
Politika?       Kibújt a szög a zsákból, mármint a nacionalistaszög a választások előtt a román-magyar vi-szony javításával, a kétnyelvűség dicséretévelkampányoló POL-zsákból. Mert bárhonnan isközelítjük meg az esetet, nyilvánvaló, hogy atöbbé-kevésbé bevallottan POL-közeli AMPERnevű teljesen civil szervezet minapi sajtótájé-koztatóján elhangzottak kimerítik a magyar-ellenes hangulatkeltés ismérvét. 

3. old. // VÉLEMÉNY10-11. old. // SPORT

36 „táncos” év után 
visszavonul Füzesi Albert    Füzesi Albert 1966-ban született Szászrégen-ben, majd a családjával Erdőcsinádra költöztek.Innen Nagybányára kerültek, ahol az édesapamunkát talált. Füzesi Albert itt kezdte aziskolát, és találkozott először a Maros Mű-vészegyüttessel egy turnéjuk során.

5. old. // INTERJÚ

„A királyok zöldsége, 
a zöldségek királya”    Bár Európában a spárgatermesztés több év-százados múltra tekint vissza, Maros megyébenez az élénkzöld színű, intenzív aromájú növényneve sok ember számára még idegenül cseng.Azonban a szászrégeni Demeter Ferenc és csa-ládja megtörte a „jeget”.

4. old. // MEZŐGAZDASÁG
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A Huszár-kastély      Abafája Szászrégentől hat kilométerre, délre,a Maros jobb partján fekszik. Neve az ómagyarAba személynév és az „erdő” jelentésű fa össze-tétele. A települést 1332-ben említik előszörAbafaya néven. Eredetileg valószínűleg a Benghatárrészben feküdt, és egy török kori pusztításután települt át mai helyére.  Ezen a héten azabafáji Huszár-kastélyt, és többek között ennekkertjét mutatjuk be lapunk olvasóinak.

6-7. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Etnikai diszkrimináció a
Maros megyei oktatásban Panaszt tett azOrszágos Disz-kriminációelle-nes Tanácsnál aCivil Elkötele-zettség Mozga-lom és a Romá-niai Magyar Pe-dagógusok Szö-vetsége, mertmegítélésükszerint a Marosmegyei tanfel-ü g y e l ő s é gdiszkrimináljaaz iskolaveze-tői tisztségek-re pályázómagyarokat.

3. old. // TÁRSADALOM
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KOS: A héten környezete figyelme központ-jába kerül! Új szeleket hoz ez a hét az életébeés ez örömmel tölti el. A rokonsági körébenegy kis nézeteltérése támadhat, amit még fris-sen el lehet hárítani.
BIKA: Bármilyen hangulati töltettel is bír azadott helyzet, amibe éppen belecsöppen, min-dig maradjon diplomatikus! Ez egy olyan peri-ódus ugyanis, amikor nagyon kedvező válto-zásokat indíthat el, mind munkájában mindpedig privát életében.
IKREK: Az igényeit kellően magas mércéretette! Ami önnek azonban méltó kihívás, az akörnyezetében lévőkben azonban félreértése-ket válthat ki. Kisebb viták merülhetnek fel atávolabbi kapcsolataiban, de ezeket kellő dip-lomáciával könnyedén meg tudja oldani.
RÁK: Olykor vegyes érzések ébrednek önbena folyamatban lévő ügyei kapcsán. Ne hagyjamagát megingatni, ugyanis a napokban meg-érkeznek a megerősítő jelek, melyekből új erőtmeríthet!
OROSZLÁN: Valaki fontos híreket, informáci-ókat vár öntől a napokban. Ön azonban egyál-talán nem biztos abban, hogy őszintén meg-oszthatja-e vele a gondolatait. A hét másodikfelében háztartásában kisebb gondok merül-hetnek fel.
SZŰZ: Ez a hét végre elhozza azokat a jó lehe-tőségeket az életébe, melyekre már hónapokóta várt. Emlékezzen azokra a régebbi elkép-zeléseire, amelyeket életminősége javításáratervezett!
MÉRLEG: A környezetében a hét elején fe-szültségek érezhetők. Ne hagyja, hogy átragad-jon önre is a borús hangulat! Valakinek tartaniakell a frontot, míg elül a vihar. Mindeközbenaz ön fejében jobbnál jobb ötletek születnekmeg.
SKORPIÓ: Elérkezett az az időszak az életébe,amit már olyan régóta várt! Ezen a hétenugyanis kifejezetten jók a kilátásai mind a ma-gánéletében, mind karrierjében, mind a pénz-ügyeiben!
NYILAS: Olykor valóban felismerhető az amondás a gyakorlatban is, hogy a munkatársaka második családunk. Ez most az ön életébenis igazolódni látszik. A környezete nyitottá válika változásokat elindító ötleteire, népszerűségeis növekszik. 
BAK: Ebbe a hétbe hatalmas lendülettel vetibele magát. Nagy energiakészlettel rendelke-zik, és bár a munkahelyén sokat dolgozik, ezmégsem meríti le, mert a kihívások felpörge-tik.
VÍZÖNTŐ: A héten egy kicsit lassan indul beaz élet az ön háza táján. Éppen ezért, nem kell,hogy a teljes energiakészletét feleméssze! Kü-lönben is időszerű lenne már, hogy egy kicsitjobban figyeljen az egészségére.
HALAK: Ez a hét sűrű programot ígér. Bár ren-geteg teendője akad mostanság, mégis jut kellőenergiája és ideje a magánjellegű ügyei inté-zésére is. Tudatosan teszi a dolgát, és sziszte-matikusan tartja a lépéseket a feladataiban.
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a szer kesz tő ség véle ményét tük -
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\ 2. \ |  NAPTÁR |KÁR KIHAGYNI |
A Tűzmadár az ArielbenSzeptember 29-én, csü-törtökön és 30-án, pénte-ken délelőtt 9.30-kor és 11órakor újra a Tűzmadárcímű mesejátékot játssza azAriel Ifjúsági és Gyermek-színház magyar társulata aszínház marosvásárhelyiszékhelyén. Rendező HalászDániel, dramaturg KardosTünde, zeneszerző MonoriAndrás, koreográfus FosztóAndrás, tervező Mátravöl-gyi Ákos. Az előadás létre-jöttét a Bethlen Gábor Alaptámogatta.
Újra eljön HoboFöldes László Hobo, a Bu-dapesti Nemzeti Színházművésze szeptember 29-én, csütörtökön újra Maros-vásárhelyen vendégszere-pel. A Halj meg és nagyleszel című zenés kálváriaeste 7 órától látható aSpectrum Színházban.
Operahangverseny a
KultúrpalotábanOperahangversenyrevárják a zenebarátokatszeptember 29-én, csütör-tökön este 7 órakor a ma-rosvásárhelyi Kultúrpalotanagytermébe. A nagyér-demű Bartók Béla A kéksza-kállú herceg vára című mű-vét hallhatja. VezényelHorváth József, szólószere-pek: Judit – Molnár Mária,Kékszakállú herceg –György Levente, Regős –Gáspárik Attila. Orgonánjátszik Molnár Tünde.
Idősek világnapjaSzeptember 30-án, pén-teken délelőtt 10 órakor amarosvásárhelyi Deus Pro-videbit Tanulmányi HázSzent Mihály termében kö-szöntik az időseket. Az ün-nep délelőtt 10 órakor nt.Ötvös József vártemplomireformátus lelkipásztor áhí-tatával kezdődik. Ezt köve-tően Ábrám Noémi, a ma-rosvásárhelyi DiakóniaiKeresztény Alapítvány

ügyvezető igazgatója kö-szönti az egybegyűlteket.10.45-kor Adopt a Grannycímmel az idősek csoport-jának előadása kezdődik,11 órakor a Római Katoli-kus Teológiai Líceum XI.-esei mutatják be műsoru-kat, végül 11.30-kor VidámGyulával nótáznak az ünne-peltek. Társszervező a ProCristo et Ecclesia Egyesület.
Szabadidős foglalkozá-
sok a Tálentum 
AlapítványnálVáltozatos tevékenysé-gekkel várják a 4-15 évesgyermekeket. Az óvodások-nak szánt általános képes-ségfejlesztő foglalkozásonegyütt van a rajzkészség ésa zenei hajlam fejlesztése,játékkuckó, barkácsolás, lo-gikai játékok, környezetinevelés, gyermektorna. Aziskolások számára folytatjatevékenységét a Törpingálóklub (rajz, festészet, grafika,szobrászat), az Álomvarázsszínjátszó kör (dráma-tánc-ének-rajz), és van rit-mikus torna – modern táncis. Érdeklődni és beirat-kozni 9–15 óra között lehetaz alapítvány székházában,Vihar (Furtunei) utca 13.szám, a Hadsereg tér(oroszpiac) mellett. Tele-fonszám: 0265/267-593,0365/882-296.
Alpinistaképzés 
az Outward BoundnálAlpinistaképzést szervezaz Outward Bound Roma-nia, ahol magas szintű al-pintechnikai ismereteketsajátíthatnak el a résztve-vők a biztonságos és alaposmunkavégzés érdekében.Sikeres vizsgázás esetén arésztvevők az állam által ki-bocsátott oklevelet kapnak.A következő képzések idejenovember 3–6. és novem-ber 17–20. A képzés nyelveromán és magyar. Részvé-teli díj 275 euró (az ár tar-talmazza a gyakorláshoz ésa vizsgához szükséges fel-

szerelést, a képzést, a vizs-gadíjat és az oklevelet, va-lamint a szállást és ellátásta program ideje alatt). Rész-letek a www.outwardbo-und.ro honlapon. Jelent-kezni a 0265/250-939,0365/407-673 telefonszá-mokon vagy atraining@outwardbound.roe-mail-címen.
Közös tárlatSzabó Zoltán Judoka éscsaládja közös tárlata nyíltmeg a Romániai Képzőmű-vészek Egyesülete maros-vásárhelyi fiókjának kiállí-tótermében, a Kultúrpalotaföldszinti galériájában. 
Tibád József 
a BernádybanTibád József marosvásár-helyi származású, Német-országban élő fotóművészalkotásaiból nyílt kiállítás aBernády Ház emeleti galé-riájában. A kiállítás anyaga40 természetfotó, amelyeka németországi Fekete- er-dőben készültek.
A Kerekerdő alkotótábor
kiállításaA K’arte marosvásárhe-lyi, Mihai Eminescu utcai ki-állítótermében nyílt tárlat aszászrégeni Kerekerdőbenaugusztus 8–14. közöttmegtartott képzőművészetialkotótábor munkáiból.
A Gyermekek Palotája
várja a jelentkezőketA marosvásárhelyi Gyer-mekek Palotájában szep-tember 30-ig továbbra isvárják a jelentkezőket, akikhúszféle tevékenység és körközül válogathatnak: a tánc-tól a meteorológiáig, a szín-játszástól a német nyelvig.Újdonság a gitár-, zongora-és sporttáncoktatás. A teljesjegyzék az intézmény hon-lapján olvasható. Iratkoznihétfőtől péntekig 9-17 óraközött lehet. A nyitóünnep-ségre szeptember 30-án 17órakor kerül sor.
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Kibújt a szög a zsák-ból, mármint a nacio-nalista szög a választá-sok előtt a román-ma-gyar viszony javításával,a kétnyelvűség dicsére-tével kampányoló POL-zsákból. Mert bárhon-nan is közelítjük megaz esetet, nyilvánvaló,hogy a többé-kevésbé bevallottan POL-közeli AMPERnevű teljesen civil szervezet minapi sajtótájékoztatójánelhangzottak kimerítik a magyarellenes hangulatkeltésismérvét. Akár azt is mondhatnám, hasonlókat csak akilencvenes évek szélsőséges magyargyűlölőitől hal-hattunk, mint amiket a magyar anyanyelvű tanulókhiányos román nyelvtudása miatt vádaskodó román-tanár megfogalmazott. Most akkor mi van? – kérdezhetné bárki. Főlegazok, akik eddig bizonyos szimpátiával követték arendszeridegen politikai alakulat eddigi tevékenységét,különösen amióta – a romániai magyarok egyetlenlegitim érdekvédelmi és közképviseleti szervezeténekszerepében tetszelgő RMDSZ sunnyogása mellett –határozottan követelte a magyar nyelv tanácsülésekenvaló használatát lehetővé tevő műszaki felszerelésbeszerzését. Tudom, az ellenzék feladata a „hatalom”állandó és hangos bírálata, azt is érteni vélem, hogyegy frissen alakult, feltörekvő párt esetébe ez hatvá-nyozottan érvényes, de az már sok mindent elárul, haa mindenáron való ellenzékiségében valaki, valakiktúllőnek a célon. Márpedig ebben az esetben enyhénszólva is ez történt. Az RMDSZ sok mindennel vádolható, még azzal is,hogy nem tett eleget, gyakorlatilag semmit, a románnyelv idegennyelvként való oktatásának bevezetéséért.Egyébként az eltelt huszonöt év mulasztásainak soramég az említett területen is hosszú. Emlékeznek mégaz óvodától az egyetemig terjedő magyar nyelvű államioktatási rendszerre vonatkozó követelésről? Mert azRMDSZ-ben már alig, az önálló állami magyar tudo-mányegyetemre egyáltalán nem. Visszakanyarodva anyilvánosság elé lépő romántanárhoz, el kell ismernünk,hogy a jelenség – a magyar anyanyelvű tanulók hiányosromán nyelvtudása –, amire felhívja a figyelmet: valós.Sőt, sürgősen orvosolandó. A megoldás: a román nyelvnek idegennyelvkéntvaló oktatása a magyar anyanyelvű tanulók számára.A döntés a politikusok dolga. Ha az elsőrendű cél amagyar tanulók megfelelő román nyelvtudással valófelvértezése lenne... A jelek szerint azonban nem az.Ami pedig a konkrét esetet illeti, a sajtótájékoztatónvádaskodó tanár akciójával – közvetve vagy közvetlenül,teljesen mindegy – többet ártott, mint használt a POL-nak. Véleményem szerint. 

MONDOM A MAGUNKÉT

Szentgyörgyi László

Politika?  Etnikai diszkrimináció 
a Maros megyei oktatásban 

A Maros megyei illetéke-
sek kibővítették 
a módszertantA CEMO és az RMPSZ sze-rint miközben Mircea Du-mitru oktatási miniszterszándéka az volt, hogy kizá-rólag a szakmai szempontokfigyelembevételével töltsékbe a vezető tisztségeket, aMaros megyei tanfelügyelő-ség igazgatatók és aligazgatókversenyvizsgáját meghirdetőhatározata diszkriminatív éstörvénytelen. „A Maros me-

gyei az egyetlen olyan hatá-rozat, amely nem veszi fi-gyelembe a törvényes elő-írásokat, és az esélyegyen-lőség elvét figyelmen kívülhagyva szabályozza az iskolákvezetőinek etnikai hovatar-tozását” – zárul a közlemény.Mivel a CEMO és azRMPSZ szerint a Maros me-gyei tanfelügyelőség hatá-rozata diszkriminatív és tör-vénytelen, mindkét szerve-zet panaszt tett a diszkri-minációellenes tanácsnál.
P. P.

Panaszt tett az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál a Civil Elkötelezettség
Mozgalom és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, mert megítélésük sze-
rint a Maros megyei tanfelügyelőség diszkriminálja az iskolavezetői tisztségekre
pályázó magyarokat.

Szeptember 13. és októ-ber 2. között zajlik a beirat-kozás az iskolaigazgatói ésaligazgatói versenyvizsgák-ra. A törvényes előírásokszerint azokban az iskolák-ban, ahol az oktatás kizá-rólag valamely kisebbségnyelvén történik, az igazga-tónak kötelessége ismerniaz adott kisebbség nyelvét.A vegyes tannyelvű iskolák-ban az igazgatónak vagy azaligazgatónak ismernie anyelvet.Ezt utóbbi előírás a Marosmegyei tanfelügyelőség ér-telmezésében legtöbb eset-ben csak az aligazgatóra vo-natkozik, holott a törvényazt is lehetővé teszi, hogy akisebbség nyelvét ismerőszemély igazgató is lehessen.A tanfelügyelőség szeptem-ber 19-én kiadott egy hatá-rozatot, abban pedig egytáblázat megszabja, hogy amegyében működő vegyes

tannyelvű iskolákban csakaz aligazgató lehet az a sze-mély, akinek tudnia kell ma-gyarul.„A Maros megyei Tanfel-ügyelőség 46-os számú ha-tározatának mellékletébentalálható, egy – a tanfelügye-lőség munkatársai által ösz-szeállított – táblázat, amely-ben meghatározták, hogy amegyében működő vegyestannyelvű iskolákban az al-igazgatónak vagy ritkábbesetben az igazgatónak kelllennie annak, aki a törvényáltal előírt magyarul beszélőszemély” – tudjuk meg aközleményből.
Nyomásgyakorlás a 
tanfelügyelőség részérőlA CEMO munkatársaitmegkereste több, jelenlegis tisztségben levő magyariskolaigazgató, akik arra pa-naszkodnak, hogy a tanfel-

ügyelőség és az iskolai szak-szervezeti vezetők folyama-tosan nyomást gyakorolnakrájuk, hogy ne pályázzanakaz igazgatói tisztségre éscsak aligazgatók legyenek.„A táblázat alapján többmint 40 Maros megyei iskolaesetén a magyarul beszélőszemély csak az aligazgatóiállásra vonatkozik, az igaz-gatói állás esetén ugyannincs megtiltva, hogy ma-gyar anyanyelvű vagy ma-gyarul beszélő személy le-gyen a pályázó, viszont atanfelügyelőség munkatár-sai vagy az intézménnyelegyüttműködő iskolai szak-szervezeti vezetők folyama-tosan nyomást gyakorolnakaz igazgatói állásra pályázniszándékozó magyar szemé-lyek irányába, és arról tájé-koztatják őket, hogy ne pá-lyázzanak az iskolavezetőitisztségre” – írja a CEMOközleményében.



Bár Európában a spárgatermesztés több évszázados múltra tekint vissza, Maros megyében
ez az élénkzöld színű, intenzív aromájú növény neve sok ember számára még idegenül cseng.
Azonban a szászrégeni Demeter Ferenc és családja megtörte a „jeget”, és elkezdte termeszteni
ezt a különleges zöldséget, amelynek íze rendkívül finom és egyedi, illetve rengeteg félekép-
pen elkészíthető és nagyon egészséges. „Az ötlet onnan jött, hogy többmint 10 évet dolgoztam Német-országban spárgaszedő mun-kásként, majd 2012-ben úgygondoltam, eljött annak az ideje,hogy belevágjak. Külföldről hoz-tam hozzávetőlegesen 3000 da-rab spárgagyökeret, amit elül-tettünk Szászrégentől 10 km-reBeresztelke és Kisfülpös között.Az első termés azonban csak2014-ben lett meg, tudniillik aspárgánál az első termés 3 évután lesz, utána pedig akár 7-8évet is teremhet” – mesélte, hogyminek a hatására vágott beleennek a nem éppen őshonosnövénynek a termesztésébe.
Az elején idegenkedtek 
az emberekElmondta, hogy a növény kez-deti értékesítése nagyon nehe-zen ment, bejárták Marosvásár-helyen az összes vendéglőt –piacozásra akkor még nem isgondoltak –, de mindenhol csakígéreteket kaptak, az emberekidegenkedtek tőle, a szakácsoknem ismerték az elkészítésimódját. Az első vendéglő, ahovásikerült „betörni”, a szovátaiDanubius Hotel volt. Aztán el-kezdték rendre járni a pia-cokat, ahol már sokan is-merték, mivel spárgaszedőmunkások voltak külföldönés nagyon meglepődtekazon, hogy itt is lehetkapni.„20 ár területen kezd-tük a termesztést, azidén pedig ültetünkmég egy fél hektárt,mivel annyi kéré-sünk volt, hogynem volt elég aspárga. Perszeamit az idén ül-tetünk, annakcsak 2 évmúlva lesztermése,de meg-

éri a sok időt, energiát és be-fektetett pénzt” – fejtette ki De-meter Ferenc.
Sok a munka veleA termesztő azt is elmesélte,hogy szezonkor – március vé-gétől júniusig – rengeteg a mun-ka, az egész család ezzel foglal-kozik, hiszen ott a szedés, a vá-logatás, az értékesítés. Megtud-tuk, hogy minden nap kell szedni,egy gyökérből több hüvely nőki, amikor pedig az első hajtáseléri a 18-20 centit, azt le kellvágni, mivel mellette bújnak atöbbiek.  Van olyan, hogy egygyökérből 20-30 hajtás is kijön,ha pedig egy nap nincs levágva,akkor elfásul. Nem szabad egynapot sem elhanyagolni, mertak- kor már nem jó. 

„Ismer-ni kell atermesztésé r d e k e stechnológi-áját, mertnem teremcsak úgy ma-gától. Előszörszalmás gabo-nával be kellvetni a földet,majd mustár-

maggal, azt vissza kell szántania földbe, ebből lesz a zöldtrágya,utána lehet a spárgát ültetni. Azidőjárással kicsit gondban vol-tunk, mert volt jégverés, aztánhirtelen felmelegedés, ami ragyátokoz, de a betegségektől mindigkell tartson az ember és fel kellkészüljön a kezelésükre. Mivela meleget nagyon szereti, amikorkánikula van, az is előfordulhat,hogy egy nap kétszer nő, tehátkétszer kell leszedni” – ismertetia termesztő a procedúrát. 
Finom és egészségesKözismert, hogy a spárga na-gyon finom és egészséges, Deme-ter Ferenc szerint a rákos daga-natok megelőzésére ajánlott, ve-setisztító hatása van és a szívnekis nagyon jót tesz. De találkozotta piacon egy nővel, aki azért vette,hogy maradjon állapotos.

Drága, de van rá keresletA termesztő szerint nemolcsó növény, de van rá ke-reslet: Marosvásárhelyen há-rom piacon értékesítik hétvé-gente, hétköznap pedig el kelllátni a szállodákat. A városbana Hotel Privoba viszünk, Kundonegy német étterembe, de elértekegészen Erzsébetvárosig. „A pi-acon kötésekben árulom frissen,szezon elején egy kiló kb. 35 lej,május elején viszont visszaesikaz ára, mivel akkor behozzák anagyáruházak is. Savanyúság-ként is értékesítettük már, amiszintén nagyon hamar elfogyott”– ecsetelte.A spárga fogyasztása frissen,salátaként, levesbe, nyárson, kö-retnek, vagy akár savanyúság-ként ajánlott. De le lehet fa-gyasztani, hirtelen leforrázva,utána berakva hideg vízbe, ami-től „megedződik”, utána pedigmehet a fagyasztóba bármeddig,hiszen nem veszti el az ízét.
Timár Tímea
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Calais is megér öt percet?!  A média ezidáig számos alkalommaltudósított a Calais környékén uralkodó,már-már tarthatatlan állapotokról.Senki előtt sem titok, hogy a migránsokáltal hosszú hónapokkal ezelőtt felállí-tott sátortábor időközben tízezres lét-számúra duzzadt, és az ott tapasztalhatólégkör enyhén szólva feszült. Olyannyira,hogy a napi rendszerességgel zajló rend-bontásokat a francia rendőrség is nehe-zen kezeli. A sokak által dzsungelneknevezett táborban a dzsungel törvényeiuralkodnak, ugyanis a Franciaországbólaz Egyesült Királyságba átjutni szándé-kozók a „nyomásgyakorlás” és az illega-litás minden formáját bevetik céljaikérdekében. Ezáltal a kamionsofőrök szá-mára szinte lehetetlenné válik, hogymunkájukat becsületesen elvégezzék,nem beszélve biztonságuk törékeny vol-táról. Az autópálya mellett százávalmegjelenő egyének valósággal rettegés-ben tartják a sofőröket, nemegyszer ki-ugorva a kamionok elé, hogy megállásrakésztessék azokat. Máskor pedig botok-kal fenyegetőznek, vagy köveket hajíta-nak a teherkocsikra. Amíg a kamionok avámvizsgálat miatt hosszú sorokbanvesztegelnek, addig a migránsok min-den eszközzel megpróbálnak bejutni ateherkocsik rakterébe, ha pedig ez nemsikerül, nemegyszer megfenyegetik a so-főröket, gyakran összetűzésbe keve-redve velük.  Ilyen körülmények közöttsejteni lehetett, hogy az eseményekegyre jobban elfajulnak, és tragikus for-dulatot is vehetnek. A múlt héten sajnos épp egy magyarvonatkozású esemény rázta meg a köz-véleményt (bár ez nem éppen Calais-ban, hanem megy másik településentörtént): Bárándy Attila kamionsofőrtbestiális módon bántalmazták. A gépko-csivezető egy parkolóban a gépkocsifül-kében aludt, és egyszer csak arra ébredt,hogy a kamion erre-arra billeg. Rögtönhátrament megnézni, mi történik, ésmegpróbálta leparancsolni a kocsiról atörvénytelenül behatolókat. A szóbanforgó egyének nekiestek a sofőrnek, éskegyetlenül bántalmazták, ütötték, ami-vel érték, fogát kiverték, eltörték az arc-csontját, komoly sérüléseket és lelkisebeket okozva. Az incidenst látván, egyfrancia sofőr értesítette a rendőrséget ésa mentőket, hogy az áldozat mielőbbkórházi ellátásban részesülhessen (afrancia hatóságok gyorsak és szolgálat-készek voltak). Bárándy Attila a tévénekadott interjúban azt nyilatkozta, hogykomoly lelki traumát is szenvedett, ésnehéz lesz visszatérnie a régi kerékvá-gásba. Ami ugye érthető... Hogyan fogjaezt feldolgozni, és családja megélhetésétbiztosítani? Ki fogja őt mindezekért kár-pótolni? Gondolom, a választ erre önök is tud-ják. És most jön a hab a tortán: a hatósá-gok Calais-nál már építik a falat, hogy amigránsok ne tudják könnyen megköze-líteni az autópályát. Arról viszont egyszó sem esik, hogy mi lesz a Dzsungellel.Bár az is meglehet, hogy nem értem amagasabb összefüggéseket...
Demeter Attila

„A királyok zöldsége, a zöldségek királya”Spárgatermesztés mesterfokon  

Magán- és jogi személyek figyelmébe
A Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatal em-
lékezteti  az adófizetőket
(jogi- és magánszemé-
lyek), hogy a helyi adók
és illetékek törlesztésé-
nek ez évi második ha-
tárideje szeptember 30-
a.Eddig az időpontig ki kell

fizetni az évi adó (épület-, terület-, járműadó, pla-kátolási illeték és a téli-őszi takarítás díja) máso-dik felét.Felkérjük önöket, hogyidejében fizessék ki azadókat, hogy ne kelljenkésedelmi kamatot felszá-molni.

A helyi adókat és illeté-keket készpénzzel a Ma-rosvásárhelyi Polgármes-teri Hivatal adó- és ille-tékosztályán és a Tudornegyed-beli irodában lehetkifizetni, magánszemélyekpedig a ghiseul.ro segít-ségével elektromos átuta-lásst is igénybe vehetik. Szövérfi Vasile jogász, 
a gazdasági osztály 

aligazgatója
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36 „táncos” év után visszavonul Füzesi Albert
Füzesi Albert 1966-ban született Szászrégenben,
majd a családjával Erdőcsinádra költöztek. Innen
Nagybányára kerültek, ahol az édesapa munkát talált.
Füzesi Albert itt kezdte az iskolát, és találkozott elő-
ször a Maros Művészegyüttessel egy turnéjuk során.
Ez az alkalom meghatározó volt életében, hiszen már
ekkor érezte, hogy nagyon közel áll hozzá az, amit az
együttes képvisel. 1977-ben visszaköltöztek Erdőcsi-
nádra, és akkortól már gyakrabban találkozott a mű-
vészegyüttes előadásaival. Az általános iskola
elvégzése után a Marosvásárhelyi Gazdasági Líce-
umba került, ahol, amint mondja, „a mélyvízbe esett”,
mert Lőrincz Lajos mester keze alatt tanulhatta tán-
cot. Füzesi később kőműves szakiskolát végzett, és
ebben a szakmában helyezkedett el. A Maros Művész-
együttes mai művészeti vezetőjét életpályája további
alakulásáról, a népdal és néptánc értéknövekedésé-
ről, értékvesztéséről és a művészegyüttes 60. szüle-
tésnapjára készülő programról kérdeztük. 

– Hogyan került az együt -
teshez?– Lőrincz Lajos, aki a Szak-szervezetek Házánál is ko-reográfus volt meghívott atanfolyamára, ahova a mun-kám mellett szívesen jártam.Igazából itt ismertem meg,hogy mi az igazi színpadifellépés, és már 1986-banszerettem volna a Maros Mű-vészegyüttes tagja lenni. Saj-nos akkor nem lehetett, mi-vel nem volt érettségim, ésa magasságom sem voltmegfelelő. 1990-ig kőmű-vesként dolgoztam, amikormegnyíltak a kapuk, többennyugdíjba mentek az együt-testől, és meghirdették amegüresedett helyeket. Lajibácsi üzent nekem is, hogyjöjjek el és próbálkozzam.Ekkor sikerrel jártam, ésazóta megszakítás nélkültagja vagyok az együttesnek. 
„Voltam táncos, rakodó-
munkás, igazgató, ügyelő,
szervező, díszletkészítő és
mindenes”

– Foglalja össze, kérem az
utóbbi 26 évet röviden.– Lőrincz Laji bácsi 1993-ban elment nyugdíjba, köz-ben az egész gárda lecseré-lődött, mondhatni magunkramaradtunk. Engem 1994-ben neveztek ki tánckarve-zetőnek. Vendégkoreográ-fusokkal dolgoztunk, deéreztük, hogy ez nem az iga-zi. Ezért a megyei tanácsnálkértük, hogy állítsák visszaa koreográfusi állást azegyüttesnél, ami sikerült is,és nyugdíjazásáig Jánosi Jó-zsef töltötte be ezt a hivatást.Ebben az időben azonbanmár nyílt a világ előttünk,és teljes műsorokban kezd-tünk el gondolkodni, nem-csak koreográfiákban. 1998-

ban Varga János és KönczeiÁrpád kétrészes műsort ké-szített Sodrásban címmel,amely az első komolyabbtáncszínházi produkciónakszámított. Felkerestük azo-kat a helyeket, ahol még szé-pen táncoltak az emberek,és abból készültek a kore-ográfiák. Ezt követően KönczeiÁrpád vállalta az együttesművészeti vezetői szerepét.Vele készült el aztán – SáraFerenc segítségével – az Egymásvilág kapujában címűkétrészes műsorunk. Aztán2000-ben elkészült a Kalo-taszeg, majd a 2003-2004-es évadban a Fehérlófia címűgyermekműsorunk. 2004-ben Könczei elment azegyüttestől és vendégkore-ográfusnak hívtuk meg VargaJánost, aki ekkor már egészestét betöltő műsort készítettszámunkra A víz szalad, akő marad címmel. Aztán2007-ben egy karácsonyi ésfarsangi ünnepköröket ösz-szeölelő műsort készítettünkÉdes kicsi Jézusunk címmel.2010-ben készült el a Mátyáskirály álruhái gyermekmű-sorunk, amely nagy sikernekörvendett Erdélyben és Ma-gyarországon egyaránt.2010-től én töltöm be a mű-vészeti vezetői hivatást azegyüttesnél. Ez év október10-én leszek nyugdíjjogosultés vissza is szeretnék vo-nulni. Szép volt, 36 évemvan a pályán, amiből 26 évethivatásos táncosként dol-goztam. Eközben voltam tán-cos, rakodómunkás, igazgató,ügyelő, szervező, díszletké-szítő és mindenes. 2000-ben kaptam Kacsó András-díjat az EMKE-től az ifjúsá-gért végzett munkám elis-meréseként. 2012-ben pedigmegkaptam a HarangozóGyula-díjat Magyarországról,

az Emberi Erőforrások Mi-nisztériumától.
– Apropó, mi van az ifjú-

sággal? Van-e utánpótlás?– 1995-ben indítottam út-jára a Maros Művészegyüttesutánpótláscsapatát, a Nap-sugarat, amely mai napigműködik. Az ifiegyüttes be-tölti feladatát, több mint90%-át adja az együttesnek.
„Ma egy kilencedikes fiatal
már kiöregedettnek szá-
mít”

– Hogyan látja a mai er-
délyi magyar társadalomban
a népzene, néptánc érték-
vesztésben vagy értéknöve-
kedésben van?– A 90-es évek elején rög-tön elindult egy mentsükmeg a néptáncot, népzenétmozgalom, amelynek egyikrésze éppen a Gyöngykoszo-rú rendezvénysorozat lett,amelyet Szabó György ésSzabó Éva indítottak útjára.Ezt először Nyárádszeredá-ban, majd Erdőcsinádon ren-dezték meg, ahol már én isrészt vállaltam a szervezés-ben. Ez azóta is működik.Volt ennek egy kezdeti len-dülete, minden településtánccsoportot akart magá-nak. Az első 4-5 évben több-nyire a hagyományőrző cso-portok jöttek el, de ahogyaz idős generáció halt ki,

nem volt utánpótlás. Többhelyről megkerestek, az ak-kori kollégáink elkezdtek ki-járogatni vidékre tanítani.Ettől kezdve a színpadi tán-colás népszerűsége 50-60%-kal megugrott. Ez a fejlődéskörülbelül 2012-ig tartott,amikor mintha egy csapotzártak volna el lassan. 
– Miért történhetett ez?– Ma sem értem az igaziokát. Az első nagy kezdetilendületnek vége lett, én úgyérzem, hogy lankadt a tenniakarás a táncosok, fenntar-tók, táncoktatók és a zené-szek részéről egyaránt. Is-merem az oktatók álláspont-ját, sokat beszélgettünk er-ről. Sajnos egyre nehezebbpénzt szerezni, és kezdenekbelefáradni a csoportvezetőka folyamatos koldulásba. Má-sik gond, hogy csökken a„korhatár”. Amikor kezdtük,93-ban az 50-70 éves kor-osztályok is képviseltettékmagukat a Gyöngykoszorútalálkozókon. Most ott tar-tunk, hogy egy kilencedikesfiatal már kiöregedettnekszámít. Az a jövőbeni ter-vünk, hogy az erdőcsináditalálkozónak új lendületetadjunk. Szeretnénk érde-keltté tenni a csoportokatazáltal, hogy felkérünk egyszakmai bizottságot arra,hogy a végén kiértékelőttartson, építő jellegű kritikát

fogalmazzon meg.  Eljutottaz amatőr mozgalom egy ní-vós szintre, amelyben Marosmegye elsők közt van Er-délyben mind csoportok szá-mát, mind a táncosok tehet-ségét tekintve. Viszont a Fel-szállott a pávához viszonyít-va nem vagyunk elegek.
– A Maros Művészegyüttes

60 éve létezik. Hogyan ké-
szülnek ennek megünneplé-
sére?– Egyhetes eseménysoro-zat lesz a román tagozattalközösen, akikkel 1990 ótaegyütt dolgozunk. Október3-án azok az amatőr együt-tesek lépnek a színpadra,akiket a Maros Művészegyüt-tes táncosai tanítanak. Ked-den ugyanez történik románrészről. Szerdán Novák Fe-renc beszélget az együttes1990 előtti tagjaival, majdaz 1990 után alkalmazott,de már nyugdíjazott tánco-sok lépnek színpadra ésszimbolikusan átadják he-lyüket a fiatal generációnak.Csütörtökön valami ehhezhasonló lesz a román kol-legáknál is, majd péntekenkövetkezik az új bemutatónk,a Most múlik című táncszín-ház. Szombaton a román ta-gozat bemutatója lesz. Va-sárnap közös előadást, gá-laműsort tartunk a Kultúr-palotában.  

Nemes Gyula

– Beszélgetés a 60 évet ünneplő Maros Művészegyüttes művészeti vezetőjével –  



Ahol a Maros 
megcsendesedikAbafája tehát Szászrégentelepüléssel összenőve, en-nek déli részén található.Amint azt már röviden em-lítettük, neve az Aba nem-zetség valamelyik tagjáravezethető vissza.A település a Maros folyójobb partján, a hegy- és adombvidék találkozásamentén alakult ki. Érzékletesen utal erre azújkeletű román helységnév– azaz csendes lassú víz –jelezve, hogy a Maros ezena részen, kiérve a hegyekközül már megcsendesedik.Itt ér véget a Felső-Maros,és kezdődik a Maros tere.
Az abafáji birtok idővel
az egyházi tulajdonból a
világiba kerül átSzászrégen és környékeközépkori birtokosa a ko-lozsmonostori bencés apát-ság volt, ám az abafáji birtokidővel az egyházi tulajdon-ból világiba került át. Dr. Fekete Albert, Az er-délyi kertművészet – Marosmenti kastélykertek címűmunkájából derül ki, hogy

a bencés telephely létezé-sére utalhat a községtől dél-nyugatra eső vajdaszenti-ványi határ közelében fekvőhatárrész elnevezése, vala-mint az itt található forrásneve is, a Páter kútja. Páter néven szerepel afent említett határrész a hi-vatalos iratokban, valaminta telekkönyvi bejegyzések-ben is. Kiemelten fontos tudnimég azt is, hogy a telepü-lésnek 1578-ban Tompa Mi-hály, majd 1584-ben AbafájiGyulai Pál a birtokosa. A XVII. században már aHuszár család tulajdonábakerült. 
A kastély építési idejét
nem említi írott emlék.
A kőtábla származási
helye is ismeretlenA középkori katolikustemplommal szemben, azút jobb oldalán terült el aHuszár család uradalmi bel-sősége, vagyis a kastély, agazdasági épületekkel. Atemplom melletti benedek-rendi kolostor az évszáza-dok során romossá vált. A szóban forgó báró csa-lád kastélyának a XIX. szá-

zadból származó késői ba-rokk épülete az átmenetiklasszicizáló stílus képétmutatja, de írott emlék azépítési idejét nem említi.A főépület halljában egykőtáblába vésett szöveg az1590-es évszámot örökítet-te meg.A kőtábla származási he-lye ismeretlen, és a kastélyépítési idejére nem vonat-koztatható; azonban felté-telezhető, hogy a kőtáblaaz imént említett kolostor-ból származik. A Huszár család nevét –mint adományozóét – örö-kítette meg. Az azonban is-meretes, hogy a Brenridaicsalád a XVI. századra ve-zethető vissza.
A kazettás famennyezetű
terem kiképzése a kastély
egykori gazdagságát tük-
röziAz egyetemes főépülethomlokzatán a háromszögűoromfal és homlokzatainakkevés dísze a klasszicizmus-ra vall. A homlokzat tengelyébena főbejárat elé emelt kocsi-felhajtó és emeleti erkély-terasz barokkos, miképpen

a földszinti helyiségekcsehsüveg boltozatai is. A nagyméretű hall négypillérén és falain nyugvóboltozati rendszer az átme-neti időre utalnak. A kazettás famennyezetűterem kiképzése, a falbur-kolatok és az ajtók aszta-losmunkája a kastély egy-kori gazdagságát és fényű-zését tükrözi.
Sajnos az árkádíves 
nyílásokat befalaztákKeresztes Gyula, a Marosmegyei kastélyok és udvar-házak című könyvében teszemlítést arról, hogy az egye-temes melléképület orom-falán lévő felirat:„ANNO MDCCXX”, éshomlokzatainak kiképzéseis barokkos. Sajnos a föld-szinti árkádíves nyílásaitbefalazták, illetve ablakokathelyeztek be a szabad nyí-lásokba. A mintegy négyszáz négy-zetméter alapterületű lóis-tálló keresztboltozatosmennyezeteit élszedett pil-lérekre falazták. Homlok-zatainak kialakítása és tört-síkú tetőszerkezete szép ba-rokk kiképzésű. 1944. után

padlását beépítették és át-alakították manzárdeme-letté, hálószobák részére. 
Gyulai Pál legkedvesebb
birtoka az abafáji voltAbafáji Gyulai Pál (1550körül – 1592) erdélyi al-kancellár, fejedelmi titkár,majd tanácsos, nagy mű-veltségű humanista, Pádu-ában és Bolognában végezteegyetemi tanulmányait.Szintén a fent már emlí-tett Fekete Albert közlésébőlderül ki az is, hogy 1576-ban, amikor Báthori elnyer-te a lengyel királyi koronátés Erdélyből Lengyelország-ba távozott, már magávalvitte a tanult Gyulait is, akiaddigra ügyességével és is-mereteivel nélkülözhetet-lenné tette magát a királyiudvarnál. Gyulai Pál első és legked-vesebb birtoka, valamintkésőbbi tartózkodási helye,az abafáji birtok volt, melyet1584-ben kapott BáthoriIstvántól.1591-ben Báthori Zsig-mond Gyulainak és örökö-seinek adta a görgényi ura-dalomhoz tartozó Mocsárnevű erdőség – mely a kö-
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Abafája Szászrégentől hat kilométerre délre, a Maros
jobb partján fekszik. Neve az ómagyar Aba személy-
név és az „erdő” jelentésű fa összetétele. Mai román
neve hivatalos névadás eredménye (apă lină, azaz
„lassú víz”). A települést 1332-ben említik először
Abafaya néven. Eredetileg valószínűleg a Beng határ-
részben feküdt, és egy török kori pusztítás után tele-
pült át mai helyére. A XV. században összeolvadt a
kolozsmonostori apátság által telepített Apáti falu-
val. 1595-ben a dunántúli származású brenhidai Hu-
szár Péter pápai főkapitány kapta adományba
Báthory Zsigmond fejedelemtől, attól kezdve a bren-
ridai, majd brenridai és kövesdi báró Huszár család
birtoka volt. 

A Huszár-kastély
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Galériák Fehér Éjszakája Marosvásárhelyen is
Szeptember 30-án első alkalommal kerül megren-
dezésre a Galériák Fehér Éjszakája elnevezésű ren-
dezvénysorozat.Az országos rendezvény marosvásárhelyi szervezője,a K'ARTE Egyesület más szervezetekkel és kiállítóte-rekkel társul a projekt lebonyolításában, amelyek kö-vetkezetesen vizuális művészeti megnyilvánulásoknakadnak teret: így a B5 Stúdió, a K'ARTE egyesület, az UAPKiállítóterem, a Black Framed Glass Cube Gallery(Luxor Galéria) és a Bernády Ház (Bernády GyörgyKözművelődési Alapítvány). Kiállítók, projektek:Codruța Cernea, Minitremu Art Camp, Maros MegyeiÉpítészeti Kiállítás - 2016, Simon Endre és Simon Zsolt,Szabó Zoltán Judóka és családjának közös tárlata, BobJózsef; továbbá a Bolyai tér 5. szám alatt számos mű-vész megnyitja műtermét az érdeklődők előtt: Căli-nescu Lucia, Șulea Ioan, Maria Gliga, Fekete Zsolt,Csatlos Levente, Mircea Moldovan, Nagy Dalma, ȘerbanMariana. Emellett a Középkori Várban kis bástyájábanMaria Bucur és Gyarmathy János alkotásai kerülnekközszemlére.A Galériák Fehér Éjszakája rendezvénysorozatot2007-ben indította el az Ephemair Egyesület. Az idei év-forduló alkalmából Arad, Nagybánya, Brassó, Kolozsvár,Iași, Craiova, Nagyszeben, Marosvásárhely és Temesvárhelyi kulturális szervezeteivel együttműködésben szá-mos galéria és kiállítótér, alternatív művészeti közeg,kreatív központ és műterem csatlakozik a rendezvény-hez. Az eredmény a kortárs művészet és a helyi szcénáktereinek és irányzatainak feltérképezése.A rendezvényhez újonnan csatlakozó város kulturálisprofilját bemutatva, a bukaresti rendezvény egyik kie-melt kiállítása a No Man’s Land lesz, a Nemzeti Kultu-rális Alap (AFCN) és a Kulturális Minisztériumszervezésében. A központi Rezidența Scena9-ban ren-dezett kiállítás az adott 9 város meghívott kurátorainakés művészeinek projektjeit mutatja be.A Marosvásárhelyt képviselő Couleur Locale 3 kiállí-tás kurátorai, Bartha József és Laura Borotea a régióbanalkotó kiemelkedő művészek alkotásaiból válogattak:Adorjáni Márta, Miklósi Dénes (Kolozsvár), KispálÁgnes Evelin, Kispál Attila, Wanek Ferenc (Sepsiszent-györgy), Bartha József, Larisa David, Fekete Zsolt, Mo-notremu, Cristi Pogacean (Marosvásárhely). (K)

vetkező században I. Rá-kóczi György kedvenc va-dászterülete volt – erdőlési,építőanyag-vágási, makkol-tatási jogát is. A rendelkezésünkre bo-csátott dokumentációkbóltudjuk meg, hogy a hírestörökverő brenhidai HuszárPéter (1535-1603) várpa-lotai, veszprémi kapitány,pápai főkapitány, lugosi bán1595-ben Báthori Zsigmonderdélyi fejedelem szolgála-tában állt, és ekkor kaptameg az abafáji uradalmat.1607-ben már Huszár Ist-ván birtoka, akinek leszár-mazottjai hosszú ideig a te-lepülés birtokosai is voltak. 
Mikes Kelemen 
hazajáró lelkeA régi nevezetes abafájitörténelmi család tagja Hu-

szár Mátyás, I. RákócziGyörgy (1603-1648) főasz-talnoka és főlovasmestere,majd Küküllő és Torda vár-megye főispánja, udvarhely-széki főkapitány. Huszár Mátyásnakleánya, Borbála TormaGyörgy, majd hídvégi NemesJános felesége lett. Első há-zasságukból született TormaÉva nevű leánya, aki ZágoniMikes Pál, majd Boér Ferencfelesége volt. Mikes Pállal való házas-ságából született fia, MikesKelemen (1690-1761), aRákóczi-emigráció híreskrónikása, a magyar próza-irodalom nagy alakja, akigyermekéveit Abafáján töl-tötte.Lehet, hogy Mikes Kele-men hazajáró lelke éppena gyermekkori abafájai em-lékek hatására álmodik egy

víz mellett fekvő kertről.Vagyis: „…a kert két részben va-gyon, egyik része a ház felőlmind virágokkal vagyon be-ültetve, másik része min-denféle kerti veteménnyel…, közepén penig nagy lugas,melyet szőlőlevelek béfed-tek, s olyan volt valamintegy levélből való palota; demég a szőlőfáknak, melyek-ből állott a szép lugas, másatalán nincs Erdélyben…”.Kiemelten fontos megje-gyezni még azt is, hogy azabafáji kastélyhoz és tulaj-donosához, a báró Huszárcsaládhoz kötődik nevesköltőnk, Dsida Jenő (1907-1938), aki 1928 októberétőlkét évig Huszár László gyer-mekeinek volt a nevelőjeAbafáján. Az Abafáján eltöltött idő-nek állított emléket a költő

Régeniszász című versében.
Ami még ide tartozik…Abafájának már a XIX.században sok cigány lakójavolt, az 1970-es árvíz utánpedig a hivatalos szervekhallgatólagosan gettónakjelölték ki, és huszonöt csa-láddal létrehozták a Mama-ia-telepet. Ez a trend 1990 után foly-tatódott, amikor kilakoltat-ták és Abafájára telepítettéka szászrégeni vasútállomáskörnyékén élő romákat.2006 szeptemberébennemzetközi visszhangot vál-tott ki, amikor a szászrégeni

rendőrök gumi- és éles lö-vedékekkel támadták mega faluban élő cigányokat.
(folytatás a következő

lapszámunkban)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért
külön köszönet dr. Fekete Al-
bertnek, Keresztes Géza mű-
építész-műemlékvédelmi
szakmérnöknek, továbbá a
régi és a mai képekért Dem-
ján László műemlékvédő épí-
tésznek.
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Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 07.00–20:00
Marosvásárhely, Mihai Viteazul utca 42. szám
Tel.: 0265.269.172, 0265.266.249                                                   
Mobilszám: 0730-619-401
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Laborvizsgálatok:
Aurel Filimon utca 15.
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• Fizioterápia és gyógytorna
• Kardiológia

• Bőrgyógyászat
• Nőgyógyászat
• Hematológia
• Munkaorvos

• Füll-orr-gégészet
• Ortopédia
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• Tüdőgyógyászat
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• Belgyógyászat-Ultrahang
• Ideggyógyászat

• Szemészet
• Sebészet

„Október 2-án az emberség a tét” a címe ama cikknek, amelyet a Transindex
közölt múlt pénteken; valójában a „Ne népszavazz!” Facebook-kampány kezde-
ményezőinek felhívásáról vagyon szó, melyet, a portál állítása szerint az
„aktivisták” juttattak el a szerkesztőségbe. A kvótanépszavazás erdélyi bojkot-
tálására buzdító eksön „néhány magánember erőfeszítése, de nem magánügye.
(…) Nincs mögöttünk párt vagy csoportérdek, csak magunkat képviseljük, és
azt, hogy nem hallgathatunk tovább. Nincsenek erőforrásaink, nem támaszkod-
hatunk csak a saját hangunkra, kreativitásunkra, ezért mindenkinek a segítségére
számítunk! Időnk kevés, ezért nem oktatni és kioktatni akarunk, hanem hangot
adni arról, a népszavazás rossz és felesleges, a bevándorlók a háborúból mene-
külnek és nem terroristák”. Annyira magánemberek, hogy még azt se lehet
tudni, kik ők, ugyanis nem firkantják alá a kiáltványt. anya és gyermek, hát egyfrászt! Szomorú migráns-gyerekek fotóival spékelikmeg az összemosásoktól ésigaztalanságoktól hemzsegőközleményt; „Aki terroris-tának állítja be őket (azanyákat és gyermekeket –szerk. megj.), az tudatosanmanipulál” – fogalmaznak,holott ekkora marhaságotnyilván soha senki nemmondott, hogy az óvodás-korú migránsgyerekek ter-roristák lennének. Amúgya fészbukos „Ne népsza-vazz!” libkampány nem egyki mondott sikersztori: egyhét alatt csupán háromszá-zan „érdeklődtek” iránta, il-letve kábé másfél ezren osz-tották meg, túlnyomó több-ségben magyarországi elv-társak.Bizonyára köztudott,hogy a Transindex korábbanKelemen Hunor tulajdonavolt, a mostani tulajdonosapedig az a Kelemen AttilaÁrmin, aki pár éve MarkóBéláról írt ajnárkönyvet. Ar-ról a Markóról, aki a na-pokban szintén megszólaltkvótanépszavazás-ügyben,mondván, hogy az nem azerdélyi magyarok ügye, ésegyben, átvéve a balliberálissakálvokál rágalom-mant-ráját, migránsellenesnek ti-tulálva a magyar kormányt.„Nem helyes olyasmiről sza-vazni, aminek aztán nemérzi a következményét a sa-ját bőrén valaki” – egészpontosan ezt találta mon-dani. Miközben Móricka istudja, hogy a kvótanépsza-vazás kimenetele nemcsakMagyarország, hanem egészEurópa, így az erdélyi ma-gyarok sorsára is kihatássallehet. Nem kicsit, nagyon.

„Ott szavazz, 
ahol élsz, ahol 
dolgozol, ahol adózol!”Újabban ezt vágják a po-fánkba lépten-nyomon az„anyaországi” magyarok (le-het ezt is idézőjelbe kénetenni, legalábbis azok ese-tében, akik nem állnak meg

itt – 444-es, hvg-s, indexes(bér)kommentelők és tár-saik –, hanem büdösromá-noznak, bocskorosoznak,bozgoroznak(!) meg hason-ló kedves főnevekkel és jel-zőkkel illetnek bennünket,erdélyi magyarokat). Ka-pásból legalább húsz ellen-érvet lehetne felhozni azidézett helyreutasítás ellen,de helyszűke miatt be kellérnünk eggyel: Kedves magyarországinemzettársam! Hidd el(vagy, ha nem hiszed el, ak-kor nézz utána), hogy amastátusz, hogy te ma a Tör-ténelem által durván kipo-tyolt rántotthús, azaz a maiMagyarország területénélsz, és nem az első világ-háború után lefarigcsált ré-szek egyikén, az nem a teérdemed, nem is a szüleidé,nem is a nagyszüleidé, ha-nem csupáncsak a vak vé-letlen műve. Ha anno a tri-anoni térképrajzoló eltüsz-szentette volna magát vo-nalhúzás közben, akkormost te is, aki jelenleg Sze-gedről, Debrecenből, Sáto-raljaújhelyről, Sopronbólvagy Bácsalmásról osztodnekünk az észt és a sérté-seket, ugyanúgy „határontúli” magyar lennél, mint atemesvári, a kassai, a sza-badkai vagy épp a maros-vásárhelyi. Úgy bizony!Ugyanakkor, ha nagyonáltalánosan, „magyartala-nítva” tekintjük a kérdést,akkor kijelenthető: bármelyország bármely állampol-gárának igenis beleszólásavan bármibe, ami az illetőországgal kapcsolatos, bár-hol is éljen. Mert az állam-polgárságot nem lottón szo-

kás nyerni, hanem azt azállampolgár, így vagy úgy,de kiérdemelte, ami általazt a jogot is megkapta,hogy a neki állampolgársá-got adományozó országügyeibe „belekotnyelesked-jen”. 
Kutya farkán vitézkötésA kvótanépszavazás apro-póján Csíkszeredában is pla-kátokat ragasztottak ki amagyarországi Magyar Két-farkú Kutya Párt aktivistáimúlt héten, egyet a csíksze-redai magyar főkonzulátuselőtti Gloria Victis (1956-os) emlékműre; a plakátonmindössze ennyi olvasható:„Tudta? Szíriában háborúvan.”. De nemcsak Csíkbantrollkodtak a viccebek: Szat-márnémetiben az EMNPnépszavazásos plakátjáranyalták rá a sajátjukat –amitől, a Transindex cikkí-rója, Kertész Melinda szerint„egy kicsit visszaállt helyérea földgolyó elbillent tenge-lye” –, továbbá Gyergyó-szentmiklóson és a közelifalvakban, Kézdivásárhe-lyen, Baróton, Nagyváradon,Kolozsváron, Nagykároly-ban és Marosvásárhelyenis tucatnyi „vicces” plakátotpattintottak ki kétfarkúék.Tehát mi, erdélyi magya-rok ne ugassunk bele a ma-gyarországi kvóta -népszavazásba, de a ma-gyarországi viccpárt erdélyizavarkeltése örvendetes éskívánatos. Éljenek a transindexes kettős mérceés a dupla kutyafarok hí-vei!

Molnár Tibor

Kvótanépszavazás – mi is a tét?

„Úgy döntöttünk, nemfogjuk ölbe tett kézzel nézniés hallgatni azt a gyalázatot,ami Magyarországról ömlikfelénk” – írják továbbá azönaktivizált buzgómócsin-gok, de megtudjuk azt is,hogy „a menekültek nagyrésze anya és gyermek”. Amimár nem is csúsztatás, ha-nem egyenesen szemensze-dett, pofátlan hazugság. A

tavaly nyári migráns-raj-záskor még akadt köztükelvétve egy-egy kiskorú ésnőnemű is, de mióta bedu-gult a balkáni szárazföldiútvonal, az olaszok által atengerből kipecázottak99,5%-a férfi, ráadásul fia-tal, katonaviselt férfi. Elégmegnézni egy mentési vi-deót, a Youtube-on rengetegvan. Még hogy nagy részük
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Mivel „médiadiktatúránk-ban” öt országos politikainapilapból három ellenzéki,a fenti állítás tesztelésérekérem elsétálni a legköze-lebbi újságosstandhoz és egypillantást vetni a keddi lapokcímlapsztorijaira és a belsőkínálatára.Az írások jelentős része akormányzati korrupciórólfog szólni.Most pedig vessünk egypillantást a Soros-féle Trans-parency International nevűszervezet korrupciós ország-listájára, amely azt mutatja,az adott országban megkér-dezettek szerint mekkora azállami-közigazgatási szek-torban a korrupció.A tavalyi korrupciós listaötvenedik helyezettje holt-versenyben Magyarország,Horvátország és Szlovákia.Vajon mely uniós tagorszá-gok következnek utánunk?Görögország Romániávalkaröltve az ötvennyolcadik.Olaszország a hatvanegye-dik. Bulgária a hatvankilen-cedik.Mivel nem tudok szlová-kul, bolgárul vagy románul,megnéztem, hétfőn kora reg-gel milyen cikkek találhatóka korrupcióról a főbb olaszlapok internetes portálján,illetőleg a görög Ekathime-rini angol nyelvű napilapjá-nak portálján.Kezdjük az utóbbival.Az Ekathimerini fő szto-rijának címe: A híreszteléseknövelik a feszültséget a me-nekülttáborokban. Alattarögtön a szerkesztőség „ked-venc választása” találhatóezzel a címmel: Az Égei-ten-ger térségének külön véde-lemre van szüksége, figyel-meztet a szigetvilág hidro-biológusa.A harmadik cikk arrólszól, hogy az oktatási mi-niszterhelyettes az egyházzal(azaz a görög ortodox egy-házzal) kialakult feszültségbefejezésére szólít fel. (Hogyaz egyház és az állam kü-lönválasztását a demokráciaalapvető jellemzőjének te-kintő liberálisaink mikéntreagálnának egy hasonlóhelyzetre nálunk, azt tudjuk.)A negyedik cikk arról szól,hogy Kosz szigetéről 2017egészében nem lehet majdrepülni európai országokba.

Az ötödik azt tárgyalja, hogymennyire kifizetődő volt atársadalombiztosítási adós-ságbehajtó központ egyénibankszámla-elkobzási tevé-kenysége. (Aranyosan libe-rális ez is, ugye?) Nem foly-tatom.Korrupció egy darab se.Most pedig nézzük a ve-zető olasz lapokat.A milánói Corriere dellaSera vezető anyaga, hogy asvájci Ticino kantonban azottani „szélsőjobboldali”Svájci Néppárt kezdeménye-zésére népszavazást tartot-tak, amelynek eredménye-ként a derék svájciak a helyimunkaerő érdekeit helyez-ték a bevándorló munkaerőérdekei fölé, és még a határmásik oldaláról érkező olaszmunkaerő ticinói alkalma-zását is korlátozni fogják.A második cikk arról, hogyRóma nemrégiben megvá-lasztott, fiatal polgármes-ternőjét, a „populista” 5 Csil-lag Mozgalom Virginia Rag-giját rocksztárként fogadtáka szicíliai Palermóban, aholRaggi és Beppe Grillo, a moz-galom ismét a politika sű-rűjébe lendült vezetője a le-pusztult város őket imádótömege előtt üzent jó néhány„kedves” dolgot Matteo Renziszocialista miniszterelnök-nek.A feltett, iszonyatos meny-nyiségű cikk között egyetlenírás sincs a korrupcióról.Vajon miért?Ugyanez a helyzet a rómaiLa Repubblicával. Miért?Dettó a torinói La Stampa.Miért?Végül azzal a bizalommalfordultam az Il Sole24 Oreinternetes portáljához, hogyegy gazdasági-üzleti lapbancsak hemzsegni fognak an-nak az Olaszországnak azaktuális korrupciós ügyeirőlszóró írások, amely tizenegyhellyel marad le mögöttünk.A portál vezető híre ahosszabb időn át munka-nélküli és abból az állapotbólnyugdíjba mentekről, vala-mint a fogyatékossággalnyugdíjba menőkről szól.Ezt követi Raggi látogatásaPalermeróban, a ticinói nép-szavazás, majd a milánói éslombardiai gyártó vállalatokdicsérete. Korrupciós ügy?A maffia, a Camorra, a Cosa

Nostra, a Ndrangheta hazá-jában, ahol köztudomásúanföldrengésálló házakat épí-tenek az e célra fordíthatópénzből? Ugyan már!A kérdés joggal merül fel,vajon még a Soros-féle kor-rupciómérő entitás szerintis a Magyarországnál kor-ruptabbnak besorolt orszá-gok sajtója miért hallgatnagy rendszerességgel a kor-rupcióról, mint a sír?Az egyik magyarázat nyil-ván az, hogy az embereketa korrupció napi felböfög-tetése nagyjából annyira ér-dekli, mint amennyire az át-lag magyar újságolvasót hoz-za lázba a kétezer-négyszá-zadik cikk a fideszes Hotyi(vagy Matyi?) Voldemortról,amely név – mármint a Vol-demort is – nekem, hírre-metének, annyira volt isme-rős, mint a dél-szudániaknaka Pick szalámi. És, megval-lom, inkább viselnék el húszbotütést a korrupciómentes,illiberális szingapúri demok-ráciában büntetésként, mint-hogy három, bő lére eresztettcikket olvassak a Voldemort-saga kétszázötvenhetedikfejezetéből. Mert az előbbilegalább nem unalmas. De a nálunk korruptabbdemokráciák szabad sajtójahallgatásának az imént elő-adott felmentése ugyanak-kor annyiban sántít, hogyazért a korrupciós ügyeketdokumentálni illene.Hogy ez kevés alkalommaltörténik meg, élhetünk agyanúperrel: a nyugati sajtóa korrupt hatalmi elit kezé-ben van és így a neve: hall-gass, vagy mehetsz munka-nélküliként fasiszta levegőtszívni Magyarországra…Ellentétben a mi sajtónk-kal, amely a pszichiáteri ke-zelés alatt álló, kényszeresmegszállottaknál is több al-kalommal ír hosszú hóna-pokig egy és ugyanazon kor-rupciós téma nemegyszerhipotetikus változatairól,messze túlmenve a legtü-relmesebb újságolvasó ér-deklődési spektrumán.De ugyanez a helyzet azamerikai sajtóval. Arról azEgyesült Államokról van szó,amelyről a milliárdos DonaldTrump republikánus elnök-jelölt szeptember 14-én ki-jelentette: a vele szemben

Korrupt Európai Unió Jobbágyvágy

Október másodikához közeledve nagyon felpör-gött a butaságipar. A hazaárulás-biznisz már régótavirágzik, de itt a butaságon van a hangsúly.„Ne menj el szavazni! Szavazz igennel”.És ezt nemcsak a Kétfarkú Kutya Párt (tudta, hogya Kétfarkú Kutya Pártnak régen az volt a neve, hogySZDSZ?) szajkózza, és nemcsak Gyurcsány Ferenc.Gyurcsány már plakáton hirdeti, hogy „Maradj ott-hon, maradj Európában”. Tehát őszerinte akkormarad Európa az, ami, ha idetuszkolnak hatalmasszámú nem európait. Logikus.Különféle netes fórumokból másoltam pár sort.„Hatalmas a propaganda, beindultak a párthuszá-rok, sulykolják a nép fejébe, hogy menjen nemmelszavazni...” „Beindult a gépezet a NEM mellett ésolyanok is hirdetik ezt, akik nyíltan a nyilvánosságelőtt nem a Fideszhez tartoznak. De jó egy ilyen nép-szavazás, ahol lehullanak az álarcok és a nemzeti lo-bogóba a Szent Korona mögé bújó nagy magyarharcosokról kiderül, hogy a Fidesz pártkatonái...tiszta égés, hogy hány ember eladta a hátsóját, hogygazdagabban hajlítgassa a megcsömörlött kiábrán-dult, megvezetett nép gondolatvilágát, akaratát a ha-talom megerősítése céljából nemzeti eszmékethirdetve.” Stb... stb...Van egy réteg Magyarországon, aki szavazni nemakar, mindenféle babonákban hisz. Jézus magyar volt,a mesterséges rossz, a természetes jó, homeopátia, alúgosítás mindent megold, a védőoltás méreg,chemtrail stb., és egy vágya van, valakit, aki kalodábavan zárva, megdobálhasson.Az ilyen voltaképp maga dobja el szavazati jogát.Maga dobja kukába a lehetőséget, hogy olvasson, tá-jékozódjon, utánanézzen dolgoknak. Hiteles forráso-kat az ilyen nem keres, ellenben bárki általlétrehozható blogoldalak és Youtube-csatornák mon-datait készpénznek veszi. Ez az embertípus gyakor-latilag fennhangon hirdeti, hogy ő bizony vágyik ajobbágylétre.Hadd legyen meg neki az öröme. Nem kéneehhez hozzásegíteni?  
Pozsonyi Ádám

Naponta akár hétszer is kezet moshatnak az „európai alapértékek” nevű moslékban

Ellentétben a nyugati, velejükig korrupt országokban, az orbáni „médiadiktatú-
rában” a napilapok fő témája a korrupció. Érdekes vizsgálat tárgya lehetne, hogy
e téma minden olvasói érdeklődésen túlmenő erőltetése összefüggésben áll-e a
lapok gyászosan fogyatkozó példányszámával, holott az újságírók aranykorszaka
az ellenzéki lét.

„hadjáratot indított, rotha-dásig korrupt, összefonódottamerikai politikai-média-igazságügyi rendszer miattönkéntes választási megfi-gyelőket toboroz”, hogy„megállítsák a korrupt Hil-laryt választási csalások el-követésében”.Mely amerikai rendszeritteni képviselője, ColleenBell – aki nagyköveti állásátObamától vásárolta meg –legutóbb a Sziget Fesztiválonmosta meg Magyarországfejét antikorrupciós sam-ponnal.És hogy a címbe foglaltlényegről is legyen szó leg-alább a végén, ahol az ostorcsattan: hála a szeptember21-én kiszivárogtatott ba-hamai offshore dokumen-tumoknak, kiderült, NeelieKroes már brüsszeli ver-senybiztossága idején igaz-gatója volt egy egyesült arabemírségekbeli tőkekockázaticégnek úgy, hogy ezt az ál-lását nem vallotta be. Mi-

közben uniós versenybiz-tosként vígan hozta az olaj-és gáziparról szóló, a világértsem önös érdekein alapulódöntéseit, kezét naponta hét-szer az „európai alapértékek”nevű moslékban áztatva.Később pedig digitális biz-tosként és az Európai Bi-zottság alelnökeként hetirendszerességgel folytatottádáz harcot a Klubrádió mel-lett, a diktátori budapestikormány ellen. És e Klubrá-dió viszonzásként most –lám, az egymásnak örülő ha-sonlók kézfogása – egy sorralsem emlékeztette hallgatóit,illetve honlapja olvasóit,hogy mi derült ki szent brüs-szeli patrónájáról.A hazai balliberális médiailyenkor olyanná válik, minta nálunk korruptabb orszá-gok sajtó omertás hallgatásaa korrupcióról. Csak nemazért, mert ugyanabban akézben összpontosulnak?
Lovas István
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Magyar válogatott lehet a Maros megyei csatár

A hazai élvonalban tíz forduló után a negyedik helyen
álló FC Botoșani futballcsapatának támadója, a sá-
romberki születésű Fülöp István Sándor nyolc bajno-
kin hét gólt szerzett eddig. Az erdélyi játékos –
akinek a transfermarket.com 400 000 euróra tak-
sálja értékét –, ennek ellenére nem került be a bőví-
tett keretbe a román válogatott soron következő
vb-selejtezői előtt, pedig mint a sajtóban említette,
rászolgált.  Időközben anyaországi hírportálokon a
minap felröppent a hír, miszerint Fülöp rövidesen
megkapja a magyar állampolgárságot, így esély van
arra, hogy Bernd Storck küldhet neki meghívót, hi-
szen a magyar szakmai stáb figyeli a teljesítményét.
A Központ interjút készített a 26 éves támadó közép-
pályással, és természetesen megkérdeztük tőle, hogy
a magyar vagy a román csapat behívóját várja, de
emellett mesélt a pályafutásának kezdetéről, a
Botoșaniban eltöltött négy évről és nem utolsó sor-
ban családjáról is.

Sikeres 
szezonban van része

– Idén jól megy a játék és
a góllövés...– Nem panaszkodhatok,hiszen a játék is jól megy, acsapat is jól halad, össze-szokott lett a játékunk, éssikerült gólokat is szerez-nem. Az együttes az elsőhat között van a táblázaton,habár a vezetőség célkitű-zése a 7-8. hely egyikéneka megszerzése lenne a baj-nokság végén, amit eddigtúlteljesítettünk. Remélem,hogy az alapszakasz utánaz első hat hely egyikén vé-gezhetünk, így érdekelteklehetünk majd a felsőházirájátszásban. 

– Voltak olyan negatív bí-
rói döntések is ellenetek az
előző találkozókon, ami be-
folyásolta a játékotok, mint
például a legutolsó forduló-
ban, a CSU Craiova ottho-
nában. Te ezt hogyan látod?– Igen, ez sajnos így van.A Craiova elleni mérkőzésenBârsan játékvezető adhatottvolna sárga lapot is Borde-anunak a 38. percben, demégis piros lappal büntette,

így megpecsételte a játékkimenetelét. Ez most márkéső bánat, de mi pozitívanvárjuk a következő, Dinamoelleni hazai összecsapást.
– Gondolod, hogy „ott

fenn” valakit sért a Botoșani
idei jó teljesítménye?– Nem hiszem, nem tud-nak megállítani minket, hi-szen mi játszunk a pályán,tőlünk függ a teljesítmé-nyünk. 
Labdarúgást kedvelő 
családban született

– Térjünk egy kicsit a lab-
darúgói pályafutásod elejére.
Sportiskolába jártál, s nyolc
évesen kezdtél el focizni, on-
nan Nyárádszeredába ke-
rültél, ahol tanulmányaid
folytattad. Ott a nagypályás
futballal párhuzamosan kis-
pályán is játsztál, sőt az is-
kolás csapattal kétszeres or-
szágos bajnokok lettetek a
középiskolák labdarúgó tor-
náján. A labdarúgás hagyo-
mány a családotokban, hi-
szen nagyapád is, édesapád
is játszott helyi szinten, édes-
apád 46 évesen a mai napig
is futballozik alkalomadtán

nagypályán és kispályán is.
Gondolom, hogy neki köszön-
hetően kezdtél el játszani...– Igen. Kisgyerekként fi-gyelemmel kísértem a sá-romberki vagy a gernyesze-gi csapat megyei szereplé-sét, hiszen nem tudom sohaelfelejteni azokat az éveket,amikor a pálya szélérőlszurkoltam édesapámék-nak. Akkor már titokban re-méltem, hogy idővel én isfutballista leszek. Perszeneki köszönhetően kezdtemel focizni, és utólag vissza-gondolva nagyon örven-dünk az öcsémmel együtt,hogy mi labdarúgást ked-velő családban születtünk,ugyanis a szüleink támoga-tását élvezhettük. Többszöreszembe jut, ha ők nem let-tek volna sportszeretők,vagy ha nem lett volna édes-apám egykoron labdarúgó,hogy megértsen minket, ak-kor talán mi sem váltunkvolna azokká. Amúgy édes-apámra példaképként te-kintek, büszkék vagyunk rá,de tudjuk, hogy a szüleinkis büszkék ránk és örven-dünk, hogy bíztak bennünk.Egy dolgot mindketten meg-tanultunk: sosem kell elfe-

lejteni, hogy az ember hon-nan indul el az életben...
Örvend, hogy öccse, 
Loránd is csapattársa

– Nyárádszeredából Szász -
régenbe kerültél, ahol 2009–
2012 között a helyi C-osztá-
lyos Avântul labdarúgója vol-
tál, 2012-ben pedig az együt-
tes gólkirálya lettél 18 talá-
lattal. Akkor gondoltad volna,
hogy idővel az 1. ligában
fogsz játszani?– Ahogy teltek a hónapok,éreztem, hogy mind jobbanés jobban megy a játék. Re-méltem, hogy fennebb ke-rülhetek, gondoltam is arra,hogy milyen lehet felsőbbszinten focizni, ezért sokatdolgoztam az edzéseken,akár most is. Ezért úgy gon-dolom, hogy mindent meg-érdemeltem eddig, amit el-értem a labdarúgás terén. 

– A 2016–2017-es idény
elejétől öcséd, Loránd is az
FC Botoșani labdarúgója lett,
ő a Sepsiszentgyörgyi Sepsi
OSK csapatától került a
moldvai klubhoz. Lóri is
ügyes, tehetséges játékos, ne-
ked mi a véleményed róla?– Nagyon örvendek, hogyő is Botoșaniba került ésnapról napra fejlődik. Re-mélem, hogy szép karriertfut be ő is az első ligában.A csapattársaim is befogad-ták, mindenki támogatja őt,szeretik. Nagy elégtétel szá-munkra, hogy mindkettenélvonalbeli labdarúgók let-tünk, hiszen mindig is az 1.ligába akartunk játszani.
Vágya, hogy a magyar
válogatottban játsszon

– Az előző napokban több
magyarországi és hazai hír-

portálon röppent fel a hír,
miszerint te rövidesen ma-
gyar válogatott labdarúgó
lehetsz, azaz szívesen vál-
lalnád, ha hívnának. Mi az
igazság ezzel kapcsolato-
san?– Valóban számos ma-gyarországi hírlap hívott felaz utóbbi időszakban ezzelkapcsolatosan. Engem me-nedzserek értesítettek, hogymagyar szakmai stáb figyelia teljesítményem, s mivelintézőben van a magyar ál-lampolgárságom is – mégcsak az esküt kell letennem–, nagy esélyem van arra,hogy meghívást kapjak amagyar válogatottba. Egye-lőre nem kaptam behívótegyik válogatottól sem, demagyar részről várják a fej-leményeket a honosításom-mal kapcsolatosan. Nemutasítanám vissza a magyarfelkérést. 

– Az is hírként bukkant
fel, hogy amelyik labdarúgó
szövetség válogatottja hív
először, oda mész. S ha éppen
mindkét ország szövetségi
kapitányától kapnál behívót
egyidőben, melyiket válasz-
tanád?– Valóban. Mindenképpenleülnék a családommal ésközösen döntenénk el, ho-gyan tovább. Egyelőre mégnem gondolok erre, hiszenmég nem kaptam meghívótegyik féltől sem. Arra is gon-doltam, hogy még nem va-gyok kellőképpen felkészül-ve, sokat kell dolgoznomedzéseken, de remélem,hogy egyszer majd váloga-tott játékos leszek. 
Családja a szeme fénye

– Gondolom, hogy az ed-
digi eredményeid egy részét

Exkluzív interjú Fülöp Istvánnal, az FC Botosani 1. ligás labdarúgójával 
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annak is köszönheted, hogy
harmonikus családi kapcso-
latban élsz, így könnyebben
tudod feledni a vesztes mér-
kőzéseket, kudarcokat. Kér-
lek, mondjál néhány szót csa-
ládodról...– Persze! Nekem nagyonsokat számít a családom!Feleségem, Kinga és kisfi-unk, Milán gyakran kijárnaka Botoșani hazai mérkőzé-seire, így ők az első számúszurkolóim. Az, hogy idővelfutballista lehet Milánból,arról még korai lenne be-szélni, de a végső döntésaz övé lesz.

– Marosvásárhelyen kezd-
tél el futballozni az öcséddel,
mi több, Lóri az ASA egyik
korosztályos csapatában is
játszott, de bizonyos okok
miatt még sem itt futottatok
be karriert. Hogyan látod a
Marosvásárhelyi ASA utóbbi
évekbeli teljesítményét?– A véleményem az, hogy

Marosvásárhelyen nem tud-ják kellőképpen kézben tar-tani a klubot, nem tudnakfolyamatosan az elvárt szin-ten maradni. Ahogy hallot-tam, bizonyos problémákvannak a klub háza táján,nem tudni, hogy mi lesz avége, habár ez már nem azelső hasonló alkalom. Amúgyén sikereket kívánok nekik!
– Hogyan látod a jövődet

a labdarúgás terén? – Remélem, ezután is mi-nél jobban fogok teljesíteni,hogy továbbra is hasznostagja legyek a Botoșaninak,így az együttesel szeretnékjó eredményeket elérni. Atélen elválik, hogy maradokMoldvában, vagy akár játsz-hatok még a nyárig is ott.
– Sok sikert kívánok neked

továbbra is.

Czimbalmos Ferenc Attila

Lóránd és István
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A mesék bűvös ereje

A mese minden emberszámára közeli „jó barát”volt egyszer, hiszen gyer-mekkorunk legkedvesebbemlékeit köszönhetjük neki.Már születésünk pillanatátólmagunkkal hozzuk imáda-tát, hisz gyermekként olymegszállottan ragaszkod-tunk hozzá, hogy kedvencmesénket akár naponta vé-gighallgattuk, lankadatlanfigyelemmel. Aztán ahogyanteltek-múltak az évek, ez a„barát” egyre távolibbnaktűnt, mondván, hogy kinőt-tünk mi már ebből. Hogymiért? Talán mert nem is-merjük a mesék évszáza-dokba nyúló múltját és fon-tosságát, életünk mindenszakaszára kivetítve. Túlkell lépni azon, hogy a mesekizárólag a gyerek érdekeitszolgálja, hiszen egészen aXIX. század végéig a felnőt-tek táborát képviselte.
Milyen egy jó mese?Az igazi mese olyan, akáregy bölcs tanító! Tápláljaérzelmi és szellemi világun-kat, az életre nevel. Egysze-rűsége, de ugyanakkor tar-talmas mondandója olyantanácsokat rejteget, amelyekgyógyírként szolgálnak azéletünkbe előforduló aka-dályok leküzdésében. Éle -tünk alapértékeit hordozzamagában, mint például a

szeretet, a béke és az igaz-ság. Fontos emberi problé-mákra és élethelyzetekread választ, megmutatja ahelyes utat. A rémséges bo-szorkány, akár egy türel-metlen főnök, akivel napon-ta meg kell vívnunk a csa-tánkat, az elvarázsolt békapedig álmaink férfija, akinekmegszerzéséhe kitartás ésáldozatvállalás szükséges.
A mese és a filmvászon… 
Hófehérke régen és mostA Hófehérke és a hét tör-pe című mese erejét mi sembizonyítja jobban, mint az,hogy rengeteg változatbanmaradt ránk és rengetegfilmváltozat készült belőle.De míg a hagyományos vál-tozatban helyreáll a harmó-nia, az elmúlt évek filmvál-tozataiban a végkifejletnémi aggodalomra adhatokot. A Hófehér és a vadászüzenete például, hogy ké-zenfekvőbb a mai világbanvédtelen nőből harcossá vál-ni, és akár szingli királynő-ként elfoglalni a trónt, míga Tükröm tükröm cukor-mázas happy endje is csaklátszólagos uralmat hoz el.A filmpárhuzamok valójá-ban a jelen kor torzulásaittükrözik, vagyis azt láthat-juk, hogy vagy a női oldalrólharaggal telve hibáztatjuka férfit, vagy férfi oldalról a

nőt. Pedig a mese öröktőlfogva arról szól, hogy csakakkor van esély a teljesség-re, ha a kettő együtt műkö-dik.
Csipkerózsika 
régen és mostAz elmúlt évek egyik nép-szerű mozifilmje volt a Dé-mona, amely a Csipkerózsi-ka mese előzményekénttartják számon, amiből ki-derül, hogy miért is lettolyan gonosz a hercegnőtelátkozó királynő. Démonaegy bosszúálló nő, akit cser-benhagytak és megaláztak,mintha ez indokolná és fel-mentené a főhősnő gonosz-ságát. Érdekes tendenciamanapság, hogy a gyerekeknéha nem a király vagy akirálylány bőrébe bújnak,hanem a gonoszéba, mely-nek oka talán az lehet, hogyösztönösen ráéreznek arra:a boszorka, a mostoha min-dig kulcsfontosságú, hiszena változás határán áll, nálavan a cselekvő erő.
Igazi varázslatA klasszikus mesék fel-dolgozásai mellett az elmúltévtized legnépszerűbb „mű-meséi”, regényei egyértel-műen a Harry Potter, a Gyű-rűk Ura és a Hobbit soro-zatok voltak. Mindháromtörténet a jó és a rossz ösz-

szecsapásárólszól, sikerük-nek zálogapedig a gaz-dag karak-terképletetbemutatásafejlődő hely-zetekkel alá-t á m a s z t v a .Másrészt nagyonhitelesen alkalmaz-zák az emberek lelké-ben otthonos szimbólum-kötéseket. Például a HarryPotterben a bagolytól el-kezdve, minden szereplőnekvan meseelőképe, hiszen abagoly a közhiedelembenés a mitológiában is a böl-csességet jelképezi már ős-idők óta.
Állati tanulságokA fantasztikus, misztikusszálakkal átszőtt történetekmellett egészen biztos, hogyaz állatmesék is mindenkikedvencei, ahol az állatokemberi tulajdonságokkalvannak felruházva. Segítsé-gükkel olyan értékekről ta-nulhatunk, mint a bátorság,kitartás vagy az őszinteség. Mindamellett pedig kivá-ló szórakozást garantál azegész család számára.

Bár a film bizonyos szem-pontból erősebb, mint apaplan alatt hallgatott mese,hiszen több dolog történikbenne, gyorsabban sodor,láttunk mindent a képer-nyőn. Hátránya viszont,hogy nem hoz létre olyanszemélyes és meghitt kap-csolatot, mint ha este össze-bújva olvassunk, és még afantáziánkat és képzelőe-rőnket sem kell használ-nunk. A hagyományos, fel-olvasott mese viszont olyanhelyre képes elkalauzolni,ahol újra magunka ölthetjükgyermeki énünket, vissza-térhetünk Tündérországba,szárnyra kelnek az emlékek,átélése mosolyt csal min-denki arcára.
Timár Tímea

Szeptember utolsó napja, a „nagy mesemondó”, Benedek Elek születésének évfor-
dulója különleges nap mindenki számára, hiszen a magyar mese világnapját ün-
nepeljük 12 éve. De mit is rejt a mesék bűvös világa, miért fontos, hogy ne csak
gyerekként, hanem felnőttként is részesei legyünk? Milyen változásokon mentek
keresztül, a mozivászon mennyire írta át a klasszikus történeteket és azok jelen-
tését? Elvarázsolt hercegnők, daliás királyfik, kacsalábon forgó várak, jóságos tün-
dérek, beszélő állatok, egy mágikus hely, ahol a lehetetlen nem létezik, egy
menedék, ahol a jó mindig győzedelmeskedik a gonosz fölött.

A 10 legjobb tanács újrakezdőknek
Csak néhány apróságot
változtatnál az életedben,
netán teljesen új vizekre
eveznél? Jó helyen jársz,
ugyanis tippjeink segíte-
nek abban, hogy megta-
láld az utadat, bármerre
is mennél.

Az újdonság varázsaPróbálj ki új ételeket! Járjmúzeumba! Olvass olyankönyveket, amiket régebbensosem vettél volna a kezed-be! Bökj rá az ország tér-képére, és fedezz fel új he-lyeket! 
Vállald a kudarcokat!A legtöbben félnek a ku-darcoktól, mert úgy érzik, asikertelenség azzal egyenlő,hogy ők maguk nem elég jók.Ne ess ebbe a hibába! Tudjuk,

hogy elbukni nem jó érzés,de ha egy lapra felírod, mimindent tanultál az adott szi-tuációból, máris más színbenlátod majd a dolgokat.
Csevegj!Senki nem szeret idege-neket megszólítani, de miértne tehetnéd! Beszélgetésbeelegyedni azokkal, akikkelgyakran utazol együtt vagya bolti eladóval, akinél min-den nap vásárolsz, kicsitsem furcsa. Elég egy mosolyés egy köszöntés ahhoz,hogy közvetlenebbnek tűnj.
Aki mer, az nyerHa nem vagy elégedett ahelyzeteddel, tegyél azért,hogy a lehetőségek megta-láljanak, és tanulj is megélni velük! Ne nyugodj bele

abba, ami ma van, mert aza holnapot is ellehetetleníti. 
Tegyél küldetés -
nyilatkozatot!Ha új életre vágysz, írdle, pontosan mit szeretnélelérni és azt is, mi mindentvagy hajlandó ezért meg-tenni. Sőt, nem árt az sem,ha azokat az értékeket isszámba veszed, amelyekfontosak számodra az élet-ben, mert így az is kiderül,hogyan tudod a kettőt ösz-szeegyeztetni. 
Légy önmagad!Az emberek többsége túlsokat foglalkozik azzal, hogya környezetük milyen véle-ménnyel van róluk. Ez nagyhiba, mert ezzel azt koc-káztatják, hogy az egyéni-

ségük legfontosabb vonásaiteljesen eltűnnek. Nem baj,ha te másképp gondolkodsz,mint a családod vagy a ba-rátaid, ugyanis egy felvettszemélyiséggel sosem érez-heted magad igazán sike-resnek.
Gondolkodj!Vélemény és gondolat kö-zött nagy különbség van. Agondolat eredeti ötleteketrejt magában, és segíthetabban, hogy továbblépj. Hacsak véleményed van, aznem feltétlenül ad inspirá-ciót a folytatáshoz.
Fókusz a lényegenJó, ha tökéletességre tö-rekszel, de az már kevésbé,ha túlbuzgóvá válsz, mertegy csomó időt elveszteget-

hetsz felesleges dolgokra. 
Önzőnek lenni nem bűnLégy egy kicsit önző! Fó-kuszálj a saját boldogsá-godra, kapcsolataidra, kar-rieredre, mert ha mindigcsak másokkal törődsz, asaját igényeid örökre a má-sodik, vagy sokadik helyrefognak szorulni.
Ünnepelj, ha van rá okodEgy új életet elkezdenisosem könnyű, és ahhoz,hogy előrelépés történjen,nem ritkán áldozatokat iskell hozni. Ha ebből a szög-ből nézed a dolgokat, azborzasztó nyomasztónaktűnhet, ezért fontos, hogymegünnepeld a kis győzel-meidet. 
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