki maradt, ki-véve a csapatkapitányt, afeljutásban segédkező, szász-régeni illetőségű Janina Si-mioncát, akivel nem tudtakmegegyezni a folytatást il-letően, és kevés esély vanrá, hogy az alakulatnál ma-radjon.A csapat több barátságostalálkozót játszik, így au-gusztus 25-én és 26-án két-szer mérkőzik meg a Ko-lozsvári Universitateával, eztkövetően szeptember 1-jeés 3-a között felkészülésitornát szerveznének, ame-lyen több Nemzeti Ligásegyüttes vesz részt, egyelőrea Galaci Phoenix és a Tele-orman Alexandria jelentettebe a részvételt. 
A rájátszásba való 
jutás lesz a célkitűzésKiss István klubelnök sze-rint az alakulatnak az elsőnyolc között a helye, ezt ne-vezte meg a csapat célkitű-zésének. Az újonc Sirius KKszeptember 23-án játsszaelső élvonalbeli találkozójáta bajnokságban a szinténfeljutott Jászvásári Politeh-nica otthonában, előtte azon-ban szeptember 15-én és19-én lejátssza a Románia-kupa első fordulójának pár-harcát, amelyben ugyancsaka moldovai együttes lesz azellenfele. A klubelnök el-mondása szerint a két ide-genbeli találkozóval meg-terhelő, ugyanakkor az el-lenfél együttesét tekintvekedvező szezonrajtra vár.

(C.F.A.)

Kosárlabda, női Nemzeti Liga
Rajtra készen a Sirius
Körvonalazódott a marosvásárhelyi Sirius KK női kosárlabdacsapatának kerete,
miután a vezetőség amerikai játékosokkal erősítette meg azt, a klub történetének
első élvonalbeli bajnokságára készülve. A rendkívül nehéznek ígérkező
szezonban a felsőházi rájátszásba jutás lesz a célkitűzés. 
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Vereséggel kezdte az idényt 
a Marosvásárhelyi ASA

A marosvásárhelyi 1. ligás labdarúgó együttes pont-
veszteséggel kezdte az idényt, miután 2-1 arányban
vereséget szenvedett a szezon első találkozóján ide-
genben, a Medgyesi Gaz Metán otthonában.   A teljességgel megújult keretből csak azok játszhat-tak, akiknek már szombatig sikerült megoldani a játék-jogát, és éppen nem voltak eltiltva, vagy nem sérültek.Nem léphetett pályára az eltiltott Muresan és MariusConstantin (aki mégis visszatért az együtteshez), ugyan-akkor Cadú, Walter Fernandez és Diaby is sérültek vol-tak, de amúgy sem volt véglegesen elintézve aleigazolásuk, mint ahogy a többi külföldié sem, akik afelkészülés folyamán megfordultak a csapatban. Ugyan-akkor meg kell újítani N'Doye munkavállalási engedé-lyét is, aki szintén a maradás mellett döntött.Medgyesen csupán két külföldi (a francia Florent Andréés a nigériai Benjamin Kuku) játszott, a többi játékosokzömét többek közt Dobrosavlevici, Candrea, Bucur,Ursu, akárYasin Hamed vagy Feketics alkotta. A jól adogató marosvásárhelyi alakulat Candrea lévénszerzett vezetést, majd Lullaku szépített, aztán az ASAegykori csatára, az időközben Izraelben légióskodottAxente szerezte meg a győztes gólt. A legutolsó sajtótájékoztatón, amelyet a marosvásár-helyi klub tartott, Daniel Stanciu sportigazgató az ASAjelenlegi helyzetéről beszélt. Kijelentette, a csődvéde-lemmel a nulláról kellett kezdeniük az építkezést, ésnem szabad összehasonlítani a mostani együttest a ta-valyi ezüstérmessel, és amely Botosani-hoz képest egy-harmados fizetéseket tud biztosítani, és nem tud ígérnisem meccs-, sem célprémiumot. Az ASA a 2. fordulóban a CSU Craiova otthonában léppályára hétfőn, augusztus 1-én. A találkozót 18.30 óraikezdettel a Digi Sport élőben közvetíti. Labdarúgó 1. Liga, alapszakasz, 1. forduló:Medgyesi Gaz Metan–Marosvásárhelyi ASA 2–1 (1–1)Gólszerzők: Llulaku (32., 11-esből), Axente (62.), illetve Candrea (42.) (C.F.A.)

ságban szereplő játékosokraösszpontosít, de ha a románválogatottal jó eredménytérünk el, akkor van esélyemrá. 
– Apropó válogatottság.

Zsenge korod ellenére már
33 válogatottsággal büsz-
kélkedhetsz. Milyen váloga-
tott találkozók lesznek még
az idén, amelyeken a román
válogatott érdekelt?– Július 5-16-a között  a

Cheile Grădiște-i edzőtá-borban vettünk részt, aztánjúlius 27-30-a között a vá-logatott a Balaton Kupánfog részt venni. Az ősszelkét, nagyon fontos találko-zót játszunk hazai pályán:szeptember 15-én Ukrajnaés szeptember 20-án Gö-rögország ellen lesz fontosa győzelem. Remélem, hogya válogatottal kijuthatunka 2017. július 16-augusztus17-e között Hollandiában

sorra kerülő Eb-re.
– Mit üzen a marosvásár-

helyi labdarúgó-szurkolók-
nak?– Azt, hogy ezután többenmenjenek a női mérkőzé-sekre, és a csapattársaknakpedig azt üzenem, hogy akövetkező idényben bajno-kok legyenek!

Czimbalmos 
Ferenc Attila
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A kávéfogyasztás kultúrája több
évszázadra nyúlik vissza, de idő-
ről időre számos újabb érdekes-
ség lát napvilágot vele kapcso-
latban. Összeállításunkba most néhánykevésbe ismert tényt szedtünk össze -töltsétek velünk a kávészünetet!
Ilyen a tökéletes 
eszpresszó50 szem, vagyis körülbelül 7gramm kávébabból 25 milliliternyifeketét lehet előállítani. A tökéleteseszpresszó tetején egy 2,3 mm vas-tagságú mogyorószínű krémes réteg,a „crema” terül el – az íz mellett ezaz eszpresszó minőségének legfon-tosabb jelzője. A jó eszpresszónakkiegyensúlyozott, erős aromája van,olyan illatokat is felfedezhetünk ben-ne, mint a virágoké, pirított kenyéré,csokoládéé, vagy gyümölcsöké.
Számos betegség 
kialakulását csökkentiA kávé egészségre gyakorolt ha-tását rengeteg kutatásban vizsgáltákmár, az utóbbi években pedig na-

gyon kecsegtető eredmények szü-lettek a témában. A kutatók többekközt arra hívták fel a figyelmet,hogy a rendszeres kávéfogyasztáscsökkenti a bél- és májdaganatok,a szklerózis multiplex, valamint azAlzheimer- és a Parkinson-kór ki-alakulását.
Így született 
az instant kávéA kávétúltermelés miatt az 1930-as években a brazil kormány a Nest-lét kérte fel, hogy a többletterme-lésből származó kávémennyiségetolyan módon hasznosítsa, hogy akávé hosszú ideig tárolható legyen– a minőségét megőrizve. Így szü-letett meg az instant granulátum,mely 100 százalékban kávéból ké-szült, csupán a vizet vonták ki be-lőle.
A túléléshez szükséges táp-
anyagokat tartalmazNemcsak a betegségek kialaku-lásának kockázatát csökkenti, ha-nem vitaminokban is gazdag: egy

csésze kávé ugyanis az ajánlott napimennyiségű riboflavin (B2-vitamin)11 százalékát és a pantoténsav (B5-vitamin) 6 százalékát tartalmazza.De 3 százalék mangán és kálium,valamint 2 százalék niacin és mag-nézium is megtalálható benne. Ezekmind fontos építőanyagai a szer-vezetnek.
Hamis illattal 
csábítanak a nagy 
kávézóláncokbaA világszerte ismert kávézólán-cok üzleteit – melyek közül néhányhazánkban is megtalálható – betöltő

ellenállhatatlan kávéillat nem va-lódi, hanem mesterségesen előál-lított. Az úgynevezett illat marketingrészeként olyan technológiát alkal-maznak ugyanis, mellyel minél többembert igyekeznek az üzletbe csá-bítani. 
+3
l A finnek isszák a világon a leg-több kávét.
lBrazília a világ legjelentősebbkávétermelője.
lA kávézacc tökéletes tápanyaga szobanövényeknek.

Forrás: hvg.hu

A mai emancipált nőtár-sadalommal ellentétben azötvenes években stabilankijelölték az asszonyok sze-repét és helyét az életben.A korabeli tanácsadó ma-gazinok útmutatása alapjána következő szabályokhozigazodtak:
1. Ne beszélj! Amikor aférj hazaérkezik, nem szabada magad bajával terhelni,mivel az ő mondanivalójasokkal fontosabb.
2. Főzz kiválóan! Ha ott-hon mindig finom vacsoravárja, akkor örömmel térhaza, de ha a koszt rossz,akkor inkább máshovámegy. A legjobb, ha mindigaz ő kedvencét főzöd, perszemindamellett a lakás is le-gyen mindig makulátlan, agyerekek tiszták és mosoly-gósak.
3. „Forró steak legyél, neolcsó disznóhús!”Az intelem a hálószobáravonatkozik, azaz legyél kí-vánatos a férjed szemében,különben máshol éli ki vá-gyait.
4. A szabadság jár! A fér-jednek! Ha néha elcsámbo-rog, kimarad, akkor életbelép az első szabály: Ne be-

szélj róla! Bocsáss meg neki,és felejtsd el. A legjobb, hameggyőződ magad, hogynem történet semmi.
5. Életed legfontosabb (le-hetőleg egyetlen) célja min-den áron boldoggá tenni aférjedet és gondoskodni agyerekekről. A sorrend nemfelcserélhető!

Élet a háború után!Világos történelmi, gaz-dasági és politikai okai vol-tak annak, hogy miért éppena háborút követő évtizedbenalakult ki ez a családi „idilli”kép. A férfiak a harc helyettújra munkába álltak, így anők számára kevesebb mun-kahely maradt, és ha márotthon a férj, mindenki örült,hogy gyarapszik a család.Különösen a közép- és felsőosztálybeli nők körébenemelkedet meg a szülésiráta, a család nagyon fontoslett, a boldogság egyenlőlett az otthon nyugalmával.A propaganda része volt,hogy mindenki lássa, meny-nyivel többet ér a hagyo-mányos papa-mama felállás,mint a kommunista modell,ahol az asszonyok a gyárbandolgoznak keményen. 

Férjhez 
menni mindenáron!A nők hatalmas nyomásalatt éltek, hiszen a társa-dalom elvárta, hogy egy nőminél hamarabb menjenférjhez, ha lehet időben, delegkésőbb 20 éves korukigszüljenek. Ez volt az az idő-szak, amikor jelentősen visz-szaesett a felsőoktatásbanrésztvevők száma, mivel en-nek következtében sokannem is diplomáztak le. Az ötvenes évek olyaneszményi háziasszonyokattermelt ki, akik remek sza-kácsok, gondoskodó anyákés lojális feleségek. Az asszonyok nagy részevalóban elégedett volt azzal,hogy csak feleség és anya,aki pedig nem, azt hamarmeggyőzte a média és a tár-sadalom. A reklámokban

szereplő nők jellemzőengyerekeikkel társalogtak ön-feledten, közben főztek,mostak, takarítottak.
Született feleségek 
a médián keresztülMielőtt azt gondolnánk,hogy más világot élünk, ér-demes kicsit körülnézni, hi-szen ott van a hatalmas si-kert befutott Született fele-ségek című sorozat, kinekfőszereplői részben megtes-tesítik a régi korok ideálját.Ott van Bree, a takarításés tökéletes piték megszál-lottja, Lynette, aki sorra szülia gyerekeket, emiatt háttér-be szorul karrierje, Gaby, azotthonülő feleség, akit csaksaját szépsége érdekel, ésSuzanne, aki gyengének éselesettnek érzi magát férfinélkül. 

A sorozat görbe tükröttart a tökéletes háziasszo-nyokról alkotott kép elé.A média egy általuk el-képzelt képet közvetített ahétköznapi emberek fele,de ahogyan napjaink kis-mamái sem tökéletes frizu-rával, karcsún cserélnek pe-lenkát, úgy az ötvenes évekamerikai asszonyai sem ki-áltottak repülősóért, hamegkapták álmaik konyha-robotját.
Timár Tímea

„Született feleségek” régen és most: az igazi reklámfogások! 
Még a 21-ik században is élénk kép és fantázia tárul
elénk, ha az 1950-es évek asszonyaira gondolunk: tö-
kéletes frizura és smink, karcsú derék, pörgős szok-
nya, szolid gyöngysor a nyakukon, így várják haza
minden nap a „ház urát” egy háromfogásos elit vacso-
rával. Természetesen mindezt teszik nagy mosollyal,
határtalan boldogsággal. Igazi aranykor volt ez, vagy
csupán egy jól bevált marketingfogás?

Az éltető fekete: 5+3 érdekesség, amit nem tudtál a kávéról


