
Most kezdődik el     A decemberi parlamenti választásokra készülőRMDSZ szenátusi és képviselőházi jelöltlistáinakvéglegesítésével egy korszak zárult le, illetvekezdődött a szervezet életében. Amint arról asajtó már beszámolt, a teljes Maros megyeitörvényhozói képviselet kicserélődik, a „na-györegek” visszavonulnak – azért nem teljesen,erről egyikük hétfőn esete is nyilatkozott –,helyüket teljesen új arcok veszik át. Kérdés:nyer vagy veszít ezáltal a város, Marosvásárhely,illetve a megye magyarsága? 

3. old. // VÉLEMÉNY6-7. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Premier őssejt-beültetés      A marosvásárhelyi Hematológiai és Csontve-lő-átültetési Klinikán a városban premiernekszámító transzplantációra készülnek, amelysorán az őssejt a Romániai Őssejtdonor Re-giszterből érkezik Marosvásárhelyre – jelentettebe a klinika vezetője, dr. Benedek István szom-baton, az Őssejtdonorok Nemzetközi Világ-napján.l

5. old. // EGÉSZSÉGÜGY

Az számít, ki számolja a szavaza-tokat. Kialakult az RMDSZ
jelöltjeinek a sorrendje   Késő estébe nyúló gyűlésen rangsorolták aMaros megyei RMDSZ-es képviselő- és szená-toraspiránsokat. A több mint másfél óráig tartóművelet és négyszer újraszámolt szavazatokvégeredménye tartogatott meglepetéseket is.

3. old. // TÁRSADALOM
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Szeptember 18-án, vasárnap este 10 óra tájt villámcsapás érte az atyhai templo-
mot. A média jóvoltából pár óra alatt mindenki értesülhetett arról, hogy milyen
súlyos csapás érte ezt a kis faluközösséget. A római katolikus település temploma
elpusztult. A közelmúltban szépen felújított épület szerkezete pillanatok alatt
meggyulladt, majd a lángnyelvek átcsaptak a toronyra is. A helyszínen tartózkodó
lelkész, ft. Adorján Imre plébános és Máthé Árpád gondnok csak néhány kegy-
tárgyat, pár miseruhát tudott kimenteni az Úr égő hajlékából.

Marosvásárhelyen lakik 
az egykori olasz 
motokrosszbajnokA minap családi és baráti környezetben ünne-pelte 70. életévét a varesei (Milánó mellett,Olaszország) egykori gyorsasági motoros, Fran-co Bottelli, aki immár 20 éve Marosvásárhelyenél harmonikus családi életet második felesé-gével, Emmával.

10. old. // SPORT

Rekviem 
egy templomért

Ribizli, a fekete gyémánt      A fekete ribizli jótékony hatásaősidők óta ismeretes, hiszenmár az 1600-as években ishasználták betegek gyó-gyítására. Mit tartalmaz-hatnak ezek a bogyók,hogy gyógyhatását márilyen korai időszakbanfelfedezték? Mennyimunkát és kitartást igé-nyel a termesztése? Töb-bek között ezekre a kér-désekre kerestük a vá-laszt a a fekete ribiszkevásárhelyi „koronázatlankirálynőjével”, a Vitafruct Ri-bes Kft. vezetőjével, KoronkaIlla Mária kertészmérnökkel.  

5. old. // TÁRSADALOM
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KOS: A héten a környezetében lévőkkel gör-dülékennyé válik a kommunikáció, így könnyenmeg tudják beszélni a közös terveket. Felerő-södik önben a tettvágy, az éleslátás, a céltuda-tosság, ami erős felhajtóerő az újabb elképze-lései kivitelezéséhez.
BIKA: Legyen óvatos, hogy kivel osztja megtitkait, mert nem biztos, hogy meg is őrzik őket!Most előtérbe kerül az egészsége. Figyeljenteste jelzéseire és óvakodjon a túlpörgéstől!
IKREK: A lehetőségek nem váratnak sokáigmagukra ön körül, hogy újra felpörögjenek azesemények. A népszerűsége ezen a héten fo-kozatosan nő a környezetében.
RÁK: A héten népszerűsége növekedésnek in-dul. Sok kérdésére megjön a válasz, úgy érzelmitéren, mint társadalmi szinten. Otthon érdemeslenne ellenőrizni a víz berendezések állapotát,hogy elkerülje a későbbi kellemetlen megle-petéseket.
OROSZLÁN: A fizikai tűrőképessége határánmozoghat a héten! Sokkal több figyelmet kel-lene fordítania a pihenésre, így megelőzhetnéa frusztrált lelkiállapotot és az esetleges meg-betegedéseket.
SZŰZ: Családi fronton egy kellemes meglepe-tés éri a napokban. Könnyedséget, sok örömöttartogat önnek ez a hét úgy a magánéletében,mint az üzleti életben egyaránt.
MÉRLEG: Ezen a héten némi impulzivitást ésegy kis türelmetlenséget érzékelhet önmagán.Éppen ezért, fokozottan figyelnie kell a közútiközlekedésben, de a fontos döntéseit is csakminden részletre odafigyelve hozza meg!
SKORPIÓ: Ezen a héten is többnyire a racio-nalitás dominál a szemléletében és a döntéseimeghozatalában. Így több, folyamatban levőügyét is sikeresen célba vezetheti.
NYILAS: A családi és a baráti környezetébenszeretet és figyelem veszi körül a héten. Ez fo-kozottan pozitív kisugárzással, jó erőnléttel ésoptimizmussal ruházza el önt. Ismeretlen em-berek folyamodnak önhöz tanácsért.
BAK: A környezetével harmonikus ezen a hé-ten a kapcsolata! Az utóbbi idők feszültségeiláthatóan oldódni kezdtek. Jót tenne önnek egykirándulás a szabadban, ahol egy kicsit kikap-csolódhatna a mindennapi feladatokból.
VÍZÖNTŐ: Valakinek a környezetéből mostnagy szüksége van önre és a segítségére. A baj-ban ön mindig biztos oszlopa a bajbajutott em-bertársainak! A tanácsai most aranyat érnek.
HALAK: Figyeljen a forgalmi közlekedések so-rán, mert a türelmetlenség balesetveszélytokozhat! Kellő türelemmel és körültekintésselmegelőzheti a bajt! Akár még azt is, amit eset-leg más gondatlansága, figyelmetlensége okoz.
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Stresszfaktor15Cristine RinderknechtStresszfaktor15 című szín-műve tekinthető meg szep-tember 23-án, pénteken 17órakor a Nemzeti Színház-ban, az Underground-terem-ben. Az ifjúsági előadástCsáky Csilla rendezte.
Rendkívüli hangversenyNépek zenéje címmelrendkívüli hangversenyrekerül sor szeptember 22-én, csütörtökön este 7 óra-kor a marosvásárhelyi Kul-túrpalota nagytermében. Ve-zényel: Ilarion Ionescu-Ga-lati, hegedűn játszik FlorinIonescu-Galati. Műsoron:Weber-, Saint-Saëns-, Sara-sate-, Albeniz-, Kodalli-, Flo-rin Simion-, Copland-, Ko-dály-, Silvestre Revueltas-művek.
A Sárik Péter Trio 
előadása a JazzbenA Sárik Péter Trio inter-aktív előadására várják azérdeklődőket szeptember22-én, csütörtökön délután6 órakor a marosvásárhelyiSinaia utcai Jazz Clubba. Ajelenlevők megtudhatják,hogy alakult ki a dzsessz-zene, mi köze van a szexneka dzsesszhez, mi az az im-provizáció, azaz mi is tör-ténik tulajdonképpen a szín-padon. Ez alkalommal olyankérdésekre is választ kap-hatnak a klubvendégek,amelyeket eddig szégyelltekfeltenni, mert úgy gondolták,hogy illene tudniuk rá a vá-laszt. A kérdéseket a jazz-dome@gmail.com e-mail-címre vagy az esemény Fa-cebook- oldalára lehet el-küldeni. A belépő a rendez-vényre egy kérdés.
Tibád József a BernádybanTibád József marosvásár-helyi származású, Német-országban élő fotóművész

alkotásaiból nyílt kiállítás aBernády Ház emeleti galé-riájában. A kiállítás anyaga40 természetfotó, amelyeka németországi Fekete- er-dőben készültek.
Neagoi Zsófia kiállításaNeagoi Zsófia egyéni ki-állítása nyílik meg szeptem-ber 25-én, vasárnap déli 12órakor a marosvásárhelyiBolyai téri unitárius temp-lom Dersi János-termében.
Kettős kiállítás 
a Bernády HázbanSimon Endre Szolnay-dí-jas festőművész és SimonZsolt grafikusművész alko-tásaiból nyílt kiállítás Kép–Idő címmel a marosvásár-helyi Bernády Házban.
A Kerekerdő 
alkotótábor kiállításaA K’arte marosvásárhelyiMihai Eminescu utcai kiál-lítótermében nyílt tárlat aszászrégeni Kerekerdőbenaugusztus 8–14. között meg-tartott képzőművészeti al-kotótábor munkáiból.
Tóth Erzsébet-népdal -
vetélkedőAz EMKE Maros megyeiszervezete szeptember 24-én, szombaton 10 órátólszervezi meg a Tóth Erzsé-bet- népdalvetélkedőt I-VIII.osztályos gyermekeknek aReformátus Diakóniai Köz-pont Bocskai-termében (Ma-rosvásárhely, Eminescu, voltJókai utca 28. szám). Mindenversenyzőnek öt népdalt kellelőkészítenie. Jelentkezni le-het a 0748-241-943-es te-lefonszámon és az emkema-ros@gmail.com villámpos-tacímen.
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 megnyitja dr. BekeLászló művészettörténész.Az eseményen Marosvásár-helyen élő és alkotó, vala-mint onnan származó szob-rászművészek vesznek részt.A tárlatok október 30-ig te-kinthetők meg a budapestiB.L. Teremben.
Czirmay Szabó Sándor 
a Vár-lakbanSzeptember 22-én, csü-törtökön délután 6 órakorCzirmay Szabó Sándor lesza marosvásárhelyi várbanzajló találkozó vendége. Ke-dei Zoltán műtermében Ki-lyén Ilka színművész olvasfel a szerző verseiből és ha-ikuiból, Doszlop Lídia pedigpublicisztikáiból nyújt íze-lítőt.
Szabadtéri ifjúsági 
keresztény zenefesztivál
a HétfáknálIdén is megrendezésrekerül az "Ő az út" ifjúságikeresztény zenefesztivál,amelyet a Marosszentgyör-gyi Polgármesteri Hivatal ésa marosvásárhelyi RegnumChristi alapítvány szervez.Az ökumenikus rendezvényt– akárcsak tavaly – a Ma-ros-parton, a Hétfáknál tart-ják meg szeptember 24- én,szombaton délután 5 óraikezdettel. A szabadtéri szín-padon a marosvásárhelyiStone Hill, a Reménység, Si-pos Tiffany, Nemes Tibor (aVecker énekese) és a deb-receni Unless ifjúsági együt-tes lép fel, de a programbantanúságtételek, flashmob,imasátor, gyerekfoglalkozá-sok, a fiataloknak pedig ver-senyek is lesznek. A ren-dezvényen, amelyre nemcsak a fiatalokat várják, ál-dást mond Enyedi Csaba re-formátus és Kémenes Lóránd katolikus lelkész.
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A decemberi parla-menti választásokra ké-szülő RMDSZ szenátusiés képviselőházi jelölt-listáinak véglegesítésé-vel egy korszak zárultle, illetve kezdődött aszervezet életében.Amint arról a sajtó márbeszámolt, a teljes Ma-ros megyei törvényhozói képviselet kicserélődik, a„nagyöregek” visszavonulnak – azért nem teljesen,erről egyikük hétfőn esete is nyilatkozott –, helyüketteljesen új arcok veszik át. Kérdés: nyer vagy veszítezáltal a város, Marosvásárhely, illetve a megye ma-gyarsága? Az tagadhatatlan, a visszavonulók – Markó Béla,Borbély László, Kerekes Károly, Kelemen Atilla, no ésa mandátumát korábban elveszítő Frunda György –az utóbbi negyedszázadban kulcsszerepet játszottaka vásárhelyi magyarság sorsának alakulásában. Hogymiként alakult e sors, azt ki-ki a saját bőrén tapasz-talhatta... Abban egyezzünk meg: nem úgy, ahogyanazt elvártuk volna. Hogy ebben kit, mennyire terhel afelelősség, azt – effelől ne legyenek kétségeink – azidő, s a szakemberek  előbb-utóbb eldöntik. „Azt kellfeladatként rónunk azoknak, akik utánunk következnek,hogy folytassák a mi munkánkat” – jelentette ki a bú-csúzó Markó. „Egy kicsit hátrébb lépünk, de nemállunk félre, mert nem olyanok vagyunk” – egészítetteki a szenátort Borbély László. Márpedig éppen azlenne a legnagyobb baj, ha az újak ott folytatnák, ahola régiek abbahagyták. Ezen a téren még komoly küz-delmek, összetűzések várhatók az újak és a régiekközött, akik, sajnos, „nem olyanok, hogy félre álljanak”.Nagy kár. A végleges sorrendről megállapítható, hogy mindenaz előzetes várakozások szerint alakult: az előző és ajelenlegi pártelnök – Markó és Kelemen Hunor – általtámogatott jelöltek – Novák Zoltán és Vass Levente –a listák élére kerültek. Az, hogy Soós Zoltán nemkerült befutó helyre, várható volt, sokan – és joggal –nem bocsátották meg az egykori vásárhelyi polgár-mesterjelölt „hajlékonyságát”, hogy esélyeinek maxi-malizálása érdekében a választások előtt kilépett azRMDSZ-ből… Egyáltalán mikor lépett vissza, és kineka jóváhagyásával? A legnagyobb csapás hétfőn azRMDSZ megyei szervezetének elnökét, Brassai Zsom-bort érte, aki az utolsó helyre került a szenátorjelöltekközött. Ekkorát hivatalban levő megyei elnök mégnem bukott az RMDSZ-ben…Ennyit a jelöltek rangsorolásáról. Hogy ezzel a lé-péssel az RMDSZ  a kezdet végéhez vagy a vég kezde-téhez ért, az leghamarabb december 11-én, a választásnapján kiderül… Az irány azonban – ez messzirőllátszik! – elhibázott.

MONDOM A MAGUNKÉT

Szentgyörgyi László

Most kezdődik el   

Közismert, hogy a Marosmegyei, Bukarestben tevé-kenykedő honatyák mindátadják a stafétát a követ-kező generációnak, és miveltöbb személy is jelöltettemagát, mint ahány bejutóhelyre számíthat az RMDSZ,169 személy gyűlt össze aKultúrpalota kistermébe asorrend meghatározása cél-jából. 
Az RMDSZ „öregei” 
búcsúztakA rangsorológyűlést PéterFerenc, Maros megyei tanácselnöke nyitotta meg, aki sze-rint történelmi értékű váltászajlik és az RMDSZ jövőjepecsételődik meg. Ezután az RMDSZ „öregei”vonták meg az elmúlt 26 évmérlegét, először Markó Bélafejezte ki nem épp felhőtlenörömét a fordulat kapcsán,de biztosította a jelenlévő-ket, hogy a generációváltás-sal nem következik be szem-léletváltás is a szövetségben.„Egyes vádak ellenére, nemvagyunk kiégettek, kopottak,lendületüket vesztettek, ésbár jóval többet szerettemvolna megvalósítani man-dátumaim alatt, a magunkmunkáját elvégeztük” – ér-tékelte Markó. Borbély Lász-ló szerint jól felkészült csa-pat váltja őket Bukarestben,akiknek erőt, bizalmat, ösz-szefogást és hitet kívánt. Ke-lemen Atilla rövid beszá-molója után a más pártokbaátigazolni szándékozó kol-légáit figyelmeztette, hogya versenypártok szavatos-sága lejárt, és „ők osztjákmár a lapokat”. Kerekes Ká-roly nem volt jelen munkárahivatkozva, így rövid jelen-tését Gál Éva olvasta fel. 
A jelöltek bemutatkozásaA szenátorjelöltek bemu-tatkozását Brassai Zsom-
bor kezdte, és elmondásaszerint az elmúlt 15 événekéjjelét-nappalát az RMDSZfoglalta le. A szenátori mun-káját úgy szeretné hangolni,hogy folyamatosan kommu-

nikáljon azokkal, akik bele-ütköznek a törvények rosz-szul megírt szabályozásaiba.Szerinte minél közelebb kellkerülni az emberekhez.
Jakab István beszámolteddigi tevékenységéről, el-mondta, egyrészt Románi-ában, másrészt Brüsszelbendolgozott, fél éve a Környe-zetvédelmi Alapot vezeti.Arra kérte a küldötteket,hogy helyezzék előtérbe aszakmaiságot és a tapasz-talatot, és gondolkozzanakegy erős parlamenti jelen-létben.
Kozma Mónika szerintminden politikai döntésbenelsődlegesen a magyarokérdekeit kell szem előtt tar-tani, és úgy véli, jó szerve-zőkészséggel minden prob-léma megoldható.
Novák Zoltán a kultúraés oktatás területén szeretnetevékenykedni, erre a mun-kára determinálja az egye-temi oktatói tevékenysége.
Balogh József elmondta,nem megélhetés miatt men-ne Bukarestbe, hanem ta-pasztalatával segíteni amunkát a mezőgazdaságiszakbizottságban, de a ma-gánszektorért és az oktatá-sért dolgozna. 
Császár Károly korábbanMPP-tag volt, de most 15éves jegyzői tapasztalata se-gítségével oldaná meg azönkormányzatban felmerülőproblémákat. 

Csép Andrea születettörökmozgónak vallja magát,és úgy véli, hogy ha megálltaa helyét Maros megye ön-kormányzatában, akkor aromán fővárosi törvényho-zásban is teljesíteni tudmajd. Ígéri, hogy telefon-számát nem foga lecserélniakkor sem, ha képviselő lesz.
Fodor Sándor József azoktatási rendszerben sze-retne tevékenykedni.
Hamar Alpár Benjáminbemutatkozójában elmond-ta, az ő vére is folyt a forra-dalomkor, amikor két golyóérte a lábát. A fakivágásokés a kombinát szennyezéseellen emelte fel a szavát leg-utóbb. Elmondása szerintromán szavazatokat is tudhozni, és meg tud mozgatniolyan embereket is, akikmegcsömörlöttek azRMDSZ-től.
Soós Zoltán szerint Bu-karestben most az lesz fon-tos, hogy Székelyföld nyer-tesként kerüljön ki a régió-sítási folyamatból, és sze-rinte ezt a folyamatot tör-ténészként elő tudja moz-dítani. 
Tubák Nimród az ifjúságjelöltjeként arra kérte azegybegyűlteket, hogy ne saj-nálják a tudásukat átadni.Tubákot a Maros MegyeiEgyeztető Tanács az 5. hely-re rangsorolta, ezért nemis tüntették fel a nevét aszavazólapon. 

Kialakult az RMDSZ 
jelöltjeinek a sorrendje

Vass Levente az egész-ségügyi szakbizottságbanszeretne dolgozni, a betegekoldaláról közelítené meg azegészségügyet. Szerinte aszervezetben az egymásmellettiség, az egymáskomplementáris kisegítésea legfontosabb. 
Szoros eredmények 
a rangsorolásonA szenátori listát NovákCsaba Zoltán vezeti 89 sza-vazattal, a második Jakab

István 84, a harmadik Koz-ma Mónika 83, az utolsó pe-dig Brassai Zsombor 78 sza-vazattal. Ami a képviselője-lölti listákat illeti, első helyenVass Levente 117 vokssalvégzett, utána következik acsupán 1 vokssal kevesebbetszerző Csép Andrea. Őt kö-veti Császár Károly 88, SoósZoltán 71, Fodor József 51,Balogh József 38 szavazattal,a sort pedig Hamar AlpárBenjámin zárja, mindössze20 vokssal. 
Pál Piroska

Az számít, ki számolja a szavazatokat
Késő estébe nyúló gyűlésen rangsorolták a Maros megyei RMDSZ-es képviselő-
és szenátoraspiránsokat. A több mint másfél óráig tartó művelet és négyszer új-
raszámolt szavazatok végeredménye tartogatott meglepetéseket is. Szenátori
mandátumra befutó helyet szerzett Novák Zoltán Csaba, egy második mandátum
elérése esetén Jakab István. A képviselői jelöltlista első három helyére Vass Le-
vente, Csép Andrea és Császár Károly került.
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Délutáni beszélgetések  
– Mondja csak, szomszéd, nézte-e azesti híradót?– Csak nem a nyugdíjemelésről voltszó? – Nem, dehogy. Magának mindig ezenjár az esze. Azt hiszi, hogy minden kéthétben nyugdíjat emelnek. Ráadásulmajd euróban fizetnek... naná, hogy...– Jól van, nyugi, ne gerjedjen be. Ebbenmár én sem reménykedem. Csak éppenazt nem értem, hogy miért csökkentik aműsoridőt a tévében?– Hogy mit? Maga megzakkant! Még-hogy csökkentik a műsoridőt...és ezt mi-kor tapasztalta?– Miért, maga nem látta, hogy a háttéregyszerre csak piros lesz, és csak úgy, asemmiből megjelennek a szerzői jogok?És mi van, ha épp akkor szünetel az adás,amikor a nyugdíjemelésről beszélnek...– Na, én megnyugtatom, hogy nem amaga nyugdíjáról beszélnek. Annál sok-kal fontosabb dolgok történnek manap-ság. Ha nem vágott volna a szavamba,most már tudná, hogy valahol Los An-geles környékén lelőttek egy ártatlanembert.– Csak nem Pokémont keresett vala-melyik parkolóban?– Na, ide figyeljen. Ne humorizáljon,mert ennek nincs helye most, amikorannyi szörnyűséget követnek el világ-szerte. Szóval, arról van szó, hogy egyembert lelőttek, és a rendőrség nagyerőkkel keresi a tettest.–  Gondolom, most azt következik,hogy az indítékról semmi bizonyosatnem tudnak, és hogy az ügy nem hozhatókapcsolatba...– Pontosan. Ezt meg honnan tudta?– Kérem, higgye el, ez így szokott lennimostanában. A sógorom például a he-tekben ment ki „Németbe”, őt sem hoz-ták kapcsolatba senkivel, de szóba semálltak vele. Már gondolkodik a hazaté-résen. – Maga tényleg komolytalan. Pedig haa dolgokat komolyan venné, akár meg isérthetné a körülöttünk zajló folyamato-kat.–  Már elnézést, de milyen folyama-tokról beszél?–  A világ változóban van. Régebb azemberek dolgozni akartak, ma már csakpénzt akarnak keresni. Régebb a közös-ségi életet szerették, ma már uralkodniakarnak. Elvenni azt, ami a másé. Egy-szerű, nem?– Nem egészen. Hisz a közösségi érzésmegmaradt, és ezt az olimpia is bebizo-nyította.– Ezt meg hogy érti?– Úgy, hogy ott bizony tömegével dop-pingoltak, és mind-mind piszok jó ered-ményeket értek el. Látja, itt a piros, hola piros!? A lényeg, hogy kit kapnak el avégén. Még izgalmas is, nemhogy hasz-nos.– Na, ide figyeljen, magával nem vitat-kozom többet, mert így nem megyünksemmire.– A fenébe, megint „lefagyott” az adás! 

Demeter Attila

„A pálinka névhasználat lelki 
megelégedést nyújtana az erdélyieknek”
Antalfi Zoltán Marossárpatakon született, később gépész szakképesítést szerzett és dolgozni
kezdett. 1991-ben fogott neki pálinkát főzni, amit mai napig folytat. Antalfi ezirányú tevé-
kenységéről, a Pálinka Lovagrendről, amelynek elnöke, és az éppen folyamatban lévő ere-
detvédettségi hercehurcáról kérdeztük. 

A marossárpataki pálinkafő-ző-mestertől megtudtuk, hogyszinte mindenféle házi vagy erdeigyümölcsből főznek pálinkát:alma, szilva, vadkörte, vadcse-resznye, áfonya, fekete ribizli,eper, kökény, birs, som, törkölytermékek, borpárlat, szőlőpá-linka és sorolhatnánk. Sőt mégbodzából is! „Minden pálinka-főzésnek ugyanaz a folyamata:például nekem gerezdesen hoz-zák a bodzának a termését, amitle kell szemeltetni – erre vannakmegoldások – utána pedig a bo-gyót meg kell mosni és be kelléleszteni, majd következik a le-párlás. Ezeknek a pálinkáknaknem sok hozatala van, de mintínyencséggel ilyenekkel is fog-lalkozunk. Van kereslet rájuk,de anyagi szempontból nem na-gyon éri meg ezzel foglalkozni,inkább csak azért készítjük, hogyszínesedjen a felhozatal, bővül-jön a paletta”  – tájékoztatott avállalkozó. Antalfi Zoltán a pálinkáivalrészt vesz különböző fesztivá-lokon, eseményeken, rendezvé-nyeken, nemcsak Erdélyben, ha-nem a Kárpát-medence több ré-giójában. De üzletekben is lehetvásárolni a termékeiből, ott jár-tunkkor például egy brassói üzletszállítója vásárolt a készen pa-lackozott, felcímkézett sárpatakipálinkából. 
A lovagrend célja: a pálinka
hírnevének terjesztéseAz Erdélyi Pálinka LovagrendEgyesület 2015-ben alakult meg,hogy szakmai téren képviseljea pálinkafőzők érdekeit. „A lo-vagrend céljai között szerepel a

pálinka hírnevének terjesztése,szakmai tanácsadás a közössé-gen belül, érdekképviselet kü-lönböző fórumokon. Nemrég let-tünk az Erdélyi Magyar Gazda-egyesületeknek is tagja és résztveszünk különféle gasztronó-miai, italtermék forgalmazó kon-ferenciákon, gyűléseken. Folya-matosan új lovagokat veszünkfel, ma már 13 tagot számlálunk.Az egyesület révén nekünk isvan szavunk a pálinka előállításaés forgalmazása terén. A lovag-rendnek Marossárpatakon vana székhelye, és engem ért az amegtiszteltetés, hogy nagymes-tere lehessek, azaz az egyesületelnöke" – mondta el lapunknakAntalfi Zoltán. 
„Kértük, hogy a Kárpát-me-
dence egészére történjen a
kiterjesztés”A közelmúltban több híradásszólt arról, hogy az Erdélybenfőzött pálinkát nem lehet „pá-linkának” nevezni csak „pălin-că”-nak. Az európai uniós ere-detvédettség ugyanis ma csak aMagyarország területén és Auszt-ria négy tartományában készítettgyümölcspárlatokra terjed ki. AzErdélyi Pálinka Lovagrend szak-mai képviselői megbeszélést foly-tattak a magyarországi szaktárcailletékeseivel annak érdekében,hogy az Erdélyben főzött pálin-kákra is kiterjedjen az európaiuniós eredetvédettség. AntalfiZoltánt arra kértük tájékoztassonarról, hogy hol tartanak ebbenaz ügyben. „Szeptember végérevárunk egy küldöttséget a ma-gyar szakminisztériumból, akikazt ígérték, hogy ide jönnek tisz-

tázni, milyen formában, milyenkritériumok mellett lehet Er-délyben is használni a pálinkamegnevezést. Mi úgy látjuk, hogyeléggé pozitívan állnak az ügyünkmellé, ígéreteik vannak, hogynekünk is megadatik a lehetőségerre. Szakembereik szerint vanrá lehetőség, hogy a földrajzi ki-terjesztését indítványozzák azeredetvédettségnek. Mi azt kér-tük, hogy ne csak Erdélyre, ha-nem a Kárpát-medence egészéretörténjen a kiterjesztés, amelymagába foglalja a történelmi Ma-gyarország minden magyaroklakta települését” – tájékoztatottaz egyesület elnöke. 
A „ţuică” vagy „rachiu” 
megnevezés negatív 
előítéletet gerjesztHa az eredetvédettség kiter-jesztésére tett kísérlet sikerreljár, akkor már az erdélyi termé-keket a magyarországi hatóságokis felülvizsgálják, hogy valóbanmegfelelnek a pálinka névnekaz ők szabályaik szerint. AntalfiZoltán a terméknévváltozástólnem vár nagyobb áruforgalmat,inkább lelki megelégedés lenneez az erdélyiek számára. „Ha egykülföldi kiállításon ›ţuică‹-t vagy›rachiu‹-t olvasnak az üvegenelőítélettel vannak a vásárlók,mert az a megrögzött gondolatvan bennük, hogy ezek gyengébbminőségű termékek, mint a pá-linka. Mi nem akarjuk sem túl-dicsérni a termékeinket sem amásokét alulértékelni, mi csakannyit szeretnénk, hogy a mieinkis beférjenek a többiek sorába"– szögezte le Antalfi Zoltán.

Nemes Gyula
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Premier őssejt-beültetés
Marosvásárhelyen
A marosvásárhelyi Hematológiai és Csontvelő-átülte-
tési Klinikán a városban premiernek számító transz -
plantációra készülnek, amely során az őssejt a
Romániai Őssejtdonor Regiszterből érkezik Marosvá-
sárhelyre – jelentette be a klinika vezetője, dr. Bene-
dek István szombaton, az Őssejtdonorok Nemzetközi
Világnapján.Marosvásárhelyen 15 évevégeznek csontvelő-átülte-téseket, azóta leginkább abetegek családtagjaihoz for-dultak őssejtért, idén viszontelőször sikerült az országosregiszterben találni megfe-lelő donort egy Marosvásár-helyen beutalt páciens szá-mára.  „Pár évvel ezelőtt méga számos potenciális donorttaláltunk a családokban, demost sajnos ez nem lehet-séges, és az egyetlen lehe-tőség, ha minél több donorgyűl össze, és akkor csatla-kozhatunk az Európai Ős-sejtdonor Regiszterhez, aholtermészetszerűen több esélyvan megfelelő donort találni.Nagyon büszke vagyok a csa-patomra, ugyanis úgy vélem,együtt folytatni tudjuk azt,amit elkezdtünk” – mondtaBenedek István. 

A Romániai ŐssejtdonorRegiszter a kölcsönösségielv – amennyit adok, annyitkapok – alapján működik,ugyanis minél több donortbiztosít a vásárhelyi klinikaa külföldi páciensek számára,annál szélesebb skálán vá-logathat a megfelelő donorokközött a helyi betegek szá-mára.  Benedek elmondásaszerint jó kapcsolatot ápol-nak a külföldi klinikákkal,az együttműködés révén mártöbb oltványt kaptak Len-gyelországból és Németor-szágból is.Marosvásárhelyen az el-múlt 15 évben több mint400 őssejt-transzplantációtvégeztek el. Benedek István30 éves tapasztalattal ren-delkezik ezen a téren, Bu-karestben is számos ilyenjellegű beavatkozáson jelen

volt, majd Marosvásárhelyenis sikerült egy csapatot ösz-szeállítani a komplex műtételvégzésére. „Bukarestbenvégeztem a rezidenciátust,és külföldi szakmai látoga-tások után úgy véltem, hogy-ha megvannak a megfelelőfeltételek, itthon is meg lehetezt valósítani. Így hosszaselőkészületek után 2001-ben elvégeztük az első be-ültetést. 15 év kemény mun-kájának ért be akkor a gyü-mölcse. Büszke vagyok erreés a csapatomra, és most

már kijelenthetjük, hogy vi-lágszerte elismert egészség-ügyi intézmény vagyunk” –mondta el Benedek. A sajtótájékoztatón jelenvolt a kórház egy páciense,aki korábban őssejt-átülte-tésen esett át, és meggyó-gyult. Serban Constantin el-mondta, hogy donorok híjánaz életét nem tudták volnamegmenteni, így arra kéri alakosságot, hogy iratkozza-nak fel az őssejtdonorok re-giszterébe. „Megrázó volt 30évesen hallani a diagnózi-

som, és azt, hogy még leg-fennebb 2 hónapot élhetek.De a donorom és az átültetéskövetkezményeként újabbesélyt kaptam az életre. Jólérzem magam a beavatkozásután, ugyanúgy élhetem azéletem, ahogyan azelőtt, dearra biztatom az egészségespolgártársaimat, hogy ado-mányozzanak, mert életekettudnak ezzel menteni” – hív-ta fel a figyelmet, és megkö-szönte az összes 60 adomá-nyozójának a segítséget. 
Forrás: AgerpresRibizli, a fekete gyémánt

Bár a vidéken többen isfoglalkoznak a gyümölcs te-lepítésével, viszont csak na-gyon kevesen vannak azok,akik cukor, víz és tartósító-szer nélkül állítják elő,100%-os természetes lé for-májában.
– Miért pont a feketeri-

biszke? Milyen „sugallat” ha-
tására fogtál bele a termesz-
tésébe?– 2008-ban végeztem elaz egyetemet a SapientiaEMTE Műszaki és Humán-tudományok Karán, Kertész-mérnöki szakon. Azt, hogymiért pont ez, „nehéz” kér-dés, testvéremmel kezdtünkbeszélgetni arról, hogy mi-lyen finom a fekete ribizlibor,és mivel a gyümölcstermesz-tést mindig is szerettem, eb-ből adódóan esett erre a vá-lasztásom, így ebből készí-tettem el a diplomamunká-

mat is Lombtrágyák hatása
a fekete ribiszke vegetatív
növekedésére és termésho-
zására címmel. Persze csakutána fejlődött ki bennemaz, hogy mennyi mindenrejó, illetve hogy szeretnémnagyobb területen is elin-dítani.

– Jelenleg mekkora terü-
leten történik a termeszté-
se?– A jelenlegi ültetvény 4hektárt foglal magába, ami-ből 13 hektárra megvan azengedélyezett telepítési tervPitesti-ről, amit szép lassanbeültettem. Mindent önerő-ből oldottam meg, nem igé-nyeltem soha pályázati pén-zeket ezek megvalósításá-hoz. Vettem Pitesti-ről ro-mán fajtákat, amik nagyonjól megfelelnek az itteni ta-laj-, és éghajlati viszonyok-nak, ízük, színük kiváló, amit

saját magam szaporítottamfel.
– Milyen volt az idei év

összehasonlítva az előző
évekhez képest?– Az idei év mérlegearánylag pozitívnak mond-ható, különösen az előzőévekhez képest, amikor isvolt olyan, hogy szüret előtta jég körülbelül 40 %-áttönkretette a termésnek.Sajnos 5 év alatt elég sokproblémám adódott, példáulelültettem az első hektárt,aminek felét kitaposták atehenek és a vadak, ezt per-sze vissza kellett ültetnem.Az időjárás, mint mindent,nagyon befolyásolja a ho-zamot. A lényeg, hogy min-den időszaknak megvan a

jellegzetes szükséglete. 
– Mennyi ideig tárolható

az elkészített lé?– Ha a termés megvan,jöhet a feldolgozás, ami Far-kaslakán történik, természe-tesen se cukor, se víz, se tar-tósítószer nem kerül bele,csak a 100%-os ribizlilé. Mi-vel az előállítása úgy műkö-dik, hogy hidegen van pré-selve, utána pasztörizálva,majd 80 fokig felmelegítve,hogy az erjedés ne induljonel, és hogy a vitaminok meg-maradjanak, utána vákuumalatt üvegekbe teszik, amiáltal több mint egy évet iskibírja, megkezdés után pe-dig, hűtőben tárolva 3-4 he-tet is.
– Miért érdemes fekete ri-

biszkét fogyasztani? Milyen
jótékony hatásai vannak?
Kiknek ajánlod?– Szerencsére annyi van,hogy sokszor az emberek elsem hiszik. Amit kiemelnék,hogy a ribizli borral ellen-tétben ez nem viszi fel a vér-nyomást, de a vérszegények-nek is első osztályú. Legyenszó kisgyerekekről, felnőt-tekről, cukor– és rákos be-tegekről, bárki fogyaszthatja.Nincs meg a napi mennyiség,annyit ihatunk, amennyi jó-lesik, annyit fogyaszthatunkbelőle. Ha valaki az egészségfenntartása céljából issza,akkor ajánlott minden reggeléhgyomorra meginni egy pá-linkás pohárral, nem kellhozzá víz, hiszen kellemessavanykás íze van.

A fekete ribizli jótékony hatása ősidők óta ismeretes,
hiszen már az 1600-as években is használták betegek
gyógyítására. Mit tartalmazhatnak ezek a bogyók,
hogy gyógyhatását már ilyen korai időszakban felfe-
dezték? Mennyi munkát és kitartást igényel a ter-
mesztése? Milyen formában fogyasztható és kiknek
ajánlott? Többek között ezekre a kérdésekre kerestük
a választ a marosvásárhelyi, a fekete ribiszke „koro-
názatlan királynőjével”, a Vitafruct Ribes Kft. vezető-
jével, Koronka Illa Mária kertészmérnökkel.



A Fiasmál oldalában 
települt faluA tipikus „nyeregben ülő”falu Székelyudvarhelytől har-minchat kilométerre, Korond-tól tíz kiliméterrre északnyu-gatra az Atyhai-nyereg északirészén, a Korond- és a Küs-möd-patakok vízválasztójánfekszik.A falu a tőle emelkedő Fi-asmál oldalában, hétszáz-hét-százötven méter magasan te-lepült. A Fias tető a firtosi ki-látással vetekedik: tiszta idő-ben a Marosterétől a vulkánihegyvonulatig láthatunk.A falutól északnyugatra,Réda éles tufapadokkal jelzettgerince ereszkedik alá a Ko-rond vizéig. Délen a Kadács-mező és a Kerekmező emel-kedik, majd az erdő borítottaFirtos zárja le a látóhatárt.Nyugaton az Avar patakamentén Etédre ereszkedhe-tünk be.
A rege és az 
eredetmondaNeve puszta személynév-ből ered, melynek alapja amagyar atya főnév. Orbán Ba-lázs A Székelyföld leírása címűművében is említi a helyiekáltal a mai napig is használt,a környező falvak nevét isszármaztató eredetmondát: „…tudjuk a regét, mely evidék faluinak névszármaz-tatásához van kötve. Ugyanis egy fiait osztóztató atya aFirtósból leindulva mondafiainak: itt „Énlakom, ez lettÉnlaka, tovább haladva mon-dá nagyobb fiának ”e tied” elett Etéd, ismét odább haladvamondá második fiának: ittneked e „kis mod” e lett Küs-möd. Itt letelepedvén harma-dik fia nyugtalankodva kérdéhogy ő hol telepedik „nekedis” szolok ma a helyre mutatvahol Szolokma épült, hazamentében pedig kérdi legki-sebb fiát hogy hát nem bé-kétlenkedik e? Adjha akarszatyám, mond ez, s ővé lett agyönyőrűen fekvő Atyha…” 
Rövid történeti ismertetőA régi templom romjait1818-ban fedezték fel, midőn

a több évszázados bükköstlevágták és „pityókával” ül-tették be. Atyha népe a reformációvalunitárius hitre tért és Ko-rondhoz tartozott, majd ön-állóságot szerzett és sajáttemplomot épített. Az atyha-iak visszatérése a katolikusegyházhoz Péter István gyer-gyószentmiklósi esperes ér-deme. A Kupásné-hegy alatti kő-templom 1652-ben épült,nem messze a maitól; idővelkicsinek bizonyult, és 1795-ig állott fenn.A pár nappal ezelőtt leé-gett, kőfallal kerített, keletelttemplom Kovács József plé-bános idején 1797–1799 kö-zött épült hétszáznyolcvany-nyolc méter magasságban.A rendelkezésünkre bo-csátott dokumentációkból:„…magas, nyugati homlokzatitornyában két, 1922-ben,Nagy-szebenben öntött ha-rang és egy csengettyű van.A hajóban orgonakarzat van,félköríves apsisú szentéllyel,ennek északi oldalához csatoltsekrestyével. Fő- és mellék-oltára klasszicista stílusú, anyugati karzat alatt két, 1903.és 1904. évszámú, kőből fa-ragott szenteltvíztartót talá-lunk…”.
A templom 1867-ben is a
tűz martalékává vált.
1927-ben tornyát torná-
dó rombolja1867-ben a templom azoldalfalak kivételével leégett,Betegh Imre plébános építettevissza a mai alakjában. Az 1927. július 2-i tornádólerombolta a templom tor-nyát.1941-ben egy földcsu-szamlás tizennégy házat pusz-tított el. A gyönyörű fekvésű, nagymúltú falu az utóbbi évtize-dekben az elnéptelenedés út-jára lépett…
A villámcsapás bekövet-
keztekor épp az égihábo-
rú ellen harangoztak…Simó Márton, az Élő Szé-kelyföld Munkacsoport szer-

kesztője már napokkal ezelőttjelezte, hogy vasárnap esteaz atyhai templomot vil-lámcsapás érte. Tudomásunk van arról is,hogy bár a néhány évvel ez-előtt teljesen felújított épületrendelkezett villámhárítóval,olyan rendkívüli erősségű volta légköri elektromos kisülés,hogy a szentély fölött a tető-szerkezet azonnal lángra ka-pott. A plébános és a harangozó,akik a helyszínen tartózkod-tak ezekben a pillanatokban,hiszen szokás szerint haran-goztak az égiháború ellen, azértékeket – a szentségtartóés néhány miseruha kivéte-lével – már nem tudták ki-menteni.
Egy harang elolvadt, 
a másikat a templom 
udvarán látni…Az Élő Székelyföld Mun-kacsoport szerkesztője márszeptember 19-én, hajnali félötkor tájékoztatta a médiáte tragikus eseményről, és to-vábbá arról, hogy abban azidőben és a helyi önkéntestűzoltók közlése alapján isúgy tűnt, hogy a templomteljes tetőszerkezete, a torony,minden bent levő használatieszköz és felszerelés, műtárgyodaveszett.Sokáig még azt sem lehe-tett tudni, hogy pontosan mi-lyen károsodás érte a temp-lom Kolonics-orgonáját és ahárom harangot.Simó Márton lapunknakmég azt is elmondta, hogy ahelyi és a szomszédos tele-püléseken működő önkéntestűzoltóegyesületek igyekeztekmegfékezni a lángokat, deminden próbálkozásuk hiá-bavalónak bizonyult. A kiérkező udvarhelyi tűz-oltóalakulat is tehetetlennekbizonyult… A szakemberekés az önkéntesek sajnosmindössze csak lokalizálnitudták a tüzet, hogy az neterjedjen át a szomszédosépületekre.   

Harangok olvadásaA tetőzet beomlott, majda lángoló karzaton megsem-misült az orgona, elolvadtaka toronyban levő harangok.Teljesen elpusztult a beren-dezés, a fő- és mellékoltárok,a padok, a festmények ésszobrok, minden műtárgy,amelyet a közösség az évszá-zadok során felhalmozott.Nagy szerencse a szerencsét-lenségben, hogy a tűz emberiáldozatot nem követelt.
A romok eltakarítása
csak a kárbecslő bizottság
szemléje után kezdődhet
megA kárbecslő bizottság fel-mérése után leírható: a temp-lom valóban teljesen kiégett.A villám becsapódása vasár-nap este 21:30 és 21:45 kö-zött történhetett. Amint azt a jelenlevők islátták, a lángok hamarosanátterjedtek a teljes tetőszer-kezetre és a toronyra is. Simó tudomása szerint alelkész és a gondnok két al-kalommal hatoltak be az égőépületbe, de csak pár kegy-tárgyat tudtak kimenteni… A tűzvészt semmilyen tech-nikai eszközzel sem lehetettmegfékezni. A kivonuló tűz-oltók lokalizálták a tűzfész-keket, a szomszédos épületek– az iskola, a plébánia és ahozzá tartozó csűr – egyál-talán nincsenek és nem voltakveszélyben.
Hatalmas összefogásra
lesz szükségNem tudni, hogy a toronymegmaradt csonkja és az ol-dalfalak alkalmasak-e arra,hogy viseljék a majdani te-tőszerkezet tömegét. Amennyiben földig le kellbontani a több mint kétszázéves épületet, akkor a kármég jelentősebb. Az alig két-száz lelkes egyházközség egy-magában nem lesz képes elő-teremteni az újjáépítéshezszükséges összeget. 

Közösségi összefogásra, azérsekség, a politikai községés az elszármazottak segít-ségére lesz szükség. Azonban tudomásunk vanmég arról is, hogy a hír el-terjedtekor azonnal jelent-keztek segítőkész emberekés csoportok – országhatártólfüggetlenül –a Kárpát-me-dence minden szegletéből. 
Az anyagi kár 
felbecsülhetetlenAz atyhai születésű SimóMárton, aki már eddig ren-geteg mindent megtett a szó-ban forgó településért és azegyházi épületekért, az anyagikár felbecsülhetetlenségérőlmég elmondta: - Ha milliós nagyságrendűösszegről beszélünk, az mégnem fedezi, s nem feledtethetia veszteséget. Az atyhaiakcsak akkor emelkedhetnekfel az őket ért csapás súlyaalól, ha összefognak és másoksegítségét is elfogadva, kitartómunkával új, még díszesebbtemplomot építenek. A Gond-viselés szerint megújhodásra,lelki tisztulásra, szeretetre éstürelemre van szükség ahhoz,hogy új élet és remény sar-jadjon a romokon.Fontos kiemelni azt, hogya helyi tisztelendővel, ft. Ador-ján Imre plébánossal máregyeztettek arról, hogy lét-rehozzák azt a folyószámlát,amelyre a célzott adományo-kat fogadhatják. 
A Hargita Megyei 
Katasztrófavédelem A Magyar Távirati IrodaAlina Ciobotariu hadnagy, akatasztrófavédelem Hargitamegyei egységének a szóvi-vőjére hivatkozva jelenti, hogyvasárnap este 22 óra 11 perc-kor értesítették a tűzoltóságotaz atyhai templomtűzről. Ahivatásos tűzoltók Székely-udvarhelyről három autóval,a korondi, parajdi, és felső-sófalvi önkéntes tűzoltók öttelvonultak a helyszínre. Hajnalihárom óráig küzdött 13 hi-
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A Hargita megyei Atyha ősi falu és a Sóvidék legma-
gasabban fekvő települése. Az ősi falut 1567-ben At-
tija néven említikelőször. Orbán Balázs szerint a falu
régi temploma a Szentegyházas erdőben volt, s innen
származott az 1437-es évszámú harang, mely az
1867-es tűzvész áldozata lett. Ezen a héten egy rend-
kívül szomorú eseményről számolunk be lapunk ol-
vasóinak. Az atyhai templomot villámcsapás érte, és
teljesen megsemmisült…

Rekviem egy
templomért



Simó Márton, Élő Székelyföld Munkacsoport
Rekviem egy templomért

Atyha ősi székely település.
A hagyomány szerint a közeli
Szentegyházas dombon állt első
temploma, amelynek romjai a
XIX. század közepén még lát-
hatók voltak. 

A falu első említése 1536-
ból való, bár aty(h)ai illetőségű
személyekről ennél korábbi fel-
jegyzések is léteznek. Lakói a
reformáció idején többször is
unitárius hitre tértek, mígnem
megállapodtak katolikus val-
lásnál. Egy korábbi templomát
a Kadács-hegyese nevű helyen
említik, a mai település és a
Firtos (1007 m) között félúton. 

A mostani temető területén
állott egy kisebb templom (épült
1651-52-ben), amely szűknek
bizonyult, a papi telek végében
– a mai helyén – építenek újat,
amelyet 1799-re fejeznek be. 

Ez a templom – tornyában
az 1437-ből való haranggal –
egy 1867-es tűzvész során, ol-
dalfalai kivételével elpusztult.
Hat esztendő kellett a felújí-
táshoz az akkor igen erősnek
számító egyházközségnek
(1869-ben a népesség 1495 fő,
mind római katolikus).

Ekkor vásárolják a Kolonics-
orgonát és öntetik az új ha-
rangokat. A kelet-nyugati tá-
jolású, karzattal ellátott temp-
lom a 20. század elejére nyeri
el azt a formáját, amelyet is-
merhettünk (klasszicizáló stí-
lusú fő- és mellékoltárok, a Bűn-
bánó Mária-Magdolnát ábrá-
zoló főoltárkép, Szent Péter és
Pál gipsz-szobrok, Szűzanya-
és Krisztus-szobor, az adomány-
ból származó Szent Imre-szobor
stb. 

Az I. világháború idején a
harangokat háborús célokra

elrekvirálják (1916. október
16.), pótlásukra 1922-ben kerül
sor, ekkor a Szent Antal-csen-
gettyű és két Nagyszebenben
készült – ais-b és d hangú –
harang kerül a toronyba. 1927.
július 2-án tornádó söpör végig
Atyhán, sok házat megrongálva,
ledöntve a templom tornyát. A
természeti katasztrófák és gon-
datlanságból tűzvészek azon-
ban eléggé gyakoriak, hiszen
1927-ben, 1928-ban és 1931-
ben is történnek tűzesetek. A
gazdák általában rendelkeznek
valamilyen biztosítással, az új-
jáépítési költségek egy részét
megkapják. 1928. augusztus 6-
án döntenek úgy, hogy a Jóis-
tennel is biztosítást kötnek, en-
nek eredménye a fogadalmi ün-
nep. 1929-ben fejezik be a temp-
lom tornyának javítását, amely
kőből és téglából, vasazással
készül, és két méterrel maga-
sabb a korábbinál. A csapások
sora azonban nem ér véget:
1930. szeptember 6-án három
gazdaság, 1931. február 27-én
pedig az iskola ég le (1930-
ban 1276 fő lakja Atyhát, akik
közül 1210 római katolikus). 

A templomot 1958-60-ban
újítják, majd ismét 1971-72-
ben, amikor a II. Vatikáni Zsinat
szellemében előírt változtatá-
sokat vezetik be: a miséző pap
a hívekkel szemben helyezkedik
el a miséző oltárnál, külön ol-
vasóállvány készül, amelyet
egyúttal a szentbeszédek he-
lyeként is használnak, ekkor
vezetik be a nemzeti nyelveken
való misézést – mindez történik
a közelmúltban elhunyt Gergely
Géza (1939-2016) plébános ide-
jében. Ezek a műtárgyak székely
népi motívumokat viseltek, s

az ugyancsak akkor elhelyezett
faragott csillárokkal sikeresen
egészítették ki a templom klasz-
szicizáló karakterét. 

A kétszáz éves évforduló em-
lékére, 1999-ben végeznek na-
gyobb javítást, ekkor új tető-
szerkezettel látják el. A szak-
szerűtlen beavatkozás követ-
kezménye, hogy a túl nehéz cse-
repek tömegét rosszul viseli a
födém, a mennyezeten szaka-
dozni, majd hullni kezd a va-
kolat. Néhány évvel később újra
kell tervezni a tetőzetet, ami
annak lebontásával jár. Ekkor
semmisülnek meg a mennyezeti
freskók. 

A templom mennyezete desz-
kaburkolatot kapott (2007), új
héjazat került a hajó és a szen-
tély fölé (2010-14), amely a
2016. szeptember 18.-i kataszt-
rófa pillanatáig szolgált.

Gyermek- és ifjúkorunk temp-
loma, az a szent hajlék, ahová
oly sokszor és sokan tértünk
meg hosszú útjainkról, a fárad-
ságos munkából, hogy erőt és
bizakodást merítsünk, már nem
létezik. A templom csak egy
emlék. Az orgona hangjai az
örökkévalóságig illantak, akár-
csak az ott elrebegett  boldogító
igenek. A béke jegyében történő
egymást-üdvözlések meghitt-
sége sem a régi, és többé nem
lehet olyan, mint volt szeretett
templomunkban…
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Székely csillagok

Székely csillagok címmel foglalta könyvbe a régió
legkiválóbb birkózóinak életútjait, s állított nekik
méltó emléket Balázs Árpád székelyudvarhelyi új-
ságíró. Öt ember, öt kiváló sportoló, öt egyéniség –
a szentegyházasfalusi Ambrus Pál (1901-1978), a
székelymogyorósi Istók Imre (1890-1969), az al-
sósófalvi-parajdi Keresztes Lajos (1900-1978), a
korondi Lőrincz Márton (1911-1969), valamint a
marosvásárhelyi Simon László (1951-2005) – öt
időben, térben egymástól eltérő sajátos életút, sors,
amelyeknek közös nevezője az erőre, kitartásra,
sajátos székely észjárásra támaszkodó kiváló spor-
tolói pálya. Országos, európai és világversenyek
érmesei, nagy viadalok győztesei mindannyian. Bevallom, a birkózás nem tartozik kedvenc sportágaimközé, inkább a csapatsportokat, különösen a labdajá-tékokat szeretem. Ennek ellenére együltömben olvastamvégig a könyvet, amely érdekfeszítő olvasmánynak bi-zonyult. Vitathatatlan, Balázs Árpád örömmel végeztea gyűjtőmunkát, írta meg a könyvet. Ezért is sikerültemberközelbe hoznia a bemutatott sportembereket.Akikről – az egy vásárhelyi Simon Lászlót leszámítva –korábban soha nem hallottam, s ezzel feltételezhetőensokan mások is így vannak. A szerző kiváló szerkesztőifogásként Tamási Áron két újságcikkét is beilleszti akönyvbe, ezáltal téve olvasmányossá, s szélesítve a ho-rizontot, bemutatva nemcsak a korabeli sportéletet,de a tágabb székely társadalmat is.„Soha nem szerettem a sportot, de ezen hős és me-legszívű fiúk – Ambrus Pál és Keresztes Lajos sz. megj.– láttán egészen megenyhültem – írja Ketten jól küzdenekszékelyül című, a budapesti Újság napilap 1926. június23-án megjelent számában. - Jól forgódtatok, no – ismertem el a töltöttkáposztaután, mire Pali bort keríte, s jó szokás szerint ivánkegymás egészségére, s estére, hogy tovább is tisztességgelszolgálhatnók kicsi árva népünket, kinek se pártfogói,se jó útjai, de még jó dolga sincsen, csak néhány hűségesfia, akik őt nem felejtik el szeretetben és munkában.Néhány pohár után felálltam, s mellemet kivetvén,így szóltam:

– Magam is megküzdöm most valakivel. Egyik szót találva odaveti: 
– Tán valami fehérnéppel.
– Mert azt jól mondtad – szólok, s győzelemmel gyö-

nyörűen leültem. Aztán mégis igazságot tettem, védel-
membe fogadván a szerfelett kedves női nemet.”Külön fejezet szól a marosvásárhelyi Simon Lászlóról,az 1974-es világbajnoki aranyérmesről, akit a hírhedtSecuritate bevetésével sem tudtak rávenni, hogy Bu-karestbe igazoljon. Laci élete végéig megmaradt vá-sárhelyinek, lokálpatriótának. Marosvásárhely város-vezetése arra méltónak találta sportpályafutását, hogypost mortem díszpolgári címmel tüntesse ki, arraviszont már nem, hogy a városi sportcsarnokot SimonLászlóról nevezze el. Pedig hát mégiscsak ő volt –Bölöni László labdarúgó mellett – a XX. század leg-eredményesebb helyi sportolója. A Székely csillagokat letéve jutott eszembe, talánérdemes lenne a más sportágakban jeleskedő széke-lyeknek is emléket állítani. Balázs Árpád könyve köve-tésre méltó példaként szolgálhat ehhez. 

Szentgyörgyi László

vatásos és 29 önkéntes tűz-oltó a lángokkal, a templomotazonban nem tudták meg-menteni.A szóvivő szerint a tető-szerkezet és a mennyezet égőgerendái beestek a templom-térbe, és a tűz átterjedt azoltárra, a bútorzatra és az or-

gonára is. A tűzoltóknak csu-pán a torony egy részét sike-rült megmenteniük. A tűz-vészben a harangok is meg-sérültek. A szóvivő szerint atűzoltók beavatkozásának alegfontosabb eredménye azvolt, hogy a tűz nem terjedtát a szomszédos iskola, és

ravatalozó épületére, valaminta falu házaira. A tűzoltóságelső becslése szerint a tűzvész380 ezer lejes kárt okozott.
Összeállította:

Nagy-Bodó Tibor
* A rendelkezésünkre bocsátott

információkért- és a fényképekért
külön köszönet Simó Mártonnak
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Rengetegen kritizálják
a hétfői rangsoroló gyű-
lésen véglegesített
RMDSZ-es jelöltlistát, il-
letve a „titkos” szavazás
körülményeiről, valamint
az azt megelőző időszak-
ban történtekről is siste-
reg a susmus: a tulipántos
nagyvahúrok által előre
megírt és kiosztott utasí-
tásokról, előzetes falusi
bodega-egyeztetésekről,
a renitenskedők befenyí-
téséről, a szálakat össze-
kuszálni próbáló vidéki
marionettek gatyába rá-
zásáról, sunyi lejáratások-
ról, lefényképez(tet)ett
szavazócédulákról meg
hasonlókról fámáznak
érintettek, érintetlenek
és érinthetetlenek egya-
ránt. Viszont, ha objektí-
ven nézzük, akkor pozi-

tívumokat is felfedezhe-
tünk vele kapcsolatban: – a teljes régi megfáradtpécsérés brigád visszalé-pett, helyet engedvén a fia-tal, tettre kész utécsistáknak(Hamar Alpár Benjáminután szabadon)– megtört az eddigi hím-hegemónia: a 4(3+1) befutóhelyen három pucás mellettegy cunis is szerepel, így azivararány 100-0-ról 75-25százalékra módosult (nemmentünk le dedósba, de bi-zonyára sokan emlékezneka listavezető Erdély TV-benkijelentett híres puca-posz-tulátumára: „A férfi politikusmindössze abban különbö-zik a női politikustól, hogyelőbbinek pucája van”)– főtitkárúr még a jelöl-tállítási időszak kezdete

Svindler listája

előtt kijelentette, hogy nemlehet RMDSZ-es jelölt az,aki szekusmúlttal rendel-kezik; nos, a mi ifjonc je-löltjeink tuti nem szekus-kodtak, mivel ’89 előtt job-bára még a homokozóbanjátszottak a pucájukkal/cu-nijukkal– sokan picsognak, hogymi a túrót keres egy totálismeretlen, még csak nemis RMDSZ-tag gyulakutaijegyző a képviselőjelölt-listaharmadik (mandátumotérő) helyén, ami némiképpjogos, mármint a rinya, deinkább kussoljunk, mert le-hetett volna helyette egymezőpaniti postás, egy kuty-falvi kocsmáros vagy egydeményházi kanász is (ön-kormányzati tisztségviselőa közigazgatási törvény ér-telmében nem lehet párttag,de ez a lényegen nem vál-toztat)– és végül: örömködjünk,hogy az RMDSZ-fővezér ál-tal nemrég nyilvánosan idi-ótának nevezett csak futot-takmég helyre került, mertez azt bizonyítja, hogy vanmég némi tekintélye az övéiközött!
ARANYKÖPEDELMEK

Markó Béla: „Maros me-
gyének egy nagyon stabil és
erős parlamenti képviselete
volt. Azt kell feladatként ró-
nunk azoknak, akik utánunk
következnek, hogy folytassák

a mi munkánkat”. Talán üd-vözítőbb lenne, ha az újaknem folytatnák a „munkát”,hanem elkezdenék a valósérdekképviselést, elődeiklátszat-érdekképviselése he-lyett
Borbély László: „Egy ki-

csit hátrébb lépünk, de nem
állunk félre, mert nem olya-
nok vagyunk”. Tudjuk minkaztat jól…

Kelemen Atilla: „Öt órá-
ra volna szükség ahhoz, hogy
beszámoljak húszéves buka-
resti tevékenységemről”. Kár,hogy a jelenlévők ezt köve-tően nem dőltek hátra karbatett kézzel, mondván: „Oké,ráérünk, repesszed…”

„Nem esik jól, hogy az
utóbbi három évben még a
tanácsomra sem volt szük-
ség”. Nekünk, vásárhelyi ma-gyaroknak se esett jól, hogy2004-ben nem kérdeztekmeg bennünket, például egyelőválasztáson, hogy akar-juk-e őt polgármester-je-löltnek

Egy vidéki RMDSZ-es
polgármester: „Nem em-
lékkép, meg kell mutatnunk
a főnöknek”. Vagyis kötelezőmódon le kellett fényképez-ni a beikszelt szavazócédu-lát, bizonyítandó, hogy azillető a direktíva szerintvoksolt. Amúgy ez nem újtalálmány, a kamerás telókmegjelenése óta Olténiában,

Moldovában nagy divat, fő-leg faluhelyen: amikor a pa-rasztnak megveszik a vok-sát, csak azután kapja mega beígért 50 lejt vagy a kéttyúkot, miután prezentáljaa lefényképezett szavazó-lapos dovádát
Brassai Zsombor, a

rangsoroló-komédia után:
„A megyei küldöttek több
mint fele rám szavazott. Ez-
úttal is köszönöm nekik a
bizalmat. Csupán néhány
szavazattal kaptam keve-
sebbet, mint az első helyre
rangsorolt jelölt”. Hát, haúgy vesszük, az utolsó he-lyezett hátulról az első (No-vák Zoltán a négyszeres új-raszámlálás eredménye sze-rint 89, Jakab István 84,Kozma Mónika 83, BrassaiZsombor 78 szavazatot ka-pott, a képviselőjelölteknélpedig Vass Levente 117,Csép Éva Andrea 116, a No-vákhoz hasonlóan szinténMarkó-protezsé, a szavazó-bábuk zöme által sem is-mert Császár Károly 88, mígSoós Zoltán mindössze 71voksot faszolt)Végül egy névtelen inter-netes komment: „A parla-
ment kapusát se fogják tudni
meggyőzni arról, hogy kép-
viselők, nemhogy magyar
ügyeket képviseljenek”. Azértez egy kicsit erős. Szerintemmeg fogják.

Molnár Tibor
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Nagy országnak tekinten-dő Európában az, melynekterülete meghaladja a 100ezer négyzetkilométert.Tiszta véletlenül ezek a nagyországok nagy színházi kul-túrával is rendelkeznek,olyan korszakalkotókkal,amit minden idők eddigilegjobb teatrológusa, a né-met Erika Fischer-Lichtemeg is írt A dráma történetec., magyarul Kiss Gabriellafordításában, 2001-ben Pé-csett a Jelenkor Könyvkia-dónál a magyar állam, ésaz abortuszt és arab emig-ránsokat is támogató ame-rikai érdekeltségű liberálisSoros György Alapítvány tá-mogatásával megjelentkönyvében. Ezek:Északon (a világon a leg-fejlettebb országok, több-nyire nem kell nekik semNATO, sem EU – sokkal job-ban megvannak nélkülükis): Norvégia (Ibsen), Svéd-ország (Strindberg)Délen: spanyolok (Calde-rón), olaszok (Goldoni), gö-rögök (Aiszkhülosz, Szofok-lész, Euripidész)Nyugaton (itt a legna-gyobb a népsűrűség): an-golok (Shakespeare), fran-ciák (Corneille, Racine, Mo-liere), németek (Goethe,Schiller)Középen (itt nagy a lel-kesedés /és kivándorlás/Nyugat iránt – a nemrégiVasfüggöny leomlása miatt):lengyelekKeleten (itt nagy a sze-génység, s az elmaradottságis): oroszok (Csehov)És ezek csak a legnagyob-bak. Az Európa legjobb szín-házait tömörítő EurópaiSzínházi Uniónak a tagszín-házai ma is többnyire ezenországok legjobb színházaiközül kerülnek ki. Évről évreváltozik a kilétük: a legyen-gülők a nyári szünetben ki-lépnek, helyüket pedig meg-erősödött újoncok veszikát. A jelenlegi tagok:Délen: olaszok (MilánóiKis Színház, Római Színház),görögök (ThesszalonikaiÉszak-Görögországi Nem-zeti Színház, Athéni NemzetiSzínház)Nyugaton: franciák (Co-

médie de Reims, ThéatreNational du Luxembourg),németek (Schauspiel Stutt-gart, Schauspielhaus Bo-chum, Volkstheater Bécs)Keleten: oroszok (Moszk-vai Maly Színház)Magyarországról az Esze-nyi Enikő által igazgatottVígszínház, Romániából, Bu-karestből a Bulandra Szín-ház, ill. a Tompa Gábor által1990 óta igazgatott KÁMSZtag, s akkor még hol vannaka többiek?Marosvásárhelyen a Ke-resztes Attila-igazgatta Tom-pa Miklós Társulatnak azépp lezárult évad magyar-országi és romániai elsőosztályú vendégrendezői(Mohácsi János, ill. TompaGábor) után is van jelenleg(a romániai UNITER-jelö-lését követően) egy magyarszínikritikus jelölt előadása,a 100 férőhelyes kisterem-ben 2 óra 45 perc alatt szü-net nélkül játszott A nyu-galom, a marosvásárhelyi,de az 1980-as években Csauáltal elűzött, ma Budapestenélő világhírű Bartis Attila2001-ben íródott azonos c.regénye alapján Radu Afrimrendezte, ami azt jelenti,hogy jelen pillanatban Ro-mániában és Magyarorszá-gon is a három legjobb szín-házi előadások egyike.S hogy kiket is tartok énnagynak? – Hát, remélemértékítéletem miatt senkinem fog lejobbikozni, levo-názni... Mert hát végülis mi-ért ne lehetnék én is magyar,hazafi akár a színházbanis? Hisz olyan európai nagy-ságaink vannak, kikkelegyáltalán nincs mit szé-gyenkezni!Tetszik nekem Katona Jó-zsef, Vörösmarty Mihályszínházközeli életrajza – sa Bánk bán, a Csongor ésTünde elutasítottsága.Aztán Arany János, akimegírta mindmáig referen-ciális Bánk bán elemzését.Barátjává fogadta MadáchImrét. Elolvasta, felismerteértékét, kijavította Az embertragédiája verselését, be-mutatta és felolvasta a Kis-faludy Társaságban, aholkönyv formájában ki is adat-

ta.Aztán Paulay Ede, mertmáig referenciálissá tette edrámák színpadi szövegét,színre vitte a Csongor ésTündét, Az ember tragédi-áját, amiket addig könyvdrá-máknak tartottak.Hevesi Sándor és NémethAntal, mert Az ember tra-gédiáját mindmáig világhírűreferenciális rendezésséemelték, de színházigazga-tási kultúrpolitikájuk miattis.A Bánk bánt, noha Né-metországban (BerlinbenMax Reinhardték) és Olasz-országban is játszták, Nyu-gaton legjobb esetben mégiscsak egy Feydeau-drama-turgiával megírt schilleri ki-rálynődrámának tartják. ACsongor és Tündét Német-országban és Bulgáriában(Szófiában az NSZ-ben, Né-meth Antal rendezésében)is játszták: a németek faus-tian értékelték első 50 elő-adásának telt házát kísérőkimagasló közönség- és kri-tikai sikerét, ennek ellenéremáig legtöbben csak egy ki-zárólag magyarok által meg-érthető mesejátéknak tart-ják.És Székely János, SütőAndrás, mert a XX. századmásodik felében Marosvá-sárhelyen alkottak, ahol1985 óta élek én is. És mind-ketten kaptak egy-egy leg-jobb új magyar drámáértjáró magyar színi-KRITI-KUS-díjat az 1980-as évek-ben, Csau legsötétebb dik-tatúrájának esztendeibentehát, egyik a Vak Béla ki-rályért, másik az Álomkom-mandójáért – kettőjük közülcsak Sütő kaphatott Kos-suth-díjat, mert külföldi si-kere is csak neki volt. Ha-láluk után azonban mind-ketten egy-egy 1970-esévekbeli drámájukkal sze-repelnek a középiskolai, 9-ik osztályos magyar iroda-lom-tankönyvekben (me-lyek reneszánsz fejezetébenBalassi Szép magyar komé-diájával és Bornemissza Ma-gyar Elektrájával kezdik amagyar dráma történetét),egyik a Caligula helytartó-jával, másik a tetralógiájá-

Czirják Árpád: A magyar dráma napja

Magán- és jogi személyek figyelmébeA Marosvásárhelyi Polgár-mesteri Hivatal emlékeztetiaz adófizetőket (jogi- és ma-gánszemélyek), hogy a helyiadók és illetékek törleszté-sének ez évi második határ-ideje szeptember 30-a.Eddig az időpontig ki kell fi-zetni az évi adó (épület-, te-rület-, járműadó, plakátolásiilleték és a téli-őszi takarításdíja) második felét.Felkérjük önöket, hogy ide-jében fizessék ki az adókat,hogy ne kelljen késedelmi ka-matot felszámolni.A helyi adókat és illetékeketkészpénzzel a Marosvásárhe-lyi Polgármesteri Hivatal adó-

és illetékosztályán és a Tudornegyed-beli irodában lehetkifizetni, magánszemélyek pe-dig a ghiseul.ro segítségévelelektromos átutalásst is igény-be vehetik. 
Szövérfi Vasile jogász, 

a gazdasági osztály 
aligazgatója

Szavak és tettek

Az elmúlt időszakban néhány figyelemre méltónyilatkozat látott napvilágot. Nekünk kedvesek, kicsitfelvillantják bennünk a reményt, ezért álljanak itt.Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke: Ha valakifelül akarja vizsgálni a második világháború kimene-telét, akkor tárgyalhatunk. De akkor nem csupán Ka-linyingrádról kell tárgyalnunk, hanem Németországkeleti részéről, az egykor Lengyelország részét ké-pező Lvov városáról, és így tovább. És ott van a listánMagyarország és Románia is.Rudolf Schuster, volt szlovák köztársasági elnök:Az országaink területén élő nemzeti kisebbségek - aMagyarországon élő szlovákok és a Szlovákiában élőmagyarok - az országaink történelmi múltjából adód-nak, ezért nyelvük, kultúrájuk, iskoláik és intézmé-nyeik támogatása, megőrzése, közösségeikfennmaradása kiemelt érdeke mindkét országnak. Aszlovákok és a magyarok ezer éve élnek együtt a Kár-pát-medencében, ennek szellemében jó lenne, ha amagyar-szlovák történelmi megbékélésről nemcsaka politikusok, itt-ott a történészek beszélnének,hanem a kultúra, a tudomány, a művészetek művelői,értelmiségiek és öntudatos európai polgárok is, mertez nemcsak Pozsony és Budapest, hanem Kassa, Mis-kolc, Debrecen és mindannyiunk ügye és érdeke.Norbert Hofer, az Osztrák Szabadságpárt elnöke:A Benes-dekrétumok természetesen jogtalanságotjelentenek.Válaszul Csehország azonnal elutasította a Benes-dekrétumok ügyének újranyitását, és a többi nyilat-kozattól sem várhatunk semmit, figyelembe véve arealitásokat. Azonban elgondolkodtató, hogyha való-ban összezár Közép-Európa a népvándorlás és a ter-rorizmus miatt, akkor meddig tartható a kisantantutódállamok jelenlegi hozzáállása a magyar kisebb-ségekhez.
Märle Tamás

val.Marosvásárhelyen ma isélnek magyar drámaírók,akik többnyire a Kossuth-díjas költő, Kovács AndrásFerenc által főszerkesztett,az Igaz Szó-utód, 1990 ótamegjelenő Látó augusztus-szeptemberi összevont-te-matikus színházi számaköré csoportosulnak: Kin-cses Elemér nemrég ünne-pelte 70-ik születésnapját,Láng Zsolt 1990 óta, Szabó

Róbert Csaba pedig 2005óta szerkesztik a Látót, noés Székely Csaba, aki a Bá-nya-trilógiájának első kétdarabjáért és a Vitéz Mihá-lyáért meg is kapta a legjobbúj magyar drámáért járómagyar színiKRITIKUSokdíját. Mind a négynek voltmár városunkban is játszottdrámája, de a Balkán-tér-séget lefedő külföldi siker-nek csak utóbbi örvend-het...

1883. szeptember 21-én tartották Madách Imre Az ember tragédiája című drá-
májának ősbemutatóját a(z akkori) Budapesti Nemzeti Színházban Paulay Ede
rendezésében. 1984-ben kezdeményezte a Magyar Írók Szövetsége, hogy ennek
évfordulóján legyen a magyar dráma napja. Az emléknap célja a magyar színház-
művészet értékeinek jobb megismertetése, és az írók ösztönzése újabb alkotások
létrehozására. Ezen a napon a magyar színházak külön programokat, rendezvé-
nyeket, előadásokat szerveznek, hogy ezekkel népszerűsítsék a magyar drámát.
Ezen a napon adják át a Szép Ernő-jutalmat, valamint a Színházi Dramaturgok
Céhe által alapított Az évad legjobb magyar drámája díjat az előző évad kiemel-
kedő műveiért.
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Marosvásárhelyen lakik az 
egykori olasz motokrosszbajnok
A minap családi és baráti környezetben ünnepelte
70. életévét a varesei (Milánó mellett, Olaszország)
egykori gyorsasági motoros, Franco Bottelli, aki
immár 20 éve Marosvásárhelyen él harmonikus csa-
ládi életet második feleségével, Emmával.Franco – aki a maroshé-vizi SC Mureșul SA cipőgyárminőségi ellenőre –, mindigsportbarát volt, hiszen gye-rekkorában a futballal is ka-cérkodott, majd miután nemkerült be az AC Milan kor-osztályos együttesébe, mo-torversenyezni kezdett, az-tán 1965-ben olasz motok-rosszbajnok lett 125 cm3-es kategóriában. Hivatásának köszönhető-en került Marosvásárhelyre,mintegy 10 éve hetente egy-két alkalommal kispályásfocizik barátaival. Franco Bottelli a labda-rúgásról, a gyorsasági mo-torozásról, hivatásáról ésnem utolsó sorban család-járól mesélt a minap a Köz-pontnak:

– Isten éltesse! Hogy érzi
magát 70 évesen?– Köszönöm jól. Miért neérezném jól magam, ha he-tente 1-2 alkalommal mégkispályázom is?!..

– Térjünk egyből az ifjú-
korára, hiszen mint értesül-
tem róla, hajdanán gyorsa-
sági motoros volt. Milyen
szinten űzte ezt a sportágat?– A futball volt a kedven-cem, hiszen 14 évesen azAC Milan fociakadémiájárajelentkeztem, de ott nemvettek fel, gondolom, azért,mert nem voltak kapcsola-taim… Amúgy 1946-ban aMilánó melletti Varesébenszülettem, aztán 17 éveskoromtól kezdtem krosz-szozni, amit 35 éves koro-mig űztem. Országos szintigjutottam el, a 18 év alattmegközelítőleg mintegy 180versenyen vettem részt,amelyeken több alkalommalléphettem fel a dobogóra,így számos oklevelet és díjatszereztem. A legjobb ered-ményem 1965-ben értemel, amikor a 125 köbcenti-méteres motorok kategóri-ájában olasz bajnok lettem.Igaz, annak idején nem iga-zán voltak jó felkészülésilehetőségek egy ilyen sport-ágra, a motorok már akkoris drágák voltak.

– Miért épp a motorver-
senyzés mellett döntött, és
honnan volt pénze, hogy an-

nak idején egy járgányt ve-
gyen?– Ahol születtem, annakidején egy nagy világver-senyt rendeztek, így nekemmint kisgyermeknek, na-gyon megtetszett a krossz-motorozás. Aztán 1962-benmindent megtettem, hogysaját pénzemmel motorke-rékpárhoz jussak, ami si-került is, de ebben RenzoPasolini, az egykori több-szörös olasz krosszbajnokis besegített, így lett megaz első motorom. 

– Miért hagyta abba a
motorversenyzést?– Sok kellemetlen sérülésmiatt, ugyanis sportpálya-futásom alatt több, súlyossérülésem volt, utoljára há-rom hónapig voltam gipsz-ben. Annak idején az akkorifeleségem meg a lányaim isszóltak, hogy ne folytassam,így 35 évesen végleg abba-hagytam.

– Apropó a családja. Mióta
él Marosvásárhelyen?– Miután meghalt az elsőfeleségem, nem igazán ér-dekelt az életem, habár új-rakezdtem. A kislányomra,Ivanára hallgattam, aki fi-gyelmeztetett engem: ,,apu-kám, gondolkozz, hogy mitfogsz csinálni, hiszen az élet-ed hátralévő része még előt-ted van...”. Annyira megha-tott, hogy azután csak arrakoncentráltam. Idővel meg-ismertem a  jelenlegi fele-ségem, a marosvásárhelyiSzász Sárkány Emmát – aki12 évvel fiatalabb mint én– , de vele 16 éve harmoni-kus családi életet élek Ma-rosvásárhelyen. A lányaim-mal évente találkozom, há-rom unokám van, mind ahárom fiú. Natasától, akiFranciaországban él, Pauloés Ilario, míg Matteo Ivanalányomtól született, akiSvájcban lakik. Én amúgy 20 éve lakomMarosvásárhelyen, ahol na-gyon megszoktam és meg-szerettem, sok barátom vanitt, félig már romániainakérzem magam. 

– Mivel foglalkozik?– A SC Toplița SA helyi

cég képviseleténél, a Car-men’s Padova anyavállalatbőrlábbeli termékgyártójá-nak vagyok a minőségi el-lenőre, ahol naponta 2700lábbelit gyártanak exportra.Korábban más hasonló cég-nél is dolgoztam Spanyol-országban, Franciaország-ban, Moldova Köztársaság-ban, Bangladesben, Egyip-tomban, Ukrajnában és Ro-mánia több helységében. 
– Jól értettem, még most

is kispályás futballozik baráti
körben?– Igen, hetente kétszerkispályázom. Péntekenkénta marosvásárhelyi Tu-dor VladimirescuGimnáziumbanmár 20 éve kis-pályás focizomtöbb egykorihelyi labdarú-gó társaságá-ban. MunteanTibor (Metalo-technika), MirceaPop (Sănătatea), Ruszi Jó-zsef (Chimica Dicsőpszent-márton), Soós Zsigmond(Elektromaros), BarabásCsaba (Viitorul), KelemenSándor (Gloria), Sikó Feri(Imatex), Kiss Albert (ASAifi), Imre Sándor (Cukorgyár,Metalotecnika), valamintTavi Moldovan, Mihai Jucan,Adi Fechete, Gozner Istvánis jó barátaim, egyben a csa-pattársaim is. Amúgy tőlüka 70. születésnapomra egyfutball labdát kaptam, amitmindegyikük aláírt. Erek-lyeként fogom őrizni, amígélek!

– Mit vár még az élettől?– Őszinte legyek? Mindencsaládtagomnak, rokonom-nak egészséget, minden el-képzelhető jót kívánok.Hogy miért éppen egészsé-get? Azért, mert én mintegykori sportoló jól tudom,hogy mit jelent megtartaniaz egészséget, hiszen soksérülésen estem át…
Czimbalmos Ferenc Attila
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Röviden… 

Kosárlabda, Nemzeti LigaVereséggel mutatkozott be a bajnokinyitányon a Maros KK, miután a NemzetiLiga első játéknapján 70–76 (25–22, 18–17, 18–22, 9–15) arányban maradt alul abajnok Nagyváradi VSK-val szemben. Akövetkező fordulóban a marosvásárhelyicsapat pénteken 20 órától a Galaci Pho-enix otthonában játszik.
Teremlabdarúgás, 1. ligaA spanyol Cristian Cardenas mester-hármasával győzte le a MarosvásárhelyiCity’us hétfőn este hazai pályán a Dună-rea Călărași együttesét a teremlabda-rúgó 1. liga 3. fordulójában, így azalakulat az 5. helyről várja a folytatást.A marosvásárhelyi játékosok és aszakmai stáb a győzelmet a portugálCesar Ribeirónak ajánlották, aki a dévaimérkőzésen sípcsonttörést szenvedett.Győzelmével a City'us három fordulóután hat pontos, és a következő találko-zóján, szombaton 17 órától Kolozsváronjátszik a Clujana ellen.
Labdarúgás, 1. ligaMiután az elmúlt héten Turnu Seve-rinben elszenvedte hetedik vereségét aMarosvásárhelyi ASA, ahol Belu öngól-jával (65.) 1-0 arányban maradt alul aZsilvásárhelyi Pandurii csapatátvalszemben a labdarúgó 1. liga alapszaka-szának 8. játéknapján, ma este a 9. hét-közi fordulóban a Dan Alexa által edzettlabdarúgók 18.30 órától a Sziget utcá-ban a címvédő Astra Giurgiu ellen ját-szanak. 

Stăncioiu trófeákat akar nyerni a Steauánál
A minap egy központi sport-
napilapnak adott interjújában
Eduard Stăncioiu, az ASA volt
kapusa azt nyilatkozta, hogy
trófeákat nyerni ment a Stea-
uához.– Szeretnék minél több trófeátnyerni a Steaua színeiben. Eddigkilenc kupát nyertem, az idénviszont szeretném a 10-es határtátlépni, azaz újabb hármat nyer-ni. Szeretem a teljesítményt ésa Steaua Románia legnagyobbklubja, amely mindig az elsőségretörekszik – mondta Stăncioiu,aki a Kolozsvári CFR színeibenkilenc serleget, míg az ASA-valegy Szu per kupát nyert 2015-ban. A 35 éves hálóőr évekkel ko-rábban már közel állt ahhoz,hogy a Steauához szerződjön,akkor bizonyos okok miatt nemjöhetett létre a szerződéskötés:– Én akkor a fővárosi SportulStudențesc játékosa voltam, jólment a játék, ennek köszönhe-tően is találkoztam Cosmin Olă-roiuval, a Steaua akkori edzőjévelés Mihai Stoica sportigazgatóval,de a szerződéskötés meghiúsult,ugyanis a Sportul tulajdonosa,Vasile Șiman túlzottan nagy ösz-szeget kért értem, amit a Steauatulajdonosa nem fogadott el –említette Stăncioiu, aki 1998–2006 között 109 mérkőzésenvédte a Sportul kapuját.A rockzenéért és főleg a Me-

tallica rockbandáért rajongó bu-karesti születésű hálóőr örvend,hogy a Steaua labdarúgója lett,ugyanakkor dicséri az alakulat-beli csapattársát, Nițăt:– Örvendek, hogy én is tagjalehettem a Steaua-családnak, ezazt jelenti, hogy az ottani vezetőkértékelik a munkámat. Megszok-tam itt, a játékosok nagyrészévelmár különböző korosztályos if-júsági válogatottaknál együtt ját-szottunk...Niță jó formában van,

jó képességekkel rendelkezik,mindezt láthatjuk majd a válo-gatottban is. Gondolom, hogy őis szeretne külföldre szerződni,akárcsak elődjei, Tătărușanu ésCojocaru, de addig is bizonyítaniakell egyesületénél – mondta Stăn-cioiu, akinek kedvenc kapusai adán Schmeichel, az olasz Buffon,a spanyol Casillas, de értékeliClaudio Bravo (Manchester City)és Keylor Navas (Real Madrid)hálóőrök képességeit is. C. F. A.
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\ 12. \ |  KÁVÉ MELLÉ |A családi költségvetés evolúciója. Egy „ágyban”, külön utakon

A közös kasszán alapulóköltségvetés évszázadokignem volt kérdés a házassá-gokban, hiszen magától ér-tetődő volt, hogy a férfi ke-zében van, viszont a nemiszerepek megváltozásávalaz anyagiak kezelése új kér-déseket vetett fel.
Lehull a lepel…Az emberek évszázado-kon keresztül azért háza-sodtak, mert gazdaságiszempontból eredménye-sebb volt együtt, mint kü-lön – állítja Gary BeckerNobel-díjas közgazdász. Acsalád úgy működött, mintegy gazdasági kisvállalko-zás, ahol mindenki azt csi-nálta, amihez a legjobbanértett. Bár a férfi vitte hazaa több pénzt, de idővel azasszony is hozzátett a kasz-szához, és megfelelő hátte-ret biztosított ahhoz, hogya férj a pénzkeresésre kon-centrálhasson, így toltákelőre együtt a család szeke-rét. Ez volt a haszonmaxi-malizáció elve - „az egyénszámára akkor érte meg aházasság, ha több hasznottudott termelni, mint egye-dül”- ami a modern kor em-bere számára ridegnek éselfogadhatatlannak tűnhet. De az idők változnak, aziskolázottság szélesebbkörben való elterjedésével,és a háztartási gépek meg-jelenésével elértük azt apontot, amikor a nők kilép-tek a (csak) „háziasszony”szerepéből, ráadásul a fo-gamzásgátló eszközökkel a

gyerekvállalás idejét is ellehetett halasztani pár év-vel, ami által a pénzügyi jö-vőtervezés és karrierépítéskerült előtérbe.Köztudott, hogy manap-ság a párok életében máregyre hosszabb időt ölel áta gyermektelen időszak,már nem a haszon elvénalapulnak, sokkal inkább aközös fogyasztás élményeaz, ami hatással van rájuk,vagyis jobban el tudjukképzelni az életünk olyan-nal, aki hasonlóan kezeli azanyagi javak beosztását.
Kasszatípusok – 
enyém, tiéd, miénk?A közös kassza hagyo-mányosan azt jelenti, hogymindenki bedobja a kö-zösbe a keresetét, amibőljó esetben meg is lehet élni,és akár félre is lehet raknia nyaralásra. A kérdés, hogyki hozza meg a döntést, an-nak az elköltéséről, beosz-tásáról? Ha az egyik fél ki-csit agresszívabb pénzügyiszemélyiség, a másik pedigmenekülő fajta, aki nemszeret a pénzzel babrálni,akkor a döntés és az azzaljáró felelősség csak azegyik felet terheli. Bár azelőnyösebb modell azlenne, ha a döntést közösenhoznák meg, vagy feloszta-nák, hogy kihez melyik te-rület tartozik, például anyakezeli a rezsiköltségeket,apa pedig a befektetéseket.A félig közös, félig különköltségvetés megegyezéskérdése, alapja, hogy a fe-

lek mindent bedobnak aközösbe, és szabadon el-költhető „zsebpénzként”mindenki kap egy bizonyosösszeget saját kedvtelésére.Ezáltal a közös célokra kö-zösen áldoznak, de min-denkinek jut valamennyi,amiből a maga kedve sze-rint gazdálkodhat.
Bizalom kérdéseSzakértők szerint azok apárkapcsolatok, amelyek abizalomra épülnek, általá-ban a közös kassza elvéreépülnek, és a konfliktusokrendezésekor nem merülfel a pénz. Ezt persze ottkönnyű megvalósítani, ahola két fél aránylag egyfor-mán keres.
DugipénzA legtöbb embernél lel-kiismeret furdalást okoz,

mert pénzügyi értelembenmegcsalásnak számít. A fe-jekben még mindig él a kép,hogy a család egy gazdaságiegység, ahol a szekeretmindenki egy irányba tolja.Ha valaki a másik elől el-hallgat valamit, akkor az bi-zalmi válságot sejtett, amirossz érzést szül.
AkciótervA kor előrehaladtával apénzügyi szokások is rög-zülnek, és kevésbé rugal-massá válnak az emberekazzal kapcsolatban, hogyanosszák be jövedelmüket.Ahhoz, hogy egy családtudjon előrébb jutni, boldo-gulni, szükség van egy jólműködő családi költségve-tésre. Kinek a teljesen kö-zös, kinek a látszatra különkasszából gazdálkodó, de alegjobban a közösen meg-hozott döntés modellje vá-

lik be. Valamiféle közöskonszenzusra mindenképptörekedni kell, mert hosszútávon ez a pár, a család ér-dekeit képviseli, a férfi és anő együtt sakkozzák végig,hogyan tudják megoldani amindennapokat. A pénz-ügyi intelligencia nem azonmúlik, hogy mennyit kere-sek, hanem, hogy mennyittudok belőle megtartani, éshogyan tudom azt beosz-tani.„Mikor nagyobb pénz-összegekről van szó, nemajánlatos bízni senkiben” –így fogalmazta meg AgathaChristie sok évvel ezelőtt,azonban a család jó esetbenhosszú távra tervez, hiszengazdasági értelemben agyerek eleve „hosszú távúbefektetés”, tehát terveznikell közösen és olyan társatválasztani, akiben bízni le-het.
Timár Tímea

Tízből nyolc ember minden jövedelmét a háztartás
költségeire használja fel a közös gazdálkodás érdeké-
ben, és nem különít el magának egy kisebb összeget
sem az egyéni javak kielégítéséért. Azaz a párok több-
sége számára egyértelmű, hogy a bevételek egy kalap
alá kerülnek, annak érdekében, hogy valamennyit
meg tudjanak takarítani, így építve jövőjüket. 

Ezért ne posztoljon fotóta beszállókártyájáról
Sokan szeretnek a beszál-
lókártyájukról posztolt
képpel dicsekedni a kö-
zösségi oldalakon, hogy
épp utaznak valahová, pe-
dig az effajta óvatlanság
sokba kerülhet.Csak az Instagram többmint 75 ezer találatot listáza #boardingpass (beszálló-kártya) keresőszóra, s a fel-töltött képek jó részén min-den látszik, ami szükségesahhoz, hogy illetéktelenekhozzáférjenek a posztolókutazásának részleteihez.

Az ausztrál repülési ta-nácsadó, Steve Hui el is vég-zett egy ilyen kísérletet: azegyik ilyen fotóról leolvasottnevet és utazási informáci-ókat beírta a jegyet kibocsátólégitársaság weboldalán amegfelelő helyre, így könnye-dén be tudott lépni az utasszemélyes oldalára. Látta,mikor és hová repül, melyikülést foglalta le, milyen szol-gáltatásokat rendelt meg ésmennyi pénzért, és még abankkártyájának utolsó négyszámát is megtalálta.
„Ezeknek az adatoknak abirtokában akár lemond-hatják vagy meg is változ-tathatják az utazást, módo-síthatják az ülésszámot, és

egy csomó más kellemet-lenséget is okozhatnak ille-téktelenek” – figyelmeztetettHui, akinek ugyanezekhezaz információkhoz úgy is si-
került hozzáférnie, hogy egybeszállókártya vonalkódjátolvasta le egy egyszerű mo-biltelefonos applikációval.

Forrás: hvg.hu


