
Ismét kormányzati 
szerepre áhítoznak  A nyári uborkaszezon a fesztiválok és szabad-egyetemek ideje. Kis erdélyi magyar világunk-ban sokáig Tusványos volt az egyetlen hasonlónyári szabadegyetem és diáktábor, ahol a helyiautonomista erők és magyarországi barátaik– a Fidesz kulcsszerepet játszik a szervezésben– rendre aktuális nemzetpolitikai kérdésekettártak a közönség elé. Aztán a Jobbik megerő-södésével a nemzeti radikalizmus is fórumhozjutott a nyári táborokban, az Erdélyi MagyarIfjak által rendre közvetlenül Tusványos utánraidőzített rendezvényeken többnyire az elő-zőkhöz hasonló kérdésekre keresték a választ,de már radikálisabb szempontok szerint. Azidei EMI-tábor volt a tizenkettedik. 

3. old. // VÉLEMÉNY10. old. // SPORT

Ingyen wifi a buszokon.
Nyomkövető alkalmazás
egyelőre nem lesz Wifis internetelérést biztosíta Siletina- Helyi KözszállításiVállalat Társulás. A húsz,nemrégiben vásárolt Ivecotípusú járműveken elérhetőszolgáltatás augusztus 8-tól mű-ködik. Tatár Béla, a társulás vezetője elmondta,hogy a vállalatnak ez minimális költségetjelent. Az utasok a WIFI TRANSIL hálózatracsatlakozva internetezhetnek.

3. old. // TÁRSADALOM

„Románia mai címere szé-
kely jelképeket is tartalmaz”A székely közösség címerének alakulása annakmegjelenésétől addig, amíg a legnagyobb ro-mániai nemzeti kisebbségi közösség, a ma-gyarság autonómiaharcának jelképévé váltcímmel tartott gazdagon illusztrált előadást askóciai Glasgowban rendezett 32. NemzetköziGenealógiai és Heraldikai Kongresszuson dr.Szekeres Attila István.

5. old. // TÁRSADALOM

A Kultúrpalota vonzotta 
ide a gitárfesztivált„Nagyon sikeresként” jellemezte Beke IstvánFerenc az idén már 11. alkalommal megszer-vezett Harmonia Cordis Nemzetközi Gitárfesz-
tivált. A tavalyi eseményhez hasonlóan, mostis összesítésben 7 ezer személy vett részt, va-lamint idén ötvenezer eurós költségvetésbőlgazdálkodott a rendezvény.  Jövőre is lesz-egitárfesztivál és Vásárhelyen-e?

4. old. // KULTÚRA
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Puskás lábainál hever Erdély

Puskás, a leghíresebb magyar címmel nyílt kiállítás Kolozsváron annak az épület-
nek a földszintjén, amelynek belső udvara augusztus 21-ig a Rio de Janeiro-i öt-
karikás játékok zárónapjáig magyar olimpiai udvarként, azaz a közös szurkolás
helyszíneként működik, tekintettel arra, hogy az esemény ideje egybeesik a riói
olimpiai játékokkal. Helyszíni riportot olvashatnak.

Egy XIII. századi 
vár maradványai  A Fehér megyei Borberek a Maros jobb partján,Alvinccel szemközt, Gyulafehérvártól tizennégykilométerre délnyugatra található. A falutól másfélkilométerre északnyugatra állnak Zebernik váránakromjai.  Az 1966-1967-es években a vár területénvégzett ásatások alkalmával V. István király idejéből,származó pénzeket találtak, így a vár keletkezésea tatárjárás utáni évekre tehető…

6-7. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK
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KOS: Ezen a hét egy kicsit békésebb vizekreevezhet. Sokkal több nyugalomra és örömreszámíthat. Valaki, aki az utóbbi időkben egytávolabbi helyen él, újra felveszi önnel a kap-csolatot, ami nagyon sok örömet tartogat majdmindkettőjüknek. 
BIKA: A szerencse önre mosolyog ebben a pe-riódusban! Főképp abban az esetben, ha van-nak régebbről fennmaradt tervei, amelyek mégmegvalósításra vártak. Végre elérkezettnek lát-szik az idő, hogy most foglalkozzon velük.
IKREK: Ezen a héten egy kicsit túlterhelhetimagát, amennyiben minden felkérésre igentmond. A közúti forgalomban legyen fokozottfigyelemmel a közlekedésre, ez még a bicikli-zésre is érvényes.
RÁK: Ezen a héten ragyogóan állnak az égena csillagai! Valaki, aki nagyon kedves a szívé-nek felhívja telefonon, amitől még inkább fel-töltődik lelkileg. Anyagi vonatkozásban vanegy-két olyan dolog, amelyeknek a végére pon-tot szeretne már tenni.
OROSZLÁN: Ezen a héten egy kicsit felpörög-nek ön körül az események. Sok elintézni va-lója akad. Könnyedén azon kaphatja magát,hogy mindent megtett érte, amit csak tudott,de önmagára nem gondolt.
SZŰZ: Ez a hét kedvező lesz élete több terü-lete szempontjából is! Sikerül egy régóta hú-zódó ügy végére járnia. Már itt az idő, hogyfellélegezzen. Ha több pénzt szeretne, próbáljameg magában konkretizálni az elképzeléseit!
MÉRLEG: Ez a hét igazán jónak ígérkezik azanyagiakat és tervei kivitelezését tekintve. Ta-lálkozhat egy régi jó barátjával is. Kiváló for-mában van ebben az időszakban. Egy fontosügye kivitelezésében számíthat a barátai se-gítségére. 
SKORPIÓ: Szellemi teljesítménye, elképzelé-sei szinte szárnyalnak ezen a héten. Merészebbis lehetne egy kicsit. Amennyiben nagyobb ki-adást fontolgat ezekre a napokra, alaposanfontolja meg a pénzügyeit érintő döntéseit!
NYILAS: Egy kicsit több figyelmet kellenemostanság szentelnie a pénzügyeire! Hosszútávú terveket dolgozhat ki, ezeknek máramúgy is itt az ideje, hogy elindítsa őket a gya-korlatban.
BAK: Most csak az önnek előnyös ajánlatokramondhat igent. Ez hosszútávon kedvező ha-tással lesz az egzisztenciájára. Több lehetőségis felkínálkozik ebben az időszakban arra, hogyélete minőségén javítson.
VÍZÖNTŐ: Ezen a héten kerülnie kell roko-naival a nemkívánatos beszélgetéseket, elége-detlenségének a kinyilvánítását, mert könnyenkirobbanhat egy váratlan és komoly vita. 
HALAK: Amennyiben lényeges változásokattervez az életében, még nem látszik elérke-zettnek az idő a cselekvésre! Egy kicsit mégvárnia kell, addig is, finomítson tervei részle-tein.
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Nyáresti 
orgonahangversenyekA Nyáresti orgonahang-versenyek keretében augusz-tus 18-án, csütörtökön este7 órakor Molnár Tünde or-gonaművész a Kultúrpalotanagytermében lép fel. Mű-soron: Bach-, Szabó Csaba-,M. Reger-, Messiaen-művek.
Vártemplomi koncertet
ad a CantemusA marosvásárhelyi Vár-templomban lép fel augusz-tus 21-én, vasárnap a Can-temus kórus. 1990-ben ala-pították, az eredetileg száztaggal rendelkező kórus Bir-talan József zeneszerző, kar-mester vezetésével közel egyévtizeden át itthon és Euró-pa- szerte kirobbanó sikerrelkoncertezett. Tíz év alatttöbb mint száz művet tanultmeg és adott elő a közönségnagy örömére. Tagjai közültöbben külföldön telepedtekle, legutóbbi fellépésük ötévvel ezelőtt, 2011-ben volt.A nagyközönség augusztus21-én a marosvásárhelyi Vár-templomban a 11 órai is-tentiszteletet követően lát-hatja és hallhatja a Cante-must.
A Kastélypark művész -
telep zárókiállításaAugusztus 19-én, pénte-ken a 18 órakor nyíló kiállí-tással zárul az augusztus 7–20. közötti a gernyeszegi Te-leki-kastélyban zajló Kas-télypark művésztelep. A má-sodik alkalommal megszer-vezett kortárs művészeti al-kotótáborban részt vettek

Benkő Lilla, Horváth M. Zol-tán, Herczeg László, Pincze-helyi Sándor, Knyihár Ama-rilla, Őry Annamária ma-gyarországi, Zoltán Béla, Da-bóczy Géza, Szabó Annamá-ria és Pokorny Attila romá-niai, valamint Josef Wurmosztrák művészek. A meg-hívott művészettörténészMuladi Brigitta volt. A tá-borban készült munkákat akastély udvarán és helyisé-geiben állítják ki.
Közvetlen 
értékesítésA Fókusz Öko Központ Li-liom utca 22. szám alattiszékhelyén augusztus 18-án,csütörtökön újra megszer-vezi a közvetlen értékesítésiakciót, ahol továbbra is amegszokott termékek közülválogathatnak az érdeklődők.Lesznek sajt- és méztermé-kek, bodza-, feketeribizli- ésfenyőrügyszörpök, valamintkülönböző lekvárok.
Vásár a Petrynél isA Petry Látványműhely ésMúzeum udvarán ismét meg-szervezésre kerül a LocalFarmers’ Market rendezvény.Augusztus 19-én, pénteken8 és 19 óra között várják azérdeklődőket. A vásár bő fel-hozatalt kínál a különbözőhagyományos és helyi ter-mékekből, úgymint: húster-mékek, tejtermékek, sajtok,méz, lekvárok, szörpök, gyü-mölcslevek, borok, pálinka,zöldség, gyümölcs, teák, kéz-művesfagylalt, valamint kéz-művestermékek (házi készí-tésű kencék, szappanok, tás-

kák, pénztárcák, ékszerekstb.).
Szent István-nap 
a Színház térenAz EMNT Maros megyeiszervezete idén is a Színháztéren szervezi meg a SzentIstván-napi ünnepséget. Azaugusztus 20-án, szombaton19 órakor kezdődő rendez-vényre kedvezőtlen időjárásesetén a Kultúrpalotába vár-ják az ünneplő közösséget.A köszöntőbeszédeken kívüllesz ünnepi műsor és a márhagyományossá vált kenyér-szentelés sem marad el. Azesemény keretében HunyadiLászló Szent István-szobrát,valamint a Szabó Albert ama-tőr képzőművész által ké-szített Szent Koronát és akoronázási ékszereket is ki-állítják. A rendezvényt meg-tiszteli jelenlétével Magyar-ország csíkszeredai főkon-zulátusának képviselete is.Mindenkit szeretettel vár-nak.
Louder – hangosabbanEzzel a címmel nyílt kép-zőművészeti kiállítás a ma-rosvásárhelyi K’Arte Egye-sület George Enescu utca 2.szám alatti termében. A me-gyei tanács és a polgármes-teri hivatal által támogatottfestészeti tárlat kiállítói: Ken-telki Gábor, Siklódi Fruzsinaés Vajda Boróka, a maros-vásárhelyi Művészeti Líceumtizenegyedik osztályt végzettképzőművész szakos diákjai,Cabuz Annamária tanítvá-nyai. A kiállítás augusztusbandélelőttönként látogatható.
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A nyári uborkaszezona fesztiválok és szabad-egyetemek ideje. Így van,s még azt sem mond -hatjuk, rosszul van ezígy. Mert megvan min-dennek az ideje, akár-csak a szalmakalapnak.Kis erdélyi magyar vilá-gunkban sokáig Tusvá-nyos volt az egyetlen ha-sonló nyári szabadegyetem és diáktábor, ahol a helyiautonomista erők és magyarországi barátaik – a Fideszkulcsszerepet játszik a szervezésben – rendre aktuálisnemzetpolitikai kérdéseket tártak a közönség elé. Aztána Jobbik megerősödésével a nemzeti radikalizmus isfórumhoz jutott a nyári táborokban, az Erdélyi MagyarIfjak által rendre közvetlenül Tusványos utánra időzítettrendezvényeken többnyire az előzőkhöz hasonló kér-désekre keresték a választ, de már radikálisabb szem-pontok szerint. Az idei EMI-tábor volt a tizenkettedik.Aztán az RMDSZ is megcsinálta a maga nyári táborát,az idén harmadik ízben megtartott SIC Feszten, a szo-kásos aktuális politikai kérdések megtárgyalása mellett,a „szövetségi” ifjak eligazítása folyt. Hogy milyen ered-ménnyel, az rövidesen kiderül...    Figyelemmel követve az idei táborokról szóló be-számolókat, azt kell mondanom, egyiken sem hallottunkfalrengető dolgokat, olyant semmiképpen sem, mintmondjuk anno Orbán Viktor előadása az unortodoxgazdaságpolitikáról, vagy netán a Tőkés László általtett, Magyarországnak  az erdélyi magyarok fölé kiter-jesztendő védhatalmi státusáról szólót. Igaz, idén Tőkésmegismételte az indítványt, de talán csak azért, hogyezáltal lehetőséget adjon a román médiának a helyesfordításra. Merthogy tavaly protektorátusként műfer-dítették románra a védhatalmi státus kifejezést. Ami aromán fél részéről megnyilvánuló súlyos történelmiismerethiányról és egyben sunyi hamisítási szándékrólis tanúskodik. Az EMI-táborban az erdélyi magyarpártok – Magyar Polgári Párt, Erdélyi Magyar Néppárt– elnökei az autonómia esélyeit és az összefogás téma-körét járták körül. Hogy mennyire számít az ő vélemé-nyük a szövetségi pártvezérek előtt, azt nem nehéz ki-találni. A SIC Feszten elhangzottakból – amellett, hogyvolt, aki kijelentette, az RMDSZ-es parlamenti képviseletfele-fele arányban megújul, továbbá hiteles és hozzáértőpolitikusokra van szükség – talán annak bejelentéseemelhető ki, hogy a „szövetség” újra kormányzati sze-repre áhítozik. Ami a korábbiak ismeretében egyáltalánnem hat meglepetésként. Tehát ott vagyunk, ahol korábban már többször:azért kell a lehetőleg számszerűleg is erős parlamentijelenlét, hogy az által elérhetővé váljék a kormányzásbanvaló részvétel. Ami egyebekben való részvétel lehető-ségével is jár, s tán sokak szerint ez a fontosabb... Ezt alehetőséget azonban nem adják ingyen, ezért rendszerintle kell mondani valamiről... Többnyire azokról a célokról,amelyek eléréséért a képünket viselőket a törvényho-zásba küldjük. Ekként megy ez már jó ideje...           

MONDOM A MAGUNKÉT

Szentgyörgyi László

Ismét kormányzati szerepre áhítoznak  

Ha már ingyen interne-tezési lehetőség van az újbuszokon – amely általábana Combinat buszmegálló ésaz Egyesülés negyed között,a 4-es számú autóbusz út-vonalán közlekedik –, adódika kérdés, hogy lehetőségvan-e olyan telefonos alkal-mazásra, amelyen a járatokmenetrendjét követhetjük.Tatár szerint a közeljövőbenerre a fejlesztésre nem kerülsor, hiszen nincs számító-gépesítve a rendszer. Amintmeglesz, a navigációs rend-szerrel felszerelt buszokatapplikáció segítségével lehetmajd követni. Közismert, hogy az utasokgyakran panaszkodnak a tö-megközlekedési eszközökállapotára, valamint a hét-

végenként ritkán közlekedőjárművekre. Tatár Béla sze-rint lehet, hogy a panasz jo-gos, de az utasok részérőlis mentalitásváltás szüksé-ges, mert az autóbuszok ál-lapotáért ők is felelősek: aletört karfákért, a megron-gált ülőhelyekért. „Össze semlehet hasonlítani egy német-országi, illetve egy itt for-galomban lévő húszéves jár-mű állapotát” – fakadt ki atársulás vezetője.
Történeti áttekintésAmint azt a Siletina románnyelvű honlapjáról megtud-juk, Marosvásárhelyen 1949.május 1-je óta működik tö-megszállítás, amelynek el-indítását abban az időben

helyi vállalkozók kezdemé-nyezték, és eredetileg az volta céljuk, hogy saját erőbőloldják meg azt, ne kelljenimportjárműveket üzembehelyezni. Mivel ez végül nemsikerült, 1948-ban a brăilaiszovjet áruk parkjából tíz,teherszállító autókból bu-szokká átalakított járművetvásároltak.  Egy évvel későbbtehát, május 1-jén háromvonalon, 14 kilométeren in-dult meg a tömegszállítás avárosban. Még ugyanabbanaz évben, december 1-jénegy újabb vonalat nyitottakmeg, ennek köszönhetőenpedig 15,8 kilométeren jár-tak már a város buszai. Azelső évben 810 ezer jegyetvásároltak, a buszok pedigösszesen 159 866 kilométerttettek meg. 1950-re már 13autóbusz járt a városban,amelyek 484 ezer kilométerttettek meg, 3 millió 440 ezerutast szállítottak, 1956-ban17 autóbusza volt a város-nak, míg 1960-ra már 13vonalon 40 autóbusz szol-gálta ki a marosvásárhelyiutazóközönséget. Jelenleg21 vonalon jár az 1992-benalapított Siletina Kft, a nyárimenetrend miatt 58 darabautóbusz van forgalomban,normál időszakban pedig70 gépjármű szállítja az uta-sokat. 
Pál Piroska

Ingyen wifi a buszokon
Nyomkövető alkalmazás 
egyelőre nem lesz
Wifis internetelérést biztosít a Siletina- Helyi Közszállítási Vállalat Társulás. A
húsz, nemrégiben vásárolt Iveco típusú járműveken elérhető szolgáltatás
augusztus 8-tól működik. Tatár Béla, a társulás vezetője elmondta, hogy a válla-
latnak ez minimális költséget jelent. Az utasok a WIFI TRANSIL hálózatra csatla-
kozva internetezhetnek.



\ 4. \ |  KULTÚRA |

| Központ hetilap | 2016 / 33. | augusztus 18 – 24. | |

Híres filmrendezők: Francis Veber
Ha izgalmas, fordulatos, tartalmas vígjátékot
akarunk látni, látogassunk csak el a francia
filmvilágba, és egész biztosan nem csalódunk.
Ha pedig az elejétől végig érdekes, intenzív filmél-
ményre vágyunk, hívjuk Francis Vebert segítségünkre.
A siker garantált!A francia rendező azon filmalkotók egyike, akik olyanhangulatot képesek teremteni a nézőkben, hogy azokvalósággal együtt élnek a szereplőkkel, a történettel. Aváratlan fordulatok, az intelligens párbeszédek, a provokatívszójátékok, valamint a kitűnő színészi teljesítményekteszik kivételessé ezeket a filmeket, amelyek üde színfoltotképeznek a manapság megszokott tucatfilmek között.  

A Dilisek vacsorája (Le diner de cons, 1998) fősze-replője, Pierre Brochant (Thierry Lhermitte) azzal fogla-latoskodik, hogy barátaival,  hetente egyszer meghívnakvacsorára egy dilist, akivel aztán kedvükre szórakozhatnak.Persze az ártatlan személy nem sejti, hogy ő a „hunyó”,és ez így megy hétről hétre. Mint ahogy hülyékben nincshiány, Brochant most is szerez egy dilist, azonban a szá-mításba hiba csúszik: derékzsábája miatt nem ér el a ba-rátokhoz. Mi több, ki van szolgáltatva az új baleknek,Francois Pignonnak (Jacques Villeret), aki ugyan rendkívülszolgálatkész, ám néhány órára felfordítja a beképzelt„intellektuell” életét. A történet csak bonyolódik, amikorBrochan felesége, Christine (Alexandra Vandernoot) el-viharzik otthonról, és azzal fenyegeti férjét, hogy elhagyja.Brochantnak szeretője is van Marlene (Catherine Frot)személyében, ezért nagy a bukás, amikor kiderül, hogyPignon a visszatérő és talán megbocsátani akaró feleségetlapátra teszi (összetévesztve őt Marlene-nel). A helyzet„fokozódik”, amikor egy adóellenőrt is bevonnak a játsz-mába, és világossá válik, hogy a Brochant lakásában levőértékes műtárgyak ellenőrzésre szorulnak. Közben afeleség balesetet szenved, hősünket pedig ugyanaz abalek próbálja megmenteni az újabb kudarctól, aki idő-közben rájött, hogy dilisek vacsorájára hívták. Brochantszámára egy életre jó tanulság volt, hogy ne nézzen lemásokat... 
Az Addig jár a korsó... (Le placard, 2001) egy vállalatkönyvelőjének zűrös életét és „rémálmait” mutatja be.Francois Pignont (Daniel Auteuil) felesége elhagyta,tizenöt éves fia pedig megveti, unalmas alaknak tartja.Ez még nem is elég, a vállalatnál kiszűrődik, hogy me-neszteni akarják. Hősünknek ez már sok, nem bírja cér-nával. Garzonlakásából kiugorva próbál öngyilkos lenni.Szomszédja, Belon (Michel Aumont) észreveszi, és lebeszéliszándékáról.  Azt tanácsolja, inkább okosan, megfontoltancselekedjen. Pignon szomszédja segítségével ellentámadástindít: egy montírozott képet küld a cég titkárságára,amelyen mindenki tudtára adja, hogy meleg. A hír futó-tűzként terjed, a vezetők pedig nem merik kirúgni ajogokra hivatkozva. Napjai teljesen megváltoznak. Egészenfura kapcsolatba bonyolódik a bunkó személyzeti főnökkel,Santinival (Gerard Depardieu), aki előzőleg ki akartarúgni a cégtől. Később egy melegfelvonuláson vesz részt,valóságos jelkép válik belőle. Élete nem veszélytelen,tömbháza parkolójában meg is verik. Fia ismét látogatnikezdi, hősként néz rá. Bár Francois nem így akarta, ésegyáltalán nem büszke magára, munkahelyén mindenrendbe jön, kivívja kollégái tiszteletét. A rendező rendkívülileleménnyel vezényli vissza Pignont az önbizalom mezejére,a végére Francois-ból magabiztos nyertes lesz.
A Pofa be! (Tai-toi!, 2003) igazi csemege azoknak,akik kedvelik Gerard Depardieu és Jean Reno játékát.Quentin (Depardieu) egy pitiáner bűnöző, kissé retardált.Hatalmas fizikai ereje ellenére alapjában véve jóindulatú.Egyetlen hibája, hogy szakadatlanul beszél, és ezzelrendre kikészíti cellatársait. Áthelyezik egy mentális in-tézetbe, ahol Ruby (Jean Reno) lesz a társa. Ruby szögesellentéte Quentinnek: ő napokig egy szót sem szól.Látszólag lehetetlen a párbeszéd közöttük, azonban asors úgy hozza, hogy együtt szöknek majd el a diliházból,ez pedig egymásra utaltságot, a végén pedig barátságoteredményez. A film báját a két nagy színész parádés ala-kítása garantálja.

Demeter Attila

Harmonia CordisA Kultúrpalota vonzotta ide a gitárfesztivált

Az erdélyi magyar irodalom úttörőnaplója

Az esemény augusztus 10-15-e közöttzajlott, a főszervező elmondása szerintminden este a Kultúrpalotában majdnemteltházas koncertek voltak, illetőleg a hétfőisztármeghívott, a Romániában előszörkoncertező Tommy Emmanuel produkcióját– a koncert előtti zuhogó eső ellenére –közel négyezer ember nézte végig. „A dél-előtt zajló kurzusokon ötven személy vettrészt, a meghívottak tíz különböző ország-ból érkeztek, akik a fesztiválon játsztak éstanítottak egyaránt. Ami a résztvevőketilleti, a fesztivál hat napja alatt hozzáve-tőlegesen 7 ezer személy fordult meg akülönböző helyszíneken, ehhez még hoz-záadódik azon személyek száma, akik in-terneten, élő közvetítésben követték fi-gyelemmel a produkciókat. Nagy hangsúlytfektetünk arra, hogy a fiatalok is jelen le-gyenek az eseményen – fellépőként, illetvehallgatókként –, hiszen nagyon fontos akövetkező generáció, és örömmel tapasz-taltam, hogy sok fiatal, új arcot láttam aközönség soraiban” – mondta el Beke.
„Vásárhely legkomolyabb 
kulturális rendezvénye”Kérdésünkre azt is elmondta a szervező,hogy nézőtéren lévő személyektől csakpozitív visszajelzéseket kaptak, de a kur-zusokra érkező személyek, akik főként atanárokért jöttek, nagyon meg voltak elé-gedve. „Akik pedig a koncertekre ültek be,azok is szuperlatívuszokban beszéltek az

eseményről. Többüktől is azt hallottam,hogy ez Vásárhely legkomolyabb kulturálisrendezvénye. Ez valahogy így is van, mertközismert, hogy Kelet-Európa egyik leg-kiemelkedőbb ilyen jellegű rendezvényea Harmonia Cordis. Ehhez hasonló méretűés műfajú rendezvény csak Belgrádbanvan” – ismertette Beke.
A Kultúrpalota miatt 
döntött Vásárhely mellettLapunk kérdésére, hogy miért esett aválasztása Vásárhelyre helyszínként, Bekeazt válaszolta, hogy döntését a Kultúrpalotabefolyásolta. „Székelyudvarhelyről szár-mazom, Kolozsváron élek, de már a kez-detek kezdetén Marosvásárhelyen képzel-tem el a fesztivált, mert a Kultúrpalota tö-kéletes helyszínként szolgál. Tizenegy évvelezelőtt kis rendezvényként indult a kez-deményezés, mikor elsőéves doktoran-duszként itteni és külföldi tanáraimat hív-tam el oktatni és előadni, aztán fokozatosannőtte ki magát” – mesélte. Azt is hozzátette:bár a fesztivál megszervezése – a díjtalanbelépés szavatolása miatt – nagyban függpályázati pénzektől, támogatóktól, Bekeszámára nem kérdés, hogy jövőre is meg-szervezze-e Vásárhelyen a világszínvonalúeseményt. Mint mondja, ekkora siker utánbutaság lenne abbahagyni. 

Pál Piroska

„Nagyon sikeresként” jellemezte Beke István Ferenc az idén már 11. alkalommal
megszervezett Harmonia Cordis Nemzetközi Gitárfesztivált. A tavalyi eseményhez
hasonlóan, most is összesítésben 7 ezer személy vett részt a rendezvényeken,,
valamint idén ötvenezer eurós költségvetésből gazdálkodott a fesztivál.  Hogy
jövőre is lesz-e gitárfesztivál és Vásárhelyen-e? Beke számára nem is kérdés… 

Kozma Katinka: Csalódások könyveAz erdélyi magyar iroda-lom a XIX. század másodikfeléből nem sok lánynaplóttud felmutatni, hiszen a nap-lóírás akkor még a férfiaktáborában volt trendi. Az őkörükben volt szokás, hogypapírra vessék mindazt, amitörtént velük, műveltségiszintjükhöz illően boncol-gassák azt. Ezért is olyankülönleges ez a napló, amelya Kovászna megyei Kézdi-szentléleken született Koz-ma Katinka írását tartal-mazza, 1863 decembere és1865 áprilisa között.A hősnő egy tizenöt-ti-zenhat éves fiatal lány, akiérzelmi világát hatalmasőszinteséggel tárja fel. Ka-tinka vidéken él családjával,és mivel állandóan gyötriaz unalom, rengeteget olvas.Az akkori körülményekhezképest kicsit sem érdekli apolitika, még csak említéstsem tesz róla, mivel őt azirodalom tartja lázban, az

írók közé vágyakozik.Irigykedve szemléli azo-kat, akiknek sikerült kitör-niük a falusi élet monoto-nitásából, mert szerinte iz-galmas élet csak arra vár,aki Pesten vagy Velencébenél. A társasági életet ugyanszívesen taglalja, ami a ven-dégvárást, a látogatásokata szomszéd birtokosnál ésa családi összejöveteleketfoglalja magába, mégis egyrésze folyton máshová vá-gyakozik, mintha Erdély

szűkös lenne számára.Ez a lány hivatásos csa-lódó, feltörő érzelmei állan-dóan mozgásban tartják, olymagasra állítja mércéjét,hogy szinte senki és semminem elég jó neki, kivéveimádott barátnőjét, Irmát,akivel életre szóló barátsá-got kötött, amikor egy pestinevelőintézet hallgatója volt.A barátnőjével való levele-zés jelenti számára a jobbés szebb világot, ezért ha aválasz késik, vagy nem ér-kezik meg, akkor menet-rendszerűen bekövetkezika véget nem érő csalódás. Katinka írásának stílusá-ból kivehető az éppen ak-tuális pesti folyóiratok ésregények modora, egyéni-sége mégsem vész el. Ami-kor írni kezd, olyannyira el-ragadja a szenvedély, hogyminket, olvasókat is képesolyan világba elkalauzolni,ahol önarcképünk rejtettoldala tárul elénk. (T. T.)
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A székely közösség címerének alakulása annak megjelenésétől addig, amíg a leg-
nagyobb romániai nemzeti kisebbségi közösség, a magyarság autonómiaharcának
jelképévé vált címmel tartott gazdagon illusztrált előadást a skóciai Glasgowban
rendezett 32. Nemzetközi Genealógiai és Heraldikai Kongresszuson dr. Szekeres
Attila István. marosvásárhelyi származású, Sepsiszentgyörgyön élő heraldikus,
az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnöke augusztus 11-én. 

„Románia mai címere székely jelképeket is tartalmaz” 

Romániában 
napjainkban is üldözik
a székely jelképeketA nemzetközi kongresz-szuson való részvétel céljaa címertani hagyományok-ban gazdag országok kép-viselőivel megismertetni aszékely címertant, ugyan-akkor rávilágítani az erdélyimagyarság jelen helyzetére,amikor Romániában nap-jainkban is üldözik a székelyjelképeket.A mintegy másfélszázszakember jelenlétében zaj-ló, ötven előadást tartalma-zó kongresszuson a glas-gow-i Trades Hall díszter-mében az egyetlen magyarrésztvevő, Szekeres AttilaIstván a rendelkezésére bo-csátott háromnegyed óránát mutatta be a székely jel-képek alakulását a kezde-tektől napjainkig, amikor aromániai magyar közösségaz őt megillető jogokért valóharcban mind gyakrabbanlobogtatja az egyre nagyobbszámban megjelenő székelyzászlókat. Az előadás elis-merést aratott a közönségkörében, a szakemberekhozzászólásaikban a maiszékely zászló ugyanazonhibáit kifogásolták, amit azegyesület elnöke többszörhangoztatott: a székely cí-merben és zászlóban nemcsillagnak, hanem napnakkellene lennie, ha már csil-lagot ábrázoltak, annak nemkét sarkon kellene állnia,hanem nyolc sugarával azégtájak felé mutatnia, és aztmeg semmiképpen nem ér-tették, a hold miért kerültkissé alább, mint a „csúnya”(ugly) csillag. Előadás köz-ben Szekeres Attila Istvánelővette az általa a kong-resszusra hozott, helyesnektartott székely zászlót, ésbemutatta azt.A marosvásárhelyi szü-letésű heraldikust arra kér-tük, ismertesse olvasóinkkalis előadásának rövid tartal-mát.- A heraldikai szakiroda-lom régi és új székely cí-merről tesz említést. Az el-sőt úgy határozzák meg,mint kék mezőben medve-főt, szívet és koronát átszúrókardot tartó, könyökben haj-lított, jobbra fordult pán-

célos kart. Utóbbi sokkalegyszerűbb, kék mezőbenjobbról naparc, balról nö-vekvő holdsarló. Emez né-hol megszemélyesített, más-hol nem.A régi székely címert lát-hatjuk a bögözi reformátustemplom szentélyénekegyik gyámkövén, a székely-derzsi unitárius templom-vár szentélyének gyámkö-vén, a székelydályai refor-mátus templom szentély-boltozatán festve és a Csík-csobotfalván épült csíksom-lyói Szent Péter és Pál plé-bániatemplom egyik szár-nyas oltárának predelláján,valamint egy 1601-es zász-lóábrázoláson is.A csíkcsobotfalvi és szé-kelydályai régi székely cí-merben, valamint a gyalog-sági zászlón megjelenik acsillag és a holdsarló mintmellék címerkép. Ez márátmenetet jelent a székelyszimbólumok között.Holdsarlót és csillagotábrázoló címert találunk aGöröcsfalván épült csíkrá-kosi plébániatemplombanés a csíkszentmihályi rómaikatolikus templomban is.Az elsőben egy zárókövön,a másikban gyámkövön, va-lamint csonkított formábana sepsiszentgyörgyi vár-templom szentélyénekegyik gyámkövén (itt csu-pán a holdsarló maradtmeg).A nap és a hold fokoza-tosan épült be a hivataloscímerekbe a fejedelemségkorában. 1580-tól BáthoriKristóf vajdával kezdődőena fejedelmek családi címe-rük mellett az erdélyi ren-dek jelképeit is beiktattákcímereikbe. Ezek megjelen-tek címeres pecsétjeiken,pénzérméiken.
„A székelységnek légyen
egy fél hold és nap”A „székely nemzet pe-csétjéről” Barcsay Ákos fe-jedelemsége idején, az1659. május 24–június 15-e között Szászsebesen tar-tott országgyűlésen hatá-roztak. A III. cikkely ren-delkezik a pecsétekről: „bi-zonyos négy pecsétek met-szessenek az országnaknégy nagyobb rendei sze-

rént, az erdélyi vármegyéké,a másik, a székelységé aharmadik, a szász natióé, anegyedik az Erdélyhez in-corporáltatott Magyaror-szág részéjé. (…) A pecsétekilyenek legyenek: az erdélyivármegyéknek a pecsétremetszett insigniájok légyenegy fél sas, környül való írá-sa: Sigillum comitatuumTransylvaniae. A székely-ségnek légyen egy fél holdés nap, környülvaló irása:Sigillum nationis Siculicae.A szászságé légyen hét kol-csos város, környül való irá-sa: Sigillum nationis Saxo-nicae. A Magyarország Er-délyhez incorporáltatott ré-széjé légyen négy folyóvizs a kettős kereszt, környűl-való irása: Sigillum partiumHungariae Transylvaniaeannexarum. (MagyarországErdélyhez csatolt részeinekpecsétje).Hivatalosan ekkor törvé-nyesítették a székely rendinemzet jelképeit: a napotés a holdsarlót.A napot és holdat mintszékely jelképpárost tartal-mazó Erdély címert szer-kesztették be az osztrák–magyar kiegyezés utáni Ma-gyar Királyság 1874-es,1896-os és 1915-ös címe-rébe. Ugyanúgy az első vi-lágháborút követően meg-nagyobbodott Románia1921-ben törvényesített,Keöpeczi Sebestyén Józsefáltal alkotott címerébe, ne-gyedik mezőként. A király-ságra utaló jegyektől meg-fosztva, 1992-ben ezt a cí-mert fogadta el a törvény-hozás Románia jelképeként.Ezáltal, közvetve bár, de Ro-mánia mai címere székelyjelképeket is tartalmaz.
A székely zászlót 
az állandósult 
használat hitelesítetteA romániai magyar kö-zösség autonómiaharcátzászlajára tűző SzékelyNemzeti Tanács 2004. ja-nuár 17-én, Sepsiszentgyör-gyön tartott közgyűlésénhatározott saját jelképeiről:címerről, zászlóról. A címerkék pajzsban két sarkán állónyolcágú arany csillag ésnövekvő ezüst holdsarló lát-ható. A zászló aranysávval

vízszintesen vágott fektetettkék téglalap, melynek felsősávjában az árboc felől, aheraldikai jobb oldalon egykét sarkán álló nyolcágúarany csillag és egy növekvőezüst holdsarló látható. Acímert a székely közösségcímeréből ihletődve, a zász-lót 17. század eleji székelyhadizászlók mintájára ter-vezte Kónya Ádám műve-lődéstörténész. Ezeket aszimbólumokat a 2009.szeptember 5-én Székely-udvarhelyen tartott Székely-földi Önkormányzati Nagy-gyűlés Székelyföld jelképe-ivé nyilvánította.A címert kevésbé, ám azászlót gyakran használják.A román hatalom üldözi aszékely jelképeket, a székelyzászló kitűzéséért bírságo-kat rónak ki az állam hiva-talnokai, ezért a Székely-földön, de egész Erdélybenis a többségében magyar-

lakta vidékeken egyre sza-porodnak a székely zászlók,ünnepeinken, történelmimegemlékezéseinken és fő-leg tiltakozó megmozdulá-sainkon egye gyakrabbanlehet zászlóerdőt látni.A székely zászlót az ál-landósult használat hitele-sítette, a jelkép a romániaimagyarság autonómiatö-rekvésének szimbólumávávált – hangzott el a rangostalálkozón. „A legrangosabb címer-tani rendezvényen, a Nem-zetközi Genealógiai és He-raldikai Kongresszuson tar-tottam előadást a székelyjelképekről Glasgowban. Eznem verseny, de első ízbenide eljutni, valami olyan ér-zés, mint amikor egy spor-toló kijut az olimpiára. Leg-alábbis én ezt éreztem” –zárta gondolatait SzekeresAttila István. 
Nemes Gyula 

Névjegy: Szekeres Attila István heraldikus, a történelem-
tudomány doktora, szerkesztő. 1965. augusztus 18-án született
Marosvásárhelyen. 1983-ban érettségizett a marosvásárhelyi
Bolyai Farkas Líceumban, majd 1989-ben elvégezte a Kolozsvári
Műegyetem gépészmérnöki szakát. 1995-ben a nagyváradi
Ady Endre Sajtókollégiumot végezte, 2002-ben közigazgatásból
diplomázott a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Sepsiszent-
györgyi Kihelyezett Tagozatán. 2008-ban Kolozsváron elvégezte
a Babeș–Bolyai Tudományegyetem történelem szakát, címer-
tanból államvizsgázott, 2013-ban címertanból doktorált a
Román Tudományos Akadémia Kolozsvári Történelemtudo-
mányi Intézetében.

2003-tól címertervező, 2005-től hites címergrafikus. Hit-
vallása: a múltat átmenteni a jövő címereibe. Közel 100 köz-
igazgatási címert és zászlót tervezett, adományként címert
tervezett egyházközségeknek, egyházmegyéknek.

Kitüntetései: Méray-díj (2000), Oltyán László-díj (2007),
a romániai Kulturális Érdemrend Lovagkeresztje (2011),
Magyar Érdemrend Tisztikeresztje (2014).

Kutatási területe: Erdély, különösképpen Székelyföld cí-
mertana.

A Nemzetközi Genealógiai és Heraldikai Kongresszusokat
kétévente szervezik meg, mindig máshol, főleg nyugati, gazdag
címertani hagyományokkal rendelkező országokban.

A kongresszusokra a szakma jeles, nemzetközi szinten
elismert képviselőinek előadásait sorolják be. A sorba igen
nehéz bekerülni, így óriási megtiszteltetésnek számít a ma-
rosvásárhelyi származású heraldikus előadásának meghívása. 

Fotó:  .
Stoyan

 Anton
ov
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A Fehér megyei Borberek a Maros jobb partján, Al-
vinccel szemközt, Gyulafehérvártól tizennégy kilomé-
terre délnyugatra található. A település neve a német
Burgbergből való. Először egy 1421-es másolatban
fennmaradt, 1248-ből származó oklevélben említik,
Burgberg néven. A „várhegy” jelentésű név Zebernik
várára utal. 1320-ban Burperg, 1421-ben már Borbe-
rek, 1508-ban Burchbereck, 1733-ban Vurper, majd
1750-ben Verper. A falutól másfél kilométerre észak-
nyugatra állnak Zebernik, más nevén Zebernyik várá-
nak romjai – ezen a héten erről írunk…

Amit Borberekről tudni kellSzász hospes lakossággaltelepült, akik 1248-ban azalvinciakkal együtt megkap-ták a Nagyszeben vidékénélők szabadságait Lőrincerdélyi vajdától. 1430-banAlvinccal együtt, „kettős vá-rosként” ugyan szabad ki-rályi városi rangot kapott,de a későbbiekben oppi-dumként említették. 1488-ban kilencvenkilenc hospescsaládfő lakta.1510-ben a szászokon kí-vül magyarok és délszlávokis éltek benne, volt Magyarés Szász utcája – utóbbi1658-ban is. Szapolyai János 1526-banRadu de la Afumați havas-elvi vajdának adományozta.A település sokat szenvedett

a Szapolyai és Ferdinándközötti harcokban. A századmásodik felében szász lakóivalószínűleg elhagyták, ma-gyar lakossága a reformátusvallás mellett állapodottmeg. A XVII. században amezővárosba sok nemesköltözött. 1658-ban a tatá-rok kirabolták. A Wikipedia említése sze-rint a XVIII. században ma-gyarok és románok lakták.Református egyháza 1766-ban hetvennyolc férfit éshetvenhét asszonyt szám-lált. 1784-ben a zavargá-soknak harmincnyolc helyikárosultja volt. 1848-ban aborbereki magyarok Alvinc-ra menekültek. Az 1880-asévekben Alvinchoz csatol-ták, és csak 1945 után váltismét külön településsé.

1701. február 26-án itthalt meg Alvinczi Péter ná-dori bíró.
A vár a rómaiak 
által emelt castrum
alapjaira épültZebernik várának marad-ványai a falu melletti Vár-hegyen találhatók. Az alvinci és borberekiszászok építették a XIII. szá-zadban, parasztvárként –vagyis háborús időkben idemenekült a két település la-kossága. Az észak-déli iránybanhosszan elnyúló, szabályta-lan alaprajzú vár egy itteniföldvár-, majd a rómaiak ál-tal emelt castrum alapjairaépült. Délkeleti sarkában egyciszterna, míg a keskenyebb,északi végében a vár kapu-tornyának és bejáratának anyomai láthatók. Kevés falmaradványa vana keleti oldalon, a nyugatifal mellett pedig kisebb-na-gyobb, ismeretlen rendel-tetésű helyiségek alapjaittárták fel.
A vár keletkezése 
a tatárjárás utáni 
évekre tehető!Az 1966-1967-es évek-ben a vár területén végzettásatások alkalmával V. Ist-ván király idejéből, vagyis

az 1270-1272-es évekbőlszármazó pénzeket találtak,így a vár keletkezése a ta-tárjárás utáni évekre tehető.A vár 1450-ben leégett. Bethlen Gábor az alvincihabánoknak adományozta,akik megerősítették. A XVII.század második felében adokumentumok többszörFelsővárnak nevezték – azalvinci Martinuzzi-kastély-hoz viszonyítva. 1723-ban még katonaságőrizte. 1728-ban leégett, ez-után elhagyták. A vár Ke-mény Zsigmond Gyulai Pálés Özvegy és leánya címűregényében is szerepel.
Zebernik váráról első 
ízben 1622-ben hallunk,amikor Bethlen Gábor fe-jedelem „…az országba ide-gen országokból nagy költ-séggel – írja Szalárdi – min-denféle jó mesterembere-ket… behozott vala… és azo-kat Alvincen, az Maros for-dulatjában, megtelepítvén,azhol az hegyek között igenmagas kőszikla tetőn, nagyerős helyen egy puszta váratis adván nekik, azt is idővelmegépítették, s alatt is azemlített helyen olly igennagy kiterjedt udvart…, mű-helyeket, lakóházakat… épít-vén…”.Ez időben tehát a vár ro-mos volt, és az új telepeseképítették újjá; az alvinciak-

kel együtt közösen bírták,és itt minden jobb családnaklegalább egy külön helyiségevolt, melyben veszély eseténvédelmet találtak. Kiss Gábor, az Erdélyi vá-rak, várkastélyok címűkönyvében ír arról, hogy avárnak ágyúja is volt, mertI. Apafi Mihály 1663-banúgy rendelkezett, hogy aZebernik vár birtokosaiKapi György két ágyúját,melyeket Déváról vittek oda,adják ki. 1723-ban a várbanmég darabontokat tartot-tak.
Egy leltár tanúsága 
és a vár pusztulásaA  néhai Bélpataki Jánosborbereki udvarházáhoztartozó javak 1694. évi lel-tára szerint: „…az megírt udvarháznakjobb alkalmatossága vagyonaz udvarház után való házis Zebernik várában, mely-nek szomszédja egyfelől VasMihály háza felé, másfelőla sikátor és az Ecsedi Péteruram háza. Melynek felsőés alsó házai, avagy pincéicsak sasfákban felrótt, ta-paszos boronafalakból va-lók, azok is már elavultanak,senyvedtenek, sorvadtanak,lyukadoztatnak, kivált azalsó részekben dőlésekre ismaghányatlottanak, minekokáért kívül és belől is tá-maszokkal gyámolíttatni ta-

Egy XIII. századi vár maradványai

A református templomromBorbereknek már 1317-ben volt temploma és egy1492. évi oklevélből azt is tudjuk, hogy Szent Leo-nárd volt a templom védőszentje. Középkori magyar-szász lakói a reformáció idejéna protestantizmus helvét ágát követték.A reformátusok 1590. körül alakítják ki egyház-községüket, nagy valószínűség szerint az alvinci val-lásváltoztatások hatására. Később a szászok elmagyarosodtak. Ezt a folyama-tot az is jelezte, hogy 1510-ben ellentétek léteztek aszászok, németek, magyarok és szlávok között.A Dél-Erdély közlése szerint a XII. századi, a góti-kus kor első erdélyi alkotásai közé tartozó templomama a Maros árterületén elhagyottan roskadozik.Szentélye szentélynégyszöggel csatlakozik a kereszt-boltozatos hajóhoz.  Hajójának gótikus ablakai mindkét oldalon kes-keny réssel nyílnak, mérmű nélküli trifóliumokkal.Belterületét az ablakok magasságáig feltöltötte iszap-pal és homokkal a Maros többször kiöntött árja.A XVI-XVII. században bővítették a templomot.Egykor erős várfal vette körül, de ebből ma márhárom méter várfal az iszap alatt van, a XX. századelső felében csak másfél méter látszott ki belőle. Védműveinek nyomai ma alig kivehetőek. A kapu-bástyának kapuívezete is csak fél magasságra emel-kedik ki a hordalékból.Tornya későbbi toldás. Kis harangja kisbetűs fel-irata mellett csonkán, 1475-re kiegészíthető dátumvolt. Ez a harang Vajasdra került, majd onnan vala-melyik Hunyad megyei református közösség kaptameg. Az Istenháza 1658-ban megszenvedte a tatárokostromát. 1964-ben Borberek temploma használaton kívü-livé lett.
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Prof. dr. Sümegi Pál tanszékvezető egyetemi tanár, 
geológus és régész kiegészítése az összeállításunkhoz:Ha a Maros torkolatától a for-rásvidéke, Marosfő felé haladunk,azaz Szegedtől igyekszünk Szé-kelyföld felé a Maros mentén, akkoregy fantasztikus túrában lesz ré-szünk. Ezen az úton mielőtt a kö-zépkori virágzó, szászok által ala-pított, Borberek és Alvinc ikervá-rosainak mára megmaradt közsé-geihez elérnénk, a Maros egy cso-dálatos túlfejlett S alakú kanyaru-latához érünk. Itt érdemes megállni és emlé-kezni a Báthory István erdélyi vaj-da, Kinizsi Pál temesi ispán vezettemagyarok, székely magyarok, er-délyi szászok, délvidéki szerbek,erdélyi és havasalföldi románokhadaira, akik együttes erővel, 1479.október 13-án, elpusztították azAlkenyér település melletti Ke-nyérmezőn az Erdélybe betörő,ott rablóhadjáratot szervező osz-mán hadsereget. Továbbhaladvaa Maros mentén a forrásvidék feléa Maros jobb partján érjük el Bor-berek települést, amelynek határ-ában a Várhegyen található egyhosszan elnyúló középkori vár, Ze-bernik vára. A vár jelenleg teljesen romos,mindössze néhány falmaradványlátható a felszínen, de a várbanmég az 1960-as években ásatáso-kat szerveztek és ciszternát, a várbejáratának tornyát, bejáratánaknyomait és több helyiséget is fel-tártak. Egyértelműen kiderült, hogy azalvinci és borbereki szászok mun-kája nyomán kialakított, majd ahabánok által a XVII. századbanfelújított és kibővített háborús me-

nedékvár egy római castrum ésegy középkori földvárra épült. Azásatás során V. István Árpád-házimagyar király 1270-1272 közöttveretett pénzei is előkerültek. Ezek a pénzek azt bizonyítják,hogy a vár kialakításának fő idő-szaka az Árpádkorban volt, és atatárjárást követő ország újra épí-téshez, a tatárok visszatérésérekészülő magyar politikai és katonaielit XIII. századi várépítési prog-ramjához kapcsolódott a borberekiZebernik vár kialakítása. V. István királyunk 1239-benszületett és 1272-ben hunyt el. IV.Béla királyunk és Laszkarisz Máriakirályné nyolc gyermeke közül Ővolt az elsőszülött fiú. 1246 és1257 között szlavón herceg, majderdélyi herceg (dux Transsilvanus),1258 és 1260 között stájer herceg,majd 1260-tól ismét erdélyi herceg,1262 végén az ifjabb királyi címet(iuinior rex) felvéve a keleti or-szágrész független uralkodója lett. Ezt a címét apja, az egész Kár-pát-medencét átfogó Magyar Ki-rályságot a tatárjárás után újraépítőIV. Béla ellenében fegyverrel ismegvédte, majd 1270-től az 1272-ben bekövetkezett haláláig egészMagyarország (totius Hungariae)királya volt. Több stájerországi, illetve bolgárhadjáratban bizonyította katonaitehetségét és folytatta apja, IV.Béla várépítési programját, a Ma-gyar Királyság belső területeinekés peremének várakkal történőmegerősítését és felkészülést a ta-tárok visszatérésére. Figyelembe véve, hogy V. István

királyunk pénzei kerültek elő aborbereki Zebernik várból, érde-mes közelebbről megismerkedniezekkel a pénzekkel. Tudnunk kell,hogy V. István ebben is folytattaapja, IV. Béla királyunk politikáját,azaz a II. Endre (András) királyáltal a „kamara haszna” címmelkialakított pénzrontást, az éven-ként bevont és kevesebb ezüstöttartalmazó pénz kibocsátását meg-szüntette. Ugyancsak megszűntette IV. Bélaés utóda V. István a salzburgi ér-seknek Friesach karinthiai város-ban vert pénzeinek, az ún. Friesachidenároknak (frisacenses) haszná-latát, amelyek korábban, II. Endre(András) alatt a Magyar Királyságminden részében, így Erdélybenis elterjedtek voltak. Ugyancsakmegszűntette IV. Béla és utóda, V.István a XII. századra és a XIII.század kezdetére jellemző érté-kingadozását a pénznek, és enneknyomán igen rendezett, és ellen-őrzött pénzverési gyakorlatra kö-vetkeztethetünk uralkodásuk alatt.Ugyanakkor a katolikus egyház ál-tal ostorozott, és II. Endre (András)királyunk alatt bevezetett pénzügyipolitikát, nevezetesen sóvám ésmás vámok, bányajövedék, pénz-váltás, pénzverés bérbeadását iz-maelitáknak (mohamedán vallá-súaknak) és hébereknek (zsidóvallásúaknak) nem szüntette megsem IV. Béla, sem utódja V. István. Ez egyértelműen megfigyelhetőV. István királyunk által veretettdénárokon (1. ábra) és obulusokon(2. ábra), ahol a honfoglaló ma-gyarokra jellemző szimbólumok

mellett bibliai jelképek is megje-lennek, valamint a héber ábécéegy- egy betűje. A bemutatott pél-dákon (ábrákon) az � = alef betű,amely a pénzverő héber (zsidó)mester nevének kezdőbetűje le-hetett. Az ábrák http://www.erem-tar.hupont.hu/58/arpadhazi-ural-kodok-penzei-iii oldalról származ-nak.

1. ábra V. István királyunk 1270-1271 dénárján megfigyelhető azuralkodó koronás feje, valamintkét madár között az א = alef betűa héber abc-ből

2. ábra V. István királyunk 1270-1271 obulusán megfigyelhető azuralkodó koronás feje, valamintkét madár között az א = alef betűa héber abc-ből
láltattanak. Nyílik itt az elsőpincére… párkányos félszerajtó… Ennek oldalán a ku-tya, ha igyekszik bebúhatik.Innet kijővén és a felső há-zakra menvén, azoknak tor-nácára szolgál egy elsorvadt,deszkázatlan fagrádics,melynek felső grádicsárólszolgál jobb kézre a filegó-riára járó, kétlépcsőjű fag-rádics…”.Miután a várat a XVIII.században a benne lévő őr-ség is elhagyta, gondozáshiányában fokozatosan el-pusztult.Napjainkban a sűrű bo-zótban csak itt-ott figyel-hetők meg falai, melyekegyes szakaszokon négyméter magasan állnak.Összeállította:

Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért
köszönet Keresztes Géza mű-
építész-műemlékvédelmi
szakmérnöknek.
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Új parkot kapott a marosvásárhelyi
Csodálatos Pagony óvoda!

A Csodálatos Pagony óvodába beiratott 90 gyerekmeglepetésekben részesült! A régi park új arculatotkapott! A régi padokat újakra cserélték, a hintákatpedig megjavították.  Mi több, a park gumiszőnyeggelis rendelkezik. A bútorzatot, főként a tornyocskát fel-újították, a kerítést lefestették, a homokozót pedig tel-jesen kicserélték.  Jövő héten  befejezik a a munkálatokata Harmónia és Gyümölcstermesztők utcákban lévőparkok esetében is. A következő napokban a Bánátutca 27-33. szám alatti parkot, a Bánát utca 13-25.szám alatti, kutyasétáltatásra alkalmas parkot, illetvea Vrancea sétányon lévő parkot is befejezik.
A polgármesteri hivatal sajtóirodája

Napozás a terror árnyékában

Figyelemreméltó az is,hogy nemcsak a terrorcse-lekmények volumene nö-vekszik, illetve rövidül leegyre inkább a közöttük el-telt idő, hanem az elkövetésimódozatok is egyre válto-zatosabbak: bomba, gépka-rabély, teherautó, balta, bo-zótvágó kés (az iszlám vi-lágban igen kedvelt és el-terjedt kivégzési eszköz) sa-többi. Hogy miért van ezígy, arra részben választ ad-hat az alábbi, az internetentöbb nyelven keringő dzsi-hadista felhívás:„Ha van lehetőséged vé-gezni egy hitetlen amerika-ival, európaival – különösenegy rosszindulatú, mocskosfranciával –, ausztrállal vagykanadaival, vagy bármilyenmás hitetlennel azok közül,akik háborút viselnek azIszlám Állam ellen, akkorhagyatkozz Allahra, és öldmeg, amilyen úton-módoncsak lehet. Ne kérd másoktanácsát vagy véleményét.(...) Ha nincs bombád vagygolyód, akkor zúzd be a fejétegy kővel, mészárold le egykéssel, gázold el, hajítsd leegy magas helyről, fojtsdmeg vagy mérgezd meg. (...)És ha ezekre sem vagy ké-pes, akkor köpd arcon!”Nos, ha sorba vesszük ekedves éceszeket, láthatjuk,hogy kővelzúzáson, lehají-táson és megmérgezésenkívül nagyjából mindenbőlkaptunk már ízelítőt. Mégköpködésből is: egy német-országi nudista strand lá-togatóit zaklatta egy cso-portnyi szakállas muszlimférfi néhány nappal ezelőtt.

A nőket durva, obszcén sza-vakkal illették (például le-kurvázták) és fenyegették,voltak, akiket le is köpdös-tek, „Allah akbart” kiáltozvaközben. A német rendőrségszerint az elkövetőknek„nincs iszlamista hátterük”.Naná, ez egy új buddhistaszórakozás a szerzetesekkörében, hogy muzulmán-nak öltözve strandolókatmolesztálnak!Vélhetően mások is ret-tenetesen utálják azt a mar-haságot, amikor egy-egydzsihadista vérengzés utána politikusok vagy az utca-emberek aztnyilatkozzák/mondják, hogy„nem félünk!”. Egyrészt, mertez rohadtul nem érdekli acsávókat, és nem fogja el-tántorítani őket további ter-rortámadások végrehajtá-sától, másrészt: nem egy tú-rót! Dehogynem félünk! Na-gyon is félünk, és normálisis, hogy féljünk. De annyiraazért mégse, hogy ne tud-nánk humorosan megköze-líteni a témát, két félés kö-zött, mert ha a humorérzé-künket is elveszítjük, akkortényleg máris győztek a mo-csadékok. Tehát akkor lás-suk:
Milyen nyaralási élethely-
zetekben menekülj, amer-
re látsz? 

☻ Ha a tengerből egymotoros csónak közelít apart felé indokolatlan se-bességgel, benne búvárok-nak kinéző, fekete ruhás ésálarcos pacákokkal, de a há-tukon nem oxigénpalack van

☻ Ha a hajókiránduláselőtt észreveszed, hogy azegyik útitársad nem na-rancssárga mentőmellénytvisel, hanem egy dudorosfeketét
☻ Ha bárhonnan – han-gosbeszélőből, rendesbe-szélőből vagy akár egy kagy-ló szájából is – azt hallod,hogy „álláhákbár”
☻ Ha a szállodaszobádajtaján Kalasnyikovval ko-pognak
☻ Ha a roomservice-esrecepciós véletlenül meg-kérdi a telefonban rende-lésfelvétel közben, hogy nemakarsz-e áttérni az iszlám-ra
☻Ha a reptéren két sza-kállas utasnak fekete kesz-tyű van az egyik kezén, jú-liusban
☻Ha a melletted napozócsávó hirtelen felpattan, ésmagára vesz öt úszógumit,ráadásul mindenféle drótokmeg kábelek kandikálnakki belőlük
☻ Ha egy melléd dobottstrandlabda elkezd ketyegni,és megjelenik rajta egy visz-szaszámoló kijelző
☻Ha a főttkukorica-áruskosarába pillantva észreve-szed, hogy a gőzölgő kuko-ricacsövek mellé néhány ku-koricagránát is be van su-vasztva
☻ És végül: amikor a ro-mán tengerparton valakiegy szemeteskuka felé vesziaz irányt a kiürült kóláspa-lackkal – mert biztos lehetszbenne, hogy egy iszlamistaterrorista, aki a kukába rej-tett gépfegyveréért indul!

Molnár Tibor

Ama könyörtelen és véres terror-cunami alapján, amely az elmúlt hónapokban-
hetekben söpört végig Nyugat-Európán, simán kijelenthetjük: manapság semmivel
sem biztonságosabb Párizs belvárosában kávézgatni egy teraszon, mint az
isztambuli bazársoron, legalább annyira veszélyes a francia Riviérán sétálgatni,
mint Moszul vagy Kabul főutcáján, de egy müncheni kajáldában, egy tetszőleges
német vonaton vagy egy normandiai templomban is kvázi akkora rizikónak
vagyunk kitéve, mint Irakban vagy Szíriában bárhol. „Látogass el a Szovjetunióba,
mielőtt a Szovjetunió látogatna el hozzád” – vicckedtek a régi graffitiben, melyet
így adaptálhatnánk a mai európai viszonyokra: „Fölösleges ellátogatnod a Közel-
Keletre, mert a Közel-Kelet már eljött hozzád”. Csak sajnos ez kevésbé vicces.
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Nem, mert, szemben akereszténységgel, „az iszlámmaga hozta létre a társa-dalmát. Egy igen laza és lan-gyos politeizmussal szem-ben föllépve képes volt arra,hogy a medinai korszakbanMohamed próféta munkás-sága révén a lét mindenmozzanatát átható társada-lomintegráló mezőt (…)hozzon létre”. Simon Róbertszerint „a liberalizmus, ademokrácia és a szocializ-mus összefüggő és koherensrendszerekként szinténalapvető iszlám jellegzetes-ségeket zárnak ki. Egy pon-ton túl egy parlament vagyegy pártrendszer felülírhat-ja a vallásjog törvényeit vagya családon belüli kapcsola-tokat és dinamikákat, egycsomó olyan dolgot, amimásfél ezer évig magátólértetődő volt – például anő és férfi közötti különb-ségeket vagy a munkameg-osztás egyoldalúságát. Aziszlám nagyon szigorúanmeghatározott létforma,amelynek velejárója példáula nagy család, hiszen musz-lim egyénileg nincsen. Rá-adásul kíméletlenül össze-fonódik benne a vallás atársadalommal és a közös-séggel. Itt az egyes embervalóban a közössége általlétezik, és a közösséget aziszlám határozza meg. Aziszlám bárminemű feladásatehát egyfajta társadalmi,közösségi öngyilkosságotjelentene. Nem kell ad ab-surdum menni, hogy az em-ber azt mondhassa: ki vanzárva, hogy a kettő, vagyisaz iszlám és a demokráciaegyütt működhessen. A de-mokráciát követelő arab ta-vasz is egy év alatt a végéreért”.Mondom még egyszer,ezek a Magyar Narancsbanmegjelent interjúból valóidézetek, ha ez egy évvelezelőtt jelenik meg a mi la-punk hasáb jain, mást semhallgattunk volna, mint akirekesztés, a gyűlöletkeltés,a xenofóbia és a fasizmusvádját. Csak hát, eltelt azaz egy év…Eltelt egy év, és már eztis olvashatjuk: „Gyakorlati-lag szabadon garázdálkod-hatnak a migránsok Német-országban – legalábbis ez

derül ki egy amerikai hír-portál által közölt cikkből.A Zerohedge.com idézi He-iko Maas német igazságügyiminisztert, aki elismerte,hogy a migránsok által el-követett nemi erőszakoknakcsupán tíz százaléka eseté-ben kerül sor feljelentésre,és ezen esetekben is csakmintegy nyolc százalékbanszületnek elmarasztaló íté-letek. Maas szavait megerő-sítette a szövetségi bűnügyirendőrség vezetője is. AndréSchulz elképesztő adatotközölt, jelesül, hogy a 2014-ben elkövetett ilyen bűn-cselekmények 90 százalékamég a hivatalos statiszti-kákba sem kerül be. A cikkszerzője arra is kitért, hogymég a Die Welt hasábjainis megjelentek olyan hírek,hogy több tartományban –a cikk konkrétan Hessentnevezi meg – felülről uta-sítják a hatóságokat, hogyhallgassák el azokat a sú-lyos, erőszakos és főleg sze-xuális indíttatású bűncse-lekményeket, amelyek ese-tén nyilvánvaló, hogy az el-követők a migránsok közétartoznak.” Bármennyire isvérlázító és felháborítómindez, örüljünk neki, hogylegalább olvashatunk róla.Olvashatunk, mert bár a né-met sajtót éppen úgy uta-sítják, mint a hesseni ható-ságokat, de eltelt egy év…Eltelt egy év, és immáronvége a Wilkommenskultur-nak. Vége az elmebajnak,már a német sajtóban is:„Ősszel zárul az a projekt,amely során olyan kérdé-sekre kereste a választ aHamburg Media School, ho-gyan ábrázolta a német sajtó

a Wilkommenskulturt, hováhelyezte a hangsúlyokat, mi-lyen nézőpontot támogatotta menekültválsággal kap-csolatban. (…) A cikkek 82százalékában pozitív kon-notációban jelent meg a me-nekülttéma, 12 százalék volttiszta tudósítás, és hat szá-zalék láttatta problémakénta helyzetet. Tehát a médiaországszerte magáévá tetteAngela Merkel mottóját:»Megcsináljuk!« Kérdés,hogy vajon a sajtó megfe-lelt-e a kritikus megfigyelőiszerepének, amellett, hogya pozitív hozzáállás az em-berek hozzáállására is po-zitívan hatott. A meghatá-rozó médiumok csaknemkétharmada szinte figyel-men kívül hagyta, hogy amenekültek nagy számbanvaló átvétele és a nyitotthatárok politikája új prob-lémák elé állítja a társadal-mat. (…) 2015 végére a mé-dia lemaradt attól, ahogy anépesség érzékelte a hely-zetet, s ezzel elvesztette hi-telességét. A Willkommens-kultur konszenzusfogalmá-ból véleménykülönbségetjelentő fogalom lett – szá-molt be a kutatás alapján aWlkfaz.net.”Bizony ám! Eltelt egy év,és a német sajtó végképpelszakadt olvasóinak világ-látásától, érzelmeitől, vég-képp elszakadt a valóságtól.„Véleménykülönbség” lett anémet sajtó, de Merkel mégmondogatja, hogy „wirschaffen das”, és ezt fogjamondogatni akkor is, ami-kor egy ápolt kert mélyénlévő elegáns kastély lakójalesz, ahol rács van az abla-kon és az ágyon is…

Csak egy év Tizenötéves koromig semmi rockot nem hallgat-tam. Kissé le is néztem, amikor osztálytársaim „együt-tesekről” beszélgettek. Annyira nem voltam képben,hogy amikor Kiss Klári nevű osztálytársnőm ráírtafilccel a padra, hogy Kiss, csak lestem! Én se pingálomki sehová, hogy Pozsonyi.A gimnáziumban bekerültem egy körbe. Négy-ötfőből állt, rockerek voltak, s a szünetben a táblárakrikszkraksz jeleket rajzoltak krétával. Meg is jegyez-tem, hogy ez marhaság. Sanyi barátom – ki később aTotal Metal zenekarban „Lidérc” művésznéven ügykö-dött velem, s próbált úgy tenni, mintha basszusozna– okítólag szólt, hogy ha tudni akarom, hogy mi a„zene”, este kapcsoljam be a rádiót. Bekapcsoltam, vé-gigunatkoztam a bevezetőt, majd felcsendült valami.Nos, a Judas Priest tíz perc alatt behozatta velem azt,amit az „Egymillió fontos hangjegy” című tévéműsor-nak és a Pajtás újságnak nem sikerült.„Ilyen nincs!” Ezt éreztem, s iszonyú sebességgelhoztam be a „lemaradást”.Megjegyzem, könnyű dolgom volt. Ez még az a kor-szak, amikor öt lemezzel már mindentudó voltál. IronMaiden: Killers, Motörhead: No sleep thil hammers-mith, Judas Priest: British Steel, Saxon: Strong arm ofthe law. Ha ez megvolt, megvolt minden. Aztán egynap a Kárpáti Laci – aki eggyel felettünk járt – megje-lent egy lemezzel a szünetben. Ránk nézett, s így szólt:Ez kemény!Az Accept zenekartól a Restless and wild volt. Fog-tuk a fejünket: Ilyen nincs!De a Laci nem hagyott pihenőt. Következő héten újlemezzel állított be. Ránk nézett, s így szólt: Ez nagyonkemény!Nem hittünk neki. „Ugyan, hogy lehetne valami ke-ményebb, mint az Accept?” Aztán beláttuk. A Venomkeményebb volt.Az események felgyorsultak. Kárpáti Laci sorrahozta a lemezeket, megállt előttünk, s így szólt: Ezmég keményebb, mint a múltkori!Ez még nem a mai herélt korszak volt. Szenvednikellett azért, ami fontos. Cipeltük a magnókat, dugdos-tuk a zsinórt. Káromkodtunk, ha az Agfa C-90-es ka-zettát megette a deck. A maiak nem is tudják, mirőlmaradtak le.  
Pozsonyi Ádám

Kemény
Nem máshol, bizony nem, egyenesen a Magyar Narancsban
nyilatkozza Simon Róbert orientalista, hogy az iszlám és a

demokrácia nem egyeztethető össze egymással.

Eltelt egy év, s míg a né-met sajtó maga a „véle -mény különbség” a nyil vá -nos ság és a közvéleménykö zött, addig – miképpenez Abdessamad Belhaj ésSpeidl Bianka tanulmányá-ból kiderül – a beteg ésfrusztrált iszlám világbólérkező migránsok számára„a női test a meghódítandóterületet szimbolizálja, azerőszaktevő pedig a hódítószerepében tetszeleg. ANyugat vágyott gyümölcseiközül ez a legkönnyebbenelérhető és megszerezhető.”Ugyanis „a muszlim férfiszámára tehát kétféle nő lé-tezik: a konvenciókat követőanyatípus és a lázadó pros-tituált. A nyugati nők –amennyiben nem térnek átaz iszlámra, amivel »bűnösmúltjuk« eltöröltetik, és tisz-ta lappal indulhatnak – azutóbbi kategóriába tartoz-nak. Ezt a vallási-kulturálissztereo-típiát tovább erő-

sítik azok a képek, amelye-ket a nyugati kultúra ter-mékei és közvetítői festeneka nyugati nőkről. Az európainő az áhított és megvetettpogány Nyugat megtestesí-tője: tisztátalan, de kívána-tos, egyszer használatos él-vezeti cikk. Az erőszakot te-hát a megszerzés és leigázásvágya hajtja”.„Wir schaffen das!” –mondják a migránsok is,csak másra gondolnak…Eltelt el egy év, és többezer migráns beperli Né-metországot, mert túl las-súnak ítéli a menedékké-relmek elbírálását. Elteltegy év, és talán már az el-mebetegek is látják, hogy apofátlanságnak ténylegnincs határa…És a gyilkosságokról,egyéb bűncselekményekrőlés a terrorról még nem isbeszéltünk. És még csak egyév telt el…
Bayer Zsolt

Simon Róbert orientalista



\ 10. \ |  SPORT  |

Puskás lábainál
hever Erdély 
Puskás, a leghíresebb magyar címmel nyílt kiállítás
Kolozsváron annak az épületnek a földszintjén,
amelynek belső udvara augusztus 21-ig a Rio de Jane-
iro-i ötkarikás játékok zárónapjáig magyar olimpiai
udvarként, azaz a közös szurkolás helyszíneként mű-
ködik, tekintettel arra, hogy a 7. Kolozsvári Magyar
Napok egybeesnek a riói olimpiai játékokkal. A kiállításon – amelyen je-len volt a Központ is – mindenidők legjobb magyar labda-rúgója, Puskás Ferenc mér-hetetlenül gazdag pályafutá-sának tárgyi emlékeit láthat-ják a kíváncsiskodók, melye-ket az örökösök jóvoltából afelcsúti Puskás Akadémiánműködő tudományos köz-pont és múzeum, a PuskásIntézet kezel. A gyűjteménykülönleges, mert részben Spa-nyolországból hazahozott da-rabjait most először láthatjaaz erdélyi közönség. 
Miből áll a tárlat?A kiállításnak berendezettszentély hét külön tárolóbóláll, amelyben üveg mögöttvannak kiállítva az ereklyék,háromnyelvű felirat kísére-tében: Puskás labdarúgói kar-rierjéről a magyar bajnok-ságban, a Kispestnél töltött17 évéről; az 1952-es helsinkiolimpián bearanyozódó csa-patról; az 1953-as, angolokelleni 6:3-ról, illetve magyar,angliai és nemzetközi sajtó-visszhangjáról; az 1954-esvébédöntőről; az 1956-osemigrációja utáni Real Mad-ridos karrierjéről (hat bajnoki,három BEK-győzelem, több-szörös gólkirály); 25 évnyiedzősködéséről és a hazaté-réséről Magyarországra.
Miket láthatnak 
a látogatók?Érmek, kupák, serlegek,

újságcikkek garmadája mel-lett, fotók, mezek, gólvágó ésedzőcipők teszik kézzelfog-hatóvá a legendát. Ezekbőlkész Puskás-szentélyt rende-zett be a Szentegyház utca(Iuliu Maniu) 4. szám alatt aPuskás Intézet és a KincsesKolozsvár Egyesület.Sok más egyéb érdekességmellett látható Puskás Ferencolimpiai aranyérme, világbaj-noki ezüstérme, a Real Mad-riddal nyert BEK-serlegek, aklubikon gólkirályi trófeáinakkicsinyített változata, az elsőVilágkupa-serleg Puskásnakkészített példánya. Szinte lehetetlen felsorolnivalamennyi ereklyét, az em-lítetteken kívül kiállítottáktöbbek között azt a Puskás-díjat, amelyet 2009 óta azAranylabda-gálán az idénylegszebb gólját szerző labda-rúgónak ad a világszövetség(FIFA). Pontosabban azt apéldányát, amelyet JosephBlatter korábbi FIFA-elnökadományozott Puskás egyéve elhunyt özvegyének.
Megcsodálható a helsinki
olimpia aranyérme és a
világbajnoki ezüstérem isSzintén megcsodálhatjuka valaha élt legjobb magyarlabdarúgó Budapesti Hon-védhoz és az Aranycsapathozköthető különböző emlék-tárgyait, így például láthatóaz az angol csapatkapitányizászló, amelyet Billy Wright

nyújtott át Puskásnak a le-gendás 7:1-es magyar győ-zelemkor.A rengeteg felülbecsülhe-tetlen értékű emléktárgy kö-zött felbukkan az 1952-eshelsinki olimpia aranyérmeis, de a viszonylag kisméretű1954-es világbajnoki ezüst-érem is. A kiállított futballe-reklyék között találjuk a Ber-nabéu-stadion ezüstből ké-szült miniatűr makettjét,amelyet a Száguldó Őrnagya 75. születésnapjára kapott. 
Az egyik legtöbbetmondó
relikvia a Real Madrid-mezePuskás életének mindenszakaszából a legszebb éslegértékesebb ereklyék ismegtalálhatóak ezen a kiál-lításon, így az Aranycsapatbanjátszott találkozókhoz kötődőtárgyak, de emellett rengetegkülföldi újságcikk is szerepela tárlatban, melyek közül alegtöbb az 1954-es VB-döntőután jelent meg, amelyen Ma-gyarország ezüstérmet szer-zett.Az egyik leglenyűgözőbbrelikvia Puskás Ferenc ide-genbeli Real Madrid-meze,amelyet a Real Madrid Ala-pítvány egy évre adott kölcsöna Puskás Intézetnek. Szembena ma látott idegenbeli liladresszel, akkoriban a Realkékben játszott, és hogy azta madridiak ,,Panchója” nemcsupán egyszer viselte, arróla 10-es mez hátán láthatótöbbszöri varrás tanúskodik.„Akkoriban még nem egy-mérkőzéses mezeket készí-tettek” – jegyezte meg a tárlatmegnyitóján Szöllősi György,Puskás Ferenc életrajzírója,az Four Four Two főszerkesz-tője, aki az olimpiai udvarmúlt pénteki megnyitóján Bo-ros Miklós kolozsvári sport-újságíróval beszélgetett a le-gendás futballista életéről.

A Puskás-kiállítás volt
már Madridban, Athén-
ban és Manchesterben isA kiállított nagyszabásúgyűjtemény a felcsúti PuskásIntézet jóvoltából érkezett Ko-lozsvárra. Mindez BodnárGyörgy amerikai-magyar üz-letembernek köszönhető, akiegy londoni aukción a kikiál-tási ár és a becsült érték több-szörösét kínálva, egyben vá-sárolta meg a felbecsülhetet-len értékű kollekció ezen ré-szét.A Puskás-relikviák nagy ré-sze 2011-ben került hazaMadridból 20 nagy vasládá-ban és egyéb dobozokban. A kolozsvári Puskás-kiál-lítás megnyitóján MravikGusztáv, a Puskás Intézet ve-zetője elmondta, a kiállítástelőször három éve Madridbanmutatták be, a királyi gárdaáltal szervezett Puskás-hetekalkalmával, ahol több mint50 ezer látogatója volt, majdGörögországba, Athénba vit-ték el. A legnagyobb látoga-tottságot azonban az angliaiManchesterben érték el, ahola futballmúzeumban fél évalatt 300 ezren tekintettékmeg a relikviákat, sőt megkellett hosszabbítani a kiállí-tást az óriási érdeklődés miatt.„Ez a leggazdagabb anyag,amely Puskás-kiállításkéntvalaha megjelent" – értékelteMravik. 
A tárlatnyitón levetítették
a Puskás Hungary filmet isPuskás Ferenc: Száműze-tésben a Real Madridnál cím-mel tartottak előadást a Ma-gyar Olimpiai Udvarban szer-vezett előadás megnyitóján,ahol Szöllősi György, PuskásFerenc életrajzírója, a MagyarSportújságírók Szövetségénekelnöke, a Four Four Two fut-ballmagazin főszerkesztőjearról beszélt, hogy Puskás Fe-

renc miért kényszerült hazájaelhagyására, és hogyan kerülta világ akkori legjobb alaku-latához, a Real Madridhoz,melynek idővel gólzsákja lett. Aztán levetítették a 2009-ben rendezett, a 800 órásnyersanyagból összevágottPuskás Hungary című doku-mentumfilmet a labdarúgástörténetének egyik legna-gyobb egyéniségéről, aki já-tékosként a magyar válogatott,a legendás Aranycsapat ka-pitányaként, majd az emig-rációban a világhírű Real Mad-rid 10-eseként is a világ egyiklegjobbjaként, éveken át káp-ráztatta el a világot. 
Boros Miklós véleménye 
a Puskás-tárlatrólA szervezők a második hétrevártak nagyobb látogatottságot,hiszen a Magyar Napok kez-désével beindul az a turizmus,ami a napokat illeti, de egyér-telmű, hogy eddig a leglátoga-tottabb nap a vasárnap volt.Találkoztam labdarúgókkal,sportszerető és átlagos sport-ismeretekkel rendelkező em-berekkel, sporthoz értő sze-mélyekkel, akár egyszerű em-berekkel is, akiknek ismert aPuskás név. Itt volt MiriuţaLászló, a CFR edzője, SanduMatei, a CFR sportigazgatójais, de voltak török állampolgá-rok is, akik meglátogatták azereklyéket. A tavaly volt egy Albert Fló-rián-kiállítás Kolozsváron, ame-lyet a Ferencváros Alapítványhozott el – ami mindenképpenmegágyazott ennek a Puskás-kiállításnak –, jövőre pedig egyteljes Aranycsapat tárlatot ter-veznek a szervezők a PuskásIntézettel közösen a MagyarNapokra. A Puskás-kiállítás augusztus21-ig 9-20 óra között látogató.

Czimbalmos Ferenc Attila
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Mi a hasonlóság 
Puskás és 

Bölöni között?Puskás a Real Madriddalaz öt spanyol bajnoki cím,négy gólkirályi cím mellettmég egy Világkupát (Inter-kontinentális Kupa 1960)és három Európa Kupát(később a BajnokcsapatokEurópa Kupájának, jelen-leg pedig UEFA BajnokokLigájának nevezik) isnyert. Bajnokcsapatok Európa Kupáját magyar labda-rúgóként rajta kívül csak Bölöni László nyert 1986-ban a Bukaresti Steaua együttesével, igaz: e sikertegyikük sem magyar állampolgárként érte el, hiszenPuskás akkor már spanyol állampolgár volt, míg Bö-löni román állampolgárként lett BEK-győztes.
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| Központ hetilap | 2016 / 33. | augusztus 18 – 24. |Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Nézd, Janó, akár az olimpiai aranyérem! Harcolni kell érte, aztán egész életedben a nyakadon lóg.

Trandafir Norbert a 14. helyen végzett, Szőcs Bernadette is remekül szerepelt
A versenyszám elődön-tőjében majdnem megdön-tötte egyéni – és egyben azországos – csúcsát, hiszenegy századmásodperccelmaradt le a barcelonai vi-lágbajnokságon elért 21.98-as időtől.A mostani 21.99-es tel-jesítménye a 14. helyre voltelég, így lemaradt a döntőről,de ezzel viszont javított azelőfutamon elért eredmé-nyén, amikor 22.10 másod-perces idővel ért célba.Norbertnek ez volt azutolsó versenyszáma, ugyan -is korábban a román válo-gatott 4x100 méteres vál-tójával szintén a 14. helyenvégzett, sőt érdekességkéntemlíthető meg, hogy ő volta leggyorsabb a csapatából. A vásárhelyi, de Bákóbanversenyző sportolónak (ed-zője Ovidiu Galeru) ez volta harmadik olimpiája. A2012-es londoni ötkarikásjátékokon az 50 méteresgyorsúszásban ugyancsakbejutott az elődöntőben, ak-kor a 16. helyen végzett22.30-as idővel (a 100 mé-

teres gyorsúszóknál nemkerült be a legjobb 16 közé– 17. lett). 2008-ban, a pe-kingi olimpián viszont sema 100 méteres, sem az 50méteres versenyszámbannem kvalifikálta magát azelődöntőbe.Nem jutott be a legjobbnyolc együttes közé a románnői asztalitenisz-válogatotta csapatversenyben. A ro-mán válogatottnak tagja volta marosvásárhelyi SzőcsBernadett is.Először Dél-Korea válo-gatottjával csaptak össze aromániai lányok a múlt pén-teken. A román küldöttségtagja volt az a trió, amely atavaly a szentpétervári Eu-rópa-bajnokságon ezüstér-met szerzett csapatverseny-ben: az Európa-bajnok Eli -zabeta Samara – aki egyé-niben nyert Eb-t –, DanielaMonteiro-Dodean és SzőcsBernadett. Ezúttal egyéni-ben csak Samara és Monte-iro-Dodean küzdhetett, dea nyolcaddöntőben megál-lították őket – Samarát akésőbbi olimpiai bajnok, kí-

nai Nind Ding ejtette ki.Rosszul kezdődött a ro-mán alakulat számára a csa-patverseny, a dél-koreaiaklegerősebbje, Jihee Jeon si-mán verte Samarát, de Mon-teiro-Dodean egyenlített.Aztán a páros meccs követ-kezett, melynél már SzőcsBernadette is lehetőséget

kapott. A 21 éves vásárhelyilány Monteiro Dodeannalaz oldalán játszott, de egynégyszettes találkozón ma-radtak alul ellenfelükkelszemben. Ezután ElizabetaSamara javított hibáján, ésellenfelét sikerült legyőznie,így ismét egyenlített.Szőcs következhetett, aki

a mindent eldöntő össze -csapást Suh Hyowonnal ját-szotta. Ádáz csatában, ötjátszmában nyert a dél-ko-reai, de Szőcs Bernadetteveresége ellenére kiválóanjátszott, így a román válo-gatott játékosainak búcsúz-niuk kellett a nyolcaddön-tőben. (C.F.A.)

Kiválóan szerepelt a 28 éves marosvásárhelyi Trandafir
Norbert úszó a riói ötkarikás játékokon – habár nem
jutott be az 50 méteres gyorsúszás döntőjébe –, de a
világsztárokkal teletűzdelt úszóbajnokok közt a 
14. helyen végzett.
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\ 12. \ |  KÁVÉ MELLÉ |
Meghökkentőemberek nyomában
Rövid volt az éjszaka? Ingerlékenynek és kimerültnek érzi magát? Semmi oka pa-
naszra, gondoljon csak arra, hogy lehetne rosszabb is. Egy férfi például negyven-
három éve nem alszik. Ő is a világ legfurcsább embereinek a sorát gyarapítja.

Több évtizede ébren 1973-ban különös dologtörténet: a vietnami ThaiNgoc nevet viselő férfit erősláz kínozta, azóta álmatlan-ságban szenved, negyven-három éve ébren van. Pró-bálkozott már gyógyszerek-kel és alkohollal, de végülelege lett és elfogadta a „le-hetetlent”. Azt írják róla,hogy különös életmódjacsak a máját és a szívét kezd-te ki, és mostanában kissényugtalan. Azt, hogy mégmindig él, az úgynevezettmikroalvásnak köszönheti,ami ugyanaz az állapot, mintamikor valaki elalszik ve-zetés közben. Az éjszakáiigencsak szorgosan telnek,horgászik, tesz-vesz a ház

körül, ha pedig nincs munka,cigarettázik és teázással kö-szönti a napfelkeltét. A férfit több tévéstáb kö-vette már heteken keresztül,az ausztrálok háromezerdollárt ajánlottak fel neki,hogy másfél évig filmezzékAusztráliában, de Thai Ngocvisszautasította az utat,mondván: „Mit csinálnék ottéjszakánként? Itthon leg-alább hasznosan töltöm azidőt. Ha megbetegednék azalváshiánytól, és Vietnam-ban nem tudnának meggyó-gyítani, elfogadnám ezeketa meghívásokat. De egész-ségesnek érzem magam,dolgozhatok anélkül, hogyelfáradnék. Hála az álmat-lanságnak, a nyolchektárnyipusztából zöld, termékeny

földet varázsoltam.”
Mr. Mindenevő!Tizennyolc bicikli, tizenötbevásárlókocsi, hét tévé, hatcsillár és egy pár síléc, né-hány említésre méltó dolog,amit élete során megevetta francia Michael Lotito, akiaz átlaghoz képest kétszervastagabb falú gyomorralés belekkel született. A Gu-iness-rekordok könyvébeazzal került be, hogy két évleforgása alatt – alkatrész-ként, ledarálva – elmajszoltegy kisrepülőgépet, és a vas-ban gazdag táplálékot olajjalés vízzel öblítette le.Különös étvágyával tizen-hat éves kora óta sokkoltaaz embereket, harminc évalatt kilenc tonna fémet fo-gyasztott el. 2007-ben, öt-venhét évesen halt meg.Egyik híres mondása volt:„Ha banánt eszem, piszkosulég a gyomrom.”
Ismeretlen félelemKéső este van, egy nő sétálát gondtalanul a parkon,amikor egy férfi megszólítja.A nő gyanútlanul odamegy,mire a férfi kést ránt elő ésmegfenyegeti, azonban azáldozat szemében a félelemlegkisebb lángja sem jelenikmeg, kedvesen és mosolyog-va csak annyit mondd: „Hamegölsz, az Úr angyalávalkell szembenézned.”Az eset 20 évvel ezelőtttörtént, a nő kilétét homályfedi, a sajtóban S.M. névenszerepel, jelenleg negyven-

hat éves, háromgyerekesanyuka, aki képtelen a féle-lemre, mivel az agyának azérzelmekért felelős területet,az amigdalája, az úgyneve-zett Urbach-Wiethe-kór mi-att, hibásan működik. Szak-emberek sokáig kísérletezekvele, elvitték egy szanató-riumba, amely ma turista-látványosság, mert állítólagkísértetek lakják, a látoga-tókat pedig jelmezesekijesztgetik. Horrorfilmeketnézettek vele, kígyók és óri-áspókok közé küldték, deremekül érezte magát. Gye-rekkorában még félt a sö-téttől, de ma már mások ar-cán sem ismeri fel az ijedt-séget. Valóságos csoda, hogymég él, hiszen a félelem atúlélést szolgálja, az véd mega stresszes, veszélyes hely-zetektől.

Kötélidegek„Akkor élek, amikoregyensúlyozom. Mindenmás csak várakozás”- valljaa norvég egyensúlyozómű-vész, Eskil Ronningsbakken.Elképesztő magasságokbanborzolja a kedélyeket: ezer-méteres mélység fölött ki-feszített köteleken biciklizikfejen állva, karikán, széke-ken, rúdon áll kézen a sza-kadék szélén, két hőlégbal-lon között kötéltáncol, vagyháttal ül a biciklin, és nyolc-vannal legurul egy szerpen-tinen. Mindezekről fotók iskészülnek, volt olyan mu-tatványa, amit negyvenszerismételt meg, mert elége-detlen volt a kameraállá-sokkal.
Timár Tímea

iPadeta hisztiző gyereknek? 
Sír, hisztizik, esetleg nem
ízlik az ebéd a gyereknek?
Volt idő, amikor ilyen hely-
zetekben még cumit ad-
tak, esetleg felolvasták
neki kedvenc meséjét, el-
vitték sétálni, vagy sarok-
ba állították. De ugyan
már, az rég volt! Szakértők
szerint manapság a nehe-
zen kezelhető gyerekek
ilyenkor iPadet vagy okos-
telefont kapnak, hiszen az
a gyógyír minden bajra.A Michigani Egyetem ku-tatói 144 családot vetettekvizsgálat alá, ahol pár hó-napos és 3 év közötti kis-gyermekeket neveltek. A ta-pasztalatok szerint tábla-gépet vagy okostelefont leg-

gyakrabbak a rossz maga-viseletű gyerekek megnyug-tatására használtak, sajnosnagy sikerrel.
Kinőttük a meséket?Mivel a kutatók azzal tisz-tában voltak, hogy a csecse-mők és kisgyermekek szüleia televíziót és a videojátéko-kat gyakran, aránytalan mér-tékben használják a gyerekekmegnyugtatására, ezért a ku-tatás során a nagy kérdés azvolt, hogy mi a helyzet azokostelefonokkal és táblagé-pekkel. Mennyire élnek annakelőnyeivel és hátrányaival aszülők?Azok a szülők, akik nehe-

zen tudják kontrollálni gyer-mekük viselkedését, sokkalnagyobb arányban használ-nak elektronikai eszközöketa problémás pillanatokban,ugyanis ez igazán gyors éskönnyű módszernek bizo-nyult.A nehéz helyzetben lévőszülők, mintegy 52% használilyen technológiát, amikor agyermek zaklatott, 48 száza-lékuk azért, hogy béke és har-mónia legyen otthon, 40 szá-zalék pedig azért, hogy legyenideje elvégezni a házimunkát.Ami még ennél is elkese-rítőbb, hogy a megkérdezett40 százaléka étkezés alkal-mával is engedi, míg 42 szá-zalék az esti lefekvés előtt is.
Vajon ez az esti mese lassú„halálát” jelenti? A pszichológusok arra hív-ják fel a figyelmet, hogy haminden egyes alkalommalilyen kütyüt kap a gyerek a

kezébe, soha nem fogja meg-tanulni, hogyan kell kontrolálniaz érzelmi kitöréseket és ér-zéseket, ami idővel nagy hát-rányt jelent majd a számára.
Timár Tímea

Thai Ngoc

Michel Lotito

Eskil Ronningsbakken


