
Az idő nem nekünk dolgozik Azt egyetlen józan paraszti ésszel gondolkodóválasztópolgár sem tagadhatja, hogy az erdélyimagyar politikai osztály megújulásra szorul.Állításom melletti érvként elég, ha arra a jobbügyhöz illő következetességre utalok, amellyela rendszerváltás óta eltelt bő negyed évszázadalatt választottjaink az autonómiaküzdelmetelszabotálták. A jóra való restség a legkevesebb,amivel képünk viselőit vádolhatjuk. Az auto-nómia ügye mellett, van még néhány tehertételaz RMDSZ listáján, mint például az anyanyelvioktatás – igen, az óvodától az egyetemig terjedőönálló állami oktatási rendszer –, vagy Szé-kelyföld elmulasztott gazdasági fellendítése,ami túlélésünket veszélyeztető, súlyos demog-ráfiai következményekkel járt és járhat a jö-vőben. 
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Bárki lehet 
RMDSZ-es képviselő- 
vagy szenátorjelölt! Egy hónap áll azon RMDSZ-tagok rendelkezé-sére, akik képviselők vagy szenátorok szeret-nének lenni, hogy benyújtsák jelentkezési irat-csomójukat, miután a Területi Állandó Tanács(TÁT) a múlt héten elfogadta a jelöltállításravonatkozó ütemtervet, és kijelölte az időpon-tokat. A jelölési iratokat szeptember 12-ig fo-gadják, a rangsoroló ülés szeptember 19-énlesz. 

4. old. // VÉLEMÉNY

Új otthonban
a Helios dartsklub  A minap a marosvásárhelyi Cuza Voda utca 36.szám alatti épületbe költözött a helyi Heliosdartsklub, az ingatlant Holbach István, a klubegyik sportolója ajánlotta fel. A négyszobás he-lyiségben többek közt 12 pályás darts sávot ala-kítottak ki, amely edzésekre, házi versenyekre,akár országos méretű rendezvényekre is alkalmas. 

11. old. // SPORT

Híres filmrendezők: 
Susanne Bier  A skandináv filmművészet egyik kimagasló al-kotója Susanne Bier, aki már korábbi filmjeiben(a 90-es években) is megvillantotta tehetségét.Az ezredforduló után azonban valósággal be-robbant a sikeres európai filmkészítők közé.A „sikeres” szó talán nem is fedi a valóságot.

8. old. // KULTÚRA

Egy újabb kastély pusztulása
a végéhez közeledik…Alvincről tudni kell, hogy szász hospesek ala-pították. A XIII. századtól a marosi sóút átke-lőhelye volt, vámmal. 1300-ban ferenceseképítettek itt templomot. Az alvinci reformátustemplomtól néhány száz méterre, a Maros ésa Pián patak összefolyásánál emelkedő kisebbmagaslaton a reneszánsz stílusban épült.
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Meseszép, újragondolt bútorok 
vásárhelyi lányok kezei alól

Az elmúlt években igen divatossá vált a „csináld magad”mozgalom, ami az ékszer-
készítéstől a lakberendezési tárgyakig is terjed. Bár az internet tele van ötletekkel,
egy-egy mutatós darab elkészítéséhez nem elég a festék és az ecset. Ide tehetség
kell. Ez a plusz faktor megvan abban a négy vásárhelyi lányban, akik a Vinterio
nevet viselő, kreatív bútorfelújító hobbivállalkozásba kezdtek. Bardosán Sheila
Tímea 25 éves ötletgazdát kérdeztük, aki képzőművészetet tanult az iskolában, és
minden nyara kézműves, népi bútorfestő-hagyományőrző táborokkal telt. Sheila
gyerekkora óta elutasítja a tömegízlés minden formáját, és az egyenruhát is világ-
életében utálta… 
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KOS: A hét során vibrál a tetterőtől, az újabbés újabb ötletektől, melyek később kivitelez-hetők is lesznek. Ezen a héten a legjobban akiadásaira kell ügyelnie! 
BIKA: Az elmúlt időszakban több esetben isstresszhelyzetekkel kellett szembesülnie. Ahéten fokozottan legyen óvatos a kommuni-káció terén, a közlekedésben és iratokkal kap-csolatban.
IKREK: A héten érdemes lenne beiktatnia va-lamilyen szabadtéri tevékenységet, amibőlakár rendszeres programot is csinálhat. Atiszta levegőn való tartózkodás megnöveli akoncentrálóképességét, csökkenti a fáradé-konyságát és növeli a vitális erőnlétét.
RÁK: Ez egy olyan időszak, amikor a körül-mények inkább a szakmai és a személyes is-meretségei bővítését segítik. Több olyan talál-kozó is szóba jöhet, melyek során több éshasznos ismeretségekre is szert tehet.
OROSZLÁN: Hallgassa figyelmesen a környe-zetében lévők beszélgetéseit a hét során! Va-lami nagyon fontos információ fog elhangzani,amit már régóta várt és talán már meg is fe-ledkezett róla.
SZŰZ: Óvakodjon attól, hogy provokálják! Hi-szen ez hajlamossá teheti kisebb hisztikre, amikínos lehet önnek. A hét vége felé, egy párnapra kifejezetten frusztráló és korlátozó ha-tásokat észlelhet, amelyek nagyon igénybe ve-hetik a türelmét.
MÉRLEG: Valaki a barátai vagy az ismerőseiközül kellemes meglepetést tartogat önnek.Mindenképpen valami látványos dolog lesz ez,ami nagy örömet fog okozni. 
SKORPIÓ: Ezen a héten nyugodtan tervezzenprogramokat a szabadidejére! Így jut idejeazokra a tervekre is, melyeket megígért ma-gának. Egy kis mozgás is jól jönne. 
NYILAS: Anyagi vonatkozásban nem áll a leg-kiválóbb szinten ebben az időszakban, de ez ahét több esetben is kiemelkedő lehetőségeketkínál. Lehetséges, hogy egy nagyobb összegetis kiad a kezéből.
BAK: Végre készen áll elengedni azokat amúltbeli és jelenlegi dolgokat, melyek eddigmérhetetlen akadályokat gördítettek az útjába.Azokat az értékeket persze, amelyek megha-tározóak, továbbviszi magával.
VÍZÖNTŐ: Ez a hét az ön számára tele vanváratlan fordulatokkal és meglepetésekkel. Is-meretségi körében feltűnhet egy régi arc, aki-vel nézeteltérése támadhat. 
HALAK: Ezen a héten gördülékenyebbenmennek a dolgai, mint egyébként szoktak. Ígybátran tervezhet. Több szabadságra, és szabadmozgásra vágyik, jól jönne egy kis lazítás. Jólszervezett időgazdálkodással megvalósíthatja,hogy minden fronton elégedett legyen. 
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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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Felhők és fények IX.Felhők és fények IX. cím-mel nyílt kiállítás Illényi Ta-mara festőművész és B. La-borcz Flóra ötvös-szobrász-művész munkáiból a Ko-máromi Limes galériában.A művészek Magyarorszá-gon több galériában ésStrassbourgban, múlt évbenpedig szintén Felvidéken,Dunaszerdahelyen rendez-tek e címmel kiállítást. ALimes galéria az egykorihelyőrségi templom műem-léképülete Komáromnak, aDuna túloldalán lévő részén.Ebben a sajátos környezet-ben állította ki Illényi Ta-mara selyemakvarelljeit ésnagyméretű olajképeit, me-lyeken a figuratív elemeketsajátos atmoszférajátékonkeresztül láttatja, B. LaborczFlóra pedig esőfelhő inspi-rálta térdeplő formasoro-zatát, Időspirál kompozí-cióit, magyar címermotívu-mokat feldolgozó bronz, alu-mínium-, valamint faplasz-tikákat és érmeket. Meg-nyitójában a műtörténészkiemelte, hogy a Felvidékena festőművész Szent Istvánpalástja, a Szent Koronacímű festményei és az öt-vös-szobrász Szent Istvánszobra, valamint Gizella ki-rálynő című plasztikája aközelgő augusztus 20-hozkapcsolódva a művészeti al-kotások révén a nemzetiösszetartozást is erősítik.

A tárlat augusztus 28-ig te-kinthető meg. 
Szejkefürdői 
unitárius találkozóA Magyar Unitárius Egy-ház 18. alkalommal szervezimeg a szejkefürdői unitáriustalálkozót, amelyre augusz-tus 13-án, szombaton 11órától kerül sor. A rendez-vényt Kedei Mózes, a ház-igazda székelyudvarhelyibelvárosi egyházközség lel-késze és Bálint BenczédiFerenc, a Magyar UnitáriusEgyház püspöke nyitja meg,az istentiszteleten SzabóElőd ürmösi lelkész hirdetigét. Megkoszorúzzák OrbánBalázs sírját, ahol KilyénIlka színművész előadásáthallgathatják meg. Fellép-nek a szentgericei, a szabéditáncosok, továbbá a job-bágyfalvi férfikórus és a sza-bédi kórus. Dr. Furu Árpáda Marosi Egyházkör műem-lék templomairól, míg Ne-mes Gyula a nagyernyei Ke-lemen családról tart elő-adást.
Kaland7Az Outward Bound egy-hetes kalandtábort szerveza nyári vakációban, augusz-tus 21-27. között, 14-18 évközötti gyerekeknek. Aprogram tevékenységei:sziklamászás, tutajépítés,

interaktív játékok és gya-korlatok, tájékozódás irány-tű és térkép segítségével,hegyi túrák, kenuexpedíció,kötélkerti tevékenységek. Aprogramot szakképzett ok-tatók vezetik, élménypeda-gógiai módszerek alkalma-zásával. A Kaland7-en a szel-lemi és fizikai határokat tá-gíthatják a résztvevők olyantevékenységek által, ame-lyek az önbizalmat, a má-sokba vetett bizalmat és aszociális készségeket fej-lesztik. Érdeklődni és irat-kozni augusztus 15-ig azinfo@outwardbound.ro cí-men vagy a 0265/250-939/0365/407-673-as te-lefonszámokon lehet.
Louder – hangosabban –
képzőművészeti kiállításEzzel a címmel nyílt fes-tészeti tárlat a marosvásár-helyi K’Arte Egyesület gon-dozásában a civil szervezetMarosvásárhely, GeorgeEnescu u. 2. szám alatti ki-állítótermében. A megyeitanács és a polgármesterihivatal által támogatott tár-lat kiállítói: Kentelki Gábor,Siklódi Fruzsina és VajdaBoróka, a marosvásárhelyiMűvészeti Líceum tizen-egyedik osztályt végzettképzőművész szakos diák-jai, Cabuz Annamária tanít-ványai. A kiállítás augusz-tusban délelőttönként láto-gatható.
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Azt egyetlen józan pa-raszti ésszel gondolkodóválasztópolgár sem ta-gadhatja, hogy az erdé-lyi magyar politikai osz-tály megújulásra szorul.Állításom melletti érv-ként elég, ha arra a jobbügyhöz illő következe-tességre utalok, amellyela rendszerváltás óta eltelt bő negyed évszázad alattválasztottjaink az autonómiaküzdelmet elszabotálták.A jóra való restség a legkevesebb, amivel képünkviselőit vádolhatjuk. Az autonómia ügye mellett, vanmég néhány tehertétel az RMDSZ listáján, mint példáulaz anyanyelvi oktatás – igen, az óvodától az egyetemigterjedő önálló állami oktatási rendszer –, vagy Szé-kelyföld elmulasztott gazdasági fellendítése, ami túl-élésünket veszélyeztető, súlyos demográfiai követ-kezményekkel járt és járhat a jövőben. Négy esztendővel korábban, az akkori választásikampány alatt, őskövületeknek merészeltem nevezniazokat az RMDSZ-es törvényhozókat, akik a rend-szerváltás óta folyamatosan ott üldögélnek a parlamentibársonyszékekben. Megjegyzem: jó pénzért. Ha csakaz „üldögélés” lenne a legnagyobb bűnük, de szavaza-taikkal tevőlegesen is ártottak – méghozzá folyama-tosan! – a választóiknak. Meg is kaptam a magamétállítólagos szemtelenségemért… Újabb négy esztendő– számukra újabb jól fizető mandátum, ami után szépkis nyugdíjpótlék jár – elteltével ma már elkerülhetetlena generációváltás a politikai érdekképviseletben is.Ezt némely helyeken maguk az érintettek is felismerték,csakhogy ugyanők mintha az utódlásról is jó előregondoskodtak volna… Legalábbis az ilyen irányú szán-dék megvan bennük. A kérdés: sikerülhet-e nekik?Pontosabban: sikerült-e annyira maguk alá gyűrniüka „szövetséget”, annyira felszámolniuk a belső párt-demokráciát, hogy ezt megtehessék? Az előjelek nemtúl biztatóak. Kinek-kinek tudomása lehet közvetlenkörnyezetéből hasonló próbálkozásokról, amikor avisszavonuló saját fiát, de legkevesebb, fedjen ezbármit is: mentoráltját, klientúrájának tagját próbáljahelyzetbe hozni, törvényhozói tisztségbe juttatni. Nyil-ván azzal a hátsó szándékkal, hogy bábjai kedveszerinti mozgatásával megőrizze befolyását. Hogy ezszíntiszta kontraszelekció, magyarán: gazemberség,az látszólag senkit sem zavar…     Mindezek ismeretében kimondható: az erdélyi ma-gyar politikai osztály megérett a lecserélésre. Nemholnap, nem holnapután – ma van, lenne szükségerre. Mert újabb – politikai semmittevéssel, legjobbesetben pótcselekvéssel eltölthető – negyedszázadunkmár nincs. Az idő nem nekünk dolgozik. 

MONDOM A MAGUNKÉT

Szentgyörgyi László

Az idő nem nekünk dolgozik

A marosvásárhelyi TelekiTékába látogatók, a TelekiDomokos életútját bemu-tató kiállításnak helyet adóterembe lépve, hét tárlóvalés hét illusztrációs pannóvaltalálják szemben magukat.A kiállítás kurátora PeteleiKlára, a könyvtár munka-társa. A grafikai és a lát-ványrész Marton Krisztiná-nak köszönhető. A kiállítottpannók Teleki Domokoséletútját, felkészülésénekéveit, ásványgyűjteményétés a négy utazását mutatjákbe. A tárlókba használt éssaját könyvei, kéziratai, ás-vány- és növénygyűjtemé-nyei kerültek közszemlére. 
Méltó helye van az 
erdélyi természettudo-
mányok történetébenTeleki Domokos 1773.szeptember 5-én születettSáromberkén a tékaalapítóTeleki Sámuel gróf és Beth-len Zsuzsanna gyermeke -ként. Neve elsősorban uta-zóként, útleíróként, mine-ralógusként és táblabíróságiülnökként ismert. A családiháznál kezdte meg tanul-mányait, majd a marosvá-sárhelyi református kollé-gium diákja lett. 1788 és1793 közt bécsi egyetementanult természettudomá-nyokat, ókori történelmet,filozófiát, logikát, esztétikát,filológiát, numizmatikát, ál-lamtudományt és jogot. Rö-vid udvari szolgálat utánnégy utazást hajtott végre,amelyek után Bécsben1796-ban kiadta úti jegy-zeteit. Ásványtani érdeklő-dése vezette a jénai termé-szetvizsgáló társaság meg-látogatására, amelynek tisz-teletbeli tagja lett. 1798 ja-nuárjában a frissen alapított

jénai mineralógiai társaságelső elnökévé választotta.A korai halál meggátolta tu-dományos élete kibontako-zását, azonban a tékábanőrzött szellemi hagyatékalapján méltó helye van azerdélyi természettudomá-nyok történetében – olvas-ható az első pannón. Teleki Domokos minera-lógia iránti érdeklődése azértékes gyűjteményben csú-csosodik ki. Útinaplójábanis számos utalást találunkaz ásványlelőhelyekre vo-natkozóan, például a felvi-déki Cservenicán opálokatgyűjtött, majd később Már-kusfalva környékén felfigyeltaz utat szegélyező hegy„zöld és elegyes színű” már-ványaira. A barlangok, bá-nyák, ásványvizes lelőhelyekés mofetták látogatásakoris beszámolt az altalaj kin-cseiről, azok felhasználásá-ról. A kiállítás létrehozói

két tárlóban helyezték el azásványgyűjtemény egy ré-szét. A kvarc, achát, almadin,magnetit, topáz, ezüstérc,aranyérc, opál és egyéb ás-ványi darabok figyelmes vé-gignézése maradandó él-mény az érdeklődő látoga-tók számára. 
„A vásárhelyi r. kollégi-
um érdemes tudós taní-
tókkal dicsekedhetik”Négy utazásának leírásafontos kordokumentumkéntmaradt meg az utókor szá-mára. Második utazása al-kalmával a Székelyföld egyrészét járta be. Ezúttal akövetkezőket jegyzi Maros-vásárhelyről: „Nem lehetszép városnak mondani,azonban sok nagy és deréképületekkel bír. A vásárhelyir. kollégium esméretes, jókarban helyheztetett és ér-demes tudós tanítókkal di-

csekedhetik, válogatott ésszámos könyvekből álló bib-liotékáját is méltán említ-hetem. (…)"„Jól sikerült, nagyszámúlátogatóval megáldott kiál-lítás. Főleg az idevalók te-kintik meg, ez azzal magya-rázható, hogy a külföldiekszervezett látogatások al-kalmával inkább csak az ál-landó tárlatokat nézik meg.De aki egyszer megnézteezt a kiállítást, nem mondjaazt, hogy kár volt ide be-jönni. Teleki Domokosnak,a tékaalapító legnagyobb –felnőtt kort megért – fiának

szinte a teljes szellemi ha-gyatéka megmaradt, így sze-rencsés helyzetben va-gyunk. 25 év alatt sokat bi-zonyított. Neki köszönhetőpéldául az első magyar nyel-ven, magyar író által írt ma-gyar tájakat bemutató út-leírás is, 1796-ból. Maradttovábbá egy értékes ásvány-gyűjteménye, herbáriuma,gyermekkori jegyzetei ésmindennemű – főleg köz-igazgatási – írásai. Ezekenkívül egy színmű is” –mondta el lapunknak Pete-lei Klára, a kiállítás kurátora. 
Nemes Gyula

Teleki Domokos.  Egy ifjú
magyar nemes utazásai
Októberig látogatható a marosvásárhelyi Teleki Tékában a Teleki Domokos
életútját és utazásait bemutató időszakos kiállítás. Teleki Domokos (1773–
1798) rövid élete ellenére számottevő szellemi örökséget hagyott az utókorra.
Ennek nagy részét a tékában őrzik.  
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Bárki lehet RMDSZ-es képviselő- vagy szenátorjelölt!Egy hónap áll azon RMDSZ-tagok rendelkezésére, akikképviselők vagy szenátorok szeretnének lenni, hogy be-nyújtsák jelentkezési iratcsomójukat, miután a TerületiÁllandó Tanács (TÁT) a múlt héten elfogadta a jelöltállításravonatkozó ütemtervet, és kijelölte az időpontokat. Ajelölési iratokat szeptember 12-ig fogadják, a rangsorolóülés szeptember 19-én lesz. Utóbbit a megyei TerületiKépviselő Tanács (TKT) tagjai, a Szövetség színeibenmandátumot nyert polgármesterek és alpolgármesterek,a megyei RMDSZ kerületi szervezeteinek elnökei, a ma-rosvásárhelyi RMDSZ körzeti elnökei, valamint a megyeiés marosvásárhelyi önkormányzati képviselői alkotják,illetve a Nőszervezet és az Ifjúsági Egyeztető Tanácstovábbi öt-öt képviselője. Pontosítás: akárki azért mégse lehet képviselő- vagyszenátorjelölt, amint a fentiekből is látszik, hiszen RMDSZ-tag kell legyen, ami logikus is. Az nem derül ki, hogymióta, de elég nagy pofátlanság lenne úgy beállítani azRMDSZ-hez a jelentkezési iratcsomóval, hogy: „szeretnékRMDSZ-es képviselőjelölt/szenátorjelölt lenni, ja, ésegyúttal beiratkozni az RMDSZ-be”. Illetve, akadnaktovábbi feltételek is: az SZKT szabályzatának értelmébenama RMDSZ-tag lehet jelölt, akit a tisztségre az illetőmegye területén működő valamely helyi szervezet, aplatformok, a Magyar Ifjúsági Értekezlet megyei szervezete,az RMDSZ Nőszervezetének megyei testülete vagy valamelytársult szervezet jelöl.Ugyanakkor, ha olyan pechesek vagyunk, hogy a felsorolttestületek közül egyik se áll mellénk/mögénk, még akkorsincs minden veszve: ez esetben a TÁT határozatánakmegfelelően a jelölési pályázatunkhoz mellékelünk 1500támogató aláírást, és meg vagyunk élve. (Arra nem térnekki, hogy a támogató nénik-bácsik is RMDSZ-tagok kell-elegyenek, ezért ezt jobb előre tisztázni, nehogy egy ilyenapróságon csússzunk el.) Továbbá, a szabályzat előírjaazt is, hogy egy személy csak egy tisztségre pályázhat,vagyis nem indulhat szimultán képviselő- és szenátorje-löltként is. Ez egy igen fontos amendamentum, különbensokan dupla jelöltként indulnának, biztos, ami biztosalapon. De utóvégre miért ne lehetne egy személyképviselő és szenátor is egyszerre? Annyi érdeket simántudna képviselni egy olyan illető, aki tényleg érdekkép-viselni menne Bukarestbe, egyedül, amennyit eddig egytalálomra kiválasztott RMDSZ-es képviselő és szenátorképviselt, együtt. A rangsoroló ülés előtt máris tudni, kik azok, akikmindenképp szeretnének felkerülni a listára, mivelhogymár be is jelentették indulhatnékjukat: a megyeitaná-csos-nőszervezetes Csép Andrea, a megyeitanácselnök-jobbkéz Kozma Mónika, valamint Vass Levente. Persze,tudjuk, az ácsing még édeskevés; például Vass Levente2012-ben polgármesterjelölt szeretett volna lenni, azazszinte lett is, csak az utolsó pillanatban félrepöckölték.Okosan, jogosan.Közben Hamar Alpár Benjámin, a December 21. Ma-rosvásárhely Mártírváros szervezet elnöke is bejelentette,hogy megpályázza a Maros megyét megillető parlamentiképviselői helyek egyikét, a marosszentkirályi RMDSZtámogatásával. „Azért vállalom el a megmérettetést, mertbarátaim, ismerőseim bíztattak, s mert úgy érzem, hogytenni tudok még a magyarságért” – mondta. Továbbá,Balogh József extanácsos is kamingautolt fészbukján aminap, hogy szenátori(!) mandátumához kér politikaitámogatást. „Kérjetek és adatik néktek”. Vagy nem.A Maros megyeieket három képviselői és egy szenátorihely illeti meg. Helyesbítés: a Maros megyeieket egyelőrehárom képviselői hely illeti meg – jelentkezési szempontból.Mert amíg Markó Béla nem jelenti be, hogy nem pályázzameg, kitudjahányadjára, a szenátori széket, addig kár isjelentkezni szenátorjelöltnek; félre van téve neki amahely, mint az alimentárában anno a milicistafeleségnek ahúsz deka szalámi. Tehát, „kedves marosvásárhelyiek”, csolánra fel! 
Molnár Tibor

Emlékünnepély Magyarózdon

Horváth István, a falu költője 
„Látod, a csuszák megvannak: újra lehet megint rakni. / Amit nem kezdhetsz el
újra, csak azt szabad megsiratni!” hangzik el Horváth István költő közismert Tor-
nyot raktam című versének soraiban, akinek a hétvégén, augusztus 6-án szülő-
falujában emlékünnepségre került sor, a Horváth István Alapítvány és az Erdélyi
Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) szervezésében. A „világ végére” utaz -
tunk el a hétvégén a Maros és a Kis-Küküllő vízválasztó hegyei között, az ország -
úttól távol rejtőző Magyarózdra, ahol a falu híres szülöttjére, Horváth Istvánra
emlékeztünk, felelevenítve életét és munkásságát.

Nehéz sors, tragikus végMagyarózd szülöttje, azerdélyi költészet egyikklasszikusa, a népi költészetképviselője 1909-ben láttameg a napvilágot, életeazonban 68 esztendős ko-rában tragikus körülményekközött véget ért, amikor fé-nyes nappal elgázolták azúttesten. Tudásszomja ha-talmas volt, hat elemivel,autodidaktaként, maga mö-gött hagyva szülőfaluját sza-kadt ki a poétai mezőkre.Egész élete alatt szeretettvolna kiemelkedni a parasz-ti sorból, és megmutatni azta hatalmas erőt, amit a pa-rasztság képviselt, erről írja:„A mezőgazdaság korsze-rűvé fejlesztésével, a pa-rasztság megszervezésévelés értékeinek elismerésévela föld visszakapná értékét,a paraszt öntudatát és büsz-keségét, s még a városimunkássá lett paraszt is sokesetben visszafordulna a fa-lusi élet száz meg száz ter-mészeti szépséggel körül-vevő s a városinál kötetle-nebb szabadságot adó vi-lágához.” 
Akik tiszteletüket tették...Az ünnepségre a helyi re-formátus templomban ke-rült sor, ahol Ötvös Józsefmarosvásárhelyi vártemp-lomi lelkész hirdetett igét.A tiszteletes beszédében ki-fejtette, hogy az írónak mek-kora szerepe volt abban,hogy a falu ismertté váljon.

Akárcsak MártonÁron római katoli-kus püspök ésKurkó Gyárfásromániai ma-gyar regényíróés politikus,akik ismertétették a Hargitamegyében talál-ható Csíkszentdo-mokost azzal, hogy„útnak indultak”, úgytette ezt Horváth Istvánis, kilépve a nagyvilágba.Ezen személyek tragikusélete szorosan összefonódik,hívta fel a figyelmet a ha-sonlatra a tiszteletes.Ezt követően Márkus Bélamagyar irodalomtörténészés kritikus tartott beszédeta Magyarózdi torony alattcímmel, aki felelevenítettetöbbet között a régi kihaltés mókás hagyományokat,amelyeknek túlnyomó több-ségük már feledésbe merült.Fekete Vince költő és szer-kesztő Horváth István cím-mel tartott előadást, majdDávid Gyula irodalomtör-ténész gondolatait továb-bította lánya, felidézve Hor-váth Istvánról őrzött emlé-keit.
Akinek mindez köszönhető- Horváth Arany azzal,hogy létrehozta az emlék-házat, lehetőséget biztosítahhoz, hogy az emberekmegismerjék a múltat, erőtmerítsenek a jelen nehéz-ségeinek leküzdéséhez, egybiztosabb jövő meg -

teremtéséhez, hozzájárulvaaz erdélyi fiatalok szülőföl-dön való megmaradásáhozés boldogulásához - hang-zott el Csomós Attilának, azRMGE MAROS elnökénekbeszédében, aki bár nemtudott jelen lenni az esemé-nyen, de a meghívásnak ele-get téve tolmácsolta üdvöz-letét és néhány gondolatot. Az egyesület már 2003-ban is foglalkozott az írómunkásságával, valójábanegyazon kérdésre keresik aválaszt, illetve azon ügyköd-nek, hogy ernyőszervezet-ként érdekképviseletet ésérdekvédelmet biztosítsa-nak a tagoknak, hogy se-gítséget nyújtsanak a ter-melés növeléséhez, a falusiéletkörülmények megvál-toztatásához, a falu és városközött meglévő különbsé-gek eltörléséhez, elfogad-ható életszínvonal biztosí-tásához. Ezek azok a célok,elképzelések, amelyek tük-rözik mindazt, amiért Hor-váth István küzdött, amiketmegírt alkotásaiban. T. T.
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Az elmúlt években igen divatossá vált a „csináld magad”mozgalom, ami az ék-
szerkészítéstől a lakberendezési tárgyakig is terjed. Bár az internet tele van öt-
letekkel, egy-egy mutatós darab elkészítéséhez nem elég a festék és az ecset. Ide
tehetség kell. Ez a plusz faktor megvan abban a négy vásárhelyi lányban, akik a
Vinterio nevet viselő, kreatív bútorfelújító hobbivállalkozásba kezdtek. Bardosán
Sheila Tímea 25 éves ötletgazdát kérdeztük, aki képzőművészetet tanult az is-
kolában, és minden nyara kézműves, népi bútorfestő-hagyományőrző táborokkal
telt. Sheila gyerekkora óta elutasítja a tömegízlés minden formáját, és az
egyenruhát is világéletében utálta… 

Meseszép, újragondolt bútorok
vásárhelyi lányok kezei alól

– Hogyan született az öt-
let, hogy régi bútorok fel-
újításával foglalkozzatok, il-
letve kik alkotják a csapa-
tot?

– Olyan közegben nőttemfel, ahol fontos volt az esz-tétikum és az egyedi  kör-nyezet, ebből kifolyólagmindig gyűlöltem az egyen-ruhákat és a tömegízlésminden formáját. A vásár-helyi Művészeti Gimnázi-umban végeztem képzőmű-vészet szakirányon, egyér-telműen vizuális típus va-gyok. Jómagam három évefoglalkozom bútorok felújí-tásával. Tavaly nyáron egykedves barátnőm, TakácsAdrienn megkért, hogy se-gítsek neki egy komód re-noválásában. Ahogy szer-veztük a hétvégi programot,csatlakozott még két közösbarátnő – Radu Tímea ésPüspöki Adél –, kiderült,hogy nekik is van porosodó,„tűzifának való” bútorcso-dájuk a padláson. Este, mi-kor egy-egy pohár bor mel-lett gyönyörködtünk a szá-radó bútorainkban, elkezd-tünk ötletelni, hogy ki mi-lyen értéket adhatna hozzáegy ilyen vállalkozáshoz.Ekkor döbbentünk rá, hogya bútorfestés lehet végte-lenül egyszerű és szórakoz-tató foglalatosság, főleg hacsapatban csináljuk. Egyéb-ként mi négyen vágtunkbele a projektbe, így vanturisztikai bloggerünk, di-zájnerünk, jogászunk ésképzőművészünk, egyszóvalelég színes a társaság. Je-lenleg egy prezentációsweboldalon dolgozunk, determészetesen vannak egyé-ni projektjeink is. Úgy ér-zem, mindenki megtaláljabenne a saját stílusát, kre-ativitásra sarkalljuk egy-mást egy-egy ötlet kivite-lezésében.
– Ki képezi a célközönsé-

geteket, illetve kik azok, akik
felkeresnek titeket bútorfel-
újítással? 

– Úgy fogalmaznék, hogyolyan személyek, akik a mi-énkhez hasonló értékrend-

del bírnak, akik nem elé-gednek meg egy-egy bútor„alaptulajdonságaival”, hogylegyen például kényelmes,díszes, vagy fényűző, rusz-tikus, szeszélyesen külön-leges, vagy akár szigorúanfunkcionális, széles, keskeny,puha, kemény, ruganyosvagy elegáns. Ezek a sze-mélyek szeretik, ha mind-ezek mellett érzelmi értékeis van az életterükben el-helyezett daraboknak.  
– Mi motiválhatja az efféle

bútorok iránti igényt?
– Az embernek mélyrőljövő igénye, hogy életterelegyen olyan, amelyben atárgyak a sajátjai, a szó min-den értelmében. Számomrais fontos, hogy az emlékeimtárgyi mivoltukban is jelenlegyenek. Be- és átrendez-zük, megszokjuk szűkebbkörnyezetünket, azaz a sze-mély és környezete egymás-hoz idomul. Az otthonhozvaló kötődés egyik alapja:hogy a mikrokörnyezetünk-ben fel tudjuk halmozni éstárolni legkedvesebb tár-gyainkat. Úgy vélem, erreegyre nagyobb az igény. 
– Marosvásárhelyen, Er-

délyben milyen piaca van a
vállalkozásotoknak? 

– Számunkra a siker nempénzben és négyzetméter-ben mérhető, hanem élmé-nyekben és hozzáadott ér-tékekben. Az is előfordultmár, hogy ismeretlen sze-mélyek szólítottak le az ut-cán vagy egy konferencián,hogy milyen jó dolog, amitcsinálunk, és nekik is meg-van még a nagyi régi hinta-széke, és milyen jó lenneújragondolni azt. Vagy régnem látott ismerősök küldika fotókat a Vinterio hatásárafelújított bútorokról. Azt hi-szem, a siker abban mér-hető, hogy mennyire inspi-rálunk másokat hasonló te-vékenységre, az újrahasz-nosítás iránti igényt mikénttudjunk éltetni.
– Van-e saját, felismerhető

stílusod, vagy inkább a meg-

rendelő által választott stí-
lust, mintákat alkalmazod?

– Az újrahasznosított ésújragondolt bútorok kom-ponálása apró puzzle-da-rabkákból tevődik összebennem, hiszen mindenpontban találkozik az ér-tékrendemmel: kicsit hasz-nos, kicsit szép, kicsit egyedi,s talán kicsit divatos is. Min-denhonnan csipegetek, sze-retem megtalálni a megren-delő és a saját stílusom kö-zötti átmenetet. Ugyanakkorigyekszünk szembemenni atömeggyártással, és újra elő-térbe helyezni a kézzel ké-szített bútorok szeretetét.Én személy szerint nagyonkedvelem a gyerekbútoro-kat, Adrienn a tenger és ter-mészet által inspirált dara-bokat, Tímea a színes „li-monádé” árnyalatokat pre-ferálja, Adél viszont a mini-malista stílusra esküszik. 
– Mi a célja a Vinterionak?

Van-e ebben társadalmi fe-
lelősségvállalás is, ami arra
ösztönzi az embereket, hogy
újrahasznosítsák régi búto-
raikat, vagy éppenséggel
egyediségre nevel?

– Hiszünk abban, hogyaz antik és vintage bútorokúj esztétikai esélyt adnak amai, modern enteriőrök si-keréhez. A továbbhaszno-sítás ezen formájával atárgyaknak hozzáadott,megnövekedett értéke lesz,mely szerintem napjaink-ban nagyon fontos szem-

pont a tárgy- és téralkotás-ban. A már említett érzelmiérték elhanyagolhatatlan:talán ezért is ragaszkodoma nagymamám által hasz-nált régi bútorokhoz, a tü-körhöz, amelyet még déd-nagymamám kapott, édes-anyám gyerekkori íróasz-talából átalakított kis szek-rényhez, vagy a nagy, színesdíszpárnákhoz. Nem pusz-tán használati tárgyak, dísz-

ek, hanem emlékek is egy-ben, melyek a múlt kedvesdarabjait, vagy egy-egy csa-ládtag, barát keze nyomátőrzik. Nekem ezek adjákazt az érzést kedvenc fote-lemba kucorodva, hogy min-den pillanatban velem van-nak, szeretettel töltve megéletem egyik legfontosabbhelyszínét, az otthonomat. 
Pál Piroska

Balról jobbra: Takács Adrienn, Radu Tímea, Püspöki  Adél, Bardosán Sheila Tímea
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(befejező rész)

Alvincről tudni kell, hogy szász hospesek alapították.
A XIII. századtól a marosi sóút átkelőhelye volt, vám-
mal. 1300-ban ferencesek építettek itt templomot. A
XV. század során az 1438-as és 1442-es török betöré-
sek és a pestis miatt meggyérült szász lakossága
mellé a török elől menekülő magyarok és katolikus
délszlávok települtek be.
Az alvinci református templomtól néhány száz mé-
terre, a Maros és a Pián patak összefolyásánál emel-
kedő kisebb magaslaton a reneszánsz stílusban épült
egykori Martinuzzi-várkastély romjai állnak. Helyén
eredetileg egy, a XIV. században alapított Domonkos-
rendi kolostor állt.

Az építkezés első 
szakasza Martinuzzi 
nevéhez fűződikKiss Gábor, az Erdélyi vá-rak, várkastélyok című mun-kájából derül ki, hogy az al-vinci várkastélyt a HerbortComes özvegyének hagya-tékából a XIV. század köze-pén alapított Domonkos-rendi kolostor helyén és an-nak anyagának felhaszná-lásával építették fel. Az épít-kezés első szakasza Marti-nuzzi nevéhez fűződik, aki1546 és 1551 között felépí-tette a kastély északi szár-nyát, és vizesárokkal vétettekörül. Martinuzzi azonbannem tudta befejezni az épít-kezéseket, mert 1551. de -cember 17-én megölték. 
Castaldo gaztettjeIstvánffy leírásából idéz-ve: „…úgy látszott, hogy egy-kor új viszálykodás támadtGyörgy barát és Castaldoközött. Castaldo a csapato-kat a téli táborban Erdélyegyes városaiban akarta el-osztatni … a barát azonbanennek ellentmondott… az-után, Báthori közbenjárá-sára, lecsillapult haraggalúgy váltak el egymástól,hogy a csapatok azokban avárakban szállásoltassanakel, melyek az ellenséghezközel vannak, egy részüketazonban… a városok és ezekkülvárosai fogadják szállás-sal és ott teleljenek. Castaldotudniillik arra az esetre, haelköveti a nagy gaztettet,hogy a barátot elteszi lábalól, a saját oltalma érde-kében biztosítani akarta ma-gát…”.
A gyilkosság végrehajtatikMiután Alvinchez érkez-tek, és a csapatok nagy ré-szét Marosvásárhelyen ésmás városokban helyeztékel: „…Castaldo Pallavicini

Sforzát… Lopez Andrást, aspanyol gyalogosok csapa-tának parancsnokát… uta-sítja, hogy a kaput a lehetőlegnagyobb csendben és zajnélkül foglalja el. Sforza…magához vette az olaszor-szági Alessandriából jött fer-rarai születésű Márk Antalt,Castaldo íródeákját, Cam-peggio Lőrincet, MorvinoJánost, egy Scaramuccia ne-vűt két piacenzai orgyilkost,továbbá Mercado Jánost ésAvilai Pétert, hogy velük agyilkosságot végrehajtsa…Márk Antal egy tőrrel s egykicsi, és éppen ezért köny-nyen elrejthető puskával fel-fegyverkezve, az éppen areggeli imáját végző barát-nak…, jelenti, hogy fontosés nagy jelentőségű közöl-nivalója van. Miután a szo-bába bebocsátották, előhúzegy… a barát nevében Fer-dinánd királyhoz írt levelet,és tisztelettel arra kéri a ba-rátot, hogy írja alá a nevét.Amikor ez, az írondádat ke-zébe véve, a levél fölé hajolt,az írnok hátulról tőrével anyakát halálos szúrással át-döfte…”. 
Martinuzzi holtteste  több
mint hetven napig teme-
tetlenül hever a tett szín-
helyén…A rendelkezésünkre bo-csátott dokumentációkból:„…amikor erre zaj és mégkiáltozás is támadt, Sforzaés a többiek, szám szerinttízen betörtek, s őt… körül-állják és csapásokat mérnekrá. Márk Antal, mint valamivadállat, a lebukó és mégvergődő mellének irányítjaa puskát, s golyóval átlövi…Ezután, a gyilkosságot vé-gignéző Vass Ferencet, a ba-rát apródját is megölték,Mercado pedig Martinuzzifülét, mint bizonyítékot ma-gával vitte Ferdinándhoz…”.Martinuzzi holteste többmint hetven napig temetet-

lenül hevert a gyilkosságszínhelyén, és csak 1552márciusában temették el agyulafehérvári káptalanpapjai a Szent Mihály-temp-lomban. Így végezte be éle -tét Erdély egyik legnagyobbpolitikusa.
A XVI. század 
végi Maros menti tája„…A szép Maros völgyé-ben Alvinc a legkisebb fal-vak egyike Erdélyben. Ter-mékeny szántóföldek simul-nak alatta, gazdag aratástígérve a szorgalmas föld-mívelőnek; a Maroson túlelevenzöld szőlőhegyekemelkednek, melyek alattregényes fekvésben tűnnekki a szemben fekvő Borbe-reknek egyszerű szalmafö-delei…” – olvashatjuk JósikaMiklós romantikus hangvé-telű regényében, melyek aXVI. század végi Maros men-ti tájat idézik meg. Dr. Fekete Albert, Az er-délyi kertművészet – Marosmenti kastélykertek címűkönyvében megjegyzi, hogybár a sugár alakban kiépítettkerti ösvények eléggé egyér-telműen rajzolják elénk ajellegzetes barokk kert lúd-lábszerű alaprajzát, mégisnehéz elhinni, hogy keve-sebb mint tíz évvel a ver-sailles-i barokk kert lénye-gesebb elemeinek megépí-tése után, még a schön -brunni kastélykert építésé-nek megkezdése előtt, Al-vincen már megjelent volnaa „lúdláb-allé”. Annál is inkább, hiszenebben a korszakban Erdély-szerte, ha díszkertről be-szélünk, akkor egyértelmű-en a reneszánsz kertek jö-hettek szóba. Fekete tudomása szerintaz első erdélyi barokk kert-építészeti alkotás, melyrőlhiteles forrásanyag maradtfenn, az a bonchidai Bánffy-kastélykert, és ezt az 1750-

es években, tehát a szóbanforgó alvinci kertnél het v en öt évvel később épí-tettek meg. 
A luxemburgi jezsuita
szerzetes örvendezéseEgy 1696-os leltár „…romladozott, többnyire el-pusztult…” kastélyról regél,melynek befejezetlen vize-sárka félig betemetődött. Afejedelemség megszűnéseután 1715-ben a kastély éstartozékai az erdélyi püspökbirtokába mentek át. Az egyházi tulajdon idő-szakából ugyancsak felté-teleznünk kell egy valami-revaló kert létezését, hiszenFrançois Xavier de Fellerluxemburgi jezsuita szer-zetes, aki magyarországiutazásai során kolostora-inkban nemigen találkozottkertekkel, különösen meg-örült az alvinci ferencesrendház szépen kialakítottkertjének.
Amit a vadászkastélyról
még tudni kellMartinuzzi meggyilkolásaután a kastély további sorsahomályban maradt 1607-ig, amikor Báthori Gáborszerezte meg magának,majd Bethlen Gábor feje-delemé lett, aki feleségénekKárolyi Zsuzsannának ado-mányozta. A fejedelem 1617-tőlkezdve a várkastélyt rene-szánsz stílusban, hatszög-letűre építtette át, falait pár-tázatos lőrésekkel látta el,és belső díszítését felújít-tatta. A palota mennyezeténekfestését Mezőbándi Eger-házi, másként Képíró Jánoskészítette el, amiért nemes-séget kapott. Bethlent azonban halálamegakadályozta abban,hogy elképzeléseit végre-hajthassa. A délkeleti sa-

rokbástyát befejezni nemtudta, és ezen a részen avizesárok sem készült el. 
Az idegen országokból
hozott mesterek 
privilégiumaiBethlen Gábor 1622-bentelepeseket hozott ide:„…az országba idegen or-szágból nagy költséggel –írja Szalárdi – mindenfélejó mesterembereket, tudósfundálókat, kőműveseketbehozott vala. Magyaror-szágból az új keresztyénekközül majd kétszázig valómindenféle mesterembere-ket (ha nem többet) mindfeleségekkel, gyermekekkelbehozatván, és azokat Al-vincen, az Maros fordula-tában igen alkalmatos kishelyre bizonyos privilégiu-mokkal, szabadságokkalmegtelepítvén, azhol az he-gyek között igen makas kő-szikla tetőn, nagy erős he-lyen egy puszta várat (Al-vinccel szemben, a Marostúlsó partján levő Zebernikvárat) is adván nekik…”.Fontos leírni azt, hogy azúj keresztények a vagyon-közösségben élő anabaptis-ták voltak, akik elsősorbana fazekasságban tűntek ki,és Morvaországból mene-kültek Alvincra. 
A „kőépületű” erős várSzintén írásos dokumen-tumokból derül ki az a tényis, hogy 1658-ban a tatárokfelgyújtották a várkastélyt. Evlija Cselebi 1661-benjárt Alvincon és környékén.Őt idézve:„…Vincsazvár vára Erdélykirályai alá tartozik, de azelhunyt átkozott Rákóczybirtoka s a benne levő ezerharcedzett német éppennem hódolt meg, hanem öt-száz ágyúlövést tett s az isz-lám seregnek lehetetlen voltazt megközelíteni… Ez a

Egy újabb kastély pusztulása a végéhez közeledik…
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Vincsazvár a Maros folyótúlsó partján az ég csúcsá-hoz hasonló hegy tetejénkőépületű, erős vár… A Ma-ros folyó innenső oldalán ahídfőnél nagy külvárosa van,melyet nagy templomok,házak, fogadók, csársik ésbazárok díszítenek. Egyikéjjel a szélgyorsaságú tatársereg ennek a városnakminden emberét elfogta s… a várost felgyújtotta éselpusztította…”.
Alvinc királyi birtok leszUgyancsak a már említettKiss Gábor tud arról, hogya fejedelemség megszűnéseután Alvinc királyi birtoklett, 1696-ban felvették avár és a hozzá tartozó ingóés ingatlan javak részletesleírását:„…vagyon kegyelmesurunk, felséges római csá-szár és koronás királyunk-nak őfelségének Erdélybenlévő királyi fiskusának ne-mes Fejér vármegyében, Al-vinc mezővárosában, azmegírt város alsó végén egyromladozott, többnyire el-pusztult kastélya, mely kas-télynak körös-körül valóárka csak fél készületbenmaradott volt ab antiquo,de most már nagy részbenbetölt…” – a leltár igen nagyrészletességgel sorolja fela várkastélyban talált épü-leteket, bástyákat, gazda-sági- és egyéb helyiségeket,az ott talált különböző be-rendezési tárgyakat, valamita hozzá tartozó földeket. 
A helyreállítási terv el-
készül, de a várat még-
sem restaurálják. A si-
ralmas állapot…Kiemelten fontos tudnimég azt is, hogy az elha-nyagolt alvinci várkastélytés uradalmát 1715-ben sze-rezte meg a gyulafehérvárikáptalan. 1733-ban Gergely

Sorger püspök barokk ka-puzatot építtetett hozzá. A várkastély 1792-benleégett, és bár a XIX. századelején elkészítették a hely-reállítási tervét, mégsemrestaurálták. Az elmúlt szá-zadban már csak az északiszárnyát és az északkeletirész néhány helyiségét lak-ták. Fekete Albert szavaivalélve: a kastély pusztulásalassan a végéhez közele-dik…Ma az emeletes északipalotaszárny siralmas álla-potban, mellette egy négy-szög alapú torony és az eh-hez csatlakozó barokk kapu,az északnyugati sarkon egynégyszög alapú nagyobbbástya, az ehhez támaszko-dó épületszárny lépcsőhá-zának maradványaival, anyugati sarokbástya egynégyszög alapú torony rom-jaival, valamint az északke-leti és délkeleti, az udvartkét oldalról kerítőfalak rész-ben még állnak, de nagyonromos állapotban…
Összeállította:

Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért
külön köszönet:Keresztes
Géza műépítész-műemlék-
védelmi szakmérnöknek, és
dr. Fekete Albertnek.

Prof. dr. Sümegi Pál tanszékvezető egyetemi tanár, 
geológus és régész kiegészítése az összeállításunkhoz:

Amikor II. András királyunk
1224-ben kiadta az Andreá-
numot, azaz a Barót és Szász-
város közötti erdélyi szászok-
nak adott kiváltságlevelét, ak-
kor egyértelműen a volt a célja,
hogy olyan ipartűző, kereske-
dő, bányászközösséget alkotó,
városi közösségeket szervezzen
a Magyar Királyság területére,
amelyek révén a különböző
egymás mellett élő gazdasági
közösségek, népcsoportok va-
lamennyien nyertesek legyenek
az együttélés nyomán. A több
évszázados együttélést és szim-
biózist elindító kiváltságlevél
kiemelte a különböző ispánok
fennhatósága alól az erdélyi
szászokat, és szabályozta a
magyar király és a szász tele-
pesek viszonyát. 

Károly Róbert, I. Lajos, Lu-
xemburgi Zsigmond királyaink
megerősítették ezeket a kivál-
tásokat, míg Mátyás királyunk
az egész száz közösségre ki-
terjesztette. A kiváltságokat
II. József Habsburg uralkodó
helyezte hatályon kívül 1785-
ben. 

A kiváló mezőgazdasági
adottságokkal jellemezhető, a
marosi sóút mentén található
területen a szász hospesek te-
lepülést alakítottak ki a XIII.
században, amelyet ma Alvinc
néven ismerünk, amelyhez át-
kelőhely és sóvám is kapcso-
lódott. Alvincet Zsigmond ki-
rály tette szabad királyi vá-
rossá és adta meg a telepü-
lésnek az erdélyi szász kivált-
ságokat. A kiváló települési
adottságok a Maros menti fő
kereskedelmi és közlekedési
úthoz kapcsolódó pozíció hát-
rányba fordult az oszmán hó-
dítások idején, mivel az oszmán
csapatoknak és a velük szem-
benálló katonaságnak egya-
ránt a Maros völgye volt a leg-
fontosabb felvonulási területe. 

Ennek nyomán az eddig vi-
rágzó település pusztulásnak
indult, és a szász telepesek
mellé magyar, katolikus
délszláv menekülteket telepí-
tettek. A terület legnagyobb
történelmi nevezetessége a ma
már pusztulóban lévő Marti-

nuzzi-kastély. 
Martinuzzi, vagy a magyar

történelemben ismertebb ne-
vén Fráter György, népi nyel-
vén, a fehér barát a közép-
korban a Magyar Királysághoz
tartozó Horvátország területén
született, és a Martinuzzi név
a velencei származású édes-
anyja családi nevének eltor-
zításából alakult ki.  A területet
Szapolyai János magyar király
adományozta Fráter (Marti-
nuzzi) Györgynek mint feje-
delmi birtokot. Fráter (Mar-
tinuzzi) György egy a Maros
parton található dombon, egy
korábbi, XIV. századi Domon-
kos-rendi kolostorra egy meg-
erősített, reneszánsz kastélyt
kezdett kiépíteni. Viszont az
építkezést nem tudta véghez-
vinni, mert a Magyar Királyság
újraegyesítésért küzdő, de az
Oszmán Birodalom és a Habs-
burg Birodalom között inga-
politikát folytató egyházfőt és
politikust 1551. december 17-
én az épülőfélben lévő várkas-
télyában Habsburg Ferdinánd
megbízásából a Habsburg fő-
vezér, Castaldo meggyilkoltat-
ja. Alvincen, Erdély szívében
a legfontosabb erdélyi út, a
Maros mentén, a két birodalom
közötti ingapolitika következ-
ményeként halt meg az erdélyi
eszme és különállás megalko-
tója, a XVI. századi magyar és
erdélyi politika egyik legna-
gyobb alakja, Fráter (Marti-
nuzzi) György. Így a kastély
előbb Báthori Gábor, majd
Bethlen Gábor erdélyi fejedel-
mek tulajdonába kerül. Bethlen
Gábor fejedelem ismeri fel leg-
jobban a várkastély kiváló po-
zícióját, és igyekszik befejezni
az építkezést és megerősíteni
a várkastélyt, de ebben halála
megakadályozza. Ugyanakkor
Bethlen Gábor fejedelem tele-
píti a kiváló mezőgazdasági
és kereskedelmi adottságú Al-
vinc településre az újrakeresz-
telő anabaptista mestereket
1621-ben Felvidékről, Morva-
országból. Az anabaptisták
kerámiaművészetükkel új színt
hoztak az erdélyi mesterségek
közé, és kialakították a méltán

világhírű erdélyi habán kerá-
miát. 

A kolozsvári országgyűlés
1622-ben erősíti meg Bethlen
Gábor erdélyi fejedelem által
az anabaptistáknak adomá-
nyozott jogokat. A várkastély
1658-ban a tatárok felgyújtják,
majd az Erdélyi Fejedelemség
függetlenségének felszámolása
után 1696-ban Alvinc telepü-
léssel együtt Habsburg királyi
birtok lett. 

A várkastélyt 1715-ben a
gyulafehérvári káptalan kapja
meg, barokk stílusú átalakítást
végez a kastélyon, de a kastély
1792-ben leégett és ettől kezd-
ve pusztulásnak indult. Ter-
veket készítettek a felújítására,
de az elmúlt 230 évben a kas-
tély a megsemmisülés szélére
került. Méltatlan állapot ez a
kastély történelmi jelentőségét
figyelembe véve, különösen
azért, mert kiváló geográfiai
helyzetben, szinte Erdély mér-
tani közepén van maga a te-
lepülés és a várkastély egya-
ránt. 

A Maros menti erdélyi fő
közlekedési útvonal, a Maros
folyó mind kiváló tényezők a
turizmus szempontjából és egy
ilyen fontos történelmi helyet
alkotó várkastély felújítása,
szálloda, vendégfogadó és tu-
rista centrummá alakítása ki-
váló lehetőséget teremtene a
kiépülő erdélyi autópályákat
használó és Erdély történelmi,
néprajzi, földrajzi csodáival
megismerkedni kívánó turisták
számára. S figyelembe véve
Alvinc és a várkastély törté-
nelmét kiváló helyszín lenne
erdélyi gondolat, szellemiség,
vallástolerancia bemutatására,
amely példaértékű lehetne a
mai erdélyi népek, nemzetek
és közösségek számára is.
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Híres filmrendezők: Susanne Bier  
A skandináv film-művészet egyik ki-magasló alkotójaSu-

sanne Bier, aki márkorábbi filmjeiben (a90-es években) ismegvillantotta tehet-ségét. Az ezredfor-duló után azonbanvalósággal berob-bant a sikeres euró-pai filmkészítőkközé. A „sikeres” szótalán nem is fedi avalóságot: SusanneBier nagy hozzáér-téssel, hatalmasszuggesztív erővelábrázolja a társada-lomban tapasztalha-tó válságot és azegyén vívódását, ésazt a patthelyzetet,amelybe gyakran ke-rülhetünk akár mi,filmimádók is.A dán filmrende-zőnő egy percig semkíméli a nézőt. El-lenkezőleg: rákény-szeríti arra, hogy be-leélje magát olyanléthelyzetekbe, ame-lyek próbára teszikaz embert, és cse-lekvésre, döntésrekésztetik. Ez itt nemHollywood, hanemkőkemény valóság,maga az élet.
A Testvérek(Brodre, 2004) ki-tűnő színészgarni-túrát vonultat fel. Atörténet nem is le-hetne konfliktus-mentes, hisz a skan-dináv élet „nyitott-ságát” ismerve, már-már sejtjük, az adottcsaládi helyzet pusz-ta értelmezése ismegterhelő. Michael(Ulrich Thomsen),akinek NATO-tiszt-ként a dél-szláv há-borúba kell mennie,testvérét, Jannikot(Nikolaj Lie Kaas)bízza meg, hogy vi-gyázzon családjára,amíg hazatér. Jannikmeg is tesz mindentennek érdekében,de az idő telik, és azélet tele van félre-értelmezhető gesz-tusokkal, kihívások-kal. A háború bor-zalmait átélt Michaelnehezen illeszkedikvissza, és rémeketlát. Bizalma megszű-nik testvére iránt, és

feleségével (Sarah)sem tud már úgy vi-selkedni, mint régen.Michael mindenpróbálkozása hiába-való, családja egyrejobban eltávolodiktőle. A kiváló pszi-chodráma nagysze-rűen példázza, hogyha valami nagyon el-romlik, azt majdnemlehetetlen visszafor-dítani.  És persze,mi lehet rosszabbegy háborúnál...
Az Esküvő után(Efter bryllupet,2006) szintén ké-nyes „családi” témátdolgoz fel. Jacob(Mads Mikkelsen)hosszú évek óta In-diában dolgozik, egyárvaházban igyek-szik segíteni a gye-rekek sorsán. Ami-kor már-már kilá-tástalannak tűnik azárvaház léte, Jacobígéretes ajánlatotkap Dániából egy üz-letembertől, LennartHansontól (RolfLassgard), így talánmegmentheti a hely-zetet. Hazautazásasorán megdöbbentőtényekkel kell szem-benéznie: Hansonfelesége, Helene(Sidse Babett Knud-sen) az ő valamikori

jegyese. Még na-gyobb a meglepetés,amikor kiderül, hogyAnna (Stine FischerChristensen), akineképp az esküvőjét ün-neplik, Jacob lánya,és mindezt sikerült20 évig eltitkolni. Ja-cob először el akarjautasítani Hanson üz-leti ajánlatát, ám ki-derül, hogy az üz-letember halálos be-teg. Hősünk nem te-het mást, elfogadjaaz ajánlatot, ezzelmegmenti az indiaiárvaházat. Továbbiéletében gondos-kodnia kell „új” csa-ládjáról, volt meny-asszonyáról és gye-rekeiről. Indiábanmaradt kis kedven-cét (a kis értelmesPramodot) már csakritkán látogathatja,élete pedig Dániá-ban folytatódik.Az Egy jobb világ(Haevnen, 2010)Christiannak (Willi-am Jonk Nielsen) ésEliasnak (MarkusRygaard) a történe-te, egy olyan barát-ságé, amely a családiállapot, a kirekesz-tettség és az eluta-sítottság eredmé-nyeként jött létre. Ekét srác az iskolában

találkozik, mindket-tőjüket mellőzik, El-iast pedig többszöris kicsúfolják. Eliasapja, Anton (MikaelPersbrandt), aki el-vált feleségétől, Af-rikában dolgozikmint orvos, és időn-ként hazalátogat Dá-niába. Christiannemrég vesztette elédesanyját rák mi-att, és halálosan ha-ragszik édesapjára,Clausra (UlrichThomsen), mertnem tudta őt meg-menteni. Elias nemtudja elviselni, hogyapja olyankor is alá-zatos, amikor eset-leg ütni kéne. SemAnton, sem pedigClaus nem tud iga-zán hatni gyerekére.A két fiú között szo-ros szövetség alakulki, ami egy naponmajdhogynem vég-zetes eseményhezvezet. A tragédiaszorosabbra húzzaa családi szálakat, ésfigyelmeztet, hogytöbbet kell törőd-nünk gyerekeinkkel.Bár a befejezés he-piendes, a történetakár még napokigfoglalkoztatja a né-zőt. 
Demeter Attila

Mit csináljunk terror-
vészhelyzet esetén?

1. Készítsünk szívszorítórajzokat, majd osszuk megközösségi oldalakon! 
2. Tegyük a terrorcselek-mény helyszíne országánaknemzeti lobogóját a Face-book-fényképünkre, mertezzel segítünk!
3. Ha netán politikusokvagyunk, sírjunk a tévében! 
4. Világítsunk meg nem-zeti színekkel épületeket,emlékműveket és más tu-ristalátványosságokat!
5. Gyújtsunk gyertyákat,és virrasszunk mellettük! 
6. Engedjünk be mégtöbb muszlim betolakodót,és nevezzük őket menekül-teknek!
7. Aki nem ért egyet amigránsáradat befogadásá-

val, kiáltsuk ki gyűlölködő-nek és rasszistának!
8. Várjuk türelmesen akövetkező támadást! 
9. Amint bekövetkezett,ismételjük meg a fentieket! 
10. Ezeken kívül semmi-képpen se tegyünk semmit!(internetes anyag alapján)

mt
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Balga, balfácán, bugyuta,buta, bugyuta, dilis, féleszű,fajankó, együgyű, esze-ment, kelekótya, lüke, lö-kött, hibbant, hígagyú, os-toba, paprikajancsi,tökkelütött, tébolyodott,tökfilkó.Az Európai Unió névle-ges és tényleges vezetői,Jean-Claude Junckertől An-gela Merkelig nyugodtankitehetnék magukra a fen-tiek közül bármelyik flep-nit. Lényegesen pontosab-ban tükrözné a jelenlegiEurópát, mint az „Egye-sülve a sokféleségben”uniós jelszó. Mert kevésolyan nagyhatalom – mertBrüsszelben még a Brexit-sokk után is annak érzikmagukat – volt a történe-lemben, amelyet ilyen rövididő alatt ennyien tudtak hü-lyére venni.Mert elsősorban átverteés megvezette az EurópaiUniót a nagyszerű barát, azAmerikai Egyesült Államok.Amíg a brüsszeli bürokra-ták az uniós kék zászló és aHenessy konyak csillagjaithasonlítgatták és tengere-ken és óceánokon át szoli-daritásról papoltak, Was-hingtonban rájöttek, hogyaz EU nem partner, hanemvetélytárs. Konkurencia asaját piacaikon, Ameriká-ban és Európában, de glo-bálisan is. Nemcsak gazda-sági, hanem elsősorbanpolitikai értelemben Kíná-ban és Oroszországban, il-letve a gyarmati „tradíciók”miatt a Közel-Keleten, azarab világban is. Mit paran-csol ilyenkor egy derékamerikai üzletember logi-kája? Innen is, onnan is kikell verni az uniós konku-renciát, vagy legalábbis lekell azt gyengíteni. Értsünkezen hagyományos gazda-sági és politikai eszközt, ke-reskedelmi szerződést ésháborút egyaránt.Washington és Brüsszelévek óta tárgyal a szabad-kereskedelmi megállapo-dásról. Közhely, hogy ez agénmódosított árukról szól.A lényeg sokkal inkább az,hogy a saját szabálynak ne-vezett szabálynélküliségemellett lényegesen hatéko-nyabban – ha úgy tetszik,gátlástalanabbul – termelőés termeltető tengerentúlivállalat előnybe kerüljön az

európaival szemben. Brüsz-szel pozíciói kezdetbennem voltak rosszak, azon-ban az elmúlt években fo-lyamatosan és látványosangyengültek. Elsősorban isott volt a szokás szerint aWall Streetről indított vál-ság, amelyet az uniós veze-tők képtelenek voltak ke-zelni, amit meggyógyszernek neveztek, azelsősorban a németeknekhasznált, a periféria, a gö-rögök, a latin országok dög-halálra ítéltettek. Közbe abriteket, a franciákat és azolaszokat belerántották azarab tavaszba, jöhettek de-mokráciáért bombázni, mi-közben saját potenciális pi-acaikat lőtték rommá. Akövetkező pofon az ukránügy volt, az EU-t összeve-szejtették Oroszországgal,megint csak a „civilizált vi-lág” hamisan nagyszerű jel-szavainak jegyében. Maeuró-százmilliárdokbanszámoljuk a demokráciaex-porton elveszített ténylegesés reményteli bevételeket –közben a kínai barátságotis fúrják, megkísérelve azEU-t belevonni az óceániaitérség szigetvitáiba. Vége-zetül jött a legszebb: az Eu-rópára eresztett migránsá-radat.Az Európai Unió vezetőiközben koncepciókat gyár-tottak és értekezleteket tar-tottak a következő értekez-letekről. A hagyományosanhatékony németek semmi-lyen megoldást sem mutat-tak, Merkel Európára hoztaa menekültekbe csomagoltterrorizmust is. A németvéleményformáló elit kép-telen szabadulni Hitlerszellemétől, még mindig anácizmus rémtettein őrlő-dik, miközben újabb rémá-lomba löki Európa lakosait. Angela Merkel számáraaz utolsó mentsvár volt,hogy elment Ankarába, atörökökre igyekezve hárí-tani a migránsinváziót. Si-került megalkudnia – már,ha annak lehet nevezni azt,amikor egy árunézegetésbebeleizzadt német asszony-ságra rásózzák a nagy sem-mit a bazárban. Törökor-szág azóta minden gátlásnélkül zsarolja Brüsszelt,valamennyit visszafogad amigránsokból, cserébepénzt, jogokat, majd szinte

egész Európát kérve. Mer-kel meg megígér mindent,hiszen választások jönnek,van otthon széplelkű sza-vazója, no meg a már bete-lepült törökök tízmilliói isvoksolni fognak. No meg fo-galma sincs, mit tegyen.Pedig olyan egyszerűlenne. Mert miért alkudo-zunk egyáltalán a törökök-kel? A migránskérdés ugyevitathatatlanul biztonságikérdés. Márpedig van egynagyszerű biztonságpoliti-kai szervezet, amelybenkölcsönös szolidaritást, se-gítségnyújtást is vállaltunkmagunkra – ez a NATO. Azunió vezetői miért nem otthatároznak Európa védel-méről, miért csak kérnek?Orbán Viktor felvetésére alegutóbbi varsói csúcsonlegalább azt elfogadták,hogy ez gond, no de tennivalamit?! Merkel nem tesz,az amerikaiak meg miérttennének, miért gyakorol-nának migrációs kérdésbennyomást Ankarára? Aztmár egyszer a jelek szerintmegpróbálták a pancserpuccsal, amellyel Recep Ta-yyip Erdogan elnököt nemnagyobb Amerika-hűségrekésztették, hanem Vlagyi-mir Putyin forró ölelésébekergették. Tegnap Szentpé-terváron a két államfő ösz-sze is borult. Mit jelent ez Európának?A Brüsszel által elbaltázottDéli Áramlat – a németek-nek és franciáknak megugye van saját extra oroszgázvezeté¬kük – helyett azorosz gáz a törökökhözmegy, ha kell, mi rajtuk ke-resztül vehetünk. Ha végreabba is hagyjuk az értel-metlen szankcióháborút, azorosz boltok polcain a tö-rök áruk is fogadni fognakminket. De jó lesz ebben ahelyzetben Erdogannal to-vább alkudozni…Mit csinálnak közbenBrüsszelben? Az Örömódátdúdolgatva számolgatjákújra és újra a menekültkvó-tákat, és azon morfondíroz-nak, hogy nem kellene-emár a szép kék zászlóra abrit csillag helyére egy fél-holdat hímezni. Középremeg egy kellően bárgyúfejű birkát. Végre lenne egyhiteles jelképe is az EU-nak.
Máté T. Gyula 

Birkafej
A külvilág elhitetheti a fiatalokkal, hogy Isten távoliés érzéketlen: jó a jókkal és rossz a rosszakkal. A Te-remtő azonban „fölkelti napját jókra is, gonoszokrais”, és valódi bátorságra hív. Arra, hogy „legyünk erő-sebbek a rossznál, szeretve mindenkit, még az ellen-ségeinket is” – biztatta Ferenc pápa a fiatalokat akrakkói Ifjúsági Világtalálkozó múlt vasárnapi sza-badtéri záró szentmiséjén.A Szentatya jól látja, a nap, ami odafönt süt az égen,s amit a világ legtöbb vallása isteni jelképnek tekint,a legcsekélyebb mértékben sem tesz különbséget jóés rossz között. Süt, ameddig nem takarják el felhők.Hogy az isteni irgalmasság talán részben hasonlóképpenműködik, az érthető, mert egyfelől igaz, hogy a szeretetés a megbocsátás (összefogás) ereje szent örökség,hiszen ezt hagyta ránk örökül Jézus, amikor az utolsóvacsorán eképpen szólt: „Úgy szeressétek egymást,ahogyan én szerettelek titeket.”Szeressük egymást. De hogy az ellenségeinket is?Hát, ez kissé elnagyolt állítás.A nagy Akhilleusz, Priamosz király szomorúságátlátva, maga is elsiratta Hektórt, de csak miután legyőzteés megölte őt, majd holttestét harci szekere utánkötve, a porban vonszolta Trója falai alatt. Hogyszerette volna Akhilleusz Hektórt? Utólag, talán. ÉsHektór? Ő szerette Akhilleuszt? Neki a sors nem adotterre lehetőséget, mert meg kellett halnia. Szerették-ea trójaiak a görögöket, miután azok feldúlták és fel-égették városukat, a benne lakókat pedig nagyrésztleöldösték? Aligha. A fene tudja, hogyan működött azisteni irgalmasság azokban az időkben, de az biztos,hogy Trója népének nem jött be a szeretet.Szerették-e a brutálisan kiirtott észak- és dél-amerikai indiánok a fehér hódítókat? Vajon azért hal-tak-e ki teljes indián civilizációk, mert nem tudtákeléggé szeretni ellenségeiket, vagy éppen fordítva,azért, mert elhitték, hogy a természet legerősebb, haúgy tetszik, isteni parancsát – a többségnek túl kellélni – felülírja az önfeladó elfogadás parancsa? Ferencpápának, aki Dél-Amerikából érkezett, tudnia kell aválaszt. Feltehetően arra a kérdésre is, hogy ad-eIsten elégtételt a kiirtott vagy kiszorított nemzeteknek.Ha a magyarok tudják szeretni román felebarátaikat,a Jóisten visszaadja-e nekik Erdélyt? Ha a szerbek ké-pesek szívből szeretni az albánokat, visszaadja-e majda Mindenható Rigómezőt? És így tovább.„Álmodozónak tarthatnak benneteket, amiért hisztekaz új emberiségben... De ti ne veszítsétek el bátorsá-gotokat, hanem mosolyogva hirdessétek a reményt,és legyetek áldás az egyetlen emberi család számára”– mondta még a Szentatya. Ami az új emberiségetilleti, elég durván formálódik Nyugat-Európában.Szentmisén elmetszett papi torokból bugyogó vér, te-herautóval elgázolt emberek vére, baltával agyonvert,találomra lelőtt emberek vére kiáltja, hogy baj van,baj van! Az új emberiség tör és zúz, a régi emberiségpedig kétségbeesve keresi a kiutat a csapdából.Segítsünk hát neki. „Jézus fölment Jeruzsálembe. Atemplomban kereskedőket talált, akik ökröket, juhokatés galambokat árusítottak, és pénzváltókat, akik otttelepedtek le. Kötelekből ostort font, és mindnyájukatkiűzte a templomból, a juhokkal és ökrökkel együtt.A pénzváltóknak pénzét szétszórta és asztalaikat föl-forgatta. A galambárusokhoz pedig így szólt: »Vigyétekel innét ezeket! Ne tegyétek Atyám házát vásárcsar-nokká!«” Jézus nem szerette őket, de a tanítványaitigen, azokat szerette.

Bencsik András

Szeret, nem szeret
Kevés olyan nagyhatalom volt a történelemben, amelyet

ilyen rövid idő alatt ennyien tudtak hülyére venni.
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Marosvásárhelyen 
járt Májeri Zoltán
A minap Marosvásárhelyre családi és baráti látoga-
tásra jött haza Májeri Zoltán, a marosvásárhelyi férfi
kézilabda talán legsikeresebb képviselője, aki a helyi
ISK, majd a tunéziai Club Africane, a győri Rába ETO,
a makedón VV Tikes Kavarci, aztán az izlandi Fram
Reykjavik, a kuwaiti Szulibihat, az ukrán ZTR Zapo-
rozsje, a német Vfl Potsdam, a svájci Grasshopers
Amiticia Zürich, végül a dán Aarhus M/THY Handbold
MT egykori kiváló kézilabdázója volt, jelenleg edző-
ként keresi a kenyerét. Májeri már néhány éveSvájcban edzősködik, aholaz 1. ligás Yverdon-les-Bainsvárosának (a Genfi-tó part-ján lévő város) a férfi együt-tesét, ugyanakkor 2011-tőla női alakulatot is edzi(amely az idén újra felkerültaz élvonalba), emellett pár-huzamosan az ifjúsági együt-test és 2016 nyarától kez-dődően az U17-es válogatottfelkészítésével is foglalkozik. Zoltán az idén is másod-magával jött Marosvásár-helyre, hiszen a klub igaz-gatóját, Yves Pfistert is ma-gával hozta, aki öt év utánmásodszor tért vissza a Ma-ros parti városban. A Központ volt az egyet-len Maros megyei sajtóor-gánum, amely képviselőjetalálkozhatott a klubelnök-kel és a vezetőedzővel Ma-rosvásárhelyen, ahol interjúis készült.

– Milyen alkalommal jött
újra Marosvásárhelyre?– Mint ismeretes, az USYverdon Handball kézilab-daklubnál edzősködő MájeriZoltán vásárhelyi születésű,az ő hívására második al-kalommal jöttem el ide, aholsikerült kellőképpen kikap-csolódnom...

– Hol jártak?–  Körbejártuk a maros-vásárhelyi várat, az állat-kertet, emellett a város többinevezetességeit is megte-kintettük, de eljutottunkSzovátára is, ahol a Medve-tó mellett az ottani neveze-tességeket is meglátogat-hattuk, onnan pedig Seges-várra jutottunk el.
– Mi, marosvásárhelyiek

büszkék vagyunk arra, hogy
Svájcban tevékenykedik Má-
jeri Zoltán, a marosvásárhelyi
férfi kézilabdasport talán
legsikeresebb képviselője. Mi
a véleménye Zoliról, aki már
évek óta sikert sikerre hal-
moz Yverdonban?– Az igazság az, hogy nekiis köszönhetően előrelépé -seket értek el a klub kézi-

labda szakosztályai – itt főlega felnőtt együttesekre gon-dolok – , igen jó eredményekszülettek. Ezt elismerjük ésgratulálunk, köszönjük neki,büszkék vagyunk rá.Miután a beszélgetés Zo-lira terelődött, nekiszegez-tem néhány kérdést.
Újra feljuttatta az 
élvonalba a női csapatot

– Zoltán, milyen volt az
utolsó idény Yverdonban?– Kitűnő, hiszen a női fel-nőtt együttest a klub törté-netében másodszor juttat-tam fel az élvonalba, mind-amellett, hogy a férfi 1. ligásalakulattal az első négy kö-zött, és a fiatal férfi ifjúságicsapattal is a legjobbak köztvégeztünk. Azt is megemlíthetem,hogy a női együttessel a leg-jobb 4 közé jutottunk a Sváj-ci Kupában is. Emellett azélvonalba való második fel-jutás után mindenki felnézránk, ami nagy elégtétel.Mindenki komolyan végzia dolgát a klubnál, nemrégfelkértek, hogy az U17-esválogatottal is foglalkozzak,így még jobban az előtérbekerültünk Svájcban, habárnem lesz könnyű bajnokság.Két héttel korábban egyhe-tes edzőtáborban vettemrészt az U17-es csapattal,

ahol jó eredményeket ér-tünk el.
Párhuzamosan 
négy együttest edz!

– Eddig nem hallottam,
hogy valaki egyazon időben
négy együttes felkészítésével
foglalkozzon. Ezt hogy lehet
elvállalni?– Amióta az U 17-es csa-patnak az edzője, a többikorosztályos válogatottnakpedig taktikai segédedzőjevagyok, a családomra aligmarad időm, de nagyon sze-retem a munkám, ami a hi-vatásom is egyben. Amíglátom, hogy az eredményekis jönnek, nagyon motivál.Örvendek, hogy elismerikaz ember munkáját, emel-lett a kapcsolatokat is ápo-lom, jól haladunk előre min-den téren.

Rangos nemzetközi 
tornákon lesz jelen 
az US Yverdon

– A szabadságod után újra
kezditek a felkészítőket. Milyen
tornákon indultok?– A női együttessel augusz-tus 27-28-a között Európaegyik legerősebb nemzetközitornáján veszünk részt Lud-wigsburgban (Stuttgart mel-lett) a Lotto Kupán, amelyentöbbek közt olyan neves eu-rópai együttesek lesznek jelen,mint a német TuSMetzingeris – amely német másodikhelyezett és az EHF kupa dön-tőjét játszotta –, továbbá a TVNellingen, Bayer 05 Leverku-sen (mind élvonalbeli németcsapatok), továbbá a SvájciKupagyőztes LC Brühl St. Gal-len, vagy az osztrák SSV Dorn-birn-Schoren is. A férfi együttessel augusz-

tus 20-21-e között Yverdon-ban a Lovat Nemzetközi Kupátrendezzük, amelyen francia,belga, luxemburgi, finn éssvájci élvonalbeli csapatoklesznek az ellenfelek. 
– A jelenlegi yverdoni együt-

tesből hányan kerülhetnek fel
az U17-es válogatottba, ame-
lyet te edzel?– Ketten, ám az ajtó mindenjátékos számára nyitva áll, deszámomra fontos, hogy a vá-logatott előre lépjen velükegyütt.
Határidő nélküli 
szerződése van

– Értesüléseim szerint most
hosszabbítottad meg a szer-
ződésed az yverdoni egyesü-
lettel. Mennyi ideig kötelezted
el magad?– Egyszerű! Úgy van meg-hosszabbítva, hogy ameddigén akarom, addig tart a szer-ződésem. Vagyis tőlem függ,hogy meddig maradok. Egye-lőre jól érzem magam Yver-donban, jól érzi magát a csa-ládom is, tisztelik, becsülik amunkám és az eredményeksem maradnak el.  

– A kislányodról, családodról
mondasz néhány szót?– Brianna nagyon szeretiaz iskolát, svájci szinten a har-madik osztályba fog menni,emellett nagyon jól beszél an-golul és franciául, tehát szeretiott. Édesanyám is örvend,hogy a minap itthon voltunkés unokájával is együtt lehe-tett...

Czimbalmos Ferenc Attila
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| Központ hetilap | 2016 / 32. | augusztus 11 – 17. |Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – A nagyszüleim harmonikusan élnek. A nagypapa horkol, a nagymama meg süket! 

Bonetti ment, 
Alexa jött... Miután so-rozatban aharmadikélvonalbelitalálkozójátis elvesztet-te az ASA, atávozó olaszDario Bonetti ve-zetőedzőt, a Rapidot élvonalba juttató,korábban az 1. ligás Temesvári Polit isedző, 36 éves, Temesváron születettDan Alexa váltotta. Alexának segítői aPiatra Neamț-i Costel Ilie és a maros-vásárhelyi Lucian Popa lesznek. Ilie egykoron évekig a Ceahlăul PiatraNeamți együttesének volt a játékosa,majd utoljára az Atletico Vaslui csapatátedzte, míg Lucian Popa többek közt ahelyi Metalotehnica, Elektromures, megaz AS Armata játékosa is volt, de edztetöbbek közt az AS Armata ifjúsági együt-tesét és a FC Junior csapatát is. Alexával együtt a klub leigazolta Ro-meo Surdut is a moldáv Milsami Orheicsapatától. A 32 éves brassói születésűlabdarúgó bevethető a középpályán éscsatár pozícióban is. Surdu brassóbankezdett el futballozni, később megfor-dult a Kolozsvári CFR-nél is. Szerdán délután már bizonyíthatAlexa a Medgyesi Gaz Metan otthoná-ban, ott ahol pályára lép az ASA a Liga-kupa nyolcaddöntőjében lapzártánkután 18.30 perckor. 

Új otthonban a Helios dartsklub 

A minap a marosvásárhelyi Cuza
Voda utca 36. szám alatti épü-
letbe költözött a helyi Helios
dartsklub, az ingatlant Holbach
István, a klub egyik sportolója
ajánlotta fel.  A négyszobás helyiségben töb-bek közt 12 pályás darts sávot ala-kítottak ki, amely edzésekre, háziversenyekre, akár országos méretűrendezvényekre is alkalmas. A ki-váló minőségű kellékeket az egye-sület szponzorai biztosították, deelőkelő helyet kaptak a klub ver-senyzői által nyert serlegek is.Az avatón jelen volt többek köztKádár László sporttanár, a Heliosklub elnöke, továbbá neje, a sport-tanárnő Éva, aki a klub női ver-

senyzője, mellettük Darabont And-rás, a klub alelnöke, Holbach István,az egyesület egyik versenyzője –aki a székház és az edzőterem tu-lajdonosa – , továbbá a maros-szentgyörgyi Top Electro vállalatnémet tulajdonosa, Jens Weingärt-ner is, valamint Hajdú Csaba, ahelyi Studio vendéglő tulajdonosa.Utóbbi ketten a klub anyagi támo-gatóiként vettek részt az esemé-nyen.  Kádár László fontosnak tartja,hogy a klub székhelyén edzeni ésversenyezni egyaránt lehet, hiszena központi ingatlanba könnyebbeneljuthatnak a dartsozni vágyó fia-talok, sőt több dartsozni vágyószemély is beiratkozhat a Helios

egyesületbe. Darabont András, a klub alel-nöke reméli, hogy egy ilyen modernberuházás felkelti a fiatalok ér-deklődését a sportág iránt. Holbach István, a klub verseny-zője, ugyanakkor az ingatlan főberuházója lapunknak elmondta,hogy szeretne idővel dartsiskolátis szervezni, ahova a fiatal, tehet-séges gyerekeket a tanintézmé-nyekből toboroznák. Holbachugyanakkor megjegyezte, hogy aMaros megyei darts végre sajáthelyiséggel rendelkezik. Az új edzőteremben rövidesenegy területi dartsversenyre kerülsor, amiről egy későbbi anyagbantudósítunk. (C.F.A.)
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\ 12. \ |  KÁVÉ MELLÉ |
Hol vagytok férfiak? Veszélyben a teremtés koronája! 
Hová tűntek a férfiak? Azaz a szeretni képes és a sze-
relemtől nem félő férfiak, akik kitárják az ajtót a höl-
gyek előtt, akik virággal, csokival, szép szavakkal
kedveskednek, akik örökre szóló ígéreteket tesznek,
amit persze be is tartanak? Az utóbbi évtizedekben
rengeteg kutatás, könyv, film készült a nők megválto-
zott társadalmi szerepköréről, viszont annál keve-
sebb a férfiakéról, pedig az ő életük is hatalmas
változásokon ment keresztül. 

Örökös körforgásbanA világ megváltozott, aho-gyan az emberek is. Felol-dódtak a stabil társadalmielvárások, már nem csak aférfiak dolga eltartani a csa-ládot, már nem csak ők ke-rülnek vezető pozícióba, ésmár nem csak a nők vezetika háztartást, nevelik a gyer-mekeket. Akkor mi az a ka-pocs, ami mégis egymásmellett tart férfit és nőt?Az örök szerelem ígérete?A közös célok, család, gyerekgondolata? Mindez szép és jó, a bajott kezdődik, hogy a gya-korlat más tendenciát mu-tat, mivel a házasságok kö-zel fele felbomlik, a gyere-kek számától függetlenül.Az erkölcsi, vallási meg-győződés erősebb láncolat-nak bizonyul, feltéve persze,hogy igazi, mélyen átélt hitettakar, mivel a tönkrementházasságok jelentős hánya-da is valamilyen egyháziszertartás keretén belül zaj-lott.
A férfi és annak szerepköreHa mindenáron be akar-juk határolni a férfiasságfogalmát, leginkább úgy ír-ható le, hogy egy életen át

tartó fejlődés. Egy érett férfimellett érzi először úgy azember lánya, hogy az életszép és jó.
Biztonságos játszmaÁdám, merre jársz? Teszifel sok nő a képletes kérdést,a választ viszont sokszor ho-mály fedi. A szerelmet azutóbbi években egyre keve-sebb férfi vállalja fel, helyetteinkább rövid kalandokba bo-csátkoznak. A szerelem ha-talmas kockázattal jár, hiszenbármikor megsebezhetnek,mivel gondolkodás nélkülodaadom magam valakinek,a testem és a lelkem egya-ránt. Catherine Blanc pszi-chológus és terapeuta arrólírt, hogy a férfiak úgy érzik,nagyon rosszul járnak, hakiszabadítják magukból a„vadállatot”. Elbizonytalanodtak, amitöbb évszázadon keresztüla férficsábítás fő eszközénekbizonyult, az ma már sokszorfélreérthető és az uralkodásiránti igénynek tűnhet, amia nők körében sok esetbenfelháborodást vált ki. Az erő-sebbik nem csak kapkodjaa fejét, hogy akkor most mittegyen, hogyan viselkedjen,hogyan öltözködjön, hogyaz elfogadható legyen.

A Király, a Harcos, 
a Pap és a SzerelmesÉljünk bárhol, bármikorvalójában 4 féle típus isme-retes mióta világ a világ: aKirály, a Harcos, a Pap és aSzerelmes karakterjegyekmegtestesítői. Persze egykiegyensúlyozott, egészsé-ges önbizalommal rendel-kező férfi esetében nem kér-dés, hogy mind a négy típusott motoszkál, hol gyengéb-ben, hol erősebben. A nagy filozófusok sokáighirdették stabil meggyőző-déssel, hogy a férfiaknakmegingathatatlan dominan-ciájuk van. Arthur Schopenhauer akövetkezőképpen fogalmaz-ta meg: „A férfi a nőtől csu-pán egyet kíván, a nő ezzelszemben a férfitól mindent.Kitalálták tehát, hogy a nőazt az egyet csupán akkoradja meg, ha cserébe a fér-fitól mindent leköthet ma-gának. Ezt a ravasz mód-szert nevezik házasságnak”.A filozófus úgy vélte, ha a

férfi csupán mentális alaponfontolná meg a házasságot,akkor nemhogy nem háza-sodna meg, hanem néhánykaland után „köddé is vál-na”.
Egyéni karakterekA férfiasság egészen apolgárosodásig 3 karakterköré épült: a harcos, akimegvédi a családját, a pap,a szellemi értékek képvise-lője, és a gazdálkodó, aki atermeléshez kötődik. Az ipa-ri forradalom után ez a képelhalványult, és megjelentaz úgynevezett dendi. A dendizmus eleinte akülsőségek köré épült, idő-vel pedig életfilozófiává nőt-te ki magát. Olyan férfiak,akik előkelő felsőbbséggelzárkóztak el a „tucattól”,akik kifinomult és ízléseskarakterré formálódtak. Ko-runk egyik jól ismert angolszínésze, Hugh Grant ka-raktere is teljes mértékbenerre épült.A koedukált nevelésnek,

vagyis a különböző neműegyüttes nevelésnek kö-szönhetően ma már sajátkorosztályból választanaktársat a nők, majd kesereg-nek azon, hogy párjuk nemkész az elköteleződésre.Valószínűleg sok év ta-pasztalat és élmény kell ah-hoz, amíg a férfiak eljutnaka nagy igazsághoz „A nők
vigaszt nyújthatnak, amire
nélkülük nem lenne szükség.”(Don Herold)

Timár TímeaEzek a világ legdrágább ételei és italai
Közel 15 milliós víz, hat-
százezres pizza - egy on-
line lottócég, a Lottoland
állította össze azt a listát,
melyen a leginkább túl-
értékelt ételek és italok
szerepelnek a világ min-
den tájáról.A legdrágább üveg víz díjátaz Acqua Di Cristallo Tributoa Modigliani nyerte a kézzelkészített, 24 karátos arany-üvegnek köszönhetően,amelynek formáját az olaszművész, Amedeo ModiglianiClemente ihlette. 14 és félmillió forintért már kortyol-hatjuk is.Ha van felesleges egymillióforintja, a Fleurburger-re ke-resztelt hamburgert Las Ve-gasban kóstolhatja meg: azétel Wagyu marhát, libamá-jat, fekete szarvasgombát ésszarvasgombamártást tar-

talmaz, de a menüt még együveg Chateau Petrus vörös-borral is megfejelik.A New York-i AlgonquinHotelben a Martini rende-lésre egy gyémánt eljegyzésigyűrűvel érkezik – nagyonidőtakarékos, és főleg ro-mantikus dolog megkérni acsapost, hogy válassza ki agyűrűt. Az ital így körülbelül2 és fél millió forintba ke-rül.Ha hasonlóan szerényajándékokkal szeretné meg-lepni kedvesét, a LindethHowe Hotel Csokitojás desz-szertje is megfelelő választás,ugyanis 2,62 karátos csoko-ládégyémánt és rozéaranygyűrű van a belsejében –mindezt 8 és fél millió fo-rintért kínálja a hely.Mit nekünk a 150 forintosmeggyes rétes: a Westin Ho-

tel 250 ezer forintos desz-szertje is mélypontnak tűnik:a fánk tetején fehér szarvas-gombás krémsajt, rizlingzse-lé, goji bogyók és aranyle-velek vannak.Ha Máltán jár, ne hagyjaki a szarvasgombás arany-pizzát. A körülbelül 600.000forintos pizza csak októbertőlmájusig érhető el, ugyanisorganikus bivalymozzarel-lával készítik, 24 karátos ehe-tő aranylevél és fehér szar-vasgomba díszíti. A menüleírása szerint "ez nem csakegy pizza, ez annak a jele,hogy Isten azt mondja, mi-lyen nagy is ő".A recept egyszerűnek tű-nik: keverjük össze az összesdrága hozzávalót és ne tö-rődjünk vele, hogy milyeníze lesz a kész fogásnak.
Forrás: hvg.hu


