
Kútmérgezők         Magyarellenes uszítás miatt újra feljelentettékaz egyik bukaresti tévécsatorna műsorvezetőjét,aki ezúttal a magyarországi kvótanépszavazáskapcsán ragadtatta magát szélsőséges kije-lentésekre. Miután arrogáns módon kiosztottaOrbán Viktor miniszterelnököt, felszólította aromániai magyarokat, „ha annyira magyarnaktartják magukat és annyira románellenesek,menjenek Magyarországra”. 

3. old. // VÉLEMÉNYEM SZERINT 5. old. // TÁRSADALOM

Az érem másik oldala       A múlt vasárnap lezajlott népszavazás – amint aztelőre jól lehetett látni – igencsak felkavarta a kedé-lyeket. Nem véletlenül, hiszen a „migránskérdés”több mint egy éve terítéken van, és bőségesen szol-gáltat témát a médiának és a médiafogyasztóknakegyaránt. Azt is mondhatnánk, egy nap sem telik elanélkül, hogy akár a bal-, akár a jobboldali sajtó neérintené az ezzel kapcsolatos eseményeket. 

4. old. // VÉLEMÉNY

Fejetlenség az RMDSZ-ben.
„Porhintés volt a Maros
megyei rangsorológyűlés”      Zűrzavaros, ellentmondásos és változtatásoktólsem mentes a Maros megyei RMDSZ-es szená-tor- és képviselőjelöltek listája. A több minthárom hete tartott küldöttgyűlés 169 tagja általfelállított sorrend és összetétel is módosult. 
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Új sorozat, X. évfolyam // 40. szám  // 2016. október 6–12. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5  l e j 

A szalmatetős kastély        Abafáján a leírások szerint a XV. századbanmár állt egy kastély, melyet a XIX. századbanalakítottak át. A kastélyt a XIX. század utolsóévtizedeiben Huszár (III.) Károly báró alakít-gatta, ekkor keletkeztek a romantikus részletek,köztük a lépcsőház historizáló ablaka és a kas-télyudvart díszítő eklektikus szökőkút. 

6-7. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Sajtmustrán az erdélyi 
gazdák. Díjjakkal és 
elismerésekkel tértek haza
a Maros megyei termelők

4. old. // TÁRSADALOM

Alaposan felkavarta a vásárhelyi állóvizet a múlt héten robbant szexguru-bomba,
vagyis amikor kiderült, hogy egy Kör nevű szektába „toboroztak” fiatal hölgyeket,
akiket szexuálisan kihasználtak, éheztettek és fogva tartottak; az éjszakai szex-
szeánszok éveken át zajlottak Székelyföld-szerte, többek közt nyárádremetei, ún.
„szent házakban” anélkül, hogy a helyieknek szemet vagy fület szúrt volna.

Vásárhelyi
szexbotrány 



| Központ hetilap | 2016 / 40. | október 6–12. | |

KOS: A pillanatnyi anyagi helyzete miatt nemengedheti meg most az ésszerűtlen költeke-zést. Ne hibáztasson senkit sem, csakis a sajátkönnyelműsége okolható a felmerült állapo-tért.
BIKA: A hét során lehetséges, hogy valami mé-lyen érinti érzelmileg. Lelki bajának, fájdalmá-nak most azonban nem adhat hangot. Hiábavan maga alatt, a környezetében senki sem fi-gyel most önre.
IKREK: Ne idegeskedjen mindenen a napok-ban! Jó lenne, ha egy kis időre kikapcsolna, amindennapi teendők ugyanis nagyon lekötik afigyelmét. Észre sem veszi, hogy alig fordít időta pihenésre és a szeretteivel való kapcsolataápolására. 
RÁK: Ez a hét legfőképpen az utazásnak és aszerelemnek kedvez. Most minden erejéveligyekszik a társaságát jó kedvre deríteni. A po-zitív energiájának most nagy hasznát veheti.
OROSZLÁN: Ez a hét legfőképpen a barátsá-goknak, az utazásnak és a kapcsolatoknak ked-vez. Ez nem is baj, hiszen egy kicsit úgyis túl-hajtotta magát az utóbbi időben amunkahelyén. Egy kis pihenés, lazítás csodákattehet önnel. 
SZŰZ: Ezen a héten jó üzleteket köthet a pénz-ügyek terén, de csakis akkor, ha minden aprórészletre odafigyel. A magánéletében is sze-rencsés most, és a párkapcsolatában is jól érzimagát.
MÉRLEG: Előfordul, hogy olykor túlbonyolítjaa dolgokat. Erre most azonban egyáltalán nincsszüksége. Inkább maradjon a tényeknél. Töre-kedjen az egyszerűségre, mert ezzel nagy si-kereket érhet el.
SKORPIÓ: A héten lehet, hogy az egyik csa-ládtagjával némi összetűzés merül fel egy fél-reértett apróság miatt. A partnere egy kicsitelfogultan látja most a dolgokat. Ilyen apró dol-gon összeveszni azonban teljesen felesleges.
NYILAS: A munkahelyén nagyon népszerű. El-jött az ideje, hogy most jól éljen ezzel a hely-zettel. Ha ügyesen manőverezik, könnyen meg-lehet, hogy rövidesen előléptetik. 
BAK: Ezen a héten megtalálja annak a módját,hogyan valósíthatja meg hosszú távú terveit.Nyújtsa a maximumot a munkájában, és ne aztvárja, hogy mikor ér véget a nap.
VÍZÖNTŐ: Most ne aggódjon a munka miatt,inkább élvezze a hét kínálta jó lehetőségeket!Ezen a héten önre mosolyog a szerencse is,számíthat rá, hogy egy kisebb pénznyereménytkap, vagy nyer egy utazást.
HALAK: Ezen a héten szánjon annyi időt ésenergiát családjára, amennyit csak tud! Nagyonhiányzik már nekik az ön társasága. A hét soránegy hatalmas lehetőség kínálkozik fel ön előtt.Akkor tudja majd ezt jól kihasználni, ha gyor-san cselekszik.
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A Madame de Sade 
az Ariel színházbanA Marosvásárhelyi ArielIfjúsági és Gyermekszínházoktóber 6-án, 9- én és 21-éneste 7-től játssza a Madamede Sade című felnőttelőadá-sát. A helyek száma korláto-zott, jegyet foglalni hétköznap11-17 óra között, a 0747-942-181-es telefonszámonlehet (sms- ben is).
A Tűzmadár 
a bábszínházbanCsütörtökön, október 6-án és pénteken, október 7-én 9.30 és 11 órától a ma-rosvásárhelyi Ariel Ifjúságiés Gyermekszínházban a Tűz-madár című előadás látha-tó.
XXVI. nemzetközi 
zenei fesztiválOktóber 6-án, csütörtököneste 7 órakor kezdődik aXXVI. Constantin SilvestriNemzetközi Zenei Fesztivál.A három hétig tartó fesztiválrendkívüli szimfonikus nyi-tóhangversenyén, a Kultúr-palota nagytermében RobertHoulihan írországi karmestervezényel, hegedűn játszik Ja-kab Roland. Műsoron: Sil-vestri-, Sibelius-, Elgar- mű-vek. A hangversenyre az 1-

es számú bérletek érvénye-sek.
400 éve szabad 
királyi városA Lorántffy Zsuzsanna Kul-turális Egyesület jubileumirendezvénysorozatot szervezMarosvásárhely szabad ki-rályi város fennállásának 400.évfordulója alkalmából. Atörténelmi előadásokat, ki-állítást, ifjúsági vetélkedőt,ünnepi gálaestet magába fog-laló rendezvénysorozat ke-retében október 6-án, csü-törtökön 18 órakor a várban(a Történelmi és RégészetiMúzeum épületében) Spiel-mann Mihály Bethlen Gáborkora, megvalósításai, Erdélyaranykora címmel tart elő-adást.
Könyvbemutató 
a Bernády HázbanOktóber 6-án, csütörtökön18 órától a marosvásárhelyiBernády Házban kerül sorVári Attila Szomorú holdcímű, a Mentor Könyvek Ki-adónál megjelent új regényé-nek bemutatására. A szer-zővel Káli Király István, a kö-tet szerkesztője beszélget.
I. erdélyi boriskolaOktóber 8-án 15 és 18 óra

között a Kelementelki Kúriaés Borpincében hivatalosanmegnyitják az első erdélyiboriskolát, amelyre novem-berben kerül sor. A szakmaifelkészítő négy hétig tart. Aszombati esemény házi-gaz-dája Hollandi Gábor vezetősommelier (borszak-értő),aki nyolc borkülönlegességetmutat majd be az érdeklő-dőknek.
Ünnepel a kamarakórusA marosvásárhelyi Vár-templom Musica Humananői kamarakórusa október22-én ünnepli fennállásának30. évfordulóját a Vártemp-lomban. Műsorán Bach-, De-libes-, Schubert-, Bartók-, Ko-dály-, Kerényi-, Csíky Boldi-zsár-, Szabó Csaba- és OrbánGyörgy-művek szerepelnek.Zongorán közreműködikStrausz Imre István, szólóténekel Tóth Tímea és Ke-resztesi Tekla, karnagy dr.Csíky Csaba.
Közös tárlatSzabó Zoltán Judoka éscsaládja közös tárlata nyíltmeg a Romániai Képzőmű-vészek Egyesülete marosvá-sárhelyi fiókjának kiállító-termében, a Kultúrpalotaföldszinti galériájában.
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Magyarellenes uszításmiatt újra feljelentettékaz egyik bukaresti té-vécsatorna műsorveze-tőjét, aki ezúttal a ma-gyarországi kvótanép-szavazás kapcsán ragad-tatta magát szélsőségeskijelentésekre. Miutánarrogáns módon kiosz-totta Orbán Viktor miniszterelnököt, felszólította aromániai magyarokat, „ha annyira magyarnak tartjákmagukat és annyira románellenesek, menjenek Ma-gyarországra”. Az eset maga a feljelentett tévés esetében semegyedi, hisz korábban már kiszabtak rá egy 50 ezerlejes bírságot emiatt. A jelenséghez szinte hozzászok-hattunk, különösen a vásárhelyi román média egy bi-zonyos orgánuma jeleskedik az etnikai gyűlöletkel-tésben. Sikerült is hosszú időre megmérgeznie a ro-mán-magyar kapcsolatokat. Vásárhelyen mindenképp.Hasonlókra másutt is könnyűszerrel találni példát,még a magyar többségű Székelyföldön is. Hogy mi motiválhatja a kútmérgezők cselekedeteit?Vannak, akiket csupán az előítéleteik hajtanak, másokata hiányos történelmi ismereteikből fakadó hamis ön-értékelés, vagy az etnikai felsőbbrendűség érzésesarkall hasonló megnyilvánulásokra. Mások viszontpusztán a hideg számítás által vezérelve tesznek eleget„közönségük” ilyen irányú elvárásainak. Igény a túl-feszített nacionalizmusra, sőt sovinizmusra, bizonybőven van. S amíg van vevő rá, addig a kútmérgezésjó üzlet. Az utóbbi eset után mind az RMDSZ, mind az EMNPfeljelentette a magyarellenességéről hírhedtté váltműsorvezetőt. Tegyük fel, ezúttal is elmarasztalják,komoly pénzbírsággal sújtják a csatornát és a műsor-vezetőt egyaránt. Kérdés: meglesz-e, meglehet-e enneka várt elrettentő hatása? A média – tekintve annakhírgyártó, befolyásoló, manipuláló képességét – bizonynagyhatalom. S ekként a vele, különösen az újságírókkalvaló hadakozás nem mindig „kifizetődő”.  Ennek ellenére minden hasonló esetben jogilag (is)meg kell torolnunk a minket ért sérelmeket. Ha nemegyébért, önmagunkért.  Véleményem szerint. 

MONDOM A MAGUNKÉT

Szentgyörgyi László

Kútmérgezők  „Porhintés volt a Maros
megyei rangsorológyűlés”

rangsoroló gyűlést. „A városi,megyei tanácsosi lista rang-sorolása után is mindenkisunnyogott. Az eredménymegvan, olyan tanácsosa vanaz RMDSZ-nek, akit bármi-lyen jóérzésű magyartanárelvágna az elemiben. De le -galább szolgalelkű és nincse-nek önálló gondolatai…”  –fogalmazta meg a kritikát.Hozzátette, hogy senki nem

mer, vagy nem akar beszélni,mivel olyan emberek vannakkörülöttük, akik teljesen függ-nek tőlük, zsarolhatók. „Egymegoldás van: kisepernimindazokat, akik elherdáltákezt a közösségi vagyont: azRMDSZ-t. Elölről kell kezdenimindent, valós újratervezés-sel” – véli Orosz Attila. 
Pál Piroska

Zűrzavaros, ellentmondásos és változtatásoktól sem mentes a Maros megyei
RMDSZ-es szenátor- és képviselőjelöltek listája. A több mint három hete tartott
küldöttgyűlés 169 tagja első helyre sorolta a képviselői listán Vass Leventét, má-
sodiknak Csép Andreát és a harmadik helyre Császár Károlyt, szenátorként pedig
befutó helyre Novák Zoltán Csaba került, akit Jakab István és Kozma Mónika követ.
Ám mára a sorrend és az összetétel is változott. Ez nem csak a Maros megyei je-
löltaspiránst és számos RMDSZ-tagot háborított fel, hanem Kolozsvárról is bírál-
ják a helyi szinten történő, a sajtó által „színjátéknak” nevezett rangsorolást.  

Biró Zsolt „kitúrta” 
Jakab IstvántMint ismeretes, Biró Zsolt,az MPP elnöke az RMDSZ-el kötött megállapodás ér-telmében befutó képviselőihelyet az udvarhelyszékieklistáján kapott, ám ez ellenudvarhelyiek vehemensentiltakoztak. A SZÁT péntekenúgy határozott, hogy Biró aMaros megyei képviselője-lölti lista harmadik helyérekerül. Kelemen Hunor el-mondta: felajánlják CsászárKárolynak a szenátusi je-löltlista második helyét,amelyet a rangsoroló kül-döttgyűlés szavazata szerintjelenleg Jakab István foglalel. Császár Károly pedig el-fogadta az ajánlatot, így Ja-kab már biztosan nem jutbe a Román Parlamentbe.
Eckstein szerint „butuska
és vércinikus” a döntésEz ellen legelőször Eckstein-Kovács Péter egyközösségi oldalon fogalmaz-ta meg álláspontját, amelyszerint az RMDSZ rossz dön-tést hozott azzal, hogy JakabIstvánt levette a bejutásranem esélytelen másodikhelyről. „Jakab István vásár-helyi születésű, államtitkárvolt egy olyan minisztéri-umban (pénzügy), ahol ve-zető magyar tisztségviselőnem volt rajta kívül 1989

után, majd sikeresen ver-senyvizsgázott az EurópaiBizottság egyik szakigazga-tóságába, ahol rövid idő alattigazgatói beosztást kapott.Úgy bel-, mint külföldönmunkáját elismerték. 2015-ben hazajött. A technokratákrögtön lecsaptak a kiválószakemberre, a Környezet-védelmi Alap Igazgatójánaknevezték ki. Munkájára mainapig nincs kifogás. Aztánmegméretkezett a Marosmegyei szenátori listán, ésa közgyűlés a bejutásra nemesélytelen második helyrerangsorolta. A SzövetségiÁllandó Tanács Kolozsváronfelülírta a Maros megyei sor-rendet, Jakab második he-lyét megvonta, és más je-lölteknek ajánlotta fel” – írtaEcksteint.Így folytatja: „A sajtó sze-rint két kifogás merült felvele szemben: hogy szak-politikusként nem biztos,hogy betartaná a frakciófe-gyelmet, illetve, biztos (je-lenleg felfüggesztett) állásalévén Brüsszelben, menetközben venné a kalapját, ésfelcserélné a szenátori mun-kát a brüsszeli állásra. Azelső kifogás butuskának tű-nik. Kérdem azt, hogy mivelgarantáltabb Biró Zsolt vagyVass Levente frakcióhűsége,mint a Jakabé, vagy hátránytjelent, ha valaki jó szakem-ber és nem megélhetési po-litikus? A második kifogás

viszont vércinikus: nagyonsokan tudják, hogy Jakabékhazaköltözése Brüsszelbőltudatos családi döntés volt,hogy itthon dolgozzanak ésneveljék a gyereküket. Odajutottunk, hogy büntetik azt,aki a hazajövetel mellettdönt, pusztán azért, mertszakértelmét külföldön iselismerik” – fogalmazta megsarkos véleményét Eckstein. A szövetség egy másikvolt szenátora is támadta aSZÁT határozatát. „Antide-mokratikus, gyalázatos dön-tés” – írta a FacebookonFrunda György. 
Vásárhelyi jelöltaspiráns
egyetért EcksteinnalBalogh József, aki Marosmegyei képviselőjelölt ki-fejtette, hogy nem ért egyeta döntéssel, miszerint JakabIstvánt „kirúgták” a szená-tori listáról. „Ezzel bebizo-nyították, hogy a marosvá-sárhelyi jelölőgyűlés ered-ményét semmibe vették, ésaz egész egy porhintés volt.Érdekes, mindenki sunnyog”- véli Balogh.
RMDSZ-ből 
kiábrándult szövetségiOrosz Attila, aki a tavalyivásárhelyi előválasztás lebo-nyolítására felkért bizottságtagja volt, a helyhatósági vá-lasztásokhoz hasonlította a

Fejetlenség az RMDSZ-ben  



A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros Szervezet szeptember 30-a és október 1-je között,
közel 15 megyei gazdával és sajttermelővel a magyarországi Nagyegyházára utazott, ahol részt vettek
a negyedik alkalommal megrendezett Magyar Sajtmustrán. Az esemény sikeresnek mondható, hi-
szen a gazdák rengeteg szakmai tapasztalattal gazdagodtak, számos finom és egyedi sajtot kóstoltak
meg, részt vettek Guiness-rekord kísérleten vajköpülésből, és persze a díjazásból sem maradtak ki. Bár a világon többnyire a fran-cia sajtokat sorolják az első helyre,a hétvégi Magyar Sajtmustra ren-dezvény bebizonyította, hogy amagyarok is elöljárók ebben, mertkülönlegesnél különlegesebb saj-tokat kóstolhattunk meg. Az előzőévek sikereire alapozva a programidén is 2 napos volt, míg első napversenyt és szakmai konferenciáttartottak, a második napon sor ke-rült a vásárra és a díjazásra. Az idei sajtmustra a KKASE Sajt-készítők Egyesülete és a magyar-országi Földművelésügyi Minisz-térium közös szervezése általvalósult meg, akik felkarolva aKárpát-medencében élő magyarsajtkészítő mestereket, műhelye-ket olyan lehetőségeket próbáltakés próbálnak nyújtani, amely kö-zelebb hozza az embereket a ma-gyar gasztronómiához, sajtkultú-rához és annak fortélyaihoz. Az eseményen Maros megye isképviseltette magát, hiszen azRMGE MAROS keretén belül meg-hívásra kerültek olyan neves ésrangos cégek, mint a mezőpanitiTherezia, a nyárádszeredai Gabri-ella sajtgyár, illetve Varga Istvánfiatal, kundi vállalkozó. 
Egy táj, egy íz, egy érzésAz esemény egyik fénypontja asajtverseny várva várt eredmény-hirdetése volt, ahol közel 100minta érkezett be. Nem volt köny-nyű a zsűri dolga, többek közöttRoland Perrin és Lionel Guerinfrancia mestereké, akik megdöb-benésüket fejezték ki a sokszínűsajtválaszték láttán, elmondásukszerint „majdnem olyan jó sajtokatkóstoltak, mint Franciaországban”,hogy ez dicséret vagy sem, aztdöntse el ki-ki maga.Míg a Therezia füstölt-borsostekerccsel és füstölt-fonott sajt-

mintával, a Gabriella füstült fok-hagymás tekerccsel, addig VargaIstván manufakturálisan előállítottérlelt sajtokkal próbált hódítani.Mindezt sikeresen, hiszen a The-rezia bronzéremmel és a Földmű-velésügyi Minisztérium külön el-ismerésével térhetett haza,akárcsak Varga István, akit az FMszintén díjazott.
Sajtból van a „hold”, de miből
van a vaj? Guiness-rekord 
kísérlet – kézi vajköpülés.A jó hangulatban telt vásár  má-sik fénypontja az eseményt záróGuiness-rekord kísérlet volt, amelyszerint a világon még sehol nemköpültek egyszerre 79-en vajat,több mint 25 percen keresztül. Aritmusos, élő, magyar népzenére,vadonatúj eszközökkel – és bár ahitelesítési folyamat nyilvánvalóanmég hátra van – minden bizonnyaltörténelmi és sikeres alaprekordotláthattunk. Természetesen a tej-színből készült friss terméket azérte derekasan megdolgozó rekor-derek haza is vihették.A rengeteg sajtkülönlegességközött az érdeklődök találkozhat-tak más termékekkel is, mint a bor,pálinka, az elmaradhatatlan igaziCsíki sör, illetve a marosvásárhelyi

Petry hús és hentesáru látvány-műhely és múzeum, akik immár aMagyar Termék Nagydíjas porté-kájukkal is büszkélkedhetek, azaza Petry Zsigmond kedvenc házi ke-nőmájas és hagymás töpörtyű-krémjével, ez persze meglátszott,hiszen állandóan emberek sora-koztak a standjuk előtt az ínycsik-landozó falatok láttán.
Timár Tímea

\ 4. \ |  TÁRSADALOM |Az érem másik oldala 
A múlt vasárnap lezajlott nép-szavazás – amint azt előre jóllehetett látni – igencsak felka-varta a kedélyeket. Nem vélet-lenül, hiszen a „migránskérdés”több mint egy éve terítéken van,és bőségesen szolgáltat témát amédiának és a médiafogyasz-tóknak egyaránt. Azt is mond-hatnánk, egy nap sem telik elanélkül, hogy akár a bal-, akár ajobboldali sajtó ne érintené azezzel kapcsolatos eseményeket. Ez önmagában nem is volnabaj, hisz a sajtó dolga, hogy tu-dósítson, és lehetőleg az igazatírja, bár az igazság – ha van ilyen– sokak szerint viszonylagos.Csakhogy ennek a viszonylagos-ságnak a leple alatt sok mindenmegfér, és egyre gyakrabbanmegtörténik, hogy a fősodorhoztartozó véleményformálók úgy-szólván minden témát megpró-bálnak relativizálni. A részletek-be nincs kedvem belemenni, eztaz elemzők naponta megteszik,és mégsem haladunk előre. Arrólazonban nem kellene megfeled-keznünk, hogy a társadalmi súlyúügyeket relativizáló, bagatelli-záló, fontosságukat kétségbevonó egyének csak tetézik a bajt,mert a szőnyeg alá söpört gon-dok egyszer majd, évek múltánelőjönnek, akár a csontváz aszekrényből, és ez mindenkinekproblémákat okoz majd, attólfüggetlenül, hogy melyik táborbatartozik. A népszavazás fontosságát ba-gatellizálóknak nagy örömérenem teljesült az érvényességikitétel, ugyanis az előírt 50 szá-zalék+1 személy helyett a rész-vételi arány mintegy 43,3 szá-zalékos volt. Közjogi értelembenez azt jelenti, hogy a szavazásérvénytelen. Az úgynevezett el-lenzékiek, Brüsszellel egyetem-ben, boldogan csettinthetnek,és – amint a médiában több he-lyen ki is fejtették – elmondhat-ják, hogy „a lakosságot nem si-került félrevezetni.” Igen ám, deha valaki a problémát a másikoldaláról nézi, azt látja, hogycsaknem 3,3 millió lakos vettea fáradságot, hogy nemzete to-vábbi sorsáról döntsön, és ugye,az érvényes  szavazattal rendel-kezők mintegy 98 százalékanemmel szavazott e fontos kér-désben. Több mint három millióállampolgárt azért mégsem lehetlenullázni, még akkor sem, hanem értünk velük egyet. A ne-mek aránya pedig mindennéltöbbet mond. Talán egyszer min-denki megérti, hogy léteznekolyan kérdések, amelyek jelen-tősebbek a pártpolitikai elvek-nél…

Demeter Attila

Sajtmustrán az erdélyi gazdák  - Díjjakkal és elismerésekkel tértek haza a Maros megyei termelők -

Támogatási iratcsomó támogatás nyújtására 
a helyi költségvetésből a 2014-es évre

| Központ hetilap | 2016 / 40. | október 6–12. | |

Marosvásárhely Muni-cípium a marosvásárhe-lyi egyesületek és alapít-ványok tudomására hoz-za, hogy a helyi költség-vetésből az utólagosanmódosított és kiegészí-tett 34/1998. sz. törvényés a 1153/2001. sz. kor-mányhatározat alapjántámogatás-igénylési irat-

csomókat a 2017-es évre2016 októberében lehetbenyújtani, a Marosvá-sárhelyi Municípium ik-tatójában. A dokumen-táció benyújtási határ-ideje október hónap utol-só munkanapja.A kérelmező útmuta-tóját, a támogatás igény-lési kérvényét a Maros-

vásárhelyi PolgármesteriHivatal honlapjáról –www tirgumures.ro – le-het letölteni.Bővebb információkata Marosvásárhelyi Pol-gármesteri Hivatal kere-tében működő Kulturális,Sport- és Ifjúsági Tevé-kenységek és LakásügyiOsztályon kaphatnak, te-
lefon 0365-882066, kap-csolattartó személy: Ade-la Fabian főtanácsadó.

Dr. Dorin Florea 
polgármester
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Alaposan felkavarta a vásárhelyi állóvizet a múlt
héten robbant szexguru-bomba, vagyis amikor kide-
rült, hogy egy Kör nevű szektába „toboroztak” fiatal
hölgyeket, akiket szexuálisan kihasználtak, éheztet-
tek és fogva tartottak; az éjszakai szex-szeánszok éve-
ken át zajlottak Székelyföld-szerte, többek közt
nyárádremetei, ún. „szent házakban” anélkül, hogy a
helyieknek szemet vagy fület szúrt volna. A Szervezett
Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság (DIICOT)
ügyészei múlt csütörtökön öt személyt vettek őri-
zetbe 24 órára: Eusebiu Sebastian Apostolachét (aki
azóta is előzetesben van), Sinoai Ildikót, Pápai Mártát,
Gothard Veronikát és Birtalan Villőt, akikkel szemben
(utóbbit kivéve) alaposan felmerül a gyanú, hogy egy
további, K. N. A. monogrammal jelölt gyanúsítottal
együtt szervezett bűnözői csoportot hoztak létre, és
ember-, illetve kiskorú-kereskedtek.2008-ig nyúlnak vissza aszálak: akkor hozta létre azenész és koreográfus Apos-tolache a Kört, melynek su-garai közé a szektatagok se-gítségével több fiatal nőtkooptált, elsősorban a ma-rosvásárhelyi MűvészetiEgyetem diáklányai közül.Apostolachét „szellemi mes-terként”, guruként mutattákbe a lányoknak. A mösterutóbb „befogadta” őket abbaa lakásba, amelyben magais tartózkodott (s amelyetaz ő jelenléte miatt „szentháznak” neveztek, mivel-hogy ezáltal megszentelteamazt). Az áldozatok rövi-desen teljesen kiszolgálta-tottá váltak a most hatva-néves tanítóval szemben (aguru a tanító szanszkrit el-nevezése), akinek feltétlenengedelmességgel tartoztak,de guruknál ez a minimum. 
Izoláció, túrós makaróni,
dzsemes kenyérA toborzást K. N. A. gya-núsított, illetve Sinoai Ildikóés Pápai Márta vádlottakközvetlen segítségével va-lósította meg Apostolachemester. Az áldozatokat fo-kozatosan elszigetelték acsaládjuktól, társadalmi kör-nyezetüktől és munkahe-lyüktől a zárt közösségbevaló elhelyezéssel, megtiltvanekik kvázi minden kap-csolatot a Körön kívüli sze-mélyekkel. Nemcsak szexuálisan, deanyagilag is kihasználták alányokat, arra kötelezvénőket, hogy a teljes kerese-tüket vagy az otthonról ka-pott pénzt behordják a„szent házakba”, a közöskonyha költségeit fedezendő(annak ellenére, hogy na-ponta egyszer kaptak ennitúrós makarónit, éjjelentepedig, a szex-szertartásokután mindössze egy-egyszelet dzsemes kenyeret).

Sőt, egyesek több ezer lejesbankkölcsönt is felvettek avásárhelyi Bivolaru kedvé-ért.
Kislány, „anya”A vizsgálat során fény de-rült arra a disznóságra is,hogy eleinte Birtalan Villővádlott maga is kiskorú ál-dozat volt, akit Apostolachea kislány limitált ítélőké-pessége, élettapasztalat-hi-ánya (11 éves korától kezd-ve sínylődött a szentségte-len házban), valamint ér-zelmi labilitása miatt sike-rült meggyőznie arról, hogya vele – mint szellemi mes-terrel – művelt szexuálisaktusok folytán lehetőségenyílik a „spirituális előre-haladásra”. Egyébiránt nem-csak a leányka, hanem va-lamennyi sértett istenség-ként tekintett a fajtalanko-dóra. A tinilány fokozatosanteljes (mentális, érzelmi,szexuális) függőségbe kerülta perverzzel, amihez hoz-zájárult az anyja külföldöntartózkodása is. Ő, vagyisaz „anya” a már említett K.N. A., bizonyos Kelemen„Nusi” Anna, a színi voltfodrásznője, a szekta főto-borzója, aki elsőként a sajáttizenegy éves kislányát to-borozta be, azaz vetetteApostolache karmai közé.A hatóságok bizonyára veleis elbeszélgetnének, de ön-szántából aligha fog haza-jönni a közeljövőben. 
Haj, köröm, mondjad-
mondjad asztalkámAz ügyben négy helyszí-nen tartottak házkutatáso-kat, amelyek során különféleadattárolókat és adathor-dozókat foglaltak le (csakszuppozíció, de sanszos,hogy az elvetemült szexuálisragadozó le is filmezte a

gusztustalanságokat), vala-mint számos olyan követ,amelyek a beteg szertartá-sokhoz kellettek. Találtaktovábbá „a fiatal lányok általhasznált tárgyakat”(?), va-lamint olyan zacskókat,amelyekbe a csajok levágotthaját és körmeit gyűjtötteaz aberrált. Egy asztalka is az uten-zíliák közé tartozott, amely-re a zizzent betűket pakolt,majd úgy mozgatott egy po-harat, hogy szavakká for-málódjanak, amely szavak-ról azt állította, hogy azokegy „természetfölötti sze-mély”, bizonyos Csehov1üzenetei.
Ki is ez a guru, 
és mi is ez a szekta?Apostolache mestert Vá-sárhelyen szinte mindenkiismeri, legalábbis a művésziberkekben jártasok, mégzenész-koreográfus korából.Évekkel korábban elvált az

akkori feleségétől, elhagytaa családját, és feleségül vettegy rendezőszakos diák-lányt, akivel évekig Bécsbenéltek. Kovács Levente ren-dező szerint egykori kollé-gáját mindenki halk szavú,visszahúzódó, szerény em-bernek ismerte.Az általa létrehozott szek-ta „filozófiájának” lényege,már amennyire ki lehet há-mozni az amúgy meglehe-tősen zavaros DIICOT-jelen-tésből: Istennek kilenc fő-angyala van, akiket Cseho-voknak hívnak: Csehov1,Csehov2 satöbbi (egy ko-reográfustól ez nem külö-nösebben meglepő, az márfurcsább lenne, ha Einstei-noknak vagy Mengyeleje-veknek keresztelte volnaőket). Csehov1 némileg kü-lönbözik a többi nyolctól,mivel ő valójában nem más,mint maga Jézus, aki állan-dóan ott tartózkodott mel-lette (biztos néha odatettefőni a makaróni-vizet). A

szexuális rituálék során lé-tesített nemi aktusok csu-páncsak azt a célt szolgálták,szerinte, hogy a nemileg ak-tualizáltak általa közelebbkerüljenek Istenhez. Fontosstatisztája volt még azegyüttléteknek Rahela, apávanő, azaz csak a szelle-me, akit szintén csak az el-ferdült vélt látni.A fenti blődség ráadásulnem is a saját találmánya,majd’ minden elemét lopta.Például, a kilenc főangyaltaz indiai szikhizmusból,ahol a vallásalapító Nánakgurunak pont kilenc köve-tője van, a páva-motívumotpedig az iraki jeziditák (ja-zidik) eredetmítoszából,akik úgy tartják, hogy Istenelőször Melek Tauszt, a Pá-vaangyalt teremtette meg,saját fényéből és saját ké-pére, az arkangyalokra ésaz emberekre csak utánakerített sort.
Molnár Tibor

Vásárhelyi szexbotrány 

Eusebiu Sebastian Apostolache 



EmlékeztetőA kastély építésének éveismeretlen. Abafáján a le-írások szerint a XV. század-ban már állt egy kastély,melyet a XIX. században ala-kítottak át. Ennek ellenére a XVIII.századi katonai felmérésennincs egyértelmű nyomakastély- vagy kúriaszerűépületnek a településen. Dr. Fekete Albert állításaszerint a Huszár-kastély je-lenlegi formáját, mely az át-meneti klasszicizáló stílusjegyeit mutatja, valószínűlega XIX. században nyerte el.Építési idejét említő írottemlékekkel nem rendelke-zünk. 
A kastély díszei a család
egykori gazdagságát
tükröziA főépület egyemeletes.Szakvéleményezésekből de-rül ki az is, hogy a homlok-zat tengelyében, a főbejáratelé emelt kocsifelhajtó ésaz emeleti erkélyterasz ba-rokk stílusú. A nagyméretű hall négypillérének és falainak ki-képzése, díszei, a falburko-latok és az ajtók asztalos-munkája a tulajdonos családegykori gazdagságát és fény -űzését híven tükrözi. 

A kastélyban 
harminckét szoba voltA kastélyt a XIX. századutolsó évtizedeiben Huszár(III.) Károly báró alakítgatta,ekkor keletkeztek a roman-tikus részletek, köztük alépcsőház historizáló abla-ka, és a kastélyudvart díszítőeklektikus szökőkút. Az emeleti nagyterem re-mek asztalosmunkájú, fes-tett kazettás mennyezete akastély urának kézügyessé-gét dicséri. Valószínűleg ugyanekkor,a század végén készülhetettaz előcsarnokot díszítő, rep-rezentatív kandalló is. A kastélyban harminckétszoba volt, az emeleten vol-tak a vendégszobák, akönyvtár, a nagy szalon, akápolna és az ebédlő; a föld-szinten a családtagok és anevelők szobái, valamint akomornyik családjának lak-helye. A legszebb emeleti szobaa parkra és a tóra nézett.Két hatalmas, „jegenyébeoltott tölgyfa”, azaz oszlopostölgy képezte a balusztere-ket a bejáratnál. A kastély mellett találhatóegy nagyon átépített, eme-letes barokk melléképületés egy boltíves lóistálló,mindkettő Huszár Boér Jó-zsef építkezése lehet a XVIII.

századból.
A park értékes 
fáiból tűzifa lettA kastély körüli, harmincholdas parkban három tóis volt, szigettel, hattyúkkal,grottával, egzotikus növé-nyekkel, szökőkúttal ésszobrokkal. A két világhá-ború között virágházat isfenntartott a család. Az államosítás után apark értékes fáiból tűzifalett, a kastélyban és a mel-léképületekben termelőszö-vetkezeti iroda, majd fogya-tékos gyerekek iskolája mű-ködött…
A báró műkedvelésből
fafaragással is 
foglalkozottA kastély műtárgyakkalés bútorokkal gazdagon ésízlésesen volt berendezve.A bútorok közt volt németreneszánsz faragású, francia– kínai – barokk és empirestílusú. Báró Huszár Károly mű-kedvelésből fafaragással isfoglalkozott. A kastély körüliparkot a franciakertek min-tájára alakították ki, szökő-kúttal és szobrokkal, de aXIX. században angolparkokmintására alakították át. A parkban díjugrató ló-

versenyekre alkalmas pályátis tartottak fenn. 1944 nyarán tartották azutolsó fényes és ünnepélyeslóversenyt. Az uradalom ló-tenyészete, ménese ismertvolt a főúri körökben. 
A kastélykertet eredeti-
leg a franciakertek min-
tájára alakították kiA kastélypark kialakítá-sának dátuma ismeretlen,valószínűleg a Második Ka-tonai Felmérést követő idő-szakban, azaz a XIX. századhatvanas és hetvenes évei-ben került sor a kialakítá-sára. Ekkor létesült a csó-nakázó tó is, mely körül kik-övezett kocsiút vezetett.Az irodalmi források sze-rint a kastélykertet erede-tileg a franciakertek min-tájára alakították ki, bárerre utaló jelek sem az Első-, sem a Második Katonaifelmérésben nem láthatók,sem a kert jelenlegi szer-kezetében nem érhetők tet-ten. Megjegyzendő, hogy Fe-kete Albert kutatásainak so-rán sem talált egyéb fran-ciakertre utaló bizonyítékot,annak ellenére sem, hogymaga Biró József, az erdélyikastélyok legnagyobb tudo-ra írja, hogy:„…a harmincas évek tá-

jékán divatba jött a dend-rológiai kertstílus, melyneksorán angolparkká alakultát a gyönyörű abafájai park,régi francia stílusából…”.
Ami az erdélyi 
részeket illetia Biró által említett dend-rológiai kertek később, csu-pán a század második felé-ben  terjedtek el számotte-vően. Még az európai kert-történeti korszakokat vi-szonylag gyorsan követő na-gyobb erdélyi kertekben isa harmincas években épp-hogy elkezdődött a tájképiátalakítás. Bonchidán például 1831-es datálású a tájképiesítéstelindító Hermann Sámuelkésztette keretterv. Soborsinban ugyanúgyaz 1820-as és 1830-as évek-ben kezdődött el a tájképikert kialakítása. Európa ismert tájszépí-tője, a lübecki származásúHeinrich Christian Nebbienvezetésével. Ugyanebben akontextusban Szabó T. Attilaaz árokaljai Bethlen-Atzélkertről az alábbiakat írta:„… a XVIII században márlétezett itt barokk kert, melya XIX. század elején szenti-mentális elemekkel gazda-godott…”.
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(folytatás előző lapszámunkból)

Az abafájai Huszár-kastély a XIX. század elején épült,
későbarokk, klasszicizáló stílusú épület. A homlok-
zat tengelyében a főbejárat elé emelt kocsiáthajtó és
az emeleti nyitott erkély barokkos kidolgozásúak, az
épület főhomlokzatán a háromszögű oromfal, amely-
ben eredetileg a család címere állt, és a homlokzatok
kevés dísze már a klasszicizmusra vall. Ezen a héten
még erről a műemlékről írunk a Központ olvasóinak.

A szalmatetős kastély
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Az igazság nem érvényes? Csak akkor, ha meg is szavazzák? 
„Minek kellett több mint tíz milliárd forintot ki-dobni egy fideszes közvélemény-kutatásra?”, „OrbánViktor mondjon le!”, „Ne terelje el a figyelmet a nép-szavazás paravánjával a romló közhangulatról!”, „Er-kölcstelen migránsellenes hangulatot kelteni,uszítani, hergelni. Inkább el sem megyünk szavazni.Azzal tüntetünk!” S milyen érdekes, több mint hárommillió kettő -száz ezren nemmel szavaztak, akik elmentek. Pontazok, akik kormányt akartak volna váltani és igennelszavazni, pont az a millió nem ment el. Ezzel kiderült,mi az álláspontjuk. De az ő igenjükkel, s érvényesszavazásukkal is csak megerősödött volna a nemektöbbsége. Persze nem szabad erőltetni az igazságot. Az ellen-kező hatást éred el vele. Mint a nevelésben. Inkábbengedd ki a gyeplőt a kezedből: majd a piac eldönti.Amúgy is minden relatív, nem? Fontosabb a veledegyet nem értők érzékenysége. Célravezetőbb a ma-szatolás, a csúsztatás, a nemzet- és keresztényellenesszabadosság ajnározása. És még olyan tekintélyek,közmegbecsült vezetők is beállnak ebbe a sorba,akiknek szava, tanácsa mérvadó a közvélemény for-málásában. Tüntetőleg visszaadjuk a kereszteket,rasszistának, fajgyűlölőnek címkézünk mindenkit,aki nem ért velünk egyet. A brüsszeli elit meg kussol,és „demokratikus” módszerekkel átviszi az akaratátolyanokon is, akik felemelnék ellene a szavuk. Leg-följebb majd a támogatások megvonásával zsaroljaőket. Pedig annak idején az EU-s népszavazásnál mégennyi igen sem volt, mint amennyi nem most, ésmégis mekkora ovációval fogadta Európa. A határontúli magyarok állampolgárságáról szóló népszava-zásról most nem is beszélve.  Egy éve még körbeu-gatták Magyarországot, miért épít kerítést? Mostsorra húzzák fel a betonfalakat, határzárakat, kezde-nek tiltakozni a migránsok szétosztása ellen s azonis kezdenek végre elgondolkozni: mire volt jó, hogyengedtek a nagy átverésnek s ömlesztve engedték azemberáradatot keresztülmasírozni Európán? Íme, aszellemi alapok nélküli, immunrendszere gyengesé-gét megérző Nyugat, amely mintha most, a huszon-negyedik órában akarna észbe kapni miután abrüsszeli bürokrata liberális elit kivéreztette önma-gát, elárulván az alapítók Európa jövőjéről vallottalapeszméit…Jobb lenne azonban végre már elkezdeni imád-kozni, s önmagunkba nézni itthon is. Visszatérni abelső, szellemi-lelki gyökerekhez. Mert miközbenmindenféle pályázati támogatásért esedezünk azanyaországnál, s mindenféle előnyét élvezzük a ma-gyar útlevélnek, szívünkben is meg kellene marad-nunk kereszténynek s magyarnak. Olyannak, akiirgalmas szívű és igazságszerető. Aki nem azzal vanelfoglalva, mennyit lop a másik, nem kapzsi a szíve,akit nem a megsértett becsvágya irányít, hanem azélő és finoman működő, jelző lelkiismerete. Aki nemengedi, hogy megfertőzzék sem jobbról, sem balról.Aki nem hagyja, hogy levegye lábáról sem a liberaliz-mus, sem a nemzeti vagy vallási túlbuzgóság, de aszűkkeblűség sem. Aki átéli és megéli a hitét, s hite szemével vizsgáljaaz idők jeleit, sőt azokból ki tudja olvasni saját fel-adatát is. Akinek megesik a szíve az elesett emberen, és kiálla lelki értékrendjéért, nemzeti közösségéért. Ó Irgalom Atyja, ne hagyj el!

Sebestyén Péter

A szalmatetős kúriaBiró József így emlékezikmeg az abafájai kastélyról:„…Abafáján két épület isemelkedik az átmeneti stí-luskorból; az emeletes Hu-szár kastély a század elejénépült, ma már csak három-szögletes oromfala vall aklasszicizmus idejére, a sokkésőbbi, bár ízléses toldáskivetkőztette régi alakjából.Mellette áll a földszintes aföldszintes Bornemissza-kúria, késői eredetéhez ké-pest a barokkos hagyomá-nyok szívósságát hirdeti…”.Egy 1748-as adat szerintaz abafájai kúria – mint azegyszerűbb udvarházak jórésze – még a XVIII. szá-zadban is szalmatetős volt. A leírások szerint a népijellegű udvarházakhoz ha-sonlóan ennek is háromosz-tatú kialakítása lehetett. 
A kastély épületei 
állandó rongálásnak
vannak kitéveKeresztes Gyula, Maros

megyei kastélyok és udvar-házak című munkájából de-rül ki az is, hogy az államo-sítás után a kastély vala-mennyi épületét kisegítő is-kola részére vették igénybe,ahol különböző mestersé-gek elsajátítására tanítottáka gyermekeket. A célnak megfelelően ala-kították át az épületekettantermekké, tanműhelyek-ké, hálószobákká és ebéd-lőterem részére. Az utóbbihelyiségeket a hintók szint-jének átalakítása révénnyerték.
A kastély elveszti 
az egyik karakteres 
vonásátKiemelten fontos tudnimég azt is, hogy közvetlenüla II. világháború után a kas-tély baluszteres szárnyát le-bontották, melynek követ-keztében egyik karakteresvonását vesztette el az épü-let.Fekete Albert közlésébőlderül ki az, hogy az álla-mosítás után 1948-ban a

kastély valamennyi épületét„közszolgálati célra” vettékigénybe. 1957-től állami gazdaságés irodahelyiségek kapnakhelyet az épületben, majd– mint már említettük –, ki-segítő iskola kezdi meg aműködését a falak között.1989 óta a gyermekeket akastély épületéből a kastély-kertben felhúzott bentlakásoskollégiumba költöztették. A kastély helyiségeit so-káig raktárként használták. 
(befejező rész a 

következő lapszámunkban. Benne: Prof. dr. SümegiPál tanszékvezető egyetemitanár, geológus kiegészítése;továbbá bemutatjuk a tele-pülés középkori templomát)
Összeállította:

Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bocsá-
tott dokumentációkért külön
köszönet dr. Fekete Albertnek,
Keresztes Géza műépítész-mű-
emlékvédelmi szakmérnöknek,
továbbá a régi és a mai képe-
kért Demján László műemlék-
védő építésznek

Abaffy család címereEz ősi család állítólag attól az Abátóleredt, ki IV. Béla király korában élt. Mik-lós tokaji kapitány II. Mátyás uralma ide-jében Buda alatt vitézkedik 1609-ben,hol egy török vezér fejét levágván, ezértősi címere egy kivont kardot és annakhegyén zöld turbános vérző törökfejettartó páncélos karral is megbővíttetett. Majd újabb hősies érdemeiért Tolnamegyei birtokokra nyer királyi ado-mányt, és aranysarkantyús vitézzé lesz. Abaffy Miklós volt az első magyar had-vezér, aki a XVII. században a huszárok-nak kopjákkal való felfegyverzésétcélszerűtlennek való felfegyverzését cél-szerűtlennek nyilvánította, mert „a kopjacsak annak a kezébe való, aki gyermek-korától fogva az azzal való bánáshoz szokott, mint például a lengyel gulyások”. Öccse, György, Bocskay hajdúi ellen hadakozik. Családja azontúl mindig császár-párti, s Rákóczi harcai idejében egyik Abaffy Lőcsén, Eperjesen és Kassán fogságotis szenved.
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a következő orvosi szakellátással áll az önök rendelkezésére:

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
E-mail: contact@caritsanmed.ro
Laborvizsgálatok:
Aurel Filimon utca 15.
Tel.: 0265-250-874 vagy 0730-619-404
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www.caritsanmed.ro
ON-LINE PROGRAMÁLÁSOK

• Fizioterápia és gyógytorna
• Kardiológia

• Bőrgyógyászat
• Nőgyógyászat
• Hematológia
• Munkaorvos

• Füll-orr-gégészet
• Ortopédia

• Gyerekgyógyászat
• Tüdőgyógyászat

• Pszichiátria
• Urológia 

• Belgyógyászat-Ultrahang
• Ideggyógyászat

• Szemészet
• Sebészet

Közösségépítő, identitástudat erősítő rendezvényeket,
eseményeket ma már szinte minden székelyföldi te-
lepülésen szerveznek. Ezek közül van olyan, amely
időközben holtpályára siklik az érdektelenség vagy
a tökéletlen szervezés, semmitmondó, kulturális
alapot nélkülöző tartalmak miatt és van, amely nagy
érdeklődésnek örvendő hagyománnyá érlelődik. A
Marosszentgyörgyi Magyar Közösségek Napját tavaly
ősszel első alkalommal szervezték meg, a Székely-
kakasdi Falunapot úgyszintén. Szombaton ezeknek
a második alkalmára kerül sor. 

„Egy régi vágy 
és igény vált valóra”Az esemény egyik szer-vezője, Molnár Szilárd a kö-vetkezőket mondta el la-punknak: „Tavaly szervez-tük meg első alkalommal arendezvényt, amikor is egyrégi vágy és igény vált va-lóra. A resztvevők pozitívanértékelték a programot ésa folytatását várták, várják.A tavalyihoz hasonlóan többrészre lesz tagolva az ideiprogram is. Péntek délutánaz elmúlt egy év összefog-lalójára, kiértékelésére kerülsor, majd dr. Ambrus Tündea Székely falutízes Maros-szentgyörgyön című előadá-sa következik. Szombatonaz ökumenikus istentiszteletidén a református temp-lomban lesz megtartva,majd ezt követi az ünnepé-lyes átvonulás a romai ka-tolikus plébánia és temp-lomkertbe a Magyar SzentKoronával, melyet a SzentGyörgy lovagok, koronaőrökés huszárok kísérnek az ün-neplőkkel együtt. A temp-lomkertben a hősök kövénélbeszédet mond Csíkszeredamagyarországi konzulátusarészéről dr. Csige Sándorvezető konzul, majd a szer-vezetek elhelyezik koszo-rúikat, tisztelegve az aradivértanúk emléke előtt. Aprogramot hitvalló ifjúságikoncertek kezdik, amit akulturális programok foly-tatnak, ezt követően pedig18:30-tól Kassai Lajos a Lo-vasíjász című filmet tekint-hetik meg az érdeklődők.Napközben folyamatosankézműves műhelyek mű-ködnek. Mint például a sajt-készítés, hentes, mézes po-gácsa díszítés, nemezelés,láncing fonás, címertan ésmég sok érdekesség. Ezenkívül gyermekprogramok

és egy előadás: Fűszereznitudni kell! címmel, melyeta Petry múzeum és látvány-műhely mutat be. A tavalyirendezvény után a helyi cso-portok, közösségek több kö-zös projektet is megvalósí-tottak: farsangtemetés, ka-rácsonyi éneklés stb. A cso-port vezetői között egyreszorosabb az együttműkö-dés. Én eredményesnek éssikeresnek ítélem ezt. Azidei rendezvény szervezőia Marosszentgyörgyi Kol-ping Család és a 21. Gr. PetkiDávid cserkészcsapat.”2015 októberében kerültmegrendezésre a Székely-kakasd 500 éves címet vi-selő rendezvény, amelynekrészeként a falu bejáratánálaz út fölött átívelő székely-kapu felavatására és falu-monográfia bemutatásárakerült sor. Az eseményenrészt vevők irányából márakkor megfogalmazódott azóhaj, hogy minden évbenegy alkalommal találkozza-nak a faluhoz érzelmilegközel állók. Ennek az elvá-rásnak eleget téve a szer-vezők idén SzékelykakasdiFalunapot szerveznek. 
„Az együttléteknek 
reméljük közösségépítő
hatása lesz”A szervezőbizottság egyiktagját, Botha Dániel-Töhö-tömöt a részletekről kér-deztük: „A tavaly a falu írá-

sos említésének 500. évfor-dulójára gyűltünk össze. Ak-kor megfogalmazódott többrésztvevőben is, hogy min-den évben jó lenne faluna-pot tartani. Az idei rendez-vény programja a követke-ző: 11 óra: ünnepi isten-tisztelet a székelykakasdireformátus templomban, 14óra: ünnepi ebéd a kultúr-otthonban, 16 óra: a szé-kelykakasdi gyermekek ésfiatalok kulturális műsora,17 óra: megbeszélések a jö-vőbeni tervekről, baráti ésismerkedő beszélgetések,séta a faluban, 20 óra: va-csora a vendégeknek, 21óra: zenés-táncos mulatsága kultúrotthonban. Az ese-mény főszervezője a ProVeritas Egyesület, de a re-formátus egyház is kiveszia részét, valamint a maros-keresztúri önkormányzat istámogatja anyagilag. Különörvendünk annak, hogymellénk állnak az egyesü-leten kívüliek is a szerve-zésben és lebonyolításban.Ezeknek az együttléteknek,közös feladatok megoldá-sának, reméljük, közösség -építő hatása lesz. Még csakaz út elején járunk. Jön egy-egy küldöttség a magyar-országi Kakasdról és Kele-biáról, de lesznek meghí-vottak más településekrőlis. Természetesen a falubólelszármazottakat is nagyszeretettel várjuk." 
Nemes Gyula

Közösségépítő erők kistelepüléseken 

Marosszentgyörgyön azáprilisi Szent György Na-pokat már évek óta meg-ünneplik, amelyre tartalmasmagyar, román, cigány kul-turális programokkal várjákaz érdeklődőket. A tavaly amarosszentgyörgyi magyaregyesületek – számszerűen29 – képviselői úgy dön-töttek, hogy egy külön ma-gyar jellegű rendezvénytszerveznek, amelynek célja

a helyi magyar közművelő-dési élet bővítése, a keresz-tény értékek, a nemzetiidentitás és a lokálpatrio-tizmus megerősítése, a köz-ségben működő magyarszervezetek, csoportok egy-más közötti kapcsolatánakmegerősítése, közös ren-dezvények szervezése. Idénoktóber 8-án a másodikilyen alkalom megrendezé-sére készülnek a szervezők. 
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Szavazás után (1.)
Mindenekelőtt szögezzük
le: mindenki pontosan azt
mondta a népszavazás után,
amit vártunk tőle.Nézzük a dolgot magát!Mindenekelőtt szögezzükle: mindenki pontosan aztmondta a népszavazás után,amit vártunk tőle. Mondhatjuk,minden egyes megszólaló be-szédét és mondanivalóját haj-szálpontosan meg tudtuk vol-na írni előre.MSZP: Orbán elbukott, ezekután bármit tesz, illegitimméválik a hatalma;DK: A demokratikus ellen-zék hatalmas győzelmet ara-tott; Orbán megbukott;A reszli, PM-től Együtt-tig:Ugyanez, kissé ragozva (még-iscsak ki kell találni valamit,látszódjék az önállóság);Liberálisok: semmi;Jobbik: Orbánnak le kellmondania.Jegyezzük meg a jegyző-könyv kedvéért: a legocsmá-nyabb csíkot megint a Jobbikhúzta, mint kágyilló az érettepren. Ugyanis miközben Vonakijelentette, hogy menni kellszavazni, és nemet kell mon-dani, „odalent” a terepen sut-togóban és a biztos saját bá-

zisnak kacsintva megmondták,hogy nem kell ám elmenni.Mert most ki lehet szúrni Or-bánnal, most ez a pártérdek.Aztán Vona kiállt Orbán le-mondásának szükségességé-vel, meg hogy egymillió job-bikos ment el szavazni. Klasszi-kust idéznék erre: „Egy lószart,mama!” S ideje megemlékezniCsurkáról, a váteszről, aki meg-mondta ezt is előre, miutánezek a fiúk őt is hátba szúrták:a Jobbikkal megszületett az új„prolipárt”. A komcsik nemzetiradikálissá maszkírozott ver-ziója.De ez valójában teljesen lé-nyegtelen, és ezt is tudtuk elő-re.A lényeg pedig ez: a rend-szerváltás óta lezajlott nép-szavazások (vegyük az 1997óta megrendezett négyet!)mindegyike ehhez hasonlóvagy lényegesen rosszabb rész-vételi arányt produkált. Nézzüka részleteket!Magyarország NATO-tagsá-gáról 1997 novemberében sza-vaztunk. Ügydöntő népszava-zást írt ki a parlament, amelya népszavazás előtt leszállítottaaz érvényességi küszöböt,méghozzá huszonöt százalék-

ra. Vagyis attól fogva a válasz-tópolgárok mindössze huszon-öt százalékának kellett meg-jelennie a választáson és ér-vényes szavazatot leadnia,hogy a népszavazás érvényeslegyen (elképesztően alacsonyarány!).Ha akkor nem születik megez a változtatás, Magyarországnem szavazza meg a NATO-tagságot, ugyanis nem mentel szavazni a választópolgárokfele! A szavazás negyvenkilencszázalék volt, és igennel sza-vazott 3 344 131 fő (nyolcva-nöt százalék).Az ország uniós tagságáról2003 áprilisában szavaztunk.A népszavazás szintén ügydön-tő volt, és minden politikaierő a belépés támogatásáraszólította fel a polgárokat, ésrészvételre buzdított.Ennek ellenére a választó-polgárok mindössze negyvenötszázaléka ment el szavazni!Az igenek döntő többségbenvoltak, 3 056 027 fő (nyolc-vannégy százalék).Következett a nagy szégyen,a 2004. decemberi népszava-zás. A Magyarok Világszövet-sége által kezdeményezett nép-szavazás kampányában a Gyur-

csány vezette MSZP (és azSZDSZ) teljes erőből a határontúli magyarok kedvezményeshonosítása és magyar állam-polgársága ellen kampányolt.Előkerült a már 2002-ben Ko-vács László által megzenésítetthuszonhárommillió románo-zás, és hogy a határon túli ma-gyarok elveszik a nyugdíjunkat,és fejenként évi plusz százezerforintjába fognak kerülni amagyar állampolgároknak. (Nefelejtsük el: akik akkor a ma-gyarok megtagadásáért kam-pányoltak és mozgósítottak,személy szerint ugyanazok,mint akik most a migránsokmellett emelik fel szavukat!)A magyar nemzet fennállá-sának legaljasabb, legocsmá-nyabb, igazi haza- és nemzet-áruló kampányának köszön-hetően a részvétel mindösszeharminchét százalékos volt. Sbár győztek az igenek, az ala-csony részvétel miatt az igenekszáma nem érte el a huszonötszázalékot, így a népszavazáseredménytelen lett. Igennelszavazott 1 922 680 fő, amihuszonhárom százalékot je-lentett.Következett a 2008. márci-usi népszavazás, amelyet a Fi-

desz kezdeményezett. Az ál-lampolgároknak három kér-désre kellett válaszolniuk, ne-vezetesen, hogy elutasítják-ea tandíjat, a vizitdíjat és a kór-házi napidíjat.Ez volt az egyetlen népsza-vazás, ami effektíve a pénzrőlszólt, ami zsebre ment, s ígyegyszersmind ez volt az egyet-len népszavazás, ahol a rész-vétel meghaladta az ötven szá-zalékot. Kicsivel ugyan, negy-ven századdal, de mégis… Ésaz 50,40 százalékos részvételmellett a tandíjat 3 385 981fő utasította el, ez a választó-polgárok negyvenkét százalé-kát jelentette. A vizitdíjat 3321 313 fő, a szavazók negy-venegy százaléka, míg a kór-házi napidíjat 3 309 616 fő,szintén negyvenegy százalékutasította el.Ismétlem: ez volt a legma-gasabb részvételi arány, azegyetlen a vizsgált népszava-zások közül, ahol a részvételiarány kicsivel ötven százalékfölé kúszott!Nos, ennek fényében vizs-gáljuk meg a mostani népsza-vazás számait!
Bayer Zsolt  
(Folytatjuk)

Clintonné látványos és a
rendszergazdák szempont-
jából fölöttébb sajnálatos
„orvosi epizódja” után a mé-
diát bitorló milliárdosok ki-
adták az ukázt kitartottja-
iknak, hogy a demokrata el-
nökjelölt imidzsét (ha az ő
esetében még egyáltalán be-
szélhetünk ilyesmiről) ve-
gyék intenzív kúrára, noha
majdnem biztos, hogy ez
csupán tüneti kezelést je-
lenthet a páciens számára.
Milyen lehetősége marad te-
hát a rendszernek, amely-
nek egyedüli célja életcik-
lusának meghosszabbítása,
bármilyen módon és sem-
milyen eszköztől nem riadva
vissza? Exhumálni Bernie
Sanderst? Túl késő. MiutánObama és az establishmentnyomás alá helyezte, a vén„szocialista”, aki egyébként aszenátusi szavazásokon 93százalékban együtt szavazottClintonnéval, nyíltan beállt„mérsékelt” pártbéli riválisatámogatóinak sorába, és ezzel„rendszerellenes reformer-ként” gyakorlatilag diszkvali-fikálta önmagát. Esetleg elő-kerülhet egy meglepetésjelölta rendszer kalapjából? Nagyonnehéz, sőt szinte lehetetlen aválasztásig rendelkezésre állórövid időintervallumban olyas-valakit találni, aki kellően ka-rizmatikus és tiszta kezű isegyben. Maradnak az egyébopciók.Tovább taszigálni Hillary

mozgó hulláját, és a múltbanmár jól bevált szavazatszám-lálási csalásra bazírozni a meg-választását? Azután pedig ér-demei elismerése mellett ki-szuperálni és brevi manu le-cserélni az alelnökére? Kivi-telezhető, csak éppen nagyonkockázatos. Trump ugyanisnem John Kerry, és nagyon iskétséges, hogy unfair (ti. meg-trükközött) veresége eseténzokszó nélkül beadná a derekátés hajlandó lenne falazni. Meglehetne persze gyilkoltatni, el-végre az USA-ban régi törté-nelmi hagyománya van a non-konformista politikai szereplőklikvidálásának. Őszintén szólvameglepő, hogy a rendszer mégnem aktiválta az ilyen esetekreszolgáló „elmeháborodott”zombiját, amikor kiderült, hogya Trump-jelenség nemcsakegy gyorsan ellobbanó szal-maláng. Most már ezt a meg-oldást rendkívül nehezen le-hetne lenyeletni még az egyéb-ként az átlagosnál is leszedál-tabb amerikai publikummalkomoly társadalmi forrongá-sok, sőt polgár- (vagy inkábbfaji) háború kockázata nélkül.Végső soron szóba jöhetmég egy Oroszország vagyKína elleni magas intenzitásúháború kirobbantása is a vá-lasztási procedúra befagyasz-tására és Obama-marionetthatalmon tartására. Ezt az op-ciót egyáltalán nem lehet ki-zárni, látva a NATO utóbbi idő-ben tanúsított fokozott agresz-

szivitását. Elképzelhető perszeaz is, hogy hagyják a dolgokata saját természetes folyásukatkövetni az elnökké választottTrumppal, annak veszélyével,hogy esetleg mégis betartanáaz ígéretét, és tényleg haza-hozná a GI-okat külföldről, pa-cifikálná a kapcsolatait Orosz-országgal és Kínával, és ezzelvéget vetne az amerikai biro-dalomnak. (Hisszük, ha lát-juk.)Mindenesetre a biztonságkedvéért, mondhatni rutin-szerűen, folytatódik a repub-likánus elnökjelölt démonizá-lása, aki a kontrollált médiatálalásában többnyire műve-letlenként, félnótásként, náci-ként, fasisztaként, nácifasisz-taként, „félfasisztaként”, rasz-szistaként, antiszemitaként,iszlamofóbként, xenofóbként,homofóbként, nőgyűlölőként,mindennek a tetejébe pedig –ami a jelenlegi oroszelleneshisztéria légkörében Ameri-kában talán a legsúlyosabbanesik latba – Putyin cinkosakéntjelenik meg. Valamelyik „mér-tékadó” sajtóorgánum már az-zal is megvádolta, hogy a sza-vazótábora vissza akarja állí-tani a rabszolgaságot. Ha a ne-vetségesség ölne, úgy hulla-nának a nyugati médiaprostik,mint ősszel a legyek.Az egyik ilyen díszpéldánya második legnagyobb spanyolnapilapban meginterjúvolta ajelenlegi sakkvilágbajnokot,aki egy 25 éves, norvég (vagy

ahogyan a cikkben aposztro-fálják, „egy viking”) és MagnusCarlsen a neve. Egyébként pe-dig 186-os IQ-val büszkélked-het, aminek a mondandójávalkapcsolatban van jelentősége:„néhány hónapja az amerikaielnökválasztás kapcsán tré-fálkozva megjegyeztem, hogynekem tetszik Trump stílusa,hogy ezt a fickót viccesnek ta-lálom, talán mert képtelen ér-vekkel okoskodni, vagy mertszellemes, ahogyan nevén ne-vezi a dolgokat. A következőnapon a lapok arról cikkeztek,hogy »Carlsen támogatjaTrumpot«. Az én országombana politikai korrektség ural min-dent. Nyitottabbaknak kellenelennünk. Ezért jobb, ha csönd-ben vagyunk.” (Magnus Carl-sen: víctima de acoso, millo-nario, madridista… y rey mun-dial del ajedrez, elmundo.es,2016. augusztus 28.)Egy olyan korszakban élünktehát, amikor már semmit semlehet kimondani, csak azt, amiSorosnak, a NATO-nak, a Gold-man Sachsnak, Bergogliónak,a menekülteknek, a cionist-áknak, az iszlamistáknak, aFemennek és mondjuk LadyGagának is tetszik. Globáliszsarnokságot teremtettek anácizmus elleni harc nevében.Amerikában is csak legfeljebbClint Eastwood engedheti megmagának a showbizniszből,hogy nyíltan színt valljonTrump mellett, akiről egyéb-ként az Oxfordi Egyetem egyik

pszichológusa megállapította,hogy még Hitlernél is súlyo-sabb pszichopata. (A listátSzaddám Huszein vezeti 189ponttal, Trump 171, Hitler 169pontos, utánuk jön Hódító Vil-mos, Szent Pál, Jézus, Churchill,Napóleon és Clintonné, Néró-val a nyomában.)„Amerikában a többség egyóriási kört von a gondolat köré.Ennek határain belül az írószabad, de jaj neki, ha ki merlépni belőle. Nem mintha félniekellene egy autodafétól, de kivan téve mindenféle ellen-szenvnek és mindennapos ül-dözéseknek. A politikai karrierbezárul számára… Mindentmegtagadnak tőle, még a di-csőséget is.” Ezt Alexis de Toc-queville írta az amerikai de-mokráciáról szóló híres érte-kezésében 1835-ben! A helyzetcsaknem két évszázaddal ké-sőbb is ugyanez, talán mégrosszabb.Trump persze olyan messzevan a nácizmustól, mint MakóJeruzsálemtől, és ha van vala-mi, amiben egy követ fúj Clin-tonnéval, az éppen Izrael és azsidóság iránti rendíthetetlenelkötelezettségük. Ennek csa-ládilag is tanújelét adták,ugyanis mindkettejük lányazsidó férjet választott magának.Sőt e tekintetben Trump mégigyekvőbb is. Chelsea Clinton-nal ellentétben ugyanis IvankaTrump be is tért a zsidó val-lásba.  
Gazdag István

Amerikai elnökválasztás: a helyzet fokozódik
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Kölnben és Amszterdamban jártak az Active 7 sportolói
Az egykori marosvásárhelyi női kézilabdások alkotta
Active 7 tagjai, a Hargita megyei női kézilabda-baj-
nokság aranyérmesei a minap a németországi Köln-
ben voltak egy négynapos kiránduláson, a 24 éves
kölni illetőségű Marie Dreger és családja meghívá-
sára. A lányok helyi együttes ellen is játszottak for-
maellenőrző mérkőzést, emellett megtekintették
Köln nevezetességeit, átruccantak Amszterdamba is,
sőt egy helyi klubban bulival töltődtek fel a rövidesen
kezdődő bajnokságra.A kirándulással kapcso-latosan a 42 éves Biró (Pe-res) Zita, az Active 7 gól-gyárosa számolt be aKözpontnak.
Csapattársuk, Marie 
Dreger és családja 
vendégei vol tak

– Értesüléseink szerint
szeptember közepén Köln-
ben meg Amszterdamban
jártatok, ahová csapattár-
satok, Marie Dreger hívott
meg. Miért éppen Kölnbe
mentetek?– Ezt a kirándulást mára tavaly terveztük, de csakaz idén jött össze. Csapat-társunknak, Marie Dreger-nek és családjának köszön-hetően kaptunk meghívástNémetország negyedik leg-nagyobb városába, ahovarepülővel utaztunk Kolozs-várról, s ahol négy csodála-tos napot tölthettünk.Amúgy az idén is szeret-tünk volna Érdre eljutni amagyar szenior női bajnok-ságra, amelyen már koráb-ban is részt vettünk, de azidén egy sajnálatos nézetel-térés miatt nem utazhat-tunk el, így maradt a kölnikirándulás, amit egyáltalánnem bántunk meg.

– Milyen volt a fogadtatás

Marie családjánál?– Csodálatos! Marie csa-ládja kitett magáért mind-amellett, hogy a németeknem éppen a pénzszórá-sukról ismertek, így ez útonis köszönjük neki meg csa-ládjának a vendéglátást.Marie egyébként harmadé-ves orvostanhallgató Ma-rosvásárhelyen, vele vélet-lenszerűen ismerkedtemmeg a MOGYE-n egy test-nevelési óra alkalmával. Mi-vel ő egykoron kézilabdá-zott, szívesen befogadtukaz együttesbe, ahova kivá-lóan beilleszkedett. 
Jártak a kölni Dómban
és Amszterdamban

– Milyen volt a kirándulás?– Maga a kirándulás fen-séges volt, az anyagiakat miálltuk, de a szponzoraink isbesegítettek. Az érkezé-sünk napján egy helyi ama-tőr női együttes ellen ját-szottunk, aztán este voltegy pohárköszöntő, majdmásnap átruccantunkAmszterdamba, amely há-rom órára van Kölntől. Odabusszal mentünk, majd aholland fővárosban min-tegy 16 kilométert gyalo-goltunk, megnéztük a leg-fontosabb turisztikainevezetességeket is. Szom-

baton a rómaiak által ala-pított, Németország egyiklegrégebbi nagyvárosát,Kölnt látogattuk meg, töb-bek közt a Dómot, amely avilág harmadik legmaga-sabb temploma. Fel is men-tünk a tetejére, ahová megkellett másszuk az 534 lép-csőfokot, ami egy erőnlétiedzésnek felelt meg. Emel-lett sétáltunk a Rajna part-ján, aztán a helyi ételkülön-legességeket ismegkóstoltunk egy kisven-déglőben. Este pedig Kölnegyik legismertebb mulató-helyén, a Flamengo Royalklubban szórakoztunk,majd vasárnap utaztunkvissza repülővel. 
– Gondolom, sikerült kel-

lőképpen feltöltődnetek a
soron következő bajnoki
évadra, amit a tavaly meg-
nyertetek...– Igen, ez volt a célunk!Mindenkinek nagyon tet-szett, szép élményekbenvolt részünk Köln és Amsz-terdamban egyaránt. Nemkizárt, hogy az életben mégegyszer oda visszatérünk.Már holnap indulnánk!

– Kölnben kik ellen ját-
szottatok?– Egy helyi amatőregyüttes ellen léptünk pá-lyára, akik egy tartományiligában játszanak. Szégyentnem vallottunk annak da-cára, hogy kevéssel kap-tunk ki, habár az ered-ményt nem tartottukszámon. Ők fiatalok, lero-hantak minket, mi meg fá-radtak is voltunk, hiszen azodaérkezésünk estéjén ját-szottunk. Fontos az, hogymindegyikünk meg voltelégedve a csapat teljesít-ményével. Megemlíteném apályára lépő Active 7 tag-jait: Zsók Gyöngyvér és Lő-rincz Réka (Zetelaka) - ka-pusok; Moldovan Anna

Mária (csk), Orbán Mária,Anamaria Cerghizan, Lore-dana Conțiu, Roxana Sabe-zan, Andreea Iuga és jóma-gam - mezőnyjátékosok.Dan Melinda is tagja volt acsapatnak, viszont a sérü-lése miatt nem játszhatott.
Új együttesek neveztek
be a bajnokságba

– Rövidesen kezdődik a
Hargita megyei bajnokság.
Hogyan látod az Active 7
esélyeit?– Reméljük, hogy újradobogósok lehetünk. Nemhagyjuk magunkat, annakellenére sem, hogy rólunkköztudott, kedvtelésből ját-szunk, de harcolni fogunkezután is. Tudjuk azt, hogynem fiatalodunk, de tartjukmagunkat. Amúgy nehézbajnokság elé nézünk,ugyanis változások történ-tek, hiszen együttesek vál-tak ki, de újabbak, talánerősebbek neveztek be: újcsapat lesz a SZNKK (Szé-

kelyudvarhelyi Női Kézi-labda Klub), a Bányai JánosLíceum Székelyudvarhelyés a Felcsík (Csíkdánfalva),akik a bajnokságból vissza-lépett Csíkszeredai NKSZ,meg a Csíkszeredai VSK he-lyett fognak szerepelni, demellettük részt vesz még aSzentegyháza, a Székelyke-resztúri No Age, Zetelaka ésaz Active 7. Mivel hét együt-tes lesz, így hét teremtor-nára kerül sor, mi a maros-vásárhelyi teremtornátjanuárban szerveznénkmeg.  
– Változások vannak-e az

együttesben?– Nincsenek, viszontdrukkolunk, és jó egészsé-get kívánunk Kulcsár László(Kuli) edzőnknek, aki egész-ségi gondokkal küszködik,hogy mielőbb felépüljön, ésa pálya széléről vezesse azActive 7-et. Mi helyébe nemszeretnénk más edzőt a csa-pat élére, ezért türelmetle-nül várjuk vissza!
Czimbalmos Ferenc AttilaMarie Dreger, Active 7

Siess, Meli, siess!
A 41 éves Dan (Rendes) Melindát, az Active 7 jelenlegi egyik

legtapasztaltabb játékosát a sérülésével kapcsolatosan kérdez-
tem:

– Augusztus 9-én műtöttek az ínszalagjaimmal, ugyanis a ke-
resztszalagom és az oldalsó ínszalagjaim voltak elszakadva, de
ugyanakkor a bal lábam meniszkuszát is kipucolták. Fontos volt
az orvosi beavatkozás egészségügyi szempontból, de szeretnék
még kézilabdázni is, a műtét nélkül pedig lehetetlen lett volna. 

Nagyon jól érzem magam, naponta járok gyógytornára, ami
a legfontosabb egy hasonló műtéti beavatkozás után. Most az
izmok felépítésére kell koncentrálnom, nagyon sok türelemre
van szükségem. Volt még egy hasonló műtétem a jobb lábamon
15 évvel korábban, akkor a keresztszalagom sérült meg és porc-
leválás is volt – mondta Melinda, aki az ISK 1992-es országos
bronzérmes csapatának volt az egyik oszlopos tagja, majd így
folytatta:

– A műtét után négy héttel én is elutaztam a lányokkal
Kölnbe, ahol a legnehezebb az volt, hogy nem lehettem a pályán
a lányok közt, viszont edzőként figyeltem az együttesünk játé-
kát. Persze agyon óvatos voltam a sétálásokkor, ezért is folyton
hecceltek a csapattársaim, mondogatták, hogy „siess, Meli,
siess!”. 

A kirándulás során nem gondoltam a fájdalmakra csak a szó-
rakozásra, viszont koncentráltam arra, hogy a műtét után őt
hónappal, azaz január közepén már szaladni fogok, aztán ke-
véssel utána remélem, hogy már pályára is léphetek – összege-
zett Dan Melinda. 
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VB – selejtező, B csoport
Nincsenek vesztegetni való pontok! 
A következő napokban vélhe-
tően sok minden kiderül a vi-
lágbajnokságra való kijutás va-
lós esélyeiről, no meg arról,
hogy Magyarország válogatottja
képes lesz-e ismét felvenni a
kesztyűt a csoportban nagy-
ágyúknak tartott csapatokkal
szemben. Dzsudzsák és társai
gyors egymásutánban két rend-
kívül fontos mérkőzést játsza-
nak.  A csoportban eddig történtekméginkább növelik a tétet, ugyanisa következő mérkőzésen (október7-én) Storck mester csapata hazaipályán fogadja Svájc együttesét. Apiros-fehérek a selejtezők első já-téknapján meglepetést okozva azEurópa-bajnok Portugáliát fektet-ték kétvállra, 2-0 arányban. Bárigaz, hogy a portugál csapatbólsérülés miatt hiányzott CristianoRonaldo, a svájciak teljesítményeígy is figyelemre méltó. A magyarcsapat Feröer elleni gyenge sze-replése (0-0 arányú döntetlen)után Storck mester érthetően elé-gedetlen volt, hisz Gulácsi kapusteljesítményén kívül semmi ér-demlegeset nem jegyezhettünk fel,és bizony a gól nélküli döntetlena látottak alapján nem is volt rosszeredmény. A magyar dilemma to-vábbra is az, hogy a franciaországi,szokatlanul jó szereplés után képeslesz-e a csapat újra valami hasonlótprodukálni, vagy legalább becsü-

letesen helytállni.  A Svájc ellenimérkőzésen a magyar csapatnakegészen más szellemben kell majdfutballoznia, és kötelező módonbe kell gyűjtenie a három pontot,ha versenyben akar maradni. Aztugyan rövidesen megtudjuk, mitjelentett Király Gábor és JuhászRoland távozása a válogatottból,ám most szigorúan a jó játékra ésaz eredményességre kell koncent-rálni. A buzdítással biztosan nemlesz baj, a hírek szerint Budapestentelt házas mérkőzés várható.A Svájc elleni, majd a későbbi(október 10-i, Lettország elleni,idegenben sorra kerülő) mérkő-zésre Bernd Storck a következőkeretet hirdette meg: Kapusok:Dibusz Dénes, Gulácsi Péter, Me-gyeri Balázs;  Hátvédek: Bese Bar-nabás, Fiola Attila, Guzmics Ri-chárd, Kádár Tamás, KorcsmárZsolt, Korhut Mihály, Lang Ádám;Középpályások: Elek Ákos, GeraZoltán , Nagy Ádám,Vida Máté;Csatárok: Bognár István, Dzsud-zsák Balázs, Gyurcsó Ádám, Kle-inheisler László,  Lovrencsics Ger-gő, Németh Krisztián, Nikolics Ne-manja, Stieber Zoltán, Szalai Ádám. További mérkőzések a csoport-ban: Portugália – Andorra és Lett-ország – Feröer (okt.7), majd Fe-röer – Portugália és Andorra –Svájc (okt.10).
Demeter Attila

A marosvásárhelyi sportcsarnok-
ban október 15-16. között a III.
Armura Kupa elnevezésű, nagy-
szabású önvédelmi sportgálára
kerül sor, amelyet a SportLife
Group részét képező Armura ön-
védelmi védjegy a Gombos Mar-
tial Arts egyesülettel és a Herlitz
Románia céggel közösen rendez. Az összecsapáson számos hazaiklub több tíz önvédelmi sportolójavesz részt, közöttük több világ- ésEurópa-bajnok is.Küzdeni fog többek közt NicolaeArmand, a Power Gym Craiova 15éves versenyzője (edző Ionuț Puca),aki a nemrég lezajlott Muay ThaiEurópa-bajnokságon a –85 kilóssúlycsoportban nyert aranyérmet. Armand csapattársai közül résztvesz az eseményen Claudiu Nicolae(45 kg.), Arthur Capsa (–55 kg.) ésEnzo Mîncă (–80 kg.), akik az em-lített megmérettetésen a dobogómásodik fokára állhattak.Ugyanakkor a marosvásárhelyigálán versenyzőként szorítóba lépCristian Brejan és Dario Drotar(mindkettő Firekick-Boxing SKGherla), akik Paul Florean tanítvá-nyaiként a májusi, Bukarestbenmegrendezett WKA-WTKA nem-zetközi harcművészeti Európa-baj-nokságon a -70, illetve a -65 kiló -grammos súlycsoportban szereztékmeg az aranyérmet. Ők mindketten részt vettek az I.

Armura Kupán is, ahol Brejan első,míg Drotar második volt súlycso-portjában.Egy másik kiváló sportoló a 45éves brassói Ninel Ianculescu, akia 2005-ös nyíregyházi kick-box Vi-lágkupán aranyérmet szerzett a 91kilós kategóriában. Ninel egyébkénthazánk egyik legismertebb és leg-tiszteltebb önvédelmi harcosa ésedzője, aki 19 évesen kezdett elhódolni az önvédelemnek, jelenlegpedig a Hemi Guard Brassó klubedzője, aki 9 versenyzővel (gyerek,junior és felnőtt kategória) leszjelen a rendezvényen.A megmérettetésen jelen lesz adévai Velu Adrian Călușer is, aki ahelyi Pretorienii önvédelmi egye-sületet alapította és vezeti. A franciaidegenlégiót is megjárt Călușer 5évvel korábban aplapította a Pre-torienii Sportklubot, amely színeittöbb gyerek és junior versenyzőfogja képviselni az október 15-16-án Marosvásárhelyen megrende-zendő önvédelmi sportgálán. C.F.A 

Világ- és Európa-bajnokok vesznekrészt az Armura Kupán Marosvásárhelyen
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A magyar nyelvnek meg-van az a csodája, hogy képeskülönbséget tenni szerelemés szeretet között, és nehiggyük azt, hogy ezt csakegy felnőtt szív értheti meg.Ezek az érzések ugyanúgyképesek behálózni egy kis-gyerek életét és rózsaszínködbe burkolni napjait. Alegtöbb gyerek már az ovi-ban átéli a szerelem csodá-latos ízét, lehet, hogy csakegyszer, de az sem meglepő,ha akár többször is.
A kezdetMinden család életébeneljön az a pillanat, amikora gyerek már nemcsakanyut és aput szereti, kilépa családi fészek teljes me-nedékéből, elkezd óvodábajárni, ahol megismer új em-bereket, barátkozik, kap-csolatokat alakít ki, esetlegszerelembe esik. Az első lé-pés mindig a játékban nyil-vánul meg, különösen a fo-gócskázásban. A kis szerel-mesek így próbálják kimu-tatni, hogy ki az, aki irántmélyebb érzéseket táplál-

nak. Míg egy felnőtt számáraaz ilyesfajta udvarlási rituáléijesztő dolog lenne, addig akis csemeték számára ezmaga a mennyország. Idővela testi érintések is fontossáválnak, mint például az arc-ra puszi vagy kéz a kézbensétálni. Ilyenkor döbbennekrá a lányok és a fiúk a „les-kelődések” alkalmával, hogysok minden nem egyformarajtuk, ami normális dolog,hiszen ilyenkor fedezik felsaját testüket, ezért ne le-pődjünk meg, ha hirtelensok kínos kérdése lesz.
A választottHogy ki lesz a választottsok mindenen múlhat, mintpéldául ki mond neki szé-peket, ki ül éppen mellette,kivel játszik a legtöbbet. Aszülő legfőbb feladata ilyen-kor, hogy semmi esetre seszólja le a kiszemeltet, és nepróbáljon meg bűntudatotébreszteni benne azáltal,hogy már nemcsak őt szereti,hiszen így kényszerhelyzetelé állítja, hogy kit válasszonés kinek is feleljen meg.

Komolyan vegyük?Ahhoz, hogy megfelelőmódon reagáljunk erre, megkell értenünk, hogy egy ovisszerelem legalább annyirafontos, mint egy tiniszere-lem, bár mosolyt csal azarcra, nem szabad lenézniés fölösleges dolognak tar-tani.Egy gyermekkori szere-lem a felnőttkori kapcsola-tok megalapozója. Ahhoz,hogy érzelmi fejlődése és amásik nem iránti érzései ahelyes irányba fejlődjenek,elengedhetetlen feltétel egyszülő pozitív hozzáállása éstámogatása, hiszen ekkortanulja meg, hogyan kell vi-selkednie egy kapcsolatban.Tehát ha egy szülő kineveti,

ostobaságnak tartja, esetleglenézően reagál rá, komolylelki sérelmek okozója le-het.
Mit tegyünk?Ne fojtsuk belé a szót,hagyjuk, hogy beszéljen ar-ról, hogy ki az ő választottja,miért ő az, milyen élmé-nyekben volt része. Ez a leg-több gyereknek nem okozproblémát, hiszen ők nemriadnak vissza attól, hogyőszintén kimutassák sze-relmüket, az ő kis érzelmiviláguk egyszerű és köny-nyen áttekinthető. Sok eset-ben ezek a kapcsolatok nemtartanak pár hétnél, hónap-nál tovább, ennek ellenérenagyon fontosak, hiszen az

első konfliktusokat, csaló-dásokat, esetleg visszauta-sításokat is ekkor élik át.Ilyen esetben pedig elen-gedhetetlen a szülői segít-ség. Lássuk el reális taná-csokkal az ő korosztályánakmegfelelően, hogy ne ma-radjon egy lezáratlan ésmegoldatlan ügyként azéletében.Annak ellenére, hogyezek a kapcsolatok általábanrövid élettartamúak és foly-ton váltakoznak, nagyonfontosak. Nézzük a jó olda-lát, a szerelem ott van min-den ember életében, és aho-gyan a felnőtteket is csap-dába csalja tüzes lángja, úgya gyermeki szív sem kivételalóla.
Timár Tímea

Anyu képzeld, szerelmes vagyok egy kisfiúba az ovi-
ból, ő lesz a férjem! Igen gyakori eset, amikor haza-
érve egy kisgyerek efféle vallomásokat tesz a
szülőknek csillogó, szerelmes szemekkel. Hogyan is
reagáljon erre megfelelően egy felnőtt, hogy gyereke
érzéseit megfelelően kezelje és ne tiporja szét?

Most a legmelegebb a Föld
az elmúlt 115 ezer évben,
ennek oka a klímaváltozás,
ilyen meleg utoljára az
egyik jégolvadási időszak-
ban, vagyis interglaciális-
ban volt, amikor 6-9 mé-
terrel volt magasabb a ten-
gerszint, mint most - álla-
pították klímakutatók.James Hansen, az ameri-kai űrkutatási hivatal(NASA) korábbi vezető klí-makutatója és 11 szakértő-társa szerint 2016 globálishőmérséklete valószínűleg1,25 Celsius-fokkal lesz ma-gasabb, mint az iparosodáselőtti időkben volt, ha a me-legedés az elmúlt 45 év ten-denciáját követi, melybenévtizedenként 0,18 fokkalnőtt a globális hőmérséklet. Ez a melegedési ütemolyan hőmérsékletet hozhata Földre, amilyen az utolsójégkorszakot megelőző, me-leg Eemian interglaciálisidőszakban volt, amely 115ezer éve ért véget. Ekkor atengerszint 6-9 méterrelvolt magasabb a mainál.Tanulmányukat megvita-

tásra átadták az EarthSystem Dynamics címűszaklapnak, ám ott még nemhagyták jóvá. A kutatás azért készült,hogy támogassa egy csoportfiatal perét az amerikai kor-mány ellen. Tavaly 21, 8 és19 év közötti fiatal pert in-dított az Obama-kormányellen, mondván az nem teszeleget a klímaváltozás las-sításáért. Az Oregon állam-ban indított perben - amely-ben Hansen és unokája isrészt vesz - azt állítják, akormány megsértette a fia-talok élethez, szabadsághozés tulajdonhoz való jogát -olvasható a The Guardianbrit napilap honlapján.Hansen, aki 2013-asnyugdíjazása óta egyre erő-teljesebben szólal fel a klí-maváltozás ügyében, azértsürgette tanulmányuk ered-ményeinek szokatlan, időelőtti publikálását és peresügyben való felhasználását,mert attól tart, a melegedésüteme miatt "kifutunk azidőből".A klimatológus szerint a

bíróságoknak kell rákény-szeríteniük a kormányokat,hogy tegyenek a globálisfelmelegedés ellen, mivelőket nem befolyásolják azérdekcsoportok.Megismételte felhívását,amelyben globális adó ki-vetését követeli a szén-di-oxid-kibocsátásra, mert sze-rinte a fosszilis tüzelőanyag-gal foglalkozó cégekneképpúgy fizetniük kell, minta dohányipari társaságok-nak a cigaretta egészségká-rosító hatásai miatt."A tudomány álláspontjavilágos, néhány évtized alatt

fokozatosan fel kell számol-ni a szén-dioxid-kibocsá-tást" - mutatott rá Hansen.Számos friss tanulmánykételkedik abban, hogy si-kerül a tavalyi párizsi klí-macsúcson elfogadott céltelérni, vagyis a globális fel-melegedést 2 Celsius-fokalatt tartani, még kevésbéazt, hogy a melegedés le-hetőleg 1,5 Celsius-fok alattmaradjon. A kutatók szerintúgy tűnik, a célkitűzés meg-valósítása olyan, még nemlétező technológiáktól függ,amelyek kivonják az üveg-házhatású gázokat a lég-

körből.Az amerikai OrszágosÓceán- és Légkörkutató Hi-vatal (NOAA) múlt heti köz-lése szerint a légköri szén-dioxid koncentrációja márnem fog a szimbolikus 400ppm-es küszöbérték alá esnia mai felnőttek életében. Ajelenlegi a legmagasabb kon-centráció a hárommillió év-vel ezelőtti pliocén kor óta. Abban a korban a tenger-szint nagyjából 19 méterrelvolt magasabb a mainál, azÉszaki-sark közelében fáknőttek, mert nem volt jég.
Forrás: mti

Szerelem az oviban – mennyire komoly?

115 ezer éve nem volt ilyen melegük a földlakóknak


