
Közösségépítés? 
Ne szédítsenek!   Lassan lejár a nyár, a szabadságolások, sza-badegyetemek és diáktáborok, ilyen-olyanfesztiválok, no meg a város-, falu- és tanyanapokideje. Hogy a pihenőszabadságát – aki egyál-talán megengedheti magának ezt a fényűzést– ki hol és hogyan tölti, az kinek-kinek a ma-gánügye, s ez így van rendjén. Az egyéb sátoros,sokadalmas, forgatagos „ünnep” körül viszontmár komoly kételyek merülnek fel, az pedigkőkemény közügy.

3. old. // VÉLEMÉNY5. old. // INTERJÚ

Az aranyos-parti 
omladozó erődítmény Aranyosgerend a nevét egyfelől a településmellett folyó Aranyosról, másrészt feltehetőlega gredt-, emelkedést jelentő szláv szóból kap-hatta. Sokak szerint a „gerend” végződés aGerendi család nevéből származik.

6-7. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Jövőkép a gernyeszegi 
Teleki-kastélyról  Július hónap folyamán építészekből, tájépíté-szekből, történészekből, szociológusokból ésmás szakemberekből álló lelkes csapat dolgo-zott a gernyeszegi Teleki-kastély fejlesztésistratégiáján. 
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Mátyus Judit már gyerekkorában kézimunkázott, rajzolt, barkácsolt, és egyetemi
évei alatt próbálgatta a szárnyait ékszerkészítésben. Amikor a vásárhelyi lány négy
éve Amerikába, Los Angelesbe költözött, a táskájában volt néhány zacskó üveg-
gyöngy, pár tekercs rézdrót és két ékszerkészítésben használatos fogó. Azóta saját
márkát épített ki, számos kollekciója van, és az egyedi ékszereiből sikerül ma már
egzisztenciát teremtenie. Alkotásait középosztálybeli amerikai, valamint ausztrál
vásárlók keresik leginkább, de Európa több országába is szállít. Vallja: saját pro-
jektbe belekezdeni kockázatvállalás nélkül nem érdemes.

„Édesapám 
a példaképem...”Pap Peti Juniornak már több alkalommal tapsoltMarosvásárhely és Maros megye különbözőtelepüléseinek könnyűzenét kedvelő publikuma.Azt kevesen tudják róla, főleg itt, Erdélyben,hogy Pap Peti sikeres sportoló is, hiszen kyo-kushinkai karatéban jeleskedik.

8. old. // SPORT

„Vásárhelyi” ékszerekből
kovácsolt amerikai álom

RMDSZ – egyre több 
szenátor- és 
képviselőaspiráns Amint már korábban meg-írtuk, szinte bárki lehetRMDSZ-es képviselő-vagy szenátorjelölt,mindössze két alapfel-tételnek kell megfelel-nie: legyen RMDSZ-tag,és ne legyen szekus-múltja. Viszont, akiilyesféle álmokat dédel-get, annak igencsak csip-kednie kell magát, mivel ajelentkezési iratcsomó leadá-sának határideje hétfő, azaz szeptember 12. 

3. old. // TÁRSADALOM
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KOS: A héten könnyedén a türelme határánjárhat. Megijesztheti annak felismerése, hogya környezete milyen nehezen járul hozzá aszükséges változtatásokhoz. Vigyáznia kellazonban, hogy ennek hatására nehogy figyel-metlen legyen feladatai végzése során. 
BIKA: Ez nem túl kedvező időszak a nagyobbmértékű pénzügyi döntéseknek. A héten csakcsütörtökön lehet könnyedebb, a hét többi nap-ján legyen fokozottan óvatos ezen a téren.
IKREK: Ez a hét fokozott magabiztosságot ésönbizalmat kölcsönöz önnek. Konkrét elkép-zelései születnek az épp aktuális teendők gyorsés praktikus megoldására. Nem is érti, hogyantud ennyi akadály tornyosulni az útjába.
RÁK: Egy kedvező időszak kezdődött el ezzela héttel, amikor lazíthat, és szinte maguktólmennek a dolgok. Maga mögött hagyhatja a fe-szültséget és az aggodalmakat egy időre. Mostnem kell azért aggódnia, hogy már megint mifog történni.
OROSZLÁN: A héten nem igazán van humo-ránál. Ezt próbálja meg fék alatt tartani, mertkönnyedén előfordulhat, hogy óvatlanul meg-bánthat valakit, aki fontos önnek. Családi kö-rében oldódnak majd a feszültségek.
SZŰZ: A baráti környezetéből vagy a család-jából valakik meg szeretnék önt lepni. Ezt elkell fogadnia, mert szívből jön, és azért teszikezt, mert szeretnének önnek örömet okozni.Nehezen fogadja el másoktól a segítséget. 
MÉRLEG: Egy közeli hozzátartozója megjegy-zéseket tehet az ön érzelmi életére, ami egykicsit érzékenyen érintheti. Igazából féltékeny-ség bújik meg a dolog mögött, és nem kell ko-molyan vennie a méltatlankodót.
SKORPIÓ: Sok intéznivalója akad azzal kap-csolatban, hogy rendbe tegye a pénzügyeit. Eh-hez viszont egy meghatározó segítő kezet isad a sors önnek. Ezen a héten számtalan él-ményben lesz része, melyeknek köszönhetőenészre sem veszi, hogy milyen gyorsan telnek anapok.
NYILAS: A jó időzítés, a jó szervezés, úgyszól-ván az alapos előkészületek meghozzák a kí-vánt eredményeket. Ez örömmel tölti el. A jólétés a harmónia időszaka pedig folytatódik ezena héten is.
BAK: Ez a hét érzelmileg kínál önnek nagyobbarányban kiteljesedést és elégedettséget. Ezek-ben a napokban számos rendkívüli alkalomnyílik nagyobb összejövetelek szervezésérevagy ilyeneken való részvételre.
VÍZÖNTŐ: Valahogy meg kell találnia azegyensúlyt a munka és a magánélet között,mert egy idő után mindkét fronton csökkenheta toleranciaküszöbe, ha túlvállalja magát. Ittaz ideje, hogy a pihenésen is gondolkodjon, ésújult erővel töltődjön fel.
HALAK: Ezen a héten a legerősebb erényeiegyike a türelem lesz. Ennek köszönhetőentöbb előnyös helyzetet is kínál önnek az élet,úgy a karrier, mint a magánélet szempontjábólegyaránt.
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vissza!
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Csak tiszta forrásból – a
Magyar Nemzeti Filhar-
monikusok hangversenyeCsak tiszta forrásból cím-mel kerül sor a MagyarNemzeti Filharmonikusokrendkívüli vokál-szimfoni-kus hangversenyére szep-tember 8-án, csütörtököneste 7 órakor a marosvá-sárhelyi Kultúrpalota nagy-termében. Vezényel: KocsisZoltán karmester, műsor-vezető: Sebő Ferenc, bemu-tató: Ioan Haplea. Közre-működnek: a Parapács Ze-nekar, a Czifra Táncegyüttes,Csizmadia Anna (ének), Bal-ga Gabriella (ének), KubinyiJúlia (ének), Kurdi Gábor(furulya), Zsikó Zoltán(ének), Palerdi András(ének), illetve a MagyarNemzeti Filharmonikus Ze-nekar és a MarosvásárhelyiÁllami Filharmónia vegyeskara. Műsoron: Bartók-, Ko-dály-, Kodály–Kocsis- mű-vek. A hangversenyre a Köz-szolgálat a Magyar Kultúr-áért Alapítvány támogatá-sával kerül sor.
Bookfest KönyvszalonSzeptember 8–11. közöttújra megrendezésre kerülMarosvásárhelyen, a Nem-zeti Színházban a BookfestKönyvszalon. A látogatókata különféle könyvek – a leg -újabb kiadványok, illetveszámos gyermekkönyv –mellett koncertek és vetí-tések is várják. A belépésingyenes.
Sieranevada – 
filmbemutatóSzeptember 9-én, pénte-ken 19 órától a marosvá-sárhelyi Művész mozibanmutatják be az egyik legsi-keresebb román filmpro-dukciót, a Sieranevada címűművészfilmet, amely meg-nyitotta idén a 69. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivált.A bemutatón jelen lesznekMarian Ralea, Judith Stateés Catalin Moga színművé-szek, a film szereplői.

Művészeti és régiségvásár
a Promenada MallbanA hét végén, szeptember9-től 11-éig régiségvásárrakerül sor a marosvásárhelyiPromenada Mallban. Az ér-deklődők értékes bútorokból,festménygyűjteményekből,régi könyvekből, bélyegekből,jelvényekből, ékszerekből ésrégi pénzekből válogathatnak.
Kettős kiállítás 
a Bernády HázbanSimon Endre Szolnay-díjasfestőművész és Simon Zsoltgrafikusművész alkotásaibólnyílt kiállítás Kép–Idő cím-

mel a marosvásárhelyi Ber-nády Házban.
Kiállítás a B.L. TerembenA B.L. Terem és a LaborczFerenc Szobrászműhely Ala-pítvány szeptember 30-ánnyitja meg a XVIII. Szoborés szobrászrajz valamint XI.Szabadtéri kiállítást. A tár-latot méltatja dr. Beke Lászlóművészettörténész. Az ese-ményen Marosvásárhelyenélő és alkotó, valamint onnanszármazó szobrászművészekvesznek részt. A tárlatok ok-tóber 30-ig tekinthetők mega B.L. Teremben.

Reggelivel várják a mun-
kába siető kerékpározó-
kat Marosvásárhelyen

A Marosszéki Közösségi Alapítvány és a Pro BicicloUrbo Egyesület hat napon át biciklis reggelit szervezazoknak a kerékpárosoknak, akik két keréken mun-kába tekernek.„Kávéval, uzsonnával és édességgel fogadjuk azokata kerékpárosokat, akik reggelente a munkahelyükre te-kernek! Hat napon át, különböző útkereszteződések-ben hívjuk meg azokat a bicikliseket, akik éppen arratekernek meleg kávéra, friss sütire és édességre” – írjáka szervezők a szerkesztőségünkbe is eljuttatott közle-ményben.
A biciklis reggelik a következő program szerint zajlanak
7 és 9 óra között:  

5. nap, szeptember 8. - csütörtök
- Dózsa György utca és az 1848-as Sugárút útkereszteződése
6. nap, szeptember 9. – péntek 
- Mátyás Király tér és a Kossuth utca útkereszteződése

További információkkal szolgál Gál Sándor 
(tel: +40-747-865096, e-mail: galsandor@fcmures.org).
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Lassan lejár a nyár, aszabadságolások, sza-badegyetemek és diák-táborok, ilyen-olyanfesztiválok, no meg aváros-, falu- és tanya-napok ideje. Hogy a pi-henőszabadságát – akiegyáltalán megenged-heti magának ezt a fény -űzést – ki hol és hogyan tölti, az kinek-kinek a ma-gánügye, s ez így van rendjén. Az egyéb sátoros, soka-dalmas, forgatagos „ünnep” körül viszont már komolykételyek merülnek fel, az pedig kőkemény közügy.Még akkor is, ha a szervezők – tisztelet a ritka kivételnek– ezt egyáltalán nem tekintik annak, mi több, sokesetben személyes sértésnek tartják, ha néhol jámborkritikákat, netán a költségvetést firtató kérdésekettesznek fel nekik. Konkrét számokról nem tudok, legfennebb a hasonlóesemények hivatalos költségvetési adatait tudnámidézni, de egyezzünk meg annyiban, hogy egy ilyenrendezvény nem olcsó mulatság. Ennek ellenére nya-ranta egymást érik a hasonló „ünnepek”. A receptközismert, mindenki számára hozzáférhető. Ezértnincs is nagy eltérés a sokadalmak kínálata között.Mert – legalábbis a közfelfogás szerint – mi is kellhozzá? Elsősorban egy kézművesvásár, majd néptán-cosok és fáradt magyarországi könnyűzenészek fel-léptetése, szerencsés esetben gyermekeknek szántprogramok, foglalkozások – ez lenne a könnyű szóra-kozást biztosító rész. A komolynak, azaz tartalmasnakszánt rendezvények közül nem maradhat ki a település– város, falu, tanya – múltjában búvárkodók, vagy hailyenek nincsenek, akkor elképzelt jövőjét felvázolóokoskodók, nagyotmondók – ezek többnyire politikusok– szerepeltetése, végül, hogy teljes legyen a kínálat:némi irodalmi idétlenkedések, mint például a manapságigen divatos slam poetry-találkozók. Mindezt persze nem a szervezők pénzén, vagyesetleg az általuk megnyert helyi vállalkozók anyagitámogatásával, nem, hanem többnyire közpénzen: ahelyi adófizetőkén, illetve a magyar állam támogatásarévén, azaz a magyar adófizetők pénzén. Ismerek egy-kori székelyföldi polgármestert, aki sokáig ellenálltaz unszolásnak, de végül meghajolt az érvelés előtt:ha másoknak lehet, nekünk miért nem?, s ma márnáluk is – haladó hagyományként – nyakló nélkülköltik a közpénzt.    Ha járna valamiféle kézzelfogható haszonnal is –mondjuk a közösségépítés terén –, akkor talán aztmondhatnánk, megérte... De az a szomorú helyzet,hogy – egy-két tiszteletre méltó kivételtől eltekintve– többnyire csupán a szervezők anyagi gyarapodásátszolgálják a hasonló rendezvények. Véleményem szerint.

MONDOM A MAGUNKÉT

Szentgyörgyi László

Közösségépítés? Ne szédítsenek!   

Van egy további megszo-rítás is: az SZKT szabályza-tának értelmében csak amaRMDSZ-tag lehet jelölt, akita tisztségre az illető megyeterületén működő valamelyhelyi szervezet, a platfor-mok, a Magyar Ifjúsági Ér-tekezlet megyei szervezete,az RMDSZ Nőszervezeténekmegyei testülete vagy vala-mely társult szervezet jelöl,vagy, ennek hiányában, akia jelölési pályázatában 1500támogató aláírást is virít.Még mindig nem késő: egyagilis aspiráncs játszva ösz-szetarhál ennyit egyetlenhétvége alatt is. Az eddigi biztos jelent-kezők: a megyeitanácsos-nőszervezetes Csép Andrea,a megyeitanácselnök-jobb-kéz Kozma Mónika, a ko-rábban majdnem-polgár-mesterjelölt Vass Levente,a December 21. Marosvá-sárhely Mártírváros szerve-zet elnöke, Hamar Alpár
Benjámin, valamint Balogh
József extanácsos. Benyúj-totta továbbá jelölési doku-mentációját a Maros megyeiRMDSZ-hez Jakab István is,aki szenátorjelöltként in-dulna a parlamenti válasz-tásokon. Mielőtt még bárkiis a szívéhez kapna vagykörberöhögné a fejét: nemaz ex-EMNP-s Jakab István-ról van szó, hanem a Kör-nyezetvédelmi Alap elnöké-ről. „Szaktudásomat, hazaiés nemzetközi intézmények-nél szerzett tapasztalataimatszeretném a magyar közös-ség szolgálatába helyezni”– nyilatkozta újságíróknaka marosvásárhelyi születésűszakpolitikus, akinek nemjön túl jól a névazonosság:például a KörnyezetvédelmiAlap élére való kinevezése-kor durván támadták a ro-mán médiában, mivel össze-tévesztették a másik Jakab-bal. A legújabb csolánvadász
Soós Zoltán, a Maros Me-gyei Múzeum igazgatója, aki,ha még emlékszünk, a helyimagyarság közös jelöltje-

ként indult a vásárhelyi pol-gármesteri székért, a júniusikudarc után azonban mostképviselői mandátumraácsingózik. Soós a Facebo-ok-oldalán azt is tudatta:amennyiben előre hozottválasztások lesznek, vissza-tér Bukarestből, és újra meg-pályázza a polgármesteritisztséget a megyeszékhe-lyen. Megnyugodtunk. „Rossz vagyok paraszt-nak, rossz vagyok vitéznek,/Béresek között is től cudarcsihésnek” – pattog Miklósa rókalelkű bátyjának a Tol-diban, amíg amaz jól pofánnem vágja. A mi Zolink azon-ban másképp gondolkodik:ha rossz voltam polgármes-terjelöltnek, még jó lehetekképviselőnek!Nemrég jelentette be in-dulási szándékát Novák
Csaba Zoltán (énmint)tör-ténész is, aki felsőházi man-dátumra ácsingózik. AzRMDSZ megyei szervezetétvezető Brassai Zsomborkorábban azt mondta, in-dulna egy képviselői vagyszenátori mandátumért,amennyiben a közösség ré-széről érkezik erre vonat-kozó felkérés. Az sem kizárt,hogy Maros megyében a Ma-

gyar Polgári Párt jelöltje isfaszol majd egy befutó he-lyet. Amennyiben igen, ak-kor vélhetően lesz jó párderék RMDSZ-es szavazó-polgár, aki dühében összefogja tépni a szavazólapota szavazófülkében, amikormeglátja a tulipántos keret-ben a spágás nevét.  Közben már el is indult abirkózás a jelöltaspiránsokközött: a fészbukon mentneki Kozma Mónika BrassaiZsombornak a minap annakkapcsán, amit utóbbi mon-dott nemrég egy, a Kultúr-palotában rendezett ver-bunkversenyen. Egész pon-tosan az alábbiakat: „Sajnosmanapság már nem igazánegyértelmű, hogy különbségvan a férfi és a nő között.Akár a szakmákat, akár atársadalmi szerepeket néz-zük, ezek a dolgok kezdenekösszemosódni. A verbunktalán az egyetlen olyan meg-nyilvánulás, ahol nem kellattól tartani, hogy a nők eztis le akarják nyúlni. Verbun-kozó lányokat ugyanis mégnem láttam, és nem is akarokötletet adni”. A fenti szövegeta Borbély László és másRMDSZ-es nehézfiúk támo-gatását élvező Mónika is idé-

RMDSZ – egyre több szenátor-
és képviselőaspiráns 
Amint már korábban megírtuk, szinte bárki lehet RMDSZ-es képviselő- vagy sze-
nátorjelölt, mindössze két alapfeltételnek kell megfelelnie: legyen RMDSZ-tag,
és ne legyen szekusmúltja; Kovács Péter főtitkár nemrég kijelentette, hogy utóbbi
kizáró jellegű (azért arra kíváncsiak volnánk, hogy az RMDSZ alapításakor is volt-
e ilyen kitétel). Viszont, aki ilyesféle álmokat dédelget, annak igencsak csipked-
nie kell magát, mivel a jelentkezési iratcsomó leadásának határideje hétfő, azaz
szeptember 12. A rangsoroló ülést rá egy hétre, szeptember 19-én ülik, ott dől el
majd minden: aki a képviselőjelölti listán nem kerül be az első háromba, illetve
a szenátorin az első egybe, annak matematikai esélye sincs bejutni a parla-
mentbe, legalábbis nem több, mint elvinni a lottón a főnyereményt úgy, hogy nem
is vesz szelvényt.

zi a fészbukján, majd hoz-záteszi: „Kár! Igenis, azt gon-dolom, hogy dolgozó nőkéntés anyaként vagyok teljesértékű EMBER, nem „lenyú-lok” hanem munkámmal,életemmel, aktivitásommalhozzáteszek én is valameny-nyit a nagy közöshöz”. Megemlítendő még, hogya táncikás rendezvényt őnyitotta meg, tehát Brassaiegyértelműen neki üzent,lévén hogy a pletykák sze-rint Mónika az eredeti szán-dékával ellentétben már

nem képviselő, hanem sze-nátor lenne, akárcsak Bras-sai. Fentebb szó volt róla:csak egy szenátori hely ki-adó Maros megyében, és aztaz egyet is le akarják nyúlnielőle (ráadásul Novák és Ja-kab is ott kalimpál a surra-nópályán). Ezúttal nem Vá-sárhely teljes magyarságátharagította magára, mintanno a gettós marhasággal,csupáncsak a hölgyeket, ez-zel a hímsovi „poénnal”.Azért ez már haladás!
Molnár Tibor
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Ráncfelvarrásos mesék  Megrökönyödve olvasom, hogy egyik anyaországióvodában átírt meséket olvasnának a gyerekeknek,nehogy érzékeny lelkük sérüljön a népmesék árasztottatömény agresszió miatt. Hirtelen – még ha rossz is apárhuzam – a mítosztalanító Biblia-fordítási próbál-kozások jutottak eszembe a múlt század elejéről,amikor túlbuzgó racionalista ún. szakértők mindencsodát kidobáltak volna a Bibliából, hátha úgy „elad-hatóbb” az evangélium. Elvégre felvilágosultak a hívek,nem vevők már minden hiszékenységre, mint a sötétközépkorban... Azóta a pszichológia is megizmosodott,a gyermekvédelem is politikai méreteket öltött, s mára nevelésben is nagyon kell vigyáznia a szülőnek,mikor emeli fel a hangját, és hogy egyáltalán használ-ja-e a büntetés szót.De maradjunk a mesecenzúránál. Épp lélekgyógyá-szok, mesére szakosodott gyerekpszichológusok ta-rolnak újabb felismeréseikkel, milyen fontos a meseüzenete a gyermek lelkének. Bele tudja helyezni magáta hősök lelkivilágába, szerepébe, élethelyzetébe, meg-mozgatja képzelőerejét, kipróbálhatja képességeit,életleckéket kaphat az évszázados kultúrkincsekből.A Michael Ende-fémjelezte kutatások és eredményekimmár magyar nyelvterületen is vígan elérhetők, al-kalmazhatók, minden pedagógus kézikönyvtárábanott a helyük. Erre jön egy ügyeletes óvónéni, aki félti a gyerekeketa meséktől. Piroska és a farkasból például kioperálnáa bekapta vagy megette kifejezéseket, hiszen amúgyis annyi rossz van a világban, nem nekik való a mesékárasztotta erőszak. Továbbgöngyölítve gondolatme-netét: akkor Petőfi János vitéze is tömeggyilkos, ahétfejű sárkánnyal való harc kész vérfürdő, a Grimm-meséket is tiltólistára kellene tenni.  És vajon milyenvárvédők lettek volna az egriek, ha ilyen lájtos,rózsaszín meséken nőnek fel? Egyébként, ha a maigyerekek megnézik a protévés vagy tévékettős híreket,rémisztő mesének azok jobban megtennék, mint aPiroska és a farkas. A horror rajzfilmekről, amiktőlrémálmaik vannak és éjjel felsírnak, még nem is be-széltem... Dehát vannak olyan betegségek, amelyeketnehéz gyógyítani a mai, „elszabadult szabadság” ko-rában. Azt meg halkan mondom, hogyha a meséből nemderül ki, hogy a farkas, még ha fél is az embertől, deazért vadállat, s akár harap is, majd kiderül az állat-kertben, ahol aztán az állatok jogait fogjuk jobbanfélteni, mint gyermekeink egészségét. Ahogyan nálunkmostanában a medvék esetében. Szegény tancinaknem tűnt fel, hogy évszázadokig ezeken a mesékennevelkedtek fel nemzedékek, mégsem váltak elvetemülttömeggyilkosokká. Ha volt is vajegy, az nem a mesékmiatt történhetett, hanem amiatt, hogy az illető szüleisem olvastak neki mesét gyerekágya mellett... Vagytalán terrorista hajlamú migránsgyerekekre gondolt,hogy blokkolja bennük az agressziót?... Hm. Nemtudom. Hiszen a keleti kultúrkincs  mesekészlete isegészen lenyűgöző. Azért mégsem kellene üvegburában nevelni, min-denáron széltől-naptól védeni gyermekeinkért. Sokkalinkább érdemes lenne hittel, reménnyel, odaadással,tetteik, bukásaik, a bennük lappangó rossz következ-ményeivel szembesíteni. Megmutatni az őket körülvevő„való világot”, megismertetni velük a szépet, a jót, dea rájuk leselkedő veszélyeket is. A gyerekek ugyanisa mesék által teszik meg az első önismereti lépéseket,alakul ki bennük a készség az erényekre, lépnek kap-csolatba a negatív és pozitív érzelmekkel. A mesékreépülnek rá később a könyv- és filmélmények, és szü-letnek aztán valódi élettapasztalatok. Olvassunk, daloljunk, meséljünk hát gyermekeinknek.Úgy, ahogy azokat annak idején leírták, okulásunkra.Nem cenzúrázva, hanem őszintén, hitelesen. Nem dé-monizálva, de nem is idealizálva az életet. Ez biztostöbbet ér, mint a pokémongyűjtés.
Sp

Jövőkép a gernyeszegi Teleki-kastélyról
Július hónap folyamán építészekből, tájépítészekből, történészekből, szocioló-
gusokból és más szakemberekből álló lelkes csapat dolgozott a gernyeszegi Te-
leki-kastély fejlesztési stratégiáján. A Nyári Egyetem a Kastélyban elnevezést
viselő kezdeményezés résztvevői – különböző területekről érkező szakembe-
rek, egyetemi hallgatók és koordinátorok – jogi és gazdasági, társadalmi, törté-
neti és építészeti illetve tájépítészeti elemzéseket végeztek, amelyeknek ered-
ményeként három fejlesztési stratégiát dolgoztak ki. Ezeknek a bemutatására
szombaton este került sor a kastély halljában. A szombati találkozót grófTeleki Kálmán házigazdanyitotta meg, majd Rusu Szi-dónia szociológus és KissAnna harmadéves kultúra-tudományok-művelődé s -szervezés szakos egyetemis-ta ismertették a nyári egye-tem során kidolgozott stra-tégiákat. Az elképzelésekszerint multifunkcionáliskulturális központtá kellenealakítani a kastélyt, amelyhelyt adna színházi és film-művészeti tanfolyamoknak,különböző specializált kép-zéseknek, kiállításoknak,múzeumnak, szuvenírbolt-nak, egy „escape room”-nak(szabaduló szoba), rendez-vényeknek (bálok, koncer-tek, filmvetítések). Ugyan-akkor a kastélyt körülölelődendrológiai parknak is sze-repet szánnának a nyáriegyetemen résztvevők. Aparkban például pihenő- éskiállítóhelyeket, játszótere-ket, ideiglenes színpadokat,tájművészeti installációkatalakítanának ki. A TelekiKastély Egyesület és az AR-CHÉ Egyesület által szerve-zett nyári táborban részt-vevők szerint az elképzelé-sek, tervek megvalósítása ahelyi közösség identitásáterősítené, gazdasági fejlő-dését fokozná, valamintperspektívákat szélesíteneki. A kidolgozásban együtt-működőkként társulhatná-nak különböző intézmények(pl. múzeumok), egyetemek,szolgáltatók (szállás, beren-dezés, technika, reklám),rendezvényszervezők, a mé-dia képviselői, helyi közös-ségek, vállalkozások. A bemutató után arra kér-tük a szervezőket és a házi -gazda grófot, hogy foglaljákössze olvasóinknak az ese-ményen elhangzottakat, ésmondják el személyes véle-ményeik, meglátásaik a ter-vekkel kapcsolatban. 
A helyieket kellene 
érdekeltté tenni 

Kiss Anna: „Július folya-mán én is itt töltöttem kéthetet, amelynek folyamánnagyon sok mindenre fényderült. Most egy hónapostávlatból újragondoltukmindazt, amin dolgoztunk,

és úgy látom, hogy még na-gyon kezdetlegesek ezek aprojektek, még nagyon sokmunka van rajtuk. Amireúgy érzem, hogy nagy hang-súlyt fektettünk, az a helyiközösség interaktivitása akastéllyal és a családdal,mert az érződik ki az eddigitapasztalatokból, hogy nagyaz érdektelenség, és senkinem tudja, hogy hogyan le-hetne ezen változtatni. Szóbakerült az is, hogy mikéntkellene bevonni a fiatalokata munkába. Egyelőre ezekrea kérdésekre nincsenekkonkrét válaszaim. Elkép-zeléseim vannak, viszont énkívülálló vásárhelyiként ne-hezen tudom megvalósítaniegy helybéli segítsége nélkül.De én pozitívan állok hozzá,és úgy gondolom, hogy min-den megvalósítható csakakarni kell."
Rusu Szidónia: „Jóma-gam egy kicsit résztvevőkéntés helyiként is hozzászólnék.A kutatások, a beszélgetéseksorán valóban tapasztaltunkegyfajta érdektelenséget, vi-szont én azt is látom, hogyaz emberek szomjaznak akultúra után. Létezik egy ré-teg, akit érdekelne, de lehet,nem ad hangot ennek, merta hangadók pont azok, akiknem akarnak kulturális éle -tet. Ez a kastély nagyon jóhely lenne arra, hogy kíná-latot is tudjunk ajánlani afiataloknak és nemcsak. De,hogy milyen formában, azfügg egyrészt a hely tulaj-donosaitól, másrészt a he-lyiektől. Én látok ebben po-tenciált. Neki kell fogni va-laminek és természetesenkell egy olyan személy vagyegy erős mag, aki koordi-nálná az egészet, és azt mon-

daná, hogy összeszedi a fia-talokat, vagy a helyieket,szervezzünk és a többi aztánkialakul. Ha van egy erőshumánerőforrás, akkor min-den más következik ebből.”
„Erősebben kellene 
közeledni a község felé”

Gróf Teleki Kálmán: „Maeste egy bemutatóelőadásttartottunk arról a táborról,amely július folyamán voltitt. A tábort a bukaresti AR-CHÉ Egyesülettel együttszerveztük, amelyre külön-böző szakembereket hívtunkmeg: közgazdászokat, tu-risztikai fejlesztőket, törté-nészeket, szociológusokat.Ők először külön dolgoztak,majd együttesen, három csa-patot alkotva próbáltak jö-vőképet alkotni ennek a kas-télynak. Hasznos tábornaktartom, mert a résztvevőknagyon érdekes következ-tetésekre jutottak. Számom-ra egyik nagyon fontos fel-fedezés, hogy tulajdonkép-pen sokkal erősebben kel-lene közeledni a község felé.Lehet, hogy részünkről sema kommunikáció, sem a sze-mélyes kontaktus nem elégerős a falu fele, de ezen meg-próbálunk javítani. A máso-dik az, hogy érdekes kon-cepciók alakultak ki, amelyekigazolják azt, amit mi pró-bálunk csinálni. Azért kö-töttünk szerződést a megyeimúzeummal, hogy egy ré-szét a kastélynak múzeum-má alakítsuk. Továbbá ér-dekesek azok a koncepciókis, amelyek úgy gondolják,hogy ez a kastély egyelőrecsak a nyári periódusbanfog működni, nem látja senkiértelmét az egész évi mű-ködtetésnek. Ez teljesen alá-húzza azt, ami ma történika kastéllyal, mert egész év-ben nyitva van, de nem tör-ténnek benne eseményekcsak április elseje és novem-ber elseje között. Harma-dikként azt emelném ki,hogy a kommunikációt kellerősíteni, úgy a közösségimédiában, mint a saját hon-lapunkon. Számos pozitívu-mot hívott elő ez a tábor,amely ötleteket a későbbi-ekben hasznosítani lehet.”
Nemes Gyula
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Mátyus Judit már gyerekkorában kézimunkázott,
rajzolt, barkácsolt, és egyetemi évei alatt próbálgat-
ta a szárnyait ékszerkészítésben. Amikor a vásárhe-
lyi lány négy éve Amerikába, Los Angelesbe költö-
zött, a táskájában volt néhány zacskó üveggyöngy,
pár tekercs rézdrót és két ékszerkészítésben hasz-
nálatos fogó. Azóta saját márkát épített ki, számos
kollekciója van, és az egyedi ékszereiből sikerül ma
már egzisztenciát teremtenie. Alkotásait középosz-
tálybeli amerikai és ausztrál vásárlók keresik legin-
kább, de Európa több országába is szállít. Vallja: sa-
ját projektbe belekezdeni kockázatvállalás nélkül
nem érdemes.

„Vásárhelyi” ékszerekből kovácsolt amerikai álom    

– Vásárhelyen születtél, a
Bolyaiban végeztél. Hogyan
kerültél az Egyesült Államok-
ba?– 2012 nyarán költöztemAmerikába, páromnak mun-kát ajánlottak Los Angeles-ben, én pedig vele tartottam.Közösen döntöttünk úgy,hogy kipróbáljuk az amerikaiéletet, ha csak néhány évreis, tapasztalatszerzésképpen.Kitűnően alakult minden, le-hetőségeink nyíltak, és ter-veket kezdtünk szőni. Mostmár több mint négy éve ittélek, és mondhatni, ottho-nomnak tartom az államo-kat.   

– Milyen indíttatásból fogtál
neki ékszereket készíteni?– Amióta az eszem tudom,kreatív személy vagyok. Szü-leim is – akik maguk is te-hetségesek és türelmük ki-fogyhatatlan volt – sokat fog-lalkoztak velem és a testvé-reimmel: kézimunkáztunk,rajzoltunk, faragtunk, bar-kácsoltunk. Ennek köszön-hető, hogy az egyetemi éve-im alatt drótból kezdtem elékszereket hajtogatni. AztánAmerikába költöztem, és atáskámban volt két fogó, né-hány zacskó üveggyöngy, va-lamint pár tekercs rézdrót,és így kezdődött minden.Mivel az államokban mindenalapanyag beszerezhető, el-kezdtem ezüstből dolgozni,aztán fejlődni szerettem vol-na, könyveket és szerszá-mokat vásároltam. Ekkorkezdődött az igazi szárny-bontogatás. 

– Hogyan zajlik a munka-
folyamat? Miként kell elkép-
zelni például egy gyűrű vagy
nyaklánc elkészítését?– A szakma nagyon össze-tett, és éppen ebben rejlik aszépsége. Az ezüstöt lemez-kent és drótként szerzembe, majd ezekből kifűrésze-lem, levágom a darabokat,meghajlítom, forrasztom, re-szelem, csiszolom és fénye-zem. Utolsó lépesként pati-názni szoktam, ettől csodás,

régies kinézete van az ék-szernek. Az egyes darabokmás-más munkafolyamatok-kal járnak, de szeretek apró-lékos mintákat kivágni vé-kony fűrésszel, köveket fog-lalni és egyszerű díszítőele-meket használni. 
– Több kollekciód is van,

amely különböző ékszerekből
áll. Mi inspirál ezek elkészí-
tésekor?– A kollekciók többnyireegy-egy technika elsajátításaután születtek meg, de te-matikájukban is elkülönít-hetőek egymástól. Inspirála néphagyomány, a termé-szet, ihletet ad a város, deaz utazások is. Például él-mény volt a Matyó kollekciódarabjait egyenként meg-rajzolni és kivágni, de sze-retettel dolgoztam az Aro-matherapy kollekció darab-jain, mert „okos ékszerek”,mivel a posztókorongra cse-pegtetett illóolaj hátassalvan a viselőjére: közismerta levendula nyugtató, a cit-rusolajok energizáló, illetvea menta frissítő hátasa. 

– Milyen nehézségekbe üt-
köztél a pályán? Piacra való
betörés, vásárlók körének ki-
alakítása?– A nehézséget talán azjelentette és jelenti ma is,hogy egy személyben vagyokdesigner, ezüstműves, fotós,marketinges, kapcsolattartó,valamint ügyintéző. Páromnagy segítségem munkám-ban: ő a webdesignerem,kritikusom, pártfogóm, fel-vidítóm, megnevettetőm,partnerem. Nélküle nem len-ne Judit Mátyus Design.Ugyanakkor kihívást jelentszámomra a közösségi mé-dia használata az ismertségés a termékek népszerűsí-tése céljából. Bár még nemnevezném magam ismertművésznek, ám nagyon örü-lök, hogy egyre népesebb avisszatérő vásárlóim tábora,emellett sok pozitív meg-jegyzést, dicséretet kapok. 

– Kik képezik a célközön-
séged, kik vásárolják a Judit
Mátyus Design ékszereket?– Célközönségemet több-nyire amerikai és ausztrál,stabil egzisztenciával ren-delkező, középkorú nők ké-pezik. Ezen kívül gyakranpostázok Romániába, Ma-gyarországra és Európa másországaiba is, és természe-tesen vásárlóim között van-nak férfiak is. Egyébként az ékszereimet a www.juditmatyus.com  hon-lapról lehet megvásárolni. 

– Miként jellemeznéd a mű-
vészeted, milyen stílust kép-
visel a Judit Mátyus Design?– Munkámat még több-nyire a kísérletezés jellemzi,így nem mondhatom, hogykiforrott, letisztult, egyediés felismerhető stílusuk vanékszereimnek. Számos újtechnikát szeretnék még ki-próbálni és elsajátítani, erremost lehetőségem is nyílt,hiszen augusztus végétől egyneves gyémántfoglaló mes-ter mellett tanulhatom aszakma fortélyait, Tennesseeállamban. 

– Lehet-e egzisztenciát te-
remteni kézműves ékszerké-
szítésből Amerikában? – Személyes tapasztala-tom, hogy „bármiből” lehetegzisztenciát teremteni, hajó benne az ember és kifej-leszti az üzleti érzékét. A si-ker titka abban rejlik, hogya minőségi terméket minő-ségi szolgáltatás révén ju-tassunk a célközönséghez.Folyamatosan oda kell fi-gyelni a visszajelzésekre,szüntelenül törekedni kell aprofizmusra. Ez az én re-ceptem, amihez elengedhe-tetlen egy jó adag kitartás.A hosszú távú megélhetés-hez viszont vissza kell for-dítani a profitot a fejlődésérdekében, hiszen jómagamis jövedelmem jelentős ré-

szét újabb szerszámokra,gépekre és önmagam kép-zésére költöm. Ugyanakkorminden kezdő vállalkozónakazt mondom, hogy szükség-szerű a kockázatvállalás, ámamint néhány lépést teszünka céljaink felé, minden széplassan összeáll. 
– Miben különböznek az

erdélyiek és az amerikaiak
ékszerviselési szokásai?– A szokatlan különbségtalán az lenne, hogy amíg ahazaiak az ékszer súlyárólérdeklődnek, az amerikaivásárlókat az nem különö-sebben foglalkoztatja, inkábbannak esztétikája fogja megőket. Itt gyakran találkoznigyűjtőkkel is, akik a kedvenctervezőjük alkotásait soro-zatban vásárolják fel, ésgyakran látok szinte visel-hetetlen ékszereket üzletek-ben, valamint hölgyeketolyan csecsebecséket viselni,amiket a bekategorizálha-tatlan jelzővel illetnék. 

– Melyek a jövőbeni terveid?– Kézművesként szeret-nék fejlődni, finomítani akészségeimen, valamint sze-retnék egy jobban felszereltműhelyt. De nagy vágyam aszakma nagyjai mellett inas-

kodni, illetve saját, jól felis-merhető stílust kialakítani.De a közeljövőben egy-kétszemély alkalmazásában isgondolkodom, mert egyretöbb a megrendelő és a mun-ka. Emellett pedig család-alapítás és a gyerekvállalásis a jövő része.
Pál Piroska 
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A Tordától huszonegy kilométerre délkeletre, az Ara-
nyos jobb partján települt ősi község már a bronzkor-
ban is lakott hely volt, ahol később a rómaiak az itt
vezető útjaik védelmére erődítményt is emeletek. 
E vidék ősidőktől a Gerendi családhoz tartozott. Utol-
jára a Kemény család birtoka volt. A falu első kastélya
az igen festői hangulatú Aranyos folyó menti dombra
épült a XVI. században a Gerendi család számára…

Az alapítók 
és a birtokosokA falu első okleveles em-lítése 1260-ban történik ter-ra Gerende alakban, amikora Torda vár tartozékából ki-vett földet tizenöt márkáértSámson fiai: Jakab és Pálvették meg, aki alapítói let-tek a Gerendi családnak.Az e családból származottPéter fia, Miklós mester1289-ben, a szepesi vár os -tromakor a király jelenlé-tében tanúsított vitézség ju-talmául kapta meg más fal-vakkal együtt új adományá-ul villa Gurgodot.
A fellegvárKiss Gábor, az Erdélyi vá-rak, várkastélyok című mun-kájából derül ki, hogy a fentemlített család egyik tagjaépítette itt fel azt a várkas-télyt, melyet az 1547-benkelt oklevél fellegvárnak(arx) nevez. Ekkor Gerendi Benedeka gerendi vár porkolábjá-nak, Vitalisnak bizonyos bir-tokokat kötött le adósságafejében. A Gerendiek építettek te-hát itt várkastélyt, melyetApafi György 1553-ban Ge-rendi Erzsébet kezével meg-szerzett uradalmával együtt.Ezután Apafi-, majd Bátho-ri-, később Jósika-birtok lett.Az 1600-as évek elején abirtok egy része ismét a Ge-rendieké lett, míg a másik

részét Bethlen Gábor 1619-ben Kemény Boldizsárnak-,majd 1647-ben I. RákócziGyörgy egész Gerendet avárkastéllyal együtt a ké-sőbb fejedelemmé válasz-tott Kemény Jánosnak ado-mányozta. Ez időtől e család birtokamaradt a XX. század elejéig.
A kastélyépület és 
a műemléktemplomAz Aranyos folyó partjánálló várkastélyt a XVII. szá-zadban átalakították. A je-lenlegi formájában barok-kos, L alaprajzú kéttraktu-sos épület mindkét szár-nyához egy-egy ötszögű to-rony kapcsolódik. A kastélykétszintes – földszint ésemelet – manzárdtetős, ésalápincézett. A kastély szomszédságá-ban áll az aranyosgerendireformátus templom (errea későbbiekben még vissza-térünk), melynek elődje va-lószínűleg Gerendi Jakab1268 utáni építkezése. A XV. század elején ennekhelyére és anyagából épülta mostani templom.
A reformáció gyökere-
ket ver a településenDr. Fekete Albert, Az er-délyi kertművészet – Marosmenti kastélykertek címűkönyvében arról ír, hogy abirtokos családok az egyházszerepét kiemelten hang-

súlyossá tették Aranyosge-rend életében. A XVI. században GerendiJános, Torda vármegye fő-ispánja és Anna nővér uni-táriussá lett, és ezáltal gyö-kereket vert a településena reformáció.Később az Apafi-család-dal az evangélikus vallás vi-rágzott, melyet a XVII. szá-zadban Kemény János emeltaz udvari papság méltósá-gára.
A tordai sót az Aranyos
vizén szállítjákA katonai felmérésekalapján néhány, a kastélyközvetlen környezetébenlévő gazdasági épületre, va-lamint a folyó kanyarulatátlevágó csatorna vizét hasz-nosító malmokra következ-tethetünk. Fekete Albert véleményeszerint a vízimalmok léte-zését támasztja alá az is,hogy mivel a tordai sót azAranyos vizén szállították,a sóshajók által malmaikban

és gátjaikban okozott károksókamara általi megtérítését1378-ban Lajos király, majdZsigmond (1391-ben), to-vábbá Mátyás (1475-ben)és Ulászló (1499-ben) is el-ismerte.
Az egykori 
reneszánsz kertA legkorábbi gerendikertre vonatkozó adatainkaz Erdélyi Fejedelemség ide-jéből származnak. Stirling Jánost parafra-zálva, Gerenden egy 1653-as inventárium szerint úgy-nevezett „lugasos-vetemé-nyes-gyümölcsös” rene-szánsz kert létezett, mely-nek hossztengelyét egy sző-lőlugas jelölte ki, ehhez pe-dig merőlegesen kapcsoló-dott három meggy- és szil-vafákból kialakított lugas.A geometrikus alaprajzirendszer, melynek közép-pontjába egy filegóriát he-lyeztek el, egyértelműendíszkerti elemeket jelöl. A filagória-szőlőlugaskompozíció gyakorta meg-jelent az erdélyi reneszánszkertekben.Egy nyolc évvel későbbiösszeírás újabb filagóriátés halastavakat is említ:„…az haltartó tók előttvagyon egy jó sendelyes hé-lyazatú filegoria, melynekegymáson két háza kerek-deden építtetve, körös-körülgyalult deszkákkal deszkáz-tatot és párkányoztatott…körös körül szép rózsafákkalpalántáltatott be…”.Stirling minden valószí-nűség szerint a szomszédosgerendkeresztúri udvarházkertjére utal, mintsem azananyosgerendi kastély köz-vetlen környezetére.

A zárt kastélySzintén Fekete közléseértelmében az Első KatonaiFelmérésből kivehető, hogya falu temploma körül voltkerítve. A kastély előtti gazdaságiépületek többsége téglaépü-let, egyik közülük fából ké-szült; ezek tömegükkel bel-ső udvart képezve lezárjáka kastélyt a település többirészétől.A későbbi ábrázolások-hoz képest a főút közelebbesik a kastélyhoz és a mel-léképületeihez. 
Az Aranyos erőteljesen
meghatározta a terület
használhatóságátA kastély mögötti részlegmeghatározóbb elemeaz Erdélyi-szigethegységbeneredő, vízhozamát tekintvemeglehetősen szeszélyes-nek nevezhető Aranyos fo-lyó, mely a felmérés szerintmég erőteljesen meghatá-rozta a terület használha-tóságát.A kastélytól legtávolabbeső folyószakaszon az Ara-nyos folyása két mederreoszlik, kiterjedt szigetet ké-pezve. A kastély dombra épült,melyről meredek rézsű ve-zetett le a birtok többi ré-szére. Ez a rézsű végighú-zódott az Aranyos mentén– a falut érintő szakasz teljeshosszában –, árvízvédelmijelentősége lehetett. 
A kastély erősödő 
térszervező szerepeA Második Katonai Fel-mérés térképén a templomkörülkerítése megváltozik,

Az aranyos-parti omladozó erődítmény
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Híres filmrendezők: Szabó IstvánA magyar filmmű-vészet egyik legki-emelkedőbb ésleg sikeresebb filmrende-zője 1981-ban készültfilmjével, a Mefisztóvalszerzett világhírnevet, ésrobbant be a mozi titánjaiközé. A film méltán ara-tott hatalmas sikert, és akritikusok dicsérete mel-lett beseperte az idegennyelvű (nem amerikai) fil-mek Oscar-díját. SzabóIstván addigi filmalkotá-sai (Álmodozások kora,
Apa, Szerelmesfilm) isjelentősek voltak, ám a Mefisztóval elkezdődött a ki-tűnő alkotó nemzetközi diadalútja. A Mefisztót a
Redl ezredes, majd a Hanussen követte, ez a trilógiapedig arról győzte meg a filmkedvelőket, hogy SzabóIstván  neve a minőséget és a sikert egyaránt garan-tálja. A rendező éles szemmel választotta ki a lehetőlegjobb színészeket, és nem tévedett akkor, amikorKlaus Maria Brandauerre bízta a főszerepet (mindhá-rom szóban forgó filmjében), aki – mint kiderült – ezidő alatt kitűnően megtanult magyarul, és nagy sze-repe volt a filmek sikerében.A Mefisztó (1981) a nemzetszocializmus uralomrajutásának időszakában játszódik, jól érzékeltetve azazt követő, rendkívül nehéz helyzetet, amikor a mű-vészek, és általában az értelmiségiek körül elfogyotta levegő. A történet főhőse Hendrik Höfgen (Branda-uer) színész, akinek hatalmas a becsvágya, és nemveszi tudomásul, hogy tehetsége, karizmája ellenérecsupán egy eszköz a hatalom kezében. Amikor rádöb-ben, hogy csak kihasználták, és megalázták, már késő:tragikus sorsát nem kerülheti el.A Redl ezredes (1984) egy fejlődéstörténetetmutat be, amelyben a szegény családi háttérből szár-mazó hős az Osztrák–Magyar Monarchia magas rangútisztjévé küzdi fel magát. Az állandó megfelelési kény-szer, a tökéletesség és a siker hajszolása segíti hősün-ket nehézségei leküzdésében, ám mindez nem megykönnyen. Útjában olyan akadályok állnak, amit rend-kívül nehezen küzd le, a hazugság és az önámításvégül tragikus kimenetelű sorsot eredményez.A Hanussen (1989) vége szintén tragikus, főhőseegy olyan különleges, hipnotikus képességekkel meg-áldott (ráadásul jövőbe látó) személy, aki a háborúután kamatoztatni kívánja képességeit, és ez sikerülis neki. Napról-napra népszerűbb lesz. Amikor márúgy tűnik, hogy sikere biztosított, a sötét hatalom köz-beszól: egy őszinte megnyilvánulása miatt (megjó-solja a Reichstag felgyújtását) meg kell halnia.Szabó István további filmjei (Találkozás Vénusz-
szal -1991, Napfény -1999, Az ajtó -2012) szinténkomoly nemzetközi sikereket értek el. A kiváló rende-zőt társadalom- és emberismerete sohasem hagytacserben: talán ebben rejlik igazi erőssége.

Demeter Attila

szabályos szögletes vonallalhatárolt. A főút kastély előtti sza-kaszát kiszélesítették, sza-bályos szerkezetű utcákatalakítottak ki, és így jöhetteklétre a kastély és a főút kö-zötti szabályos négyszögletesterületek, esetleges előkertirészek, melyek fasorral ha-tároltak.Az eddig két elkülönülőtelepülésrendszerből állóAranyosgerend ekkorra márkezd összeépülni, és erősödika kastély központi, térszer-vező szerepe. A kastély mögött a szigetmár nem látható, az Aranyosfő folyása áttevődött az újmederbe. 

A terület vízrendezése ésgazdasági hasznosítása cél-jából a kastélytól délre esőrészen csatornát alakítottakki, melynek vízellátását azAranyosra épített gát segít-ségével tudták szabályozni. 
A csatorna 
tóvá szélesedikA csatorna vizét malomhajtására is használták, mely-re korábbi feljegyzések isutalnak. A térképen megfi-gyelhető, amint a csatornaa területhatár szélén tóvászélesedik, mely valószínűlegszintén gazdasági és nemkertművészeti indíttatásbóllétesítettek.

A folyó kanyarulatán túliterület egy része is a bir-tokhoz tartozott, ezt mutatjaa körülhatárolt rész, melyvalószínűleg fás terület le-hetett. 
Ma is megtalálható 
az ismeretlen funkciójú
erődítésszerű építmény Egy korabeli metszet akastély keleti homlokzatátábrázolja a kert felől, balszélén a templom épületével. A kastély mögötti rész fák-kal sűrűn borított, a folyópartján gazdasági épületeksorakoznak, a gémeskút ésa legelő marhák a gazdaságihasznosítás bizonyítékai.

Az ábrázolt folyószakaszaz Aranyos folyó vagy a ki-alakított csatorna lehet. Akép jobb szélén kivehető,az épület alapozásához kap-csolódó, ismeretlen funk-ciójú erődítésszerű épít-mény ma is megtalálható.A folyópartra vezető úta kastélyt déli irányból ke-rüli meg, ahogyan napja-inkban is.

(befejező rész a következő
lapszámunkban)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért
külön köszönet Dr. Fekete
Albertnek, és Keresztes Géza
műépítész-műemlékvédelmi
szakmérnöknek
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Ár kontra minőség?Hagyományos székelytermékek értékesítése 
Az emberek imádnak pénzt költeni, legyen szó élel-
miszerről, ruházatról, vagy éppen nyaralásról. Ennek
egyik oka, hogy évtizedeken át hiánygazdaságban
éltek, aminek eredményeként a 1990-es évek elejétől
kezdve, ahogy bővült a piacon elérhető termékek
köre, szinte mindent megvettek. Természetesen a lé-
lektani okok is közrejátszottak ebben, hiszen az a
pluszérzés, ami az agyban azt mondogatja, hogy „meg-
vehetem ezt is, azt is” gondolattal párosult, valóban
serkentőleg hatott.Napjainkban olyan áru-bőséggel rendelkeznek azüzletek, amit korábban nemtudtunk volna elképzelni.Hegyekben ál a déli gyü-mölcs, az alapvető élelmi-szerektől a luxuscikkekig,minden csak egy karnyúj-tásnyira van. Mindennapiakciókkal serkentik a cégeka fogyasztás növekedését,láthatóan eredményesenmarketingeznek, tőkeere-jüknek köszönhetően na-gyon sokat reklámoznak, ésgyakorlatilag azt csinálnakaz árakkal, amit kedvük tart.
„Az emberek nem azt 
veszik meg, amire 
szükségük van, 
hanem amit akarnak!” Le kell számolni azzal azillúzióval, amely szerint, aminekünk tetszik, az másnakis jó, szükséges, kívánatosés pénzt ér. Persze sokkalinkább lenne szükség a szer-vezetnek olyan élelmiszerre,amely természetes össze-tevőkből készült, mégis na-gyon sokan megveszik a tar-tósítószerekben gazdag„műanyag” kaját. Itt tevődikfel a kérdés, hogyha nemjó, akkor miért is? Ennek legfőbb oka a tö-megtermékek mögött fel-épített kiváló marketing, ott

van például a „Pepsi gene-ráció” ami nem létezettmindaddig, amíg ki nem ta-lálták, vagy egy amerikaicég  érdekes marketingstra-tégiát alkotott meg. A vál-lalkozás főterméke a sóskeksz, ami önmagában nemkifejezetten vonzó, hiszensenki nem úgy ébred reggel,hogy szaladni akarna a bolt-ba érte. Ezt az emberi „szo-káshiányt ellensúlyozzák”a marketinggel és azt mond-ják, hogy „mi nem egyszerűsós kekszet árulunk. Amitkínálunk, az a boldogságsós, zsíros illúziója”. Fura,de megélnek belőle.
Mit tehet az egyszerű
székely ember?Bizonygassa, hogy milyenjó és ízletes a sajt, amit meg-termel? Semmiképpen se!Vessen be olyan fegyvert,amely ott van az emberekfejében, kezében, szívében,azaz szimpla marketing!
De kinek is szól 
a székely termék?Van olyan, aki több százkilométert is utazna a ha-gyományos ízekért és vanolyan is, akinek helyben semkell. Ebből kiindulva hiába-való mindenkinek értéke-
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síteni, mivel a piac nem egy-séges! A piac, azon szegmense,aki az olcsó tömegcikketkeresi, nem fogja eltartania székely termelőket, ígyazokat a tulajdonságokkalés céllal rendelkező vásár-lókat kell megtalálni, akik-nek igényeik alapján egyedisajátosságokat mutatnakfel. Ezek leginkább a kis-mamák, éttermek, panziók,na meg a hagyományos szé-kely-magyar értéket tiszte-lők, követők. Ezek a cso-portok tisztában vannak az-zal, hogy áruk magasabb,mint az iparilag előállítottáruházi termékeké, de nemtőrödnek vele.
Te milyen 
csalit használsz?Horoggal, úszóval, szuperdamillal, kiváló bottal csalinélkül horgászni pont olyannehéz, mint amennyire si-keres terméket a rávezető

fogás nélkül. Lássuk be,hogyha önmagában termékés termék között kell vá-lasztani, akkor az ár és árközött fogunk dönteni. Nap-jainkban csali nélkül márnem lehet értékesíteni!Az értékesítés eredmé-nyeként a székely terméketmint márkát különböző üz-letágakon belül kell létre-hozni, amiben egyértelműenmegkülönböztethető.Sokszor lehet hallani,hogy minden rendben a szé-kely termékkel, csak az árukelég borsos. A legfontosabb,hogy a vevő a terméket neaz árakon keresztül hason-lítsa össze más tömegter-mékkel. A székely terméketnem kell bevinni az árhá-borúba, amit úgy lehet el-érni, hogy a vásárlók prob-lémájára, vágyaikra kon-centrálunk. A vevő érezze,hogy legfontosabb problé-máját, vágyait oldja meg aza bizonyos termék.

A külföldiek még mindig
rácsodálkoznak, hogy „mi-
lyen nagy ez az Erdély!”.A túró, amely Erdély egyiklegmagasabb pontján ké-szült, mindig megkülönböz-tethető és jól reklámozhatólesz az átlaghoz képest, vagyaz áfonyalekvár, amelyhezaz áfonyát a legveszélyesebbmedvék járta erdőből szedte,különleges lesz. Kit érdekela nagymama lekvár, ami egykonzervgyárban készült,amikor olyant is vehetnek,aminek az alapanyagát ve-szélyes volt szedni.Izgalom, különleges tör-ténet, legenda, legnagyobb,legmélyebb, leghosszabb, aleg… pozíciók megszerzése,ez kell a vevőnek. A szalámi,amit egy 250 éves azonosrecept alapján készítenek,egy olyan faluban, ahol egy-kor Mátyás király járt, na,az igen, az biztos siker.

Timár Tímea
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Van ezeknek agyuk? Hiszen, noha biztos voltakaprócska hibák a migrán-sinvázió kezelésében, azértaz „alapvető döntések” he-lyesek. Tovább kell dübö-rögni a merkeli úton, mégegy kicsit ki kell tartani, ésminden rendben lesz. S mégis, hogyan? – vetifel a német választó mellettszinte mindenki Európában.Ám Angela Merkel nemmond semmi újat, csak aztismételgeti, hogy a „munkátfolytatni kell, a bizalom visz-szaszerzéséhez kulcsfon-

tosságú lesz a védelemrenem szoruló menedékkérőkhazatelepítése és a Német-országban védelemre jogo-sult menekültek integráci-ója”. Frau Merkel, most ez ko-moly? Erre futja egy évvela migránsok Euró pába csá-bítása után? Melyik világbantetszik élni? Tetszett mos-tanában a német városokutcáin járni? Jó, millió a dol-ga, nyilván migránsból csakaz édibédit hozzák ön elészelfizni, a nőket erőszako-lókra meg már a rendőrei-

nek is kevés az idejük. Deazért csak olvas gazdasági,belügyminiszteri netán tit-kosszolgálati jelentést?Előbbiek arról írnak, hogySoros György vágyai elle-nére elenyésző a szakkép-zett munkaerő aránya a be-vándorlók között. Olcsó leszpersze ez a munkaerő, csaképpen nem ott, ahol kell.Nem az albán takarítónő ésa török taxisofőr posztjánvan hiány szakemberből. Nem tűnik fel a kancellárasszonynak, hogy szó sincssemmilyen átfogó integrá-cióról? Bevándorlónegyedek,kurd, szíriai, afgán és észak-afrikai gettók jönnek létre.Ők nem német módon akar-nak élni, hanem német élet-színvonalon akarják foly-tatni azt, amit eddig oda-haza tettek. De nem sikerültalapvetően azokat sem be-illeszteni, akik a hatvanasévektől érkeztek azokra amunkákra, amelyek FrauMerkel honfitár sainak bü-dösek voltak. Pontosabban,akik először jöttek, talánmég elfogadták a „civilizá-ciós játékszabályokat”, gyer-mekeik és unokáik zömeazonban azt látja, hogy aválság idején ők egy csa-pásra másodrendű polgárráváltoztak – kivéve termé-szetesen a jobb embereket,a futballsztárokat, sláger-énekeseket és it-celebeket.A csodás integrá ciós terváltal nyújtott oktatási ésszociális rendszer igazábólcsak a szülő kebabárus-kar-rierjének folytatását bizto-sítja. S akkor ott a terrorizmus.Németország eddig meg-úszta. Eddig. Meg akarja vár-ni az első merényleteket,kancellár asszony? Persze, einschuldigung,„a védelemre nem szorulómenekülteket” hazatelepítik.Mégis, hova? Afganisztánba,Szíriába, Líbiába? Amerikai,francia és az unióból mármegpattant brit kollégájá-nak köszönhetően oda senkisem megy vissza. Mondhat-nánk, ne foglalkozzunk mára múlt „demokráciaexport-jával”, de ez még igencsakjelen. Az ENSZ-ben, a NATO-ban az ottani rendterem-

Merkel csodafegyvere
Hülyék az emberek! Rövid töprengés után erre a következtetésre jutott Angela
Merkel pártja szégyenteljes vasárnapi veresége után. A német kancellár a vesztes
politikusok örök mantráját mondta vissza: ők mindent jól és szépen csináltak,
de az emberek értetlenek, csak a rosszat látják. Ahelyett, hogy Mecklenburg-
Elő-Pomerániában – mellesleg Németország talán legszegényebb régiójában –
örülnének a CDU és a szociáldemokraták által teremtett tejjel-mézzel folyó Ká-
naánnak, csökönyösen a bevándorlási válsággal foglalkoznak. 

Lovag
– Szevasz, öregem! Már aludtál? Tudtál aludniilyen helyzetben? Nem is hallottál róla? Na, ülj márle arra a székre, és írjad! „Visszaadom a lovagkeresz-temet…”– Milyen keresztet?– Amit Fletótól kaptál tíz éve, ne csinálj már úgy,mint egy szenilis marha, még ha az is vagy. Akcióvan, ha nem vetted volna észre. Most vissza kell adniezt a lovagizét, úgyse áll jól a hajtókánkon a kereszt.Még jó, hogy nem horog… Na, ez csak poén volt.– Adjam vissza?– Elküldöd postán az Ádernek, Dísz tér három,vagy tököm tudja, mennyi, biztos megtalálja a kézbe-sítő, írd csak rá a jeligét: „Bayer-ügy”. Tudni fogják,csak én magam vagy harminc ilyen csomagot adtamfel. Bandi is visszaküldte, a költő.– Azt hittem, szegény Bandi meghalt júniusban.– Pláne nagy dolog, hogy visszaküldte.– De azért majd adtok egy másikat?– Hát hogy a viharba ne, öregem, csak jussunkhozzá még egyszer, hogy mi adhassunk. Na, írd: „Ez adöntés mélyen felháborított minden jóérzésű em-bert…”–…érzésű embert… Te, ki számít jóérzésűnek?– Mindenki, akit felháborított. Ha nem háborítottafel, nem is jóérzésű. Ergo, aki jóérzésű, felháborí-totta. Ne kekeckedj, ma éjszaka még nyolc címemvan. Szóval: amíg ilyen férgek, ilyen embernek nemnevezhető mocsadékok, a tisztességes, józan, mér-téktartó újságírókra szégyent hozók díjakat kaphat-nak, addig a jóérzésűek, az ezek felett állók, atökéletesek, a szépek, az okosak, az érdemdúsak, va-gyis mi, nem vállalhatunk közösséget velük, mert le-húznak bennünket is a sárba, és pont olyanpökhendik, gátlástalanok, a szólásszabadságotmeg¬gyalázók, a megkülönböztetést hirdetők le-szünk, mint ők. De mi nem szállunk be ebbe a kire-kesztésversenybe, ezért ezennel visszaadjuk jólmegérdemelt kitüntetésünket, és megvárjuk, amígaz esélyegyenlőségnek és a demokráciának egyolyan világa jön el, hogy ismét megkaphassuk. A ka-matokkal együtt. Aláírás: Niemand Manó.– Ez nagyon szép lett…– Na ja, nekem meg Kossuth-díjam van.

Ungváry Zsolt
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tésre és életteremtésre kel-lene buzdítani. Ehelyett mégmost is az oroszokat vádol-ják a saját maguk által elői-dézett ukrajnai rémálommiatt, ahelyett, hogy Putyin-nal összefogva szétkapnáka terroristákat. Merkel a menekülteketlegfeljebb Törökországbavinné vissza, azonban nemakarja megfizetni az Ankaraáltal ezért követelt árat. Atörökök meg tegnap újra je-lezték, nem fogják hagyni,hogy ők „vigyék el a balhétaprópénzért”. Azaz újabbmigránsmilliók várhatók,akár már holnap is. Ne tudná ezt Angela Mer-kel? Miben bízik? Szeptem-ber 16-án, a pozsonyi EU-csúcson elő kellene állniavalamivel. Félő, hogy ezmegint csak valamilyen át-fogó mellébeszélés lesz azeurópai összefogásról – im-már mindenről döntő Ber-

lin–Párizs–Róma tengellyel– és egy ígéret, hogy a „majdmegoldjuk” csodafegyvereelőbb vagy utóbb működnifog. Félve jegyzem meg, ezmár Merkel egyik kancellárelődjének sem igazán jöttbe. Félve, mert tudom, a pí-szí-korrektség biztosítékátegy ilyen hasonlat a végső-kig kiveri. Azonban talánazon is érdemes lenne el-gondolkozni, hogy a holo-kauszt miatt érzett kötelezőlelkiismeret-furdalás elégindok-e újabb gazemberségelkövetésére. Mert a mig-ránsok Európára uszítása,a helyzet szándékos vagyperverz multikulturalizmusáltal vezérelt impotens ke-zelése – megbocsáthatatlanbűn. Európa lakosaival ésaz ide csábított és átvertszerencsétlenekkel szembenis.
Máté T. Gyula 
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– Peti, téged itt, Erdélyben
inkább énekesként ismernek,
mint sportolóként, viszont
tudjuk, kyokushin karatéban
is kiváló sikereket értél el.
Mit kezdtél el hamarabb, ze-
nélni vagy sportolni?– Szinte mindkettőt pár-huzamosan kezdtem el há-roméves koromban. Édes-apám akkor vitt el az elsőönvédelmi edzésekre, deamióta tudom az eszem,énekelek, így mindent dal-ban mondtam el. Kiskorom-ban is dalban mondtam el,ha valami gondom volt, havalami bántott, azt is mond-hatnám: hamarabb tanultammeg énekelni, mint beszélni. Amikor elkezdtem kara-tézni, nem tudtam, hogy miaz, tetszett, főleg a filmekmiatt, de annál sokkalkomplexebb a karate és aharcművészet, mint ahogyanaz kívülről látszik. Amúgya kyokusin azt jelenti, hogy

találkozás a végső igazság-gal, találkozás önmagaddal,azaz feladod, vagy tovább-lépsz. Ha 7-8-szor leütnek,fel kell állnod 10-szer, és to-vább kell menned, hogy ta-láld meg a boldogságot. Fon-tos, hogy ezt az utat mikénttetted meg, és ha örömödetlelted benne, akkor igazi asiker. Mindezt kicsit érettebbfejjel tudtam megérteni, deamúgy édesapám ösztön-zött, hogy sportoljak, közbenzenéltem is, idővel jártamzeneiskolába. Később a nép-daléneklésbe is belekóstol-tam, ezzel párhuzamosantanultam is...
– Sok mindent felsoroltál,

vegyük sorrendben a dolgo-
kat. Mint említetted, önvé-
delmi edzésekre vitt el édes-
apád. Mikor volt az első ver-
senyed?– Délegyházán, olyan 6

éves voltam, akkor még fá-ból készült kupát kaptunk.Annyira beleéltem magama versenyzésbe, hogy a küz-delmek után elkezdtem sír-ni, mivel még szerettem vol-na tovább püfölni az ellen-felem. Időközben számtalanversenyen vettem részt, ké-peztem magam, jelenleg kétdanos mester vagyok, akárédesapám.
– Azóta sikeres sportoló

lettél, de erre térjünk vissza
később. Hogyan alakult a ze-
nei pályád?– Az általános iskolábannépdalversenyekre jártam,megyei szinten második,harmadik helyezéseket ér-tem el. Aztán a híres éne-kesnő, Budai Ilona avatottbe az éneklés rejtelmeibe.Kamaszkoromban, amikormutálni kezdett a hangom,a tanárnőm azt javasolta,hogy válasszak valamilyenhangszert magamnak, ne-kem akkor a keverőpultraesett a választásom. Az elsőszámokat rap stílusban, máralapzenével írtam meg. Azelső fellépésem is egy nőnapirendezvényen volt Fóton,ahol nagy sikert arattam. 

– Mint említetted, édes-
apádnak köszönhetően kezd-
tél el sportolni meg énekelni
is. Neki köszönheted az eddigi
sikereidet?– Édesapám, aki melleslegaz Eu-Ro Music Club veze-tője, a menedzserem, a ka-

ratemesterem, ő mindenbentámogat. Tulajdonképpen őa példaképem, hiszen őegyengeti a pályafutásom,az ő nyomdokaiban hala-dok.
– Azóta már több száz elő-

adás, koncert van mögötte-
tek, hiszen nem csak Ma-
gyarországon, hanem a Kár-
pát-medence egyes területe-
ire is állandó vendégként
hívnak vissza koncertezni.
Erdélyben, Marosvásárhelyen
is nagyon jól ismernek, hiszen
mindegyre felléptek város-
napokon, falunapokon, egyéb
rendezvényeken. Hogyan si-
kerül neked két területen is
a maximumot nyújtani?–Elég nehéz mindkettőtsikeresen összehozni, mel-lette még tanulok is, mert atavaly fejeztem be a Sem-melweis Sporttudomány ésTestnevelési Egyetemet, aholsportmenedzser szakon vé-geztem, most pedig testé-pítés és fitnesz közegbentanulok. Inkább hétvégénvannak a fellépéseim, hét-köznap pedig a tanulás ésaz edzések, így a kellő idő-ben összpontosítok a tevé-kenységeimre. Nagyon odakell figyelnem az időpon-tokra, tervezésre, szerve-zésre. Ezért is fontos, hogysportmenedzseri szakot vé-geztem, így állandóan bennevagyok a szervezésben, hi-szen nagyon fontos egy elő-adónak, hogy maga körüljól meg tudja szervezni a

dolgokat. Vannak olyan idő-szakok, amikor a sport afontosabb, de van olyan is,amikor a zenélés. 
– A harcművészet terén

nemzetközi szintre jutottál,
ugyanis Európa-bajnoksá-
gon, világbajnokságon is
részt vettél, emellett írtál egy
zeneszámot is, amivel világ-
szinten ismert és elismert
lettél...– Valóban, 2012 szeptem-berében a Kyokushin Karatevilágbajnokságra hívtakmeg, amit Tokióban rendez-tek a Wakoshi Sogo Taiiku-kan Main Arenában. Ott elé-nekeltem a The Kyokushinway című dalt, amit Masu-tatsu Oyama a KyokushinKarate alapítójának tiszte-letére írtam. Ezért a dalértSpiritual Achievement díjatkaptam, amelyet azóta e ka-rate stílus hivatalos himnu-szának, indulójának tekinta világ. A legjobb eredményeketnemzetközi szinten 2015októberében, a szlovéniaiKoperben értem el, ahol azUWK kyokushinkai karatevilágbajnokságon formagya-korlatban harmadik lettem,a küzdelemben pedig ezüst -érmet szereztem. Az idénjúnius 26-án az Európa-baj-nokságon 2. lettem, aztánmeghívást kaptam Japánba,Asakába, ahol szeptember17-én a vb-re vagyok hiva-talos, ahol a rendezvény in-dulóját is eléneklem. 

„Édesapám a példaképem, hiszen ő egyengeti a pályafutásom”
Pap Peti Juniornak már több alkalommal tapsolt Ma-
rosvásárhely és Maros megye különböző települése-
inek könnyűzenét kedvelő publikuma az elmúlt évek
során, hiszen városnapokon, falunapokon gyakran
fellép közkedvelt anyaországi sztárok társaságában.
Azt kevesen tudják róla, főleg itt, Erdélyben, hogy
Pap Peti sikeres sportoló is, hiszen kyokushinkai ka-
ratéban jeleskedik, akár egykoron édesapja, id. Pap
Péter menedzser. Pap Peti Junior atyjától sajátította
el a kyokusinkai karatét oly módon, hogy a kemény
öklű magyar srác tavaly a szlovéniai Koperben 43 or-
szág mintegy 1200 versenyzője közül a vb-n forma-
gyakorlatban harmadik lett, a küzdelemben pedig
fináléba jutott és ott ezüstérmet harcolt ki. 
Az ifjú fóti kyokushinkai-versenyző és előadóművész
komponistaként is bizonyított már, ő írta a The Kyo-
kushin Way című kyós himnuszt, amit világszerte ját-
szanak a nemzetközi viadalok előtt. A minap
Marosvásárhelyen volt szerencsénk mindkettőjükkel
találkozni és beszélgetni zenéről, illetve sportról.
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Pap Peti Junior édesapja, Pap Péter is kétdános 
karatémester, ő így vélekedett sportkarrierjéről: 
– A Kövesdombon nőttem fel,
hat évig kerékpárversenyző
voltam, de egy izomgyulla-
dásom miatt úgy döntöttem,
hogy olyan sportágat válasz-
tok, ami mögött filozófia áll:
így kezdtem karatét tanulni
könyvekből. Majd 1985-ben
Szász József (Dodi) kezei alatt
kezdtem el a küzdősportokat
Marosvásárhelyen. Az volt a
célom, hogy idővel nagymes-
ter legyek, ezért 1990-ben
kiköltöztem Magyarországra,
és beiratkoztam a Budapesti
Semmelweis Sporttudomány
és Testnevelési Egyetemre. 
Magyarországon Furkó Kál-
mán hétdános mesterrel edz-
tem, majd bajnokokat nevel-
tem, idővel sikerült egy na-
gyon jó csapatot összehozni
Fót, Mogyoród, Őrbottyán és
Pest környéki sportolókból,
akik nemzetközi szinten is
jeleskedtek. Mintegy 250 ta-
nítványom volt, akkor még
zöldöves voltam, de mindenki
csodálkozott elszántságomon.
Most pedig a Peti vette át
ennek az irányítását, aki na-
gyon jól csinálja, én pedig
felügyelem a munkáját. 
2001-ben az Oyama Karate
Kyokushin Hungary Szerve-
zetnek (OKKH) voltam a saj-

tómenedzsment igazgatója,
utána 2010-ben a kyokushin
karate alapítójának, Masu-
tatsu Oyama 10 danos mes-
ternek a lánya, Oyama  Ku-
ristina és Kancho Yoshikazu
Suzuki  Oyama kértek fel,
hogy Magyarországon én le-
gyek az irányzat vezetője,
aztán én hoztam létre az IKO
Sosai Kyokushin Karate Hun-
gary egyesületet, aminek
most az elnöke vagyok és
Magyarországot képviselem
Japánban. Az IKO Sosai Hun-
gary csapatnak lettem az
instruktora, akikkel június
végén Eb-n is részt vettünk,
de ezzel párhuzamosan gye-
rekeket, illetve felnőtteket is
edzek – mondta a sztárme-
nedzser. 
Hogy mennyire szeretik mind-

ketten Marosvásárhelyen, az
id. Pap Péter következő meg-
jegyzéséből is kitűnik:
– Jól eső érzés, hogy a fiam-
mal ugyanazt tesszük, amit
szeretünk, hiszen én is gye-
rekkorom óta szeretem a ze-
nét meg a sportot is, ezért
büszke vagyok rá. Nagy sze-
retettel térünk vissza mindig
Marosvásárhelyre, ahol sok
barátunk van, szeretjük itt a
környéket, a várost. Peti sok-
szor ellátogat Marosbogátra,
hiszen ott él a tatája. Én ebből
a szeretetből fakadóan dol-
gozom itt, Marosvásárhelyen,
amin mindenki csodálkozik,
hiszen a legtöbben külföldre
mennek dolgozni, én pedig
hetente ingázok ide Buda-
pestről – mondta el a Köz-
pontnak idősebb Pap Péter.

– Eddigi pályafutásod so-
rán több alkalommal is ki-
tüntettek: 2001-ben Fót vá-
ros sportolója díjat kaptad
meg gyerek, édesapád pedig
a felnőtt kategóriában, 2012-
ben énekesként különdíjat
kaptál az R&B kategóriában,
a Transilvanian Music
Awards gálán, ami Sepsi-
szentgyörgyön került meg-
rendezésre, emellett voltál
már az Eu-Ro Music Club
műsorvezetője és szerkesz-
tője a helyi Știi Tv és a Vészi
Tv román és magyar zenei
műsorának, de az évek során
felléptél többek közt a Bikini,
Nagy Feró és a Beatrice,
Demjén Ferenc, Hevesi Ta-
más, Albano, Csepregi Éva,
Neoton, Első emelet, Zanzi-
bár, Edda együttesekkel,
2008-ban a világhírű Culture
Beat, 2015-ben Őszi Szim-

fónia című műsoros estén a
Modern Talking egykori éne-
kese, Thomas Anders elő-
énekese voltál Marosvásár-
helyen. Tehát sikeres karrier
van mögötted, hogyan to-
vább?– Minél nagyobb sikereketszeretnék ezután is elérni.Szeretném, hogy jól érezzemmagam, a siker pedig egymellékhatás lesz és meg-erősítés abban, hogy jó útonhaladok. Ezenkívül még na-gyon sok minden érdekel,amiket egy ideig kipróbálok,majd évekig teszem, aztánkell egy más kihívás szá-momra. Több téren gondol-kozom, de lehet, hogy 10év múlva lesz egy harmadikvonal is, talán majd abbanfogok kiteljesedni... 

Czimbalmos Ferenc Attila
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Elköteleződni 
egy életen átAz elköteleződés azt je-lenti, hogy szabad akaratbólösszekötöm a sorsom egyszámomra ideális személy-lyel, önként lemondok azélet kínálta alternatívákról,azaz tudom, hogy lehetnemás is a párom, de én hozzáragaszkodom, hiszen őt sze-retem. Napjainkban több ténye-ző is csökkenti az elkötele-ződés iránti vágyat. A ki-lencvenes évektől elárasz-tanak bennünket a szexuálistartalmak és ingerek. Az in-ternet és a közösségi oldalakjóvoltából minden percbenúgy érezhetjük, hogy a meg-lévő kapcsolatunknak szám-talan más opciója lenne. Le-értékelődik, amink van, hakiderül, hogy lehetne jobb,sőt, még annál is jobb. Apárok között irreálisan rö-vid idő alatt lejátszódik azérzelmi és szexuális kiáb-rándulás, még azelőtt, hogymegismernék egymás sze-mélyiségének mélyebb ré-tegeit. Sokan pedig olyankomoly önismereti hiányos-sággal rendelkeznek, hogymég életük egy adott pilla-natában sem tudják, ki a jótárs számukra, nemhogy év-tizedekre előre tervezve.Szerencsére a korábbi év-századokkal ellentétbenmár nem kell kényszerből,társadalmi vagy családi nyo-másra megállapodnunk. Vi-szont a mai napig meg kellküzdenünk a házassággalkapcsolatos sztereotípiák-kal, rossz beidegződésekkel,melyek azt sugallják felénk,hogy az elköteleződéssel el-veszítjük szabadságunkat,

függetlenségünket. Lezárulegy életszakasz, hiszen adöntésünknek súlya, fele-lőssége van. De az önkéntvállalt hűség, a szabad vá-lasztásból született elköte-leződés, ami valódi szere-teten, megbecsülésen és ra-gaszkodáson alapul, igaziérték, nem elvesz belőlünk,hanem gazdagítja életün-ket.
Az anya-fiú kötődés erő-
sen meghatározza a pár-
kapcsolatotAz anya alapvető funkci-ója a feltétel nélküli elfoga-dás és a szeretet kimutatásaa gyermek felé. Tőle tanuljameg a gyengédséget, azérintés művészetét, az ér-zelmek adásának és foga-dásának képességét, és azt,hogy a szeretett ember mel-lett biztonságban érezzük-e magunkat, vagy folyama-tosan rettegünk az elvesz-téstől.Alain Braconnier franciapszichológus Anya és fiúcímű könyvében öt kategó-riába sorolta az anyatípu-sokat és ezzel együtt a fiúktulajdonságait, kötődési ne-hézségeit is osztályozta.

1. A rajongó anya élet-ének egyetlen értelme agyermek, akire ideálkénttekint. Fia önbizalommalteli és magabiztos, párkap-csolatában az anyjától ka-pott feltétel nélküli szere-tetet és rajongást keresi, desokszor kerüli az erős, füg-getlen nőket.
2. A távolságtartó anyasaját félelmei miatt nem en-gedi közel magához gyer-mekét sem lelkileg, sem fi-zikailag, így szeretethiány-

ban felnövő fia nem bízik anőkben, sokszor cinikusanviselkedik, hogy ne érezzemagát kiszolgáltatottnak.
3. A mindentől óvó anyatúlzó érzelmekkel próbáljamagához kötni gyermekét,aki felnőttként olyan part-nert keres, aki anyáskodikfelette és terelgeti őt.
4. A férfigyűlölő anya ál-landó harcot vív a fiával,akit mindenre alkalmatlan-nak tart. Fia „fél” a nőktől,és olyan domináns partnertkeres, aki mellett alárendeltszerepben élhet.
5. Az elég jó anya kie-gyensúlyozott, harmonikuskapcsolatot épít fiával. Fi-gyel gyermekére, de sajátszükségleteit, álmát nemadja fel. Fia szereti, tiszteli,a tőle kapott minta alapjánkeresi a megfelelő társat.

Vendégként a FöldönJellemző az, hogy akineksoha nem volt stabil pontaz életében, legyen az a csa-lád, barátok vagy az iskola,és még az édesanyjával semsikerült valódi szeretetet-kapcsolatot kialakítania, év-tizedeket élhet le abban atudatban, hogy jobb nemkapcsolódni senkihez, mertakkor könnyebb és kevésbéfáj. Minden költözés traumaa gyermek lelkében, a sok-szor otthon váltóknál gyak-ran előfordul, hogy felnőtt-ként sem ereszkednek mélykapcsolatba.
A siker ára. 
Nem kell, aki visszahúzSikeressé vált emberekregyakran jellemző, hogy élet-körülményeik (karrier,anyagi helyzet) vagy külse-jük megváltozásával gyöke-resen új alternatívák kínál-koznak fel számukra a pár-választás terén. Míg koráb-ban észre sem vették őket,most úgy érezhetik, hogy

megnövekedett rájuk a „ke-reslet”. Olyanok közelednekfeléjük, akikről korábbanálmodni sem mertek volna.Előfordul, hogy azelőtt egy-fajta szorongás talaján hoz-tak döntést, most viszont,a frusztráció elmúltával,azon kapják magukat, hogyakár találhatnának jobbatis meglévő partnerüknél.Statisztikai tény, hogy a si-keressé válók hálát éreznektársuk iránt, mégsem akar-nak vele maradni. Inkábbolyanokhoz kapcsolódná-nak, akiket a csillogásbanismertek meg, és nem látjákkorábbi, esendő énüket. Ko-moly önismeret és önelfo-gadás kell ahhoz, hogy fel-vállaljuk magunkat a múl-tunkkal együtt, és akár éve-kig is várjunk arra a társra,aki a teljes személyiségün-ket elfogadja és szereti.
Szenvedélyek rabságábanA pezsgő, de valójábanfelszínes és üres éjszakai

élet azt az illúziót keltheti,hogy biztonságban vagyunk,nem kell senkinek sem ki-szolgáltatni magunkat. Afolyton keresők mindig a jótágabb határait kutatják, ésvalljuk be, a kínálat széles,nem nehéz izgalmasabbat,szexisebbet találni meglévőpárunknál. Természetes,hogy az új jobban felcsigáz,mint a régi. Ugyanakkor ér-demes azon elgondolkodni,miért szeretnénk még többpartnerhez felületesen kap-csolódni, a horizontot tágí-tani ahelyett, hogy bár sok-kal nagyobb munkával, deegyvalakit megismernénkjobban, vagyis vertikálisanmélyítenénk a kapcsolatot.A felelősség és kötöttségeknélküli élet könnyebben kö-vethető példa, mint küzdeni,folyton tenni a kapcsolatért.Aki mindig új után vágyik,nem az igazi társat, hanemvalójában önmagát keresi.
Timár Tímea

Vannak emberek, többségében férfiak, akik képtele-
nek a tartós, mély kapcsolatok kialakítására. Vagy a
szabadságuk elvesztésétől rettegnek, vagy nem mer-
nek hosszú távra dönteni és ezért felelősséget vál-
lalni. Folyton újabb kalandokba bonyolódnak, de
valójában nem az igazit, hanem önmagukat keresik.


