
A „spága” helye  Egyre bonyolódik az, ami korábban még si-mának tűnt, azaz az RMDSZ és az MPP közöttimegállapodás értelmében a polgáriaknak aszövetségi jelöltlistán biztosítandó két bejutóhely leosztása körüli egyezség nyélbeütése.Azoknak, akik esetleg kérdőn néznének rám:a Magyar Polgári Pártról van szó, amely ezekszerint, minden ellenkező hír ellenére, még-iscsak létezik.

3. old. // VÉLEMÉNY4–5. old. // TÁRSADALOM

Vásárhely, az ígéret(ek)
földje - avagy mi nem 
valósult meg az RMDSZ-es
ígéretekből, és mi nem  

Ha gondolatban visszalapozunk néhány éveta képzeletbeli RMDSZ-es Ígéretek könyvében,számba véve, hogy mely ígéretek váltódtakvalóra, és melyek nem, majd előbbieket kimá-soljuk egy A4-es lapra, ama papiros pont úgyfog kinézni, mint egy másik, amire nem írtunksemmit.

3. old. // TÁRSADALOM

„Ha egy nemzetet 
lelkileg összezúznak,
nehéz felemelkednie” Beszélgetés dr. Raffay Ernő történészpro-fesszorral a Trianoni diktátumról, annak eset-leges felülvizsgálatáról, és az aktuális gazdaságiés migránsválságról. 

8. old. // TÁRSADALOM

A Teleki-Mikes família 
elhanyagolt várkastélya   Nagyenyedtől északra, a Maros folyó bal partjánfekszik a nagy múltú város, Marosújvár. Már arómaiak idején lakott település, és Salinaenéven volt ismeretes. A település első oklevelesemlítése 1202-ben történik Uyvar alakban. Atelepülés kastélya elhanyagolt állapotú.  1336-ban az esztergomi érsek kétszázezer márkávaljárult hozzá építéséhez. 

6-7. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK
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Új sorozat, X. évfolyam // 34. szám  // 2016. augusztus 25–31. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5  l e j 

Bár az idei parlamenti választások pontos dátuma még ismeretlen, Maros megyé-
ben már többen is bejelentették indulási szándékukat RMDSZ-es képviselő-, illetve
szenátorjelöltként. Jelentkezni szeptember 12-ig lehet, a jelöltség feltétele, hogy
a pályázó rendelkezzék valamelyik helyi vagy területi szervezet ajánlásával. Ennek
hiányában 1.500 támogató aláírást kell összegyűjtenie. Szeptember 19-én az úgy-
nevezett bővített Területi Képviselők Tanácsa rangsorolja majd a jelölteket. Cik-
künkben mind a hat potenciális jelölt megszólal, valamint Kovács Péter, az RMDSZ
ügyvezető elnöke is kifejti álláspontját.

Az idén is a női 
röplabdások a legszebbekAz előző évekhez hasonlóan az idén is sokszép női élvonalbeli röplabdázó szerepel aMedicina keretében, hiszen a klub belső rend-szabályzata lehetővé teszi, hogy a 2016-2017-es idényben több lehetőséget adjanak a helyitehetséges ifjúságiaknak, akik nem csak játé-kukkal, de szépségükkel is a dr. Pongrácz AntalSportcsarnokba csalhatják a férfi nézőket is. 

10. old. // SPORT

Megszólalnak a képviselő- és szenátorjelöltek
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KOS: A héten kisebb mértékű feszültség vesziönt körül, a még múlt hétről maradt elintéz-nivalók miatt. Energikus és ötletgazdag idő-szaka indul. Egy kis elégtelenséget is érezhet,aminek azonban nem találja az okát.
BIKA: Ezzel a héttel egy lényeges időszak in-dul el az életében, melynek célja, hogy javítsonéletminőségén. Látja és tudja élete azon pont-jait is, melyek türelmét kérik. Anyagilag egykedvező időszakba lép most.
IKREK: A mindennapi tevékenységei közbenegy új ismeretséget köthet, amelynek a későb-biekben nagy hasznát veheti majd. A partne-rével, akivel most lelkileg nagyon jól megértikegymást, olyan ötleten gondolkodnak, ami akésőbbiekben mindkettőjüknek nagyobb mé-retű anyagi hasznot hoz.
RÁK: Most fokozottan vigyázzon az egészsé-gére, a változatos és rendszeres táplálkozásra!Önmagával is törődnie kell. Ez most egy olyanhét önnek, amikor több tevékenységbe is beleakar kezdeni.
OROSZLÁN: A jó dolgok azokkal történnekmeg, akik nyitottak is tudnak lenni rá! Azonkaphatja magát a héten, hogy egyik pillanatróla másikra vonzódni kezd az élet misztikumaiiránt.
SZŰZ: Ezen a héten egyedül a múltból feltörőemlékei hozhatnak némi önbizalomhiányt bi-zonyos esetekben, melyek hatására olyan kész-tetést is érezhet, hogy a fontos és jónak tűnődolgokat is megkérdőjelezze.
MÉRLEG: A hét nem kedvez a vitás kérdésekmegbeszélésére. Sőt, amennyiben csak lehet,kerülnie kell ezeken a napokon a nehéz kér-dések boncolgatását! Ez érthető az üzleti part-nereire, de a házastársával való beszélgeté-sekre is. 
SKÓRPIÓ: A munkahelyén most is, mint min-dig, egy lépéssel a többiek előtt jár. Előnyösmegbeszélések, szerződések lehetőségei adód-nak a hét közepén. Sikerül egy ügyet, ami mosta legfontosabb önnek, jó irányba terelni.
NYILAS: Ezen a héten egy nagyon fontos dol-got meg tud oldani. Utána nagyon kedvező ha-tásokat tapasztalhat, melyek új dolgok meg-teremtésére adnak nagymértékű támogatástönnek.
BAK: Ezen a héten nagyobb hangsúlyt kellfektetnie a házassága, párkapcsolata ápolá-sára! Ne engedje, hogy egy rokon vagy egyszomszéd áthúzza a kedvesével tervezett idő-töltést. 
VÍZÖNTŐ: A hét során nagy népszerűségnekörvendhet. Fontos megbeszéléseknek, tárgya-lásoknak és hosszú távú szerződéseknek igenkedvező lesz ez a hét. Párjával a mostanra ter-vezett nyilvános helyen való megjelenés, sze-replés nagy sikerekkel kecsegtet.
HALAK: Otthoni fronton békés időszakot él-het most meg. Töltődni tud az önt körülvevőszeretetből és harmóniából. Legyen óvatos,mert könnyedén előfordulhat ebben a perió-dusban az, hogy egy környezeti hatásra pro-vokációként reagál, ami nem egyezik az ere-deti elképzeléseivel.
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A megjelent írások nem fel tét lenül
a szer kesz tő ség véle ményét tük -
rözik!  // Szer kesztőségünk fenn -
tartja 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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Micsoda utak!Augusztus 26-án, pénteken du. 6 órakorKovács Levente–Vajda György Micsoda utak!– Diákszínházi törekvések Marosvásárhelyencímű könyve bemutatójára kerül sor a Ber-nády Házban (Horea utca 6. szám). Ugyanittfotó-, valamint plakátkiállítás nyílik a KovácsLevente által irányított Majomcsoport di-ákszínjátszó-csoport régi előadásairól készültfényképekből, plakátokból. Ezt beszélgetésköveti a diákszínjátszás múltjáról, jelené-ről.
Könyvbemutató 
MarosszentgyörgyönAugusztus 25-én, csütörtökön délután 6órától a marosszentgyörgyi római katolikusplébánia tanácstermében Bölöni Domokosismerteti Baricz Lajos Isteni parázs címűszonett kötetét. Közreműködnek: KilyénIlka színművésznő, az egyházközség SzentGyörgy kórusa, a Kolping Család kórusa ésa Szent Cecília együttes. Műsorvezető Mol-dovan Bencze Irén. 
Ingyenes kirándulás gyerekeknekA Telefonos Szeretetszolgálat VIII. alka-lommal szervez ingyenes tábort olyan 7–14év közötti városi gyerekeknek, akik a nyárivakációt megszokott hétköznapi környeze-tükben töltötték. A szeptember 7. és 11. kö-zötti tábor helyszíne Székelyjó (Vlegyásza-hegység), ahová 20 marosvásárhelyi és 20kolozsvári gyerek juthat el a bejelentkezéssorrendjében. Az ingyenes táborozás főtá-mogatója a marosvásárhelyi Bioeel gyógy-szergyár, továbbá számos cég és magánsze-mély is adománnyal járult hozzá a tábormegszervezéséhez. Jelentkezési határidő:szeptember 2., péntek. Bővebb információka 0753/565-656-os telefonszámon.
Nemzetközi hadtörténeti szimpóziumAugusztus 28-án Marosvásárhelyen nem-zetközi hadtörténeti szimpózium lesz, amelyRománia részvételét taglalja a 100 éve kitörtelső világháborúban. A rendezvényt a HitelErdélyi Szemle szervezi, főtámogatója Ma-gyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa,partnerek: az Erdélyi Múzeum Egyesület, aBudapesti Hadtörténelmi Múzeum és Intézet,a Román Akadémia George Barit TörténelmiIntézete, a Román Katonai Múzeum, a BrassóiTörténeti Múzeum. A marosvásárhelyi szim-pózium 14.40-kor kezdődik a SapientiaEMTE campusában. 15 órakor megnyitjáka Kassay János frontképeiből összeállítottfotókiállítást. A tudományos előadások 16

órakor kezdődnek. A felvetett témák közöttszerepel Románia hadba lépésének diplo-máciai előzményei (Hajdu Tibor, Budapest),Románia helye az osztrák-magyar vezérkarstratégiai tervezésében. (Pollmann Ferenc,Budapest), a nagy orosz visszavonulás és aromán hadba lépés dilemmája (Cosmin Io-nita, Bukarest), Románia hadba lépésénekhatásai a dunai hajózásra (Krámli György,Budapest), A romániai zsidóság és az elsővilágháború (Nastasa-Kovács Annamária,Kolozsvár), Arthur Arz von Straussenburgvezérezredes katonai pályafutása (BallaTibor, Budapest), Soha nem látott fényképekaz első világháborúból Tulics Kálmán nap-lójában (Nastasa-Kovács Annamária, Ko-lozsvár). Szerdán, augusztus 31-én 16 órátóla marosvásárhelyi Bernády Házban A háborúmegjelenése a határszéli Háromszék vár-megye gazdasági mutatóiban címmel tartelőadást a sepsiszentgyörgyi Nagy Botond.Az erdélyi vasúti alkalmazottak a nagy há-borúban címmel a székelyudvarhelyi GidóCsaba, míg a román hadba lépést követőmenekülés kutatásainak forrásairól a bu-dapesti Veres Emese értekezik. Ugyanott18 órától bemutatják Koszta István és Ma-rossy Géza Az 1916-os erdélyi elégia (SzékelyKálvária) című dokumentumfilmjét.
Louder – hangosabbanEzzel a címmel nyílt képzőművészeti ki-állítás a marosvásárhelyi K’Arte EgyesületGeorge Enescu utca 2. szám alatti termében.A megyei tanács és a polgármesteri hivataláltal támogatott festészeti tárlat kiállítói:Kentelki Gábor, Siklódi Fruzsina és VajdaBoróka, a marosvásárhelyi Művészeti Líceumtizenegyedik osztályt végzett képzőművészszakos diákjai, Cabuz Annamária tanítványai.A kiállítás augusztusban délelőttönként lá-togatható
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Egyre bonyolódik az,ami korábban még si-mának tűnt, azaz azRMDSZ és az MPP kö-zötti megállapodás ér-telmében a polgáriaknaka szövetségi jelöltlistánbiztosítandó két bejutóhely leosztása körüliegyezség nyélbeütése.Azoknak, akik esetleg kérdőn néznének rám: a MagyarPolgári Pártról van szó, amely ezek szerint, minden el-lenkező hír ellenére, mégiscsak létezik. Legalábbismind Kelemen Hunor, mind Biró Zsolt igyekszik azt alátszatot kelteni, mintha létezne. Ez részükről érthetőis, hiszen csak ily módon ünnepelhetik magukat aFidesz által szorgalmazott „nemzeti együttműködésrendszerébe” illeszkedő összefogásért, amelyet lám,mily pompásan sikerült megvalósítaniuk. Ami viszontérthetetlen, az az anno szintén az RMDSZ alternatív-ájaként elképzelt Néppárt észrevétlensége, passzivitása,akik a helyhatósági választások óta szinte teljesen „il-legalitásba” vonultak. A friss konfliktus az RMDSZ Maros megyei elnöke,Brassai Gettó Zsombor és Biró Spága Zsolt között vankialakulóban, illetve amiatt, hogy előbbi nem tartja kö-telezőnek, hogy az utóbbi számára megyéjében bizto-sítsanak biztos befutó helyet a parlamenti választásokra.Egy kis múltidéző: még 2013-ban történt, hogy BrassaiZsombor egy vásárhelyi intézményvezető pedagógusokkalfolytatott eszmecsere után ekként nyilatkozott: „Nemhiszem, hogy a gettósítás − az, hogy önálló magyar is-kolákban, kulturális intézményekben és különféle szer-veződésekben gettósítjuk magunkat − lenne a helyesmarosvásárhelyi magyar stratégia.” Eme monumentálisbaromság által, azt hiszem, kiérdemelte a ragadványnevét.És most, alig három esztendővel utána, láss csodát,Zsomborunk parlamenti helyre ácsingózik. Nyilván aromán törvényhozásból hatékonyabban folytathatnáharcát a gettósítás, azaz a különálló magyar intézmények,szerveződések, s gondolom, maga az RMDSZ ellen is... A másik parlamentbe kívánkozó szereplő egy ápri-lisban kiszivárogtatott, 2013-ban elhangzott háttérbe-szélgetésen általa megfogalmazott elmés elképzelésrévén érdemelte ki nevét, amelyen azt fejtegette: apártnak azért kell legalább két emberének lennie a fő-városban, hogy megtudja, hány ezer euró csúszópénztkell adni a különböző hivatalokban. Mindezt persze acsúcsra járatott antikorrupciós küzdelem közepette. Az eddigiek alapján ádáz küzdelem, kemény, sport-szerűnek aligha mondható viadal várható a parlamentihelyekért, amelyekre egyre több az egyelőre csakönjelölt pályázó. A jelek szerint sem Brassai GettóZsombor, sem Biró Spága Zsolt előtt nem akadálymentesaz út, még az is lehet, hogy egymást kell majd kigo-lyózniuk a célba jutáshoz. A választópolgárok elvárásai mintha senkit sem ér-dekelnének.  

MONDOM A MAGUNKÉT

Szentgyörgyi László

A „spága” helye  

Az alaposabb körömre né-zés során kiderül, hogy konk-rét füvön és fán kívül gya-korlatilag fűt-fát ígérgetteknekünk, vásárhelyieknek azelmúlt években (is), amikbőltulajdonképpen az égvilágonsemmi nem valósult meg. Halenne ígérgetés-olimpia, ak-kor az aranyérem kétségkívülPeti Andrásnak járna, de SoósZoltán ezüstjét se veszélyez-tetné senki. Teljesen mellékes,hogy már egyik ígérgető-baj-nok sincs jelenleg a korábbipozíciójában: Soós a polgár-mester-választásos lebőgéseután már nem tanácsos,„csak” múzeumigazgató, Petimeg nem alpolgármester töb-bé, csupán egyszerű tanácsosés nagyszerű reptérigazgató.(Úgy, hogy a szakmai kom-petenciát felmérő írásbeli ver-senyvizsgán – igaz, a többizsenihez hasonlóan – nemérte el az átmenő minősítést;ez kábé olyan, mintha a kup-leráj-felvételin a bérnőstényelhasalna az orális próbán,de mégis felvennék.)Annak részletekbe menőtaglalása, hogy pontosan ki,mit és mikor ígért, megha-ladná az újságoldal kereteit,de például Sütő András
szobrának fel-, azaz fel nem
állítása mindenképpen PetiAndráshoz köthető, aki még2014 tavaszán, alpolgármes-terként azt nyilatkozta, hogySütő szobra pár hónap múlvaállni fog. Mint utólag kiderült,porhintés volt az egész – da-cára annak, hogy van egy2009-es érvényes tanácsi ha-tározat a szoborállításra, szo-bortervestől-mindenestől, aSütő-szobor azóta se áll. Mégcsak nem is ül, merthogy voltegy olyan elképzelés is, hogyegy Színház téri padon fogüldögélni… A másik petizmus, amelya Sütő-szobornál valamivelnagyobb horderejű: a két-
nyelvű utcanévtáblák ügye.Pár évvel ezelőtt, amikor ki-pattintottak 4(négy)et belő-lük, tévében-rádióban-mosó-gépben újságolta boldogan a„kedves marosvásárhelyiek-nek”, hogy hurrácska van, be-

indult a folyamat, és mostan-tól hetente fognak új kétnyel-vű utcanév-töblicákat kipa-kolni. Időközben valahol el-akadhatott a processzus, mertazóta se tettek ki egyet se.Ergo ez sem igazán siker -sztori, tekintve, hogy a vá-rosban mintegy félezer utcatalálható, azaz még 1% bi-lingválása se jött össze. (Arégi utcanévtáblák között ter-mészetesen van jó néhánykétnyelvű is, itt az új kétnyel-vűekről van szó.)Bizonyára nem merült mégfeledésbe az sem, hogy a pol-gármester-választási kam-pányban „az összefogás je-löltje”, Soós Zoltán olyan dur-ván nekiment az Azomarosvegyipari halálgyárnak, hogyahhoz képest Don Quijoteszélmalmos performansza avácmányi kanyarban nincs.(Mint köztudott, a bennünketévtizedeken keresztül mér-gező füst miatt tíz évvel ko-rábban adjuk le a pingpong -ütőt, mint az ország bármelymás városának lakói, de egyúj direktíva szerint legalábbkét évvel hamarabb mehe-tünk nyugdíjba meghalni.)Már-már azt hittük, hogy sajátkezűleg fogja lebontani akombinátot, tégláról téglára,de aztán, furcsa mód, a kam-pány lejártával a harci kedvis elillant.Egy másik kampányos gu-micsont a Bodor Péter-féle
zenélő kút újraépítése volt,a főtéri hamarkajáldávalszembeni, egykori nyilvánoskakálda helyén, az IsmeretlenKőbaka mögött. (Egy 2007-es közgyűlési ülésen egyéb-ként már megszavazták a Bo-dor-kút újjáépítését, valószí-nűleg egy szekrény tetejénvagy a pincében porosodik.)Utána persze kiderült, hogyaz egész zenélőkút-remake-

szándék nagyobb mese, mintA muzsikáló ezüstkecske. Adolgok jelen állása szerinthamarabb lesz Vásárhelyenzenélő kutya, mint Bodor Pé-ternek zenélő kútja. Íme még néhány, ugyan-csak füstbement RMDSZ-esprodzsekt csak úgy kapásból,az elmúlt néhány évből, hely-hiány miatt tételesen felso-rolva:
l Bethlen Gábor-szobora főtéren; idén májusban ál-lítólag „zöld utat kapott” atanácsülésen, de ha ezt isolyan vehemensen támogat-ják a továbbiakban a „szö-vetségesek”, mint az eddigihasonlókat, akkor alighanemezt a szemafort is pirosraváltják nemsokára a tengely-hatalmak
lA mindmáig tisztázatlantulajdonolású Aranykakas„megmentése”; ha nem igye-keznek a csávók, a város egyiklegpatinásabb épülete, a szépemlékű, vidám sörözésekhelyszíne, amely már tizenpáréve elindult az enyészet útján,a vele átellenben elhelyezke-dő, totál lepusztult, hajlékta-lanok és ebek harmincadjárajutott Vointa strandhoz ha-sonlóan, egyszer s minden-korra felejtős
l Az „új”kórház környéki

parkolás-mizériamegoldása– ha ott sincs elég hely drosz-tok kialakítására, akkor se-holAz alábbiak szintén megvoltak mézesmadzagozva,jobbára kampányidőszakban,de nyilván nem lett belőlüksemmi: 
l új műjégpálya (nem-hogy nem készült el, még aművíz sincs behűtve a mű-jéghez)
l mélygarázs vagy eme-

Vásárhely, az ígéret(ek) földje
- avagy mi nem valósult meg az RMDSZ-es ígéretekből, és mi nem - 
Ha gondolatban visszalapozunk néhány évet a képzeletbeli RMDSZ-es Ígéretek
könyvében, számba véve, hogy mely ígéretek váltódtak valóra, és melyek nem,
majd előbbieket kimásoljuk egy A4-es lapra, ama papiros pont úgy fog kinézni,
mint egy másik, amire nem írtunk semmit. Persze, lehetne azzal magyarázkodni:
az ígéretek betartása, pontosabban be nem tartása nem rajtuk múlott, hanem
mindannyiszor a polgármester, a tanács vagy más döntéshozók gördítettek és
betonoztak követ a nagyszabású projektek útjába, csakhogy ez egyrészt nem
volna kimerítő magyarázat (inkább magyarázkodás), másrészt meg az egyszerű
polgárt a legkevésbé se érdekli. Ahogy Mórickát se, hogy útközben berúgott és
elaludt a télapó, csak az, hogy nem kapott ajándékot. Szemezgessünk hát részle-
tesebben, mert van miből:

letes parkolóház a központ-ban – nyista 
l a kombinát és a Víkendközötti kerékpárút (ne le-gyünk igazságtalanok, ennekegy része elkészült: ha azAranykakasnál jól megtoljukaz üres pléhszamarunkat, ta-lán végiggurul ama pár tízméteres bicajúton, amit si-került abszolválni a beígérthét kilométerből)
l a Maros-híd felújítása,

illetve egy új híd építése a
Kárpátok sétányán, magya-rul az Áléán (az 1984-benépült régi híd kábé tíz évebaleset- és életveszélyes, any-nyira le van amortizálódva,hogy bármikor beomolhat,még daru se kell hozzá) De zárjuk pozitívan: a ket-tes sulit sikerült átnevezniBernády Györgyre!

Molnár Tibor
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– Mára már nyilvános,
hogy ön is indulna a parla-
menti választásokon, ám töb-
ben fejezték ki indulási szán-
dékukat, mint amennyi be-
futó hely megszerzésére esély
van. Hogyan vélekedik az
RMDSZ-en belüli támoga-
tottságáról, illetve a poten-
ciális vetélytársairól?

Brassai Zsombor: Kife-jezetten jónak tartom, hogytöbben kifejezték az indulásiszándékukat. Teljes mérték-ben demokráciapárti va-gyok, és méltányolom, hogytöbben vannak, akik érzikmagukban a képességetarra, hogy képviselői legye-nek Maros megyének, és áll-nak elébe a belső megmé-retkezésnek. Hogy nekem,vagy másnak mennyi esélyevan, illetve ki kinek a támo-gatását élvezi: számomraharmadlagos szempont.
Balogh József: Az általamképviselt nyugati régióbana héten tartunk jelölőgyű-lést, és ott dől el, hogy kitjavasolunk szenátor-, illetveképviselőjelöltnek. Jómagamnégy mandátumot töltöttemMaros megye önkormány-zati képviselőtestületében,de úgy állok hozzá, hogy haértékelik a munkám, örülökneki, ha nem, akkor elfoga-dom. Egy dolog tény: ha azRMDSZ választást akar nyer-ni, szavazatokra van szük-sége –  a 4 évvel ezelőttieredményekhez képest idénsokkal kevesebb voksot kap-tunk –, emiatt a listavezetőkolyan személyek kell legye-nek, akik már bizonyítottak.Ilyen például Soós Zoltánis. Logikus, hogy akik élvez-ték a vásárhelyiek támoga-tását, azokat a parlamentiválasztásokon is támogatnáka megye lakosai.
Csép Andrea: Az, hogytöbben jelentkezünk, mintamennyi befutó hely van,csak jót jelent a szervezetszámára. A versenyhelyzet

egészséges a szervezet élet-ében, valamint megerősítiés felkészíti a jelölteket. Asaját esélyeimet egyelőrecsak latolgatni tudom, op-timista vagyok, de végső so-ron a szavazatok számítanakmajd. Munkám során jelen-tős terepismeretre tettemszert, a polgármesterek kol-légaként tekintenek rám,úgy vélem: elismerik a mun-kám, élvezem a bizalmukat.
Kozma Mónika: Az ideihelyhatósági választásokeredményeiből kiindulva,ma Maros megye magyarlakossága 2 szenátort, illetve3-4 képviselőt tud az RMDSZlistájáról a parlamentbe jut-tatni. Ebből kiindulva nemérzem túlzásnak, hogy 5 sze-mély is kifejezte indulásiszándékát, sőt, kifejezettenhiszek abban, hogy egy min-den szakmai területet lefedő,egységes csapat erősebbentudná képviselni Maros me-gye és az erdélyi magyarságérdekeit. Természetesen fel-mértem az esélyeimet, azérvek és ellenérvek mérle-gelése után hoztam meg adöntésemet, melyet a hételején az RMDSZ Marossár-patak községi helyi szerve-zetének bővített választmá-nya megerősített szavaza-tával. Hivatalosan is jelöltvagyok.
Vass Levente: Elsőkéntjelentettem be indulási szán-dékomat a helyhatósági vá-lasztások közepén, mert anevemmel és a szándékomvilágos jelzésével azt üzen-tem támogatóimnak, hogyaz RMDSZ jelöltjeire kellszavazni. Sokan megértettékaz üzenetem időzítésénekfontosságát a helyhatóságiválasztások szempontjábólis. Kérdésére röviden ennyia válaszom: majd meglátjuka rangsorolás és a választá-sok után. Bővebb választ ajúliusban elkészített rövid-filmből kaphatnak, melyetmegtekinthetnek a

Bár az idei parlamenti választások pontos dátuma
még ismeretlen, Maros megyében már többen is be-
jelentették indulási szándékukat RMDSZ-es képvi-
selő-, illetve szenátorjelöltként. Jelentkezni szeptember
12-ig lehet, a jelöltség feltétele, hogy a pályázó ren-
delkezzék valamelyik helyi vagy területi szervezet
ajánlásával. Ennek hiányában 1.500 támogató aláírást
kell összegyűjtenie. Szeptember 19-én az úgynevezett
bővített Területi Képviselők Tanácsa rangsorolja
majd a jelölteket. Cikkünkben mind a hat potenciális
jelölt megszólal, valamint Kovács Péter, az RMDSZ
ügyvezető elnöke is kifejti álláspontját.

Megszólalnak a képviselő- és szenátorjelöltek

www.vasslevente.ro oldalon.
– Az RMDSZ által lefekte-

tett játékszabály szerint a
bővített TKT, az úgynevezett
rangsoroló küldöttgyűlés,
azaz hozzávetőlegesen 170
személy dönt majd a jelöl-
tekről és azok listán való sor-
rendjéről. Ön szerint nem
lenne-e üdvösebb előválasz-
tás, vagy közvélemény-kuta-
tás által rangsorolni a jelöl-
teket? 

Brassai Zsombor: Ezmagánvélemény, de jóma-gam előválasztás-párti va-gyok, hisz minden esetbenennek mozgósító ereje van,és ahol eddig megszervez-tük, ott az RMDSZ iránti bi-zalom is nőtt. Emiatt tar-tottam volna fontosnak –hisz a szabályzat lehetővéteszi –, hogy Maros megyé-ben ezúttal, amikor válto-zások lesznek a parlamentiképviselők személyeit ille-tően, jó lett volna a lakoso-kat is megkérdezni. De aTerületi Állandó Tanács ezta módozatot választotta,ami úgyszintén illik a sza-bályzatba.  
Balogh József: Nagyonfontosnak tartom a lakosságbevonását ezekbe a dönté-sekbe. Nem is értettem

egyet a bővített TKT hatás-körével, szerintem legalább600 RMDSZ-tag kellene ah-hoz, hogy kiválasszák a sze-nátor- és képviselőjelölte-ket. Ez jó alkalom lett volnaarra is, hogy a jelöltek be-mutatkozzanak, elmondjáka programjukat a települé-seken önkormányzati mun-kát végző szövetségieknek.Sajnos a többség így döntött,ekképp kell nekifutni a ver-senynek.
Csép Andrea: A TÁT fel-adatkörébe tartozott, hogykiválassza a rangsorolásmódozatát, ha így határo-zott, akkor ezzel megyünktovább. Egyébként ez egyszéles merítésű, reprezen-tatív testület. A legfontosabbkérdésre kell koncentrálni,éspedig arra, hogy minéltöbb szavazót tudjunk moz-gósítani, hisz ez a legna-gyobb tét az RMDSZ szá-mára.
Kovács Péter: Ez a tes-tület reprezentatív a magyarközösségekre vonatkozóan,hisz benne van minden pol-gármester és alpolgármes-ter, része a helyi szervezetekelnökei, civil szervezetek ésegyházi személyek. Abszolútlegitim testület, amely meg-győződésem szerint jó dön-

tést fog hozni. Ezen szemé-lyek mögött tömegek van-nak, hisz az idei önkormány-zati választáson bizalmatnyertek. Ha Brassai Zsom-bor nem tartja ezt legitim-nek, akkor a kérdésem az,hogy miért nem tudta a sa-ját akaratát végigvinni azáltala vezetett szervezeten?Ha valaki egy szervezet el-nöke, akkor a saját állás-pontját képes kell legyenérvényesíteni.
Kozma Mónika: A jelö-lőgyűlés azon véleményfor-máló közösségeket képvi-selő és vezető RMDSZ-ta-gokból áll, akik naponta ta-lálkoznak az emberek, a sza-vazópolgárok véleményével,így hiszek abban, hogy sza-vazatunkban majd megje-lenik a szélesebb értelem-ben vett közvélemény is,ezáltal is erősítve a jelölésdemokratikusságát.
Vass Levente: Az SZKTés a Maros megyei TerületiÁllandó Tanács augusztuselején döntött a rangsorolásmódozatáról és időpontjá-ról. Azt tartom jónak, amita szervezet demokratikusankijelölt vezetői jónak tar-tottak. Sokkal megfelelőbb-nek vélem ezt, mint a négyévvel ezelőtti rangsorolási
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Nagy filmrendezők: 
Giuseppe Tornatore

Korunk egyik legnagyobb olasz filmrendezője minden
kétséget kizáróan Giuseppe Tornatore. A nagy vonulat
(Fellini, Visconti, Zefirelli) képviselőinek sikersorozata
után az olasz mozinak sikerült talpon maradnia, és
a 80-as évek vége ismét hozott néhány átütő erejű
szellemi alkotást. A filmkritika egyértelműen a Ci-
nema Paradiso című filmeposz nagy menetelését
vetítette előre (a film 1990-ben Oscar-, Arany Gló-
busz-, BAFTA- és egyéb díjak tömkelegét seperte
be). Tornatore szívét-lelkét beleadta e remekmű
megformálásába, amelyből egy felejthetetlen szerelmi
történet kerekedett ki. A film ugyanakkor a filmnekmagának állít emlékművet, bemutatván a mozizás hős-korát és az akkori olasz társadalmat. A történet főhőse,Salvatore (akit rendre Salvatore Cascio, Marco Leonardiés Jacques Perrin alakít – gyerekkorától meglett felnőttkoráig) apa nélkül nő fel és a mozi bűvöletében él. Amozigépész, Alfredo (Philippe Noiret) mindig szívesenlátja, és mindenre megtanítja az érdeklődő Totót, akiidővel szenvedélyes fiatallá cseperedik. A sors úgy hozza,hogy Alfredo egy tűzeset során megvakul. A mozigépetkésőbb Salvatore kezeli, hogy kisegíthesse Alfredót. Azifjú megismeri Elenát (Agnese Nano), akibe rögtön be-leszeret, ám kettejük szerelme reménytelen. Elena csa-ládjával más városba költözik, a fiú pedig nem láthatjatöbbé. Később Salvatore is elhagyja a várost. Évtizedekkelkésőbb tér vissza Rómából, már neves filmrendezőként,amikor szeretett moziját, a Paradisót le kell bontani. Aszívfájdalom még nagyobb lesz Alfredo elvesztésével.Salvatore nem tud megnyugodni, amíg fel nem keresirégi szerelmét, Elenát. A film befejező jelenete rendkívülmegható, itt bontakozik ki Tornatore igazi művészete: aszerelemnek állít emléket fekete-fehér képekben. 

A Puszta formalitás (Una pura formalità, 1994)nem egy románc, még csak nem is filmeposz, hanemegy rendkívül érdekes detektívtörténet, mindez nemkonvencionális formában. A rendező itt is remekel. Mára főszereplők megválasztása (Gerard Depardieu és RomanPolanski) is arról árulkodik, hogy Tornatore semmitsem bíz a véletlenre. A történetben a feszültség az elejétőla végéig fokozódik, a megoldás – ha lehet egyáltalánilyesmiről beszélni – hatalmas meglepetést tartogat.Mert mi lehet annál rosszabb, ha az ember saját csapdájábaesik? Így történik ez Onoffal (Depardieu), az íróval, akiegy hihetetlenül furcsa helyzetbe kerül: az esőben me-nekülvén nem tudja igazolni magát (nincsenek nála aziratai), a rendőrök pedig bekísérik az őrsre. A kihallgatássorán kiderül, hogy az írót kikérdező rendőrfelügyelő(Polanski) hűséges olvasója a gyanúsítottnak, és mindenregényét ismeri. A briliáns párbeszédek, a rendőrfelügyelőés a gyanúsított közötti „adok-kapok” egyre feszélyezettebbhelyzetet eredményez. A film erőssége, hogy mindkétfőszereplő érvei, kérdései hitelesnek tűnnek, és nehezentudjuk eldönteni, kinek kell a végén igazat adnunk. Azmár csak hab a tortán, hogy a befejezésben az író bűnösvoltára éppen hű olvasója talál bizonyítékot – könyveiismeretének birtokában.  
A Senki többet? (La migliore oferta, 2013) Tornatorelegújabb remekműve. Bár a történet eléggé valószerűt-lennek tűnik, a rendező kitűnően megkomponált filmjéneksikerül a nézőket lebilincselni. A film a műtárgyak bűvö-letében élő aukcióvezető Virgil Oldman (Geoffrey Rush)és a rendkívül titokzatos, fiatal nő, Claire (Sylvia Hoeks)furcsa és izgalmas, bár lassan kialakuló kapcsolatárólszól. Claire kliense a műértőnek, aki meglehetősen ego-centrikus, életvitele pedig rendhagyó. Virgil szakmailaga tökéletességet keresi, ezzel nyeri meg Claire tetszését.Két magányos, erős egyéniség már-már valószínűtlenközeledésének vagyunk tanúi, a kérdés az, hogyan tudnakráhangolódni egymásra. A filmben Geoffrey Rush so-kadszorra bizonyítja be rendkívüli színészi tehetségét.Tornatore további filmjei (Malena - 2000, Baaria -2009, La Sconosciuta - 2006) mind említésre méltóak,érdemes megtekinteni őket.

Demeter Attila

módozatot, ahonnan idéz-hetnék az ott elhangzott ér-velést…
– Az MPP-vel együttmű-

ködés körvonalazódik – ám
Maros megyében ez egyelőre
kérdéses, – viszont az EMNP-
vel nem. Ön miként véleked-
ne egy összmagyar listáról,
amelyen mindhárom ma-
gyar alakulat helyet kapna?

Brassai Zsombor: Sem-miképp nem tartom üdvös-nek, hogy magyar politikaiszervezetek egymássalszemben induljanak a par-lamenti választásokon, hiszközismert, hogy 11 ezerrelkevesebb szavazatot kapottaz RMDSZ Maros megyében,mint 4 évvel ezelőtt. Ennektermészetesen több oka isvan, de tény, hogy a ma-gyar-magyar politikai har-cok hozzájárulnak ahhoz,hogy erősödjön az erdélyimagyar társadalomban aközömbösség. Mindent elkellene követni annak ér-dekében, hogy az együtt-működés lehetőségét meg-találjuk, illetőleg bízom ab-ban, hogy győz a józan ész,és a Néppárt is újragondoljaaz együttműködést, ámhangsúlyozom: ez országosés nem megyei szintű dön-tés.

Balogh József: Az össze-fogásnak eredménye volt avásárhelyi polgármester-választáson is. Én mindigúgy gondoltam, hogy a ma-gyarok, pártállástól függet-lenül, össze kell zárjanak,nem engedhetjük meg ma-gunknak azt a luxust, hogytöbbfele szavazzunk. 
Csép Andrea: Ez a dön-tés országos hatáskörbe tar-tozik, de a helyhatósági vá-lasztások eredménye tük-rében úgy gondolom, jelen-leg teljesen tisztázottak azerőviszonyok és az egyespolitikai alakulatok támo-gatottsága, emiatt nem lá-tom a kérdés aktualitását aparlamenti választásokravonatkozóan.
Kovács Péter: Szeptem-ber 3-án születik döntés ar-ról, hogy a második befutóhelyet az MPP Hargita vagyMaros megyében kapja-e.Az EMNP vezetőjével lesztalálkozónk a közeljövőben,és utána tudunk dönteni ahogyan továbbról. Ők au-gusztusban javasolták, hogytalálkozzunk az EMI-táboralkalmával, ám mi ezt visz-szautasítottuk, hiszen a tá-bor szellemiségével nemtudunk azonosulni, de ki-jelölünk egy újabb időpon-

tot a tárgyalások lefolyta-tására.
Kozma Mónika: Létezikmegállapodás az RMDSZ ésMPP között, ám vélemé-nyem szerint együttműkö-dés csak akkor tud kiala-kulni, akár politikai alaku-latok, akár más szervezetekközött, ha konszenzus van,és ha jól meghatározott, kö-zös cél érdekében a részt-vevő felek képesek egyéniérdekeiket a közösség ér-dekeinek alárendelni.Sajtóinformációk szerint

Novák Zoltán történész isesélyes egy szenátori helybetöltésére, egyes, RMDSZ-en belüli források szerintMarkó Bélától venné át astafétát a parlament felső-házában. Megkeresésünkrecáfolta a híreket: „Bár voltszó róla, de egyelőre nincsmég semmi konkrétum. Halesz valami belőle, az a kö-vetkező hetekben, hóna-pokban derül ki, amit vi-szont komoly előválasztáselőz meg” – mondta el la-punknak a jelenleg önkor-mányzati képviselői tiszt-séget betöltő Novák.
Pál Piroska 

Timár Tímea
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Nagyenyedtől északra, a Maros folyó bal partján fek-
szik a nagy múltú város, Marosújvár. Már a rómaiak
idején lakott település, és Salinae néven volt ismere-
tes. A település első okleveles említése 1202-ben tör-
ténik Uyvar alakban. Nevéből ítélve már ebben az
időben is volt vára, melyről azonban közelebbi adata-
ink nincsenek. A település kastélya elhanyagolt álla-
potú. 1336-ban az esztergomi érsek kétszázezer
márkával járult hozzá építéséhez. Gálfi János rene-
szánsz stílusban átépítette. Ezen a héten erről az épü-
letről írunk.

Az elcserélt és 
elzálogosított településA Kökényes-Radnót –vagy Rénold – nemzetségDobokai ágából származóII. Mikud 1298-ban Szász-lómát cserélte el az erdélyipüspökkel Marosújvárért,és a mellette lévő Faludinevű faluért. Nem sokkal ezután, 1300előtt, testvére, Imrea leá -nyának, Katának adta zá-logba, melyet ennek testvérePéter comes, a maga és agyermekei nevében 1338-ban a váradi káptalan előtthetven márka finomezüstértAndrás erdélyi püspöknekzálogosított el.
A fejedelem egy 
gyilkosnak 
adományozza 
MarosújvártKiss Gábor, az Erdélyi vá-rak, várkastélyok című mun-kájából derül ki, hogy a váratelső ízben egy 1357-ben keltoklevél említi, amikor a Kö-kényes-Radnót nemzetségbirtokában volt, akiktől talánvétel útján az erdélyi püspökkezébe került. Ismeretlenkörülmények között lett Bá -thori Kristóf vajdáé, aki inArce Nova ad ki oklevelet1576-ban. A várat Báthori Kristóf1581-ben Gálfi Jánosrahagyta, aki előbb tanítója,majd később tanácsosa lettBáthori Zsigmond fejede-lemnek.

Amikor azonban a Bá -thori családban viszály ke-letkezett, a fejedelemi GálfiJánost 1592-ben várkasté-lyában elfogatta, Huszt vá-rába hurcoltatta és 1593-ben lefejezték. Marosújvárta fejedelem Bodoninak, Gálfiegyik gyilkosának adomá-nyozta.  
1600-ban itt gyülekezett
a Mihály vajda ellen 
fellázadt rendek seregeKiemelten fontos tudnimég azt is, hogy miután Mi-hály vajda 1599. novembervégén elfoglalta Erdély délirészét, Marosújvárt hívének,Mihálcsa bánnak adta. Alig egy év múlva, Tordánkelt levélében Csáky Istvánmár leírhatja: „Maros-Ujváris kézben vagyon”. 1600.szeptember 16-án itt gyü-lekezett a Mihály vajda ellenfellázadt rendek serege,majd 1601-ben SomogyiBertalan arról tájékoztatjaa vajdát, hogy „…Ujváratföldaták a nemetök, Ribisaz ki kapitány benne volt,melynek Maros-Ujvárat ad-ták, az mely Mihálcsa uramévolt…”.Kiss Gábor közlése értel-mében Bethlen Gábor feje-delem 1620-ban SiményfalviSzékely Mózes árván szüle-tett egyetlen fiának, ifjabbSzékely Mózesnek adomá-nyozta a marosújvári várat,a várossal együtt. I. Apafi Mihály fejedelem-sége alatt szerezte meg Mi-

kes Mihály, és e család bir-tokolta még a XIX. századközepén is. 
Neuhauser ábrázolásai
és perspektívái1789-ből származik Neu -hauser József gouache al-kotása Marosújvárról. A ké-pen a kastély előtti kert egyrésze, illetve a körfal alatthúzódó terület, valamint az1742-ben Mikes István általbarokk stílusban átépítettépület látható. Dr. Fekete Albert meglá-tása szerint – Az erdélyikertművészet – Maros mentikastélykertek –, úgy tűnik,hogy a kastély keleti olda-lánál elkerített kis kertrészvolt, ami visszavonulásra al-kalmas zugot biztosított atulajdonosoknak. Neuhauser ábrázolásán aMaroson túl fás kaszálóréttalálható, szénaboglyákkal,a távolban észak felé pediga Mezőség lankás, csupaszdomboldalai. A várfalat megszakító bás-tya feltehetőleg nem az, amima is látható, vagy ha igen,akkor Neuhauser perspek-tívája csalóka, mivel túl közelvan az épülethez. Viszont aterasz ötszögletű, pont, minta ma is álló bástya, és kö-rülbelül ugyanakkora távol-ságra is van a kastélytól. 
A régi bútorzat és a 
gazdag irattár az oláhok
által elraboltatottA rendelkezésünkre bo-csátott dokumentációkbólderül ki, hogy 1848-ban: „…a felsőújvári kastély is fel-gyújtatott, és romba dönte-tett, az ott lévő igen szép

régi bútorzat, gazdag irattár,nagy mennyiségű bor és ga-bona az oláhok által elra-boltatott…”.Orbán Balázs szerint aXIII. században épült: „…igen valószínű, hogy az1296-ban állott (szent Mi-hálynak szentelt), s e helyenfeküdhetett kőegyháznakhelyére, s annak anyagjánaképíttetett ezen mostani Gál-fi… által…”.
A megvásárolt kastélyGróf Mikó Imre, akit Er-dély Széchenyijeként tar-tunk számon, 1856-ban vet-te meg a kastélyt, és neo-gótikus stílusban állíttattahelyre. Fekete Albert tudo-mása szerint 1869-re lettkész, és ebben a formájábanláthatjuk ma is. A tervező az a kolozsváriKagerbauer Antal építészvolt, aki számos ismert ko-lozsvári romantikus építé-szeti alkotása mellett az1860-as évek második fe-lében megtervezi a kolozs-vári Sétatér csónakázó ta-vacskáját szigettel, melyetmeg is építenek, és a mainapig rendeltetésszerűenműködik. 
Erdély legszebb fekvésű
és legimpozánsabb 
kastélyaOrbán Balázs így ír a ma-rosújvári kastély kertjérőlés a környező tájról:„…látók fennebb azon tér-be kiszökellő hegyfokot… Ehegyfok már önmagában isszép, de festőivé azáltal lesz,hogy tetőormát egy büszkegót kastély, annak szeszélyesmelléképületei, ódon torony-

bástyája… koronázza, fel-mutatva a kis Erdély leg-szebb fekvésű s legimpo-zánsabb kastélyát… A kas-tély kertjéből s a kastélymindenik ablakánál szép ki-látás nyílik; elragadó kör-látvánnyá lesz az, ha a kas-tély tetőerkélyére kilépünk.A hegyfok alját ezüst sze-gélyként hímezi körül a Ma-ros… Pár évtizeddel ezelőtta Gálfi-kastélynak több bás-tyája s a vár körfalai is rész-ben állottak, de azok ella-pultak, hogy a műkertnekhelyet adjanak; csakis azészakkeleti szögleten ha-gyatott meg… egy ötszögűkúpfedeles bástya; odábblátszanak alapfalai a kapu-védnek, hol felvonóhídon átlehetett a várba jutni, merta keleti védfalon kívül egymég most is 10 öl szélességűs több öl mélységű sánc szeliát egész szélességében ahegynyakot. Hogy a roppantmunkával kivitt átmetszésmég az első vár idejébőlvaló, ahonnan semmi két-ségem nincsen. E tájt nemrég fedezték fel azon alag-utat, melyen Gálfi elmene-kült a legyilkolására kikül-dött poroszlók kezeiből,mely azonban újból beom-lott…”.
A mai állapotA marosújvári birtok szá-munkra ismeretlen körül-mények között lett gróf Te-leki Ádámé. Teleki Marosúj-váron borpincét létesített akastély mellett. Ezt korabeliképeslapokon is láthatjuk,illetve a helyszínen is bea-zonosíthatók a maradványai. A marosújvári kastély je-lenleg lepusztult állapotban

A Teleki-Mikes família elhanyagolt várkastélya
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van. A kert az utóbbi évti-zedek folyamán nagyrésztbeépült, néhány idősebb fánkívül más hírmondót nemtalálunk. Az ötszögű bástya mégmindig áll. A közelben lévőromán stílusú templomnakmár csak a maradványaivannak meg. A várfal előtt húzódó vá-rárok, valamint a gyönyörűkilátás a Marosra és a Me-zőségi dombokra ma is meg-van. Ezt azonban beárnyékoljaa parton lévő kiterjedt gyár-telep. 
Amit a Mikes 
családról tudni kellA Mikes család egyike Er-dély legősibb családjainak;eredetük a XIV. századra ve-zethető vissza. Szintén a fentmár említette Fekete Albertmunkájából derül ki az is,hogy Bethlen Gábor fejede-lem 1626-ban I. Mikes Zsig-mondnak adományozta Sza-lanczi György zágoni birto-kát. Továbbá II. Mikes Zsig-mond fiainak – Kelemen ésJános – regényes leányrab-lási kísérlete ihlette KeményZsigmondot az Özvegy ésleánya című könyvénekmegírására. II. Mikes Zsigmond és I.és II. Rákóczi Györgynekvolt a követe és hadvezére.Velence erdélyi követéve,majd 1657-ben kancellárrávált. Testvére, Mikes Kele-men, 1659-ben ítélőmester,tanácsos és a székelység ge-nerálisa lett. 

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bocsátott
dokumentációkért külön köszönet
Dr. Fekete Albertnek, és Keresztes
Géza műépítész-műemlékvédelmi
szakmérnöknek, valamint a régi
és a mai képekért Demján László
műemlékvédő építésznek
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A Carit San 
Medical 
Járóbeteg-rendelő

a következő orvosi szakellátással áll az önök rendelkezésére:

Laborvizsgálatok:
Aurel Filimon utca 15.
Tel.: 0265-250-874 vagy 0730-619-404
Biokémia, hematológia, bakterológia, 
parazitológia, immunológia, szerológia

Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 06:10-14:10
Marosvásárhely, Mihai Viteazul utca 42. szám

Tel.: 0265.269.172, 0265.266.249                                                   
Mobilszám: 0730-619-401
E-mail: clienti.caritsanmed@gmail.com
facebook.com/caritsan www.caritsanmed.ro

„Ha egy nemzetet lelkileg összezúznak, nehéz felemelkednie” 

Monarchia és a Német Csá-szárság. Németországtól aterület 8%-át és a lakosság11%-át vették el. Magyar-országtól ezzel szemben alakosságnak 65%-át és a te-rületnek, – ez a megdöb-bentően aránytalan, amisoha nem fordult elő 2 000év alatt – 71,3%-át. Ráadásula szomszédok már koráb-ban, a szerződés aláírásaelőtt megszállták Magyar-országot és kirabolták. Ezen-kívül pedig a magyarokatelőször is a tárgyalásokranem hívták meg, és amikormeghívták, akkor sem tár-gyaltak velük” - mondta ela történészprofesszor. 
„A magyar állami vezetők
lemondtak a revízióról”A továbbiakban afelől ér-deklődtünk, hogy lett vol-na-e a második világháborúután lehetőség a Trianonbanelhatározottak újratárgya-lására, és ha igen, ez miértnem történt meg. Valamint,ha a jövőben alkalom ke-rülne erre kiknek a támo-gatására számíthatna Ma-gyarország. „Az 1947-es pá-rizsi béke visszaállította az1920-as trianoni határokat.Attól kezdve Magyarországszámára jött a kommuniz-mus, a szovjet megszállás,a magyarság üldözése min-den egyes szomszédban. Az56-os forradalom után, 1958tavaszán Kádár János, Kállayelvtárssal és más budapestikommunistákkal romániailátogatást tett. IsmeretesKádárnak vásárhelyi beszé-de, de itt a Kállay elvtárs ismondott egy beszédet, ami-ben az volt, hogy helyes,amit a Kádár elvtárs nyilat-kozott, hogy Magyarország-nak semmiféle területi igé-nye nincsen – tehát mintmagyar állami vezetők le-mondtak a revízióról –, Kál-lay hozzátette, hogy mi aztlátjuk itt, Romániában, Ma-rosvásárhelyen, hogy a Ro-mán Kommunista Párt ve-zetésével példaszerűen meg-oldották a nemzetiségi kér-dést. Ilyen körülmények kö-zött, mikor a magyar államvezetői mondanak le róla,a revízió kilátástalan. Ma

van három olyan nemzetMagyarországhoz közel,amely teljes mértékben mel-lette áll. Északról délre: Len-gyelország 37,5 millió lakó-val, Bulgária már az első vi-lágháborúban katonai szö-vetségesünk volt és Albánia.Zogu király 1912-ben grófApponyi Geraldine nevűlányt vett feleségül, az albándinasztia félig-meddig ma-gyar. Tehát volnának lehe-tőségek, csak hát ehhez ko-moly külpolitika kell” – vé-lekedik Raffay Ernő törté-nészprofesszor. 
Ma már nem a kormá-
nyok csinálják a hábo-
rút, hanem a hadiiparAz éppen zajló történelmi,politikai eseményekkel kap-csolatban is karakteres vé-leménye van Raffaynak. Sze-rinte a kapitalista gazdál-kodás a tőke-pénz hatalmát,annak a befektetését és abefektetéssel való haszon-szerzést jelenti. Semmi mást.Mióta kapitalizmus van, azó-ta rendszeresek a válságok,azonban a recesszióból min-dig van kibontakozás. Egypéldát is mondott ezzel kap-csolatban: a XIX. század leg-nagyobb gazdasági válságaa kapitalizmus válsága volt1873-ban. A hajdani MagyarKirályságban a cégeknektöbb mint a fele összeomlott.Amelyek nem omlottak ösz-sze, azok profitot tudtak elő-állítani mások összeomlá-sából. Ez a kapitalizmusnaka lényege, a munkások ki-zsákmányolása. Gazdaságiválság volt az első világhá-ború után is, a második vi-lágháború után is. De a ha-diiparban is nagy potenciálvan. Ha megnézzük az Egye-sült Államok hadiiparát, mi-nél többet háborúzik azEgyesült Államok, annál job-ban gyarapodik tőkében,nemcsak alaptőkében, ha-nem magánvagyonban is azamerikai hadiipar. Egy idő

után – és remélhetőleg akapitalizmusnak ez okozzaa halálát – már nem a kor-mányok csinálják a háborút,hanem a hadiipar. Az elmúlttíz éven belül is volt egynagy európai gazdasági vál-ság. Nehéz eldönteni, ehhezmegfelelő történelmi távlatkell, hogy a kapitalizmus azutolsókat rúgja-e, hisz azmindenből képes hasznotkovácsolni. Most azonbanvan egy másik válságtípus,ez a migráció. Ez vallási, et-nikai, kulturális válság: amigránsok nemcsak Európátveszélyeztetik, hanem a ke-reszténységet is, és Európagyökerei a kereszténységbenvannak. Szent István királyezzel tetté naggyá a magyarkirályságot. A legnagyobbveszély, ha egy nemzetet lel-kileg összezúznak. Akkornagyon nehéz felemelkedni,oda új generációk kellenek.A német kancellár azt mond-ja, hogy hozzunk be éventemásfélmillió akármilyen val-lású, akármilyen bőrszínűidegen embert, akik ráadá-sul muzulmánok, tehát egyharcias egyháznak a tagjai.Ez veszélyes Európára, Né-metországra nézve. Fran-ciaország már elveszett,olyan, mint a bécsi állator-vos-tudományi egyetem elő-csarnokában álló ló, amelyrea ló összes betegségeit rá -preparálták. Ilyen ma Fran-ciaország eszmei-lelki szem-pontból. „Én úgy látom Eu-rópát, mint az V. század má-sodik felében, amikor a Ró-mai Birodalom szétbomlott,építették a limest, volt fegy-ver, volt katona, volt bányá-szat, volt minden iparág afegyverkészítéshez, de a bi-rodalom lelkileg összeom-lott. És ha ezt csinálják mostEurópával, akkor most Eu-rópa 476-ot ír csak 1600évvel később” – fejtette kivéleményét Raffay profesz-szor.
Nemes Gyula 

Augusztus 20-án Makfalva község önkormányzata, Csókfalva, Székelyszentistván
és Atosfalva történelmi egyházai szervezésében került sor államalapító királyunk
ünnepére, a 22. Szent István napra. Ennek keretén belül volt ünnepélyes székely-
zászló-felvonás, fényképalbum-bemutató, ökumenikus istentisztelet, kopjafaavatás
és tudományos- történelmi előadás az 1916-os román betörésről. Ez utóbbit dr.
Raffay Ernő történészprofesszor tartotta, akinek egyik felmenője éppen Csókfalváról
származott. A programsorozat után arra kértük a vendéget, beszéljen olvasóinknak
a Trianoni diktátumról, annak esetleges felülvizsgálatáról, és fejtse ki véleményét
az éppen aktuális gazdasági és migránsválságról. Dr. Raffay Ernő a magyar-országi  rendszerváltás alattés után országgyűlési kép-viselő, az Antall-kormány-ban a Honvédelmi Minisz-térium politikai államtitkáravolt. A Károli Gáspár Refor-mátus Egyetem Bölcsészet-tudományi Karáról vonultnyugdíjba a közelmúltban.Egyik legfontosabb kutatásiszakterülete a Trianoni dik-tátum. „A háborúkat, amiótavan nemzetközi jog, a harcokelülte után mindig béke-szerződéssel zárják le. Az

1920. június 4-én aláírt Tri-anoni szerződés, amelyetmi, magyarok a Horthy-kor-szakban békeparancsnakmondtunk, most simán dik-tátumnak nevezünk, nem-zetközi jogilag egy szabályosegyezmény volt. Ez a Tria-noni békeszerződésnek ne-vezett diktátum azonbannagyon különbözik a többiehhez hasonlótól, mertaránytalanul sújtotta a Ma-gyar Királyságot. Az első vi-lágháborúnak két nagy vesz-tese volt: az Osztrák-Magyar

• Fizioterápia és gyógytorna
• Kardiológia

• Bőrgyógyászat
• Nőgyógyászat
• Hematológia
• Munkaorvos

• Füll-orr-gégészet
• Ortopédia

• Gyerekgyógyászat
• Tüdőgyógyászat

• Pszichiátria
• Urológia 

• Belgyógyászat-Ultrahang
• Ideggyógyászat

• Szemészet
• Sebészet

dr. Raffay Ernő történészprofesszor
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Ha a proli lényegét óhajt-juk meghatározni, ezek aszavak jutnak eszünkbe: hő-börgés, irigység, hazudozás,igénytelenség, sunyiság,rosszindulat. Ebből a pompáskoktélból keverték ki őt, ésbármi történjék is vele, ezeka tulajdonságai beleivódtaklényébe, ahogyan az anyaföldis beszívja a radioaktív esőt.Állandóan panaszkodik.Valahogy úgy kanyarítja aszót, hogy belásd, mindany-nyian áldozatok vagyunk.Megállás nélkül fröcsög be-lőle a gyűlölet, és rögtön kiis mondja, amire közben gon-dol. Útfelújítás a Rákócziúton? „Rohadjon meg, akikitalálta!” Határon túli ma-gyarok? „Felőlem megdögöl-het az összes!” Eleve úgy te-kint a világra, hogy csak arosszat vegye észre belőle.Semmilyen szép és nemeskörülmény nem érdekli, ész-re sem veszi, mert lelki be-állítottsága negatív, intrikus.Ha valahol rosszat észlel,harsányan közzéteszi, és leg-belül elégedetten nyugtázza,hogy tessék, ez sem működik,az élet őt és az ő sötét világ-képét igazolja minden áldottpercben. Igen, a világ rossz,és neki is rossznak kell len-nie, különben felfalják, gon-dolja, és nagyot böfög a sörmellé.És beszél, egyre csak be-szél. A rossz pesti jassz azanyanyelve, de annak is azócska, Kádár-korszakbeli vál-tozata. Olyanokat mond, mint„köcsög, ötker, hatker, Jugóbajárni, faszikám, bevállalós,nem-e lehetne-e megoldaniokosba” és így tovább. Ve-zetés közben Sebestyén Ba-lázst hallgatja a rádióban,teljesen szinkronban vanvele, szereti és értékeli a ke-reskedelmi rádiózást. Gyak-ran idézi Hofit, ilyenkor han-gosan felröhög, olcsó műfogamegcsillan a napfényben.Nadrágja farmer, lábán szan-dál, pólója közönséges feketedarab, otthon még tizenötilyet tart, és mindennap fel-vesz egy újat, hónap közepénaztán az élettársa elébe terítia frissen kimosottakat.A proli mindig hazudik.Pontosabban szólva, nem tu-dod, mikor hazudik öncélúan

és mikor hazudik valamilyenkifejezett céllal. Talán ő semtudja, mikor éppen miértnem mond igazat, de miutánteljesen hülyének tart, nemis fontos a számára, mit gon-dolsz erről. Mások történeteitcsomagolja a sajátjaként, decsak akkor, ha ő jól jön kibelőle. Párbeszédre képtelen,amíg te beszélsz, ő erőt gyűjt,aztán folytatja, ahol abba-hagyta, nem reagál a te mon-dandódra.A proli lételeme a szabá-lyok áthágása. Semmilyenelőírást nem tart be, úgy gon-dolja, hogy a világ szemfü-lesekre és balfácánokra oszt-ható, és ő értelemszerűennagyon okos, mert nem tartjabe az előírásokat. Önképéneklényege a vélt élelmesség.Nem az igazság keresésehajtja, hanem a kiskapukatnyitogatja. Úgy tartja, hogyaz előírásokat gazdag és sze-rencsés rohadékok hozzák,de ő, a kisember, sokkal oko-sabb náluk, és egyszerűencsak az életben maradásratörekszik, amikor senkit éssemmit nem tisztelve átgázolaz akadályokon. Szerinte sze-mesnek áll a világ, lelkiis-meretről, kötelességről sohanem hallott. Az emberektöbbségében a szellemi éstesti erőfeszítések tiszteletetébresztenek, benne viszontirigységen kívül semmit semkelt a Nobel-díjas tudós vagyaz olimpiai bajnok jelenlé-te.Kulturális ízlése alantasés felszínes. A művészeti ágakközül csak és kizárólag a ze-nét képes értelmezni, perszeazt is csak díszletként, sem-mit nem akar és nem is tudnamegfejteni, megérteni belőle.Régen Zámbó Jimmy volt azistene, most Kis Grófo. Haellágyul, a dalban az olcsóérzelmeket, a hamis szenti-mentalizmust, ha jó a kedve,a pattogós ritmusokat keresi,persze a létező legócskábbhangszerelésben és előadás-módban: a hatásos, primitívmegjelenítést végtelenülszépnek érzi. A proli képtelenhalkan, visszafogottan hall-gatni a kedvenc zenéit. Au-tójából ordít a lakodalmasés a tuctuc, falunapon és ma-jálison az ő kedvéért tekerik

csutkára a hangerőt, és jólis teszik, beszélgetni úgysemszokott, legalább hadd ká-buljon.A proli húsz éve ugyan-abba a kocsmába jár, ott piálés hangoskodik. Ha kell,strandpapucsban is leugrikegy pofa sörre. Mindig ugyan-arról van szó: tegnapi és mailerészegedések, egymás fe-letti kárörvendés, és perszepolitika orrba-szájba. A prolimindig bölcselkedik, ez akocsmai alapállása, fitogtatjajólértesültségét. Ha magánálműveltebbel találkozik, igyek-szik felzárkózni, persze nemműveltségben, csak dumá-ban. Holtbiztos receptekettud az ország megmentésére,ezeket haladéktalanul közliis a barátaival. Aki jól néz ki,nyugalmat és erőt sugall, aproli természetes ellensége.Egyszerűen nem bírja elvi-selni a szellemi jelenlétet,sunyi gyűlöletet táplál min-den olyan politikus iránt, akinem hízeleg neki, a prolinak.Időlegesen azt a pártot tá-mogatja, amelyik a leginkábbfelébreszti benne rossz tu-lajdonságait. Az időleges jelzőegyáltalán nem véletlen: aproli soha nem horgonyozle egyetlen gondolat, eszmevagy irányzat mellett sem.A politikát remények és csa-lódások váltakozásának látja,a közélet semmilyen máselemét nem érti, nem fogjafel. Mindig a markát tartja,az államtól azt várja, hogyadjon neki valamit. Elősze-retettel szavaz új mozgal-makra, amelyek megszédítikdemagóg ígéreteikkel, hogyaztán újabb kedvencet ke-ressen magának. Túlságosanpersze azokban sem hisz, ésmert az irigysége mindennélerősebb, kárörvendve nézia hanyatlásukat, és úgy be-szél róluk, mintha pár hó-nappal azelőtt nem rájukszavazott volna. Ha leleplezik,a proli sóhajtva csak ennyitmond: bennük is csalód-tunk…Ha gazdag a proli, magátvállalkozónak nevezi. Vagyrejtélyesen mosolyog, amikora foglalkozását kérdezed. Kü-lönféle cégeket vezet, és két-három percen át is magya-rázza, egészen pontosan mi-vel foglalkozik. De valahogynem áll össze az egész. Cégestanácsadás, alkatrészek, cég-alapítás, vámügyek, export-import, nyersanyag, híradás-technika. Minden érdekli,mindent forgalmaz, mindentvásárol. Lassan, lomhán mo-zog, ahogyan példaképeitől,

a nála módosabb vérbar-moktól elleste. Meggyőző-dése, hogy a gazdag ember-nek már nem kell kapkodniasemmi és senki után. Úgyisminden és mindenki meg-vásárolható a világon.Ha sportol a proli, nagyonfontos számára minden kül-sőség. Elsősorban a saját kül-seje. Naponta egy-két óráttölt az edzőteremben, állha-tatosan gyúr, kondizik, hosz-szan elnézegeti magát a tü-körben. Meg is látszik azeredmény: látványos kondi-termi izmai vannak, kigyúrt,gyönyörűen kidolgozott ateste, igaz, a lába továbbrais pipaszár. Olyan ruhákat isvisel, amelyek felsőtestén ki-domborítják a lényeget, na-gyon kedveli például az izom-pólót. Szedeti a szemöldökét,szőrtelenít, szoláriumba jár.Nyári cipőhöz soha nem húzzoknit. Tetoválása nonfigu-ratív motívumokból áll. Lát-ványos megjelenéséhezazonban – furcsa kontraszt-ként – vagy bőgő baromhang,vagy selypes motyogás járul,amit azonban ő férfiasnak,illetőleg intellektuálisnakgondol, és a saját köreibenigazat is adnak neki.Ha autót vezet a proli, ak-kor úgy van vele, hogy ver-seny az élet, és neki is életbenkell maradnia. Soha nem en-ged be senkit maga elé a má-sik sávból, mereven magaelé bámul, mintha észre semvenne, közben persze töké-letesen észleli, hogy ott vagy.Néha finoman gázt is ad, ép-pen csak annyit, hogy ga-rantáltan ne férj be elé. Aproli habozás nélkül beáll amozgássérült helyekre, oly-kor keresztbe, hogy úgy tűn-jön, rendkívül siet, vagy egy-szerűen csak azért, hogy egy-szerre két helyen is elfoglal-jon, mert neki az jár. Ha bár-milyen nehézsége támad aközlekedésben, például vár-nia kéne fél percig, amíg ki-fordul elé egy parkoló autó,válogatott szidalmakat zúdíta másik emberre. Ilyenkornyaki erei kidagadnak, és

szidja az anyádat, és biztoslehetsz abban, hogy rosszabba kocsid az övénél, ezt is be-lefoglalja mondanivalójába.Ha a proli nő, mindig ésmindenütt cigarettázik, íz-léstelenül és harsányan festimagát, és domborulatait gon-dosan közszemlére teszi. Na-gyon trágár a beszéde, har-sányan és válogatás nélküljár a szája, egyáltalán nemzavarja, hogy az ajkáról el-röppenő mocskos kifejezé-seket bárki meghallhatja. Int-rikus, pletykás és rosszin-dulatú, kibeszél másokat,akivel éppen együtt van, azzalkórusban szidja a távollévőt,majd a távollévő társaságá-ban az előbbit. Szerelmi életeérzelmi végletek között in-gadozik: látványos, nyálasellágyulásokkal és őrjöngőhisztériával közeledik part-neréhez. Minden proli nőveltöltött perc egy-egy életdrá-ma, ahol azonban a főszere-pet nem Ruttkai Évákra, ha-nem az ekhós szekéren ter-peszkedő mosónőre szab-ták.A prolinak nincsen apja,se anyja, se Istene, se hazája.Embernek hitvány, magyar-nak alkalmatlan. Itt él köz-tünk, vegetál. Társadalmi,közösségi ügyekben tökéle-tesen használhatatlan. Amia közösségé, azt semmiresem tartja, nem épít, csakrombol. Általában adót semfizet, én tartom el. A prolihozvoltaképpen semmi köze aembernek. Nem honfitár-sunk, csak ugyanúgy néz kia személyi igazolványunk.És annak ellenére, hogy mint-ha valami udvariatlanság vol-na, társadalmi tilalom övezia megnevezését, jellemzését,igazából nagyon is létezik.Szerintem viszont az az ud-variatlanság, hogy a fajtájábólmég mindig annyi járkál köz-tünk a XXI. században.
Szentesi Zöldi László

Proli
Így nevezzük őt, és még véletlenül sem proletárnak
vagy melósnak, esetleg munkásembernek. A proli
mindezek selejtje, tudatlan és rosszindulatú lény.
Óvatos becsléssel azt mondjuk, inkább milliószámra,
mint százezrével fordul elő hazánkban, és korántsem
a nagyvárosokban, a kommunizmus évtizedei alatt
mindenhol elterjedt. Igazi közege mindenesetre Bu-
dapest, itt szó szerint percenként botlunk prolikba,
ha akarunk, ha nem.
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Az idén is a női röplabdások a legszebbek 
Az előző évekhez hasonlóan az idén is sok szép női él-
vonalbeli röplabdázó szerepel a Medicina keretében,
hiszen a klub belső rendszabályzata lehetővé teszi,
hogy a 2016-2017-es idényben több lehetőséget ad-
janak a helyi tehetséges ifjúságiaknak, akik nem csak
játékukkal, de szépségükkel is a dr. Pongrácz Antal
Sportcsarnokba csalhatják a férfi nézőket is. 
Közülük megemlíthetjük Andreea Petra, Roxana
Iancu, Sonia Teianu, Rodica Buterez, Aurora Paşca,
Alexandra Babaş, Raisa Ioan, Eliza Varga, Peţan Bog-
lárka, Loredana Dobriceanu, Molnár Laura, Ale-
xandra Cauc, Lovász Tímea és Carmen Arniceru nevét.
Közülük néhányan tagjaik voltak a 2015-2016-os sze-
zonban országos ifjúsági bajnoki címet és kadet or-
szágos bronzérmet szerzett Medicina együttesének,
mint Alexandra Cauc, Aurora Pașca, Rodica Buterez,
Alexandra Babaș, Eliza Varga és Molnár Laura. A tavalyi idegenlégiósokmind elhagyták a csapatot,a szerb Ljubica Kecman, So-fija Medics és Olivera Medics,a brazil Samara Franchin, aszlovák Ivana Zburova, illetvea montenegrói Nikoleta Pe-rovics után a liberó AndreeaIspas is a távozás mellettdöntött.Helyükre négy játékos ér-kezett, közülük az egyedülibelföldi a 33 éves center, Ele-na Valentina Rusu, aki az el-múlt szezonban a bajnok Ba-lázsfalvi Alba játékosa volt,de korábban, 2000 és 2005között már játszott a Medi-cinánál. Mellette a 22 éveshorvát Karla Klarics szélső

a francia Mulhouse együtte-sétől, és a két szerb, TamaraIgnijics (23 éves szélső, leg-utóbb az egyesült államok-beli Long Island UniversityBrooklyn csapatánál ját-szott), illetve Marija Puca-revics (26 éves játékirányítóa Crvena Zvezda Belgrádtól)csatlakozott a Medicina ke-retéhez. A csapat csak Marosvá-sárhelyen készül, és a BalkánKupa programjától függően(a Medicina bajnoki ötödikhelyének köszönhetően akár-csak 2015-ben, idén is résztvesz a legkisebb európai ku-pasorozatban, amelynekgyőztese kvalifikálja magát

a Challenge Kupába) szer-vezik meg a bajnoki idénykezdetét megelőző ErdélyKupa barátságos tornát.Az A1 osztályú női röp-labda bajnokság október 15-én kezdődik, de előtte egyhéttel a csapatok a Romá-nia-kupa első fordulójábanjátszanak.
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A City’us egy nap két találkozón is érdekelt?
Augusztus 29-én, vagyis
hétfőn, a szuperkupa dön-
tőjével kezdődik a 2016–
17-es teremlabdarúgó-
idény. A marosvásárhelyi
City'us a dévai Autober-
gamo otthonában mérkő-
zik meg az idény első ser-
legéért. A futsal-klubok a minapültek össze a szakszövetségszékházában, ahol az új baj-noki szezonnal kapcsolatoskérdésekre kerestek vála-szokat, ugyanakkor kisor-solták a bajnoki programot

is. Véglegessé vált, hogy azúj idényben 11 együttes in-dul az 1. ligában, kettővelkevesebb, mint az előzőben,ugyanis a megszűnt Focşaniés Chiajna helyét nem akar-ták átvenni a 2. liga élénvégzett csapatok, a csíksze-redai Imperial Wet és a Lu-ceafărul Buzău. Ezt tudvasorsolták ki a bajnoki prog-ramot is, amelynek első for-dulójában a City'us szep-tember első hétvégéjén Re-sicabányát fogadja. A ma-rosvásárhelyiek a másodikfordulóban, szeptember 11-

én idegenben játszanak aRománia Kupa-győztes dé-vai Autobergamóval, majda mezőny legerősebb kere-tével rendelkező temesváriInformaticával a 7. fordu-lóban csapnak össze. Ezt atalálkozót azonban szintebizonyosan el fogják halasz-tani, hisz azon napon, ok-tóber 15-én, a City’us azUEFA-kupa alapkörének ta-lálkozóján is érdekelt. Összesen húsz mérkőzéstkell játszania minden együt-tesnek az alapszakaszban.A következő csapatok ne-

veztek be idén a bajnok-ságba: a címvédő Marosvá-sárhelyi City’us, az ezüstér-mes Temesvári Informatica,a harmadik Galaci United,a negyedik Dévai Autober-gamo, illetve a Sepsiszent-györgyi Sepsi Futsal, a Kéz-divásárhelyi Kézdi SE, azFK Székelyudvarhely, a Ko-lozsvári Clujana, a DunăreaCălărași, a Jászvásári CSMPoli és a Resicabányai Mun-citorul.Az oda-visszavágós rend-szerű alapszakasz márciuselején ér véget. Annyi vál-

tozás lesz az előző idényhezképest, hogy a döntő idénnem két nyert találkozóig,hanem az egyik fél háromgyőzelméig tart.Mindegyik csapat pihenegy fordulóban az odavágókés visszavágók során is.Márciusban rendezik mega Román Kupa final fourosküzdelmeit, utána kezdődika bajnoki rájátszás.Ugyanakkor ettől a sze-zontól köteleznek minden1. ligás klubot, hogy indítsonegyüttest a 19 év alattiakbajnokságában is. (C.F.A.)

Petrovot Zukovics 
váltja a Medicina kispadján

A Marosvásárhelyi Medicina élvonalbeli női röp-
labda együttesének új vezetőedzője a szerb Pedrag Zu-
kovics lett, aki a lemondott bolgár Atanasz Petrovot
váltotta a kispadon. A bolgár edző családi okokra hi-
vatkozva mondott le a vezetőedzői tisztségről, a csapa-
tot az előző bajnokságban az ötödik helyig és a Román
Kupában a négyesdöntőig vezette. Zukovics viszont ta-
valy a bajnoki címvédő Balázsfalvi Alba másodedzője
volt, ahonnan váratlanul távozott.

Az új szakvezető augusztus 5-én kezdte meg az ed-
zéseket, a felkészülési programot – amelyben edzőtá-
bor, barátságos mérkőzések és torna szerepelnek – csak
a következő hónapban véglegesítik. 

Mint Laurenţiu Magdaş klubvezető nemrég hangoz-
tatta, az előző idény lejártával az összes idegenlégiós
röplabdázó elhagyta a csapatot. A nyár folyamán nagy
átalakuláson ment keresztül az alakulat, a két évvel ez-
előtti projekthez hasonlóan, a következő idényben is a
tapasztaltabb röplabdázók mellett több tehetséges fi-
atal játékosnak kívánnak lehetőséget adni, akik a klub
sikeres ifjúsági csapataitól kerültek a felnőttekhez. 

Dobriceanu Loredana

Andreea Petra Eliza Varga

Carmen Arniceru
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A 201 centiméter magas,29 éves Kalve az elmúlt sze-zonban a svéd első ligábanszereplő Sundsvall Dragonsegyüttesénél játszott, ahol30 találkozón átlagban 28percet játszott, ezalatt 14,1pontot és 5 lepattanót szer-zett, illetve 1,1 kosárpassztosztott ki. A távoli dobásokterén is jó mutatókkal, 30százalék fölötti teljesítmény-nyel büszkélkedhetett. Ernests Kalve egykorona magyar bajnokságban ját-szott a Szolnoki Olajnál ésa Székesfehérvári Alba-compnál, valamint hazájá-ban a Valmeria, Törökor-szágban a Trabzonspor,Olaszországban a VanoliCremona és a 2005–2006-os szezonban a BenettonTreviso alakulatánál is, utób-bival az Euroligában is be-mutatkozott. A játékos a hé-ten érkezett Marosvásár-helyre, és csatlakozott a csa-pathoz.Kalve a Maros KK hetedikszerződtetett kosarasa,ugyanakkor a harmadik ide-genlégiósa a nyári átigazo-lási időszakban, a szerb Da-libor Djapa és az amerikaiDrew Barham, továbbá a

belföldi Sánta Szabolcs, Cor-nel Cioacătă, Andrei Dragoşés Alin Borşa után. Ivan Ivanovics egyébként2013-ban érkezett a MarosKK-hoz, azóta három idény-ben játszott a marosvásár-helyi együttesnél, amellyelkét bajnoki és egy kupadön-tő, valamint egy megnyertbronzcsatán is részt vett.A bajnokságban összesen84 találkozón öltötte magáraa fehér-kék dresszt, tizen-három alkalommal a Romá-nia-kupában, hatszor pedigaz EuroChallenge kupábanis pályára lépett.
Győzelem 
a Dinamo ellenMintegy három héttel azúj bajnoki szezon kezdeteelőtt a Marosvásárhelyi Ma-ros KK vasárnap este a ligetiSportcsarnokban lejátszottaelső barátságos mérkőzését,amelyen meggyőző teljesít-ménnyel fölényesen verte aBukaresti Dinamót 85–61(15–16, 22–13, 28–14, 20–18) arányban.Több fontos játékos ki-hagyta a találkozót: a nyáronleigazolt szerb Dalibor Dja-

pa, Popescu és Polyák sé-rülés miatt, Mohammed pe-dig a találkozó előtti napok-ban tért vissza Marosvásár-helyre.A hazai közönség előttbemutatkozott az amerikaiDrew Barham – aki az együt-tes legeredményesebb ko-sarasa volt 18 ponttal és 11lepattanóval –, valamint aszintén jól teljesítő CornelCioacătă és Dragoş Andrei,ugyanakkor Alin Borșa ésSánta Szabolcs újra hazaipályán játszottak, miutántöbb évet máshol töltöttek.Mellettük a tehetséges fia-talok, Tudor Bichiş, ŞtefanAndrei és Engi RosenfeldDávid bizonyíthatták, hogyhelyük van az alakulatban.
Három felkészülési 
tornán vesznek résztA Maros Kosárlabda Klubszámára még csak ezutánkezdődik a nehéz felkészü-lési időszak három barát-ságos tornával. Az elsőnezen a hétvégén, augusztus26. és 28. között SzászgáspárBarnabás és George Trif ala-kulata részt vesz a hatcsa-patos nagyszebeni Tordai

Elemér-emléktornán. A kétcsoporttalálkozón a házigaz-da Nagyszebeni CSU és is-mét a Bukaresti Dinamo lesza vásárhelyiek ellenfele,majd a helyosztón egy újabbegyüttessel csap össze. Eztkövetően szeptember 1. és3. között a négycsapatosMaros Kupán a Maros KK abajnok Nagyváradi VSK, azélvonalban újonc Nagybá-nyai Olimpic és a Galaci

Phoe nix ellen lép pályára.Végül szeptember 8. és10. között a marosvásárhelyikosarasok a kolozsvári CityCup elnevezésű nemzetközitornán vesznek részt, ahola vendéglátó Kolozsvári U-BT mellett a magyar ezüst -érmes Székesfehérvári Al-bacomp és a szerb élvonal-ban negyedik helyezett FMPBelgrád is meghívót kapott.  
(C.F.A.)

A Szolnoki Olaj volt játékosa a Maros KK-hoz szerződött
Tapasztalt lett kosárlabdázó, Ernests Kalve váltotta az utóbbi időben sérüléssel
bajlódó montenegrói Ivan Ivanovicsot, a Marosvásárhelyi Maros KK volt csapat-
kapitányát, aki bajnoki ezüstérmes volt az együttessel az előző idényben. 
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Elrabolt életek, kegyetlen valóság!? 
Tavaly januárban jelent meg A szoba című film, amely egy kerti fészerben lakó
nőről és annak 5 éves kisfiáról szól, akiket fogva tart egy férfi. Sajnos a való élet
még ennél is megrázóbb történetekkel szolgál, egy osztrák nőt például huszon-
négy évig tartott fogva saját apja, a házuk alatti bunkerban.A bécsi Natascha Kam-pusch tízéves korában elsőalkalommal ment egyedüliskolába, amikor WolfgangPriklopil betuszkolta egyteherautóba, majd bezárt apincéjébe. Bár a rendőrökeljutottak a házhoz, de nemkutatták át, igaz aligha ta-lálták volna meg a lányt, hi-szen az odú ajtaja úgy elvolt torlaszolva, hogy egyórába telt kinyitni.  A kislány8 évig raboskodott, a férfisokszor bántotta, amikorviszont jó passzban volt,vitt neki csokit, könyvet, ésmég társasjátékozott is vele.3096 című könyvében Na-tascha azt írja, hogy csakazért élte túl, mert egy pil-lanatban meg tudott bocsá-tani fogvatartójának, és bársenki nem hisz neki, kitartamellett, hogy a férfi nemerőszakolta meg. Néhányév után Priklopil a lányt azutcára is kivitte, előtte vi-szont figyelmeztette, hogyakitől segítséget kér, azt le-

lövi.Fogságának utolsó napjána lány a kertbe tartózkodott,amikor a férfi távolabb menttelefonálni. A lány szökéseután a férfi vonat elé vetettemagát. Natascha meggyá-szolta őt, az interjúkért ka-pott több ezer euróból pedigmegvásárolta Priklopil há-zát.
A szomszéd srácA clevelandi Ariel Castrót„kedves srácként” ismerték,iskolabuszt vezetett, kon -certeken basszusgitározott.Mindenki azt hitte, hogyegyedül él, mit sem sejtvearról, hogy a padlástérentöbb mint 10 éven keresztül3 nőt tartott fogva.Michelle Knight huszon-egy, Amanda Berry tizenhét,Ginda De Jesus – Castro lá-nyának legjobb barátnője –tizennégy éves volt akkor.A férfi a nőket külön szo-bában őrizte, Amanda kis-

lányt szült az ötödik évben.A férfi gyakran úgy tettmintha elmenne otthonról,aztán váratlanul felbukkant,és ha valami furcsát tapasz-talta jött a büntetés. A sze-rencse egy szép napon vi-szont a lányok mellé állt,2013 nyarán Amanda ész-revette, hogy a férfi úgyment el otthonról, hogy nyit-va felejtette a szóba ajtót,bár csapdára gyanakodott,de kockáztatott. Eljutott abejárati ajtóig, ahol az üve-gen át meglátta az egyikszomszédasszonyt, és dö-römbölni kezdett. A nő ész-revette, de nem tudott an-golul, a lány neve viszontismerősen csengett a hírek-ből, a rendőrök pár percmúlva már a házban vol-tak.A férfit életfogytiglanibörtönbüntetésre és továbbiezer évre ítélték el, amitcsak néhány hónapig bírt,hiszen cellájában felakasz-totta magát. A lányok az

eset után nem tartották akapcsolatot egymással, fe-ledve az elmúlt évek ször-nyűségeit. Castro házát le-dózerolták, annak érdeké-ben, hogy ne legyen belőleturistalátványosság.
Huszonnégy év! 
Felfoghatatlan! Az osztrák ElisabethFritzlt huszonnégy éven ke-resztül saját apja tartottafogva a ház alatti bunkerbanúgy, hogy arról az anyja éshat testvére nem is tudott.A mérnök apa Jozef Fritzltarra kényszerítette, hogyegy búcsúlevélben írja mega családnak, hogy csatlako-zott egy szektához. A lánya pincében összesen hétgyereket szült, a három leg-kisebbet az apa felvitte ma-gához, úgy, hogy néhány hó-napos korukban kiraktaőket egy kosárban a ház elé,Elisabeth-tel pedig íratottegy levelet, amelyben arrakéri szüleit, hogy neveljékfel.2008-ban a legnagyobbgyerek annyira rosszul volt,hogy az apa/nagyapa kór-házba vitte. (A lány itt iscsak levélben üzent) Az or-vosok találkozni akartak agondatlan anyával, ekkor

az apa kénytelen volt elvinnia lányt, aki kitálalt a rend-őröknek.Az apa a tárgyaláson aztmonda, csak azért zárta belányát, hogy megvédje adrogoktól és a rossz társa-ságtól. Nagyon bántotta,hogy szörnyetegnek állítjákbe, mivel kedvesen bánt alenti családjával is, életbenhagyta őket, és még kará-csonyfát is vitt nekik. A sza-badulás után Elisabeth ne-vet változtatott, hogy eltűn-jön a világ elől. Egyes álhírekszerint a gyerekek állatkéntkommunikálnak, azonbanaz anya a pincében még ma-tekozott is velük és tanítottaőket angolul. Bár még rengeteg pótol-nivalójuk van, Felix, az egyikgyerek például látni akarjaaz esőt, és érezni a föld il-latát.
Timár TímeaHárom magyart válogattak be a 21. század száz legjobb filmje közé

36 országból összesen
177 filmkritikus vélemé-
nyét kérte ki a BBC, hogy
összeállítsa a 21. század
legjobb 100 filmjének lis-
táját. A legtöbb szavazatot
David Lynch utolsó filmje,
a Mulholland Drive kapta,
amit Wong Kar-wai klasz-
szikusa, az In the Mood
for Love és a Daniel Day
Lewis alakítása miatt fe-
lejthetetlen There Will Be
Blood követ. 
1. Mulholland Drive 

(David Lynch)
2. In the Mood for Love - Sze-

relemre hangolva (Wong
Kar-wai)

3. There Will Be Blood 
- Vérző olaj 

(Paul Thomas Anderson)
4. Spirited Away - Chihiro

Szellemországban 
(Mijazaki Hajao)

5. Boyhood - Sráckor 
(Richard Linklater)

6. Eternal Sunshine of the
Spotless Mind - Egy maku-
látlan elme örök ragyogása
(Michel Gondry)

7. The Tree of Life - Az élet
fája (Terrence Malick)

8. Yi Yi: A One and a Two -
Családi kötelékek 
(Edward Yang)

9. A Separation - Nader és
Simin - Egy elválás törté-
nete (Asghar Farhadi)

10. No Country for Old Men -
Nem vénnek való vidék
(Joel és Ethan Coen)A magyar filmek közül

Nemes Jeles László filmje, atavaly Oscar-díjat nyertSaul fia kapta a legjobb he-lyezést,közvetlenül Chris -topher Nolan The DarkKnight című Batman-epo-sza mögött a 34. lett, mígTarr Béla Werckmeisterharmónia című filmje 56.,utolsó filmje, A torinói lópedig 63. lett.A listán a legkülönbö-zőbb műfajok találhatóakmeg, amik között szinte le-hetetlenségnek látszik ösz-szehasonlítást tenni. Azanimációs filmektől kezdve(Ratatouille, Wall-e, Fin-ding Nemo) a blockbuste-reken át (The Wolf of Wall Street, The Dark Knight),és a művészfilmekig (Dog-ville, Tabu, Only Lovers Left Alive) minden szerepel alistán. 
Forrás: BBC

Ariel Castro

Elisabeth Fritz


