
A Népszabi esete a piaccal
– és a politikával           Gyászba borult a világ – vagy pontosabbanannak ballibsi része –: kiadója felfüggesztettea Népszabadság című napilap megjelentetését.Folyik is ennek kapcsán a hisztériakeltés, asorból erdélyi magyar „jeleseink” sem maradtakki.  Nem ez az első eset, s feltehetőleg nem isaz utolsó, hogy neves vagy névtelen lap, sajtó-orgánum anyagilag nehéz helyzetbe, akár acsőd szélére kerül, ne adj ‘isten megszűnik.

3. old. // VÉLEMÉNYEM SZERINT 5. old. // INTERJÚ

Erdély lerombolt világaAz erdélyi Abafáját 1332-ben említik előszörAbafaya néven. Eredetileg valószínűleg a Benghatárrészben feküdt, és egy török kori pusztításután települt át mai helyére. A település neveegy, a középkor során keresztnévvé alakult ősi,ótörök eredetű magyar nemzetség és családnévből,az apa szót jelentő Aba névből és az erdőt jelentő,eredetileg faya szó összetételéből eredt. 

6-7. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Kínában Petőfi 
kötelező tananyag!         Október 5-én, annak ellenére, hogy a BernádyHázban is rendezvény volt, a Bolyai-téri uni-tárius egyház tanácstermét is zsúfolásig meg-töltötték az érdeklődők. Ez utóbbi helyen Szán-tai Lajos magyarországi művelődéstörténésztartott érdekfeszítő előadást, ahol többekközött Szent Istvánról és a Szent Koronárólértkezett.

3. old. // TÁRSADALOM
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Maradt-e esély 
Magyarország számára?

Hétfő este 2-0-s győzelmet aratott Rigában alettek elleni világbajnoki selejtezőn a magyarlabdarúgó-válogatott. Ez volt az idei sorozatbanaz első győzelme – miután az első fordulóban0-0-ás döntetlenre játszott idegenben a Feröer-szigetek ellen.

10. old. // SPORT

A virágtermesztés fortélyai          

Manapság, amikor az erdélyi fiatalok túlnyomótöbbsége külföldre költözik jobb megélhetésreményében, értékelendő példa látni, hogyvannak, akik itthon próbálnak meg boldogulni.A mezőpaniti Sikó Csaba időt és energiát nemsajnálva vágott bele a virágtermesztésbe néhányéve, és bár még a szakma „elején” jár, elmondásaszerint megtérülő befektetésről van szó.

4. old. // TÁRSADALOM

„Mintha nyugatra lenne Erdély…”

Petruska András neve ismerősen csenghet a Megasztárból, de leginkább A Dal című
tévéműsor idei kiadásából, ahol a Trouble in My Mind alkotása a legjobb négy szám között
szerepelt, és Petruska az adás Felfedezettje-díját is elnyerte. Idén jelent meg a második, Ka-
punyitó címet viselő lemeze, amellyel erdélyi turnéra indult, és kedden a vásárhelyi közönség
előtt játszott. Mint mondja, nagyon szeret itt fellépni, biztonságban érzi magát a számára
még ismeretlen terepen. Zenészségét felelősségként éli meg, és fiatal kora ellenére igen
érett, tájékozott és céltudatos. 
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KOS: Ezen a héten felpörögnek az eseményekön körül! Nagyon jók az elképzelései, így nemis kell másra hallgatnia. Élvezettel lát neki a te-endői elvégzésének, és minden energiájával ki-zárólag erre összpontosít.
BIKA: Olyan barátok veszik körül, akikkelkönnyedén meg tudja beszélni azokat a gond-jait, amelyekkel éppen most küzd. Hallgassameg a tanácsaikat, hiszen így a pozitív szemléletönre is átragadhat!
IKREK: Most a megszokottnál is jobban kellgazdálkodnia a javaival! Ezekben a napokbanszinte csak úgy kifolyik a pénz a kezéből. Ügyel-jen rá, hogy mindig csak annyit tartson magá-nál, amennyi feltétlenül szükséges.
RÁK: Ezen a héten semmi oka a panaszra azanyagiakat illetően. Ha azonban el szeretné adnia lakását, akkor mindenképpen várjon mégvele, nehogy esetleg kár érje! Most kizárólag asaját képességeire és igényeire alapozzon!
OROSZLÁN: Ezen a héten igyekezzen mindenenergiáját és idejét magára koncentrálni! Pi-henjen vagy sportoljon, így jó kondícióba hoz-hatja magát! A közelmúltban eléggé igénybevették a véget nem érő teendők, egy kis meg-újulás már pont időszerű lenne.
SZŰZ: Ez a hét olyan új energiákkal látja el,melyeket kiválóan tud hasznosítani az életmi-nősége javítására. Fontos megbeszéléseket ala-kíthat így a saját elvárásai szerint. Hosszú távúanyagi elkötelezettséget, kölcsönt vagy ingat-lant érintő ügyek esetében azonban kérje kiegy független szakember véleményét!
MÉRLEG: Óvatosan bánjon most a nagylelkűszívességekkel, hiszen könnyen lehet, hogy egyóriási terhet vesz így a vállára, amitől hosszúideig nem tud majd szabadulni! Sőt, ha nem fi-gyel oda, akkor idővel még követelőzővé is vál-hat. 
SKORPIÓ: Amennyiben az otthonában változ-tatásokat szeretne, most tanácsosabb, ha egye-lőre csak a tervezgetésnél marad. Ezen a hétenugyanis váratlan kiadások várhatók, és mivelezekre nem számított, érthető, ha szokásosnálidegesebb.
NYILAS: Ezen a héten ne mulassza el az ott-honában a vízrendszeren működő elektromosberendezések ellenőrzését! Szükség esetén hív-jon ki szakembert is, és ne halogassa a javítá-sokat.
BAK: A váratlan, előre be nem jelentkezett ven-dégeknek most jobb, ha nem nyit ajtót. Ide tar-toznak főképp a szomszédok, de a testvérek ésaz ő családtagjaik is. Ezen a héten jobb a foko-zott óvatosság!
VÍZÖNTŐ: Ezen a héten igazán megengedhetmagának egy kis luxust! Lepje meg magát va-lami kedves ajándékkal, kényeztesse testét-lel-két, hiszen igazán megérdemli. Most nem fontosaz, ami ön körül zajlik, csakis arra figyeljen, amiigazán fontos önnek. 
HALAK: Ez a hét kiválóan alkalmas rá, hogymegvalósítsa az álmait! Bár egy kicsit óvatosbizalmi kérdésekben, tartsa észben, hogy egyolyan ember áll ön mögött teljes vállszélesség-gel, akire mindig számíthat.
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A megjelent írások nem fel tét lenül
a szer kesz tő ség véle ményét tük -
rözik!  // Szer kesztőségünk fenn -
tartja a jo got, hogy a be érkezett
le velek és más féle írások köz -
léséről döntsön. // Kéziratokat
nem őrzünk meg és nem küldünk
vissza!
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\ 2. \ |  NAPTÁR |KÁR KIHAGYNI |
Bemutató a 
Spectrum SzínházbanUgo Betti Bűntény a Kecs-keszigeten című drámájakerül bemutatásra október14-én, pénteken este 7 órá-tól a marosvásárhelyi Spect-rum Színházban. A XX. szá-zadi olasz mű Kincses Ele-mér rendezésében egyfajtaszerelmi kriminek mond-ható, amely az alábbi kér-déseket veti fel: meddig ter-jed a bűn, mi és milyenmélységben adhat feloldo-zást, feloldható-e, megfejt-hető-e a szerelemre és egy-másra áhítozó férfi és nőörök harca? Jegyvásárlás awww.biletmaster.ro oldalon,a helyszínen naponta 10 és14 óra között, illetve az elő-adás kezdete előtt kapható.Telefonos helyfoglalás a0744-301-875-ös telefon-számon naponta 10 és 14óra között. Az előadást 15-én, szombaton szintén 19órakor megismétlik.
Híres operakórusművekHíres operakórusművekcímmel tartanak rendkívülivokálszimfonikus hangver-senyt szeptember 13-án,csütörtökön 19 órakor aKultúrpalota nagytermében.Vezényel Werner Seitzer né-metországi karmester, zon-gorán játszik Horia Maxim,közreműködik a Marosvá-sárhelyi Állami Filharmóniavegyes kara és szimfonikuszenekara. Műsoron: Schu-mann-, Mozart-, Verdi-, Mas-cagni-, Smetana-, Beetho-ven-, Weber-, Wagner-mű-vek. A koncertre a 2-es szá-mú bérletek érvényesek.
A Telekiek és a kultúraEzzel a címmel szervezkonferenciát a Teleki TékaAlapítvány október 15-én,szombaton a Maros MegyeiMúzeum várbeli épületében.A reggel 9.30-kor kezdődőegész napos ülésszakon aTéka munkatársai és másmeghívottak mellett elő-adást tart Deé Nagy Anikó

(a könyvtár egykori osz-tályvezetője), Monok István(Magyar Tudományos Aka-démia Könyvtára, főigazga-tó), V. Ecsedy Judit (Orszá-gos Széchényi Könyvtár,könyvtörténész), Verók At-tila (Eger, Esterházy KárolyEgyetem, dékánhelyettes),Egyed Emese (Babes-BolyaiTudományegyetem, profesz-szor).
Északi filmek fesztiváljaOktóber 14. és 16. közötta K’Arte Egyesület az Orto-Profil, a norvég és a svédnagykövetség, valamint aClorofilm és az Indepen-denta Film támogatásávale két országban gyártott fil-meket mutatnak be a Mű-vész moziban. Pénteken18.30- tól lesz a Pioneer,20.30-tól vetítik a The Hunt(Vadászat) című filmet.Szombaton 17 órától kez-dődik a vetítés a Let theScream Be Heard (Halljuka sikolyt) dokumentumfilm-mel, majd 18.30-tól a Szük-ségállapot, utána 20.30-tóla Közösség című filmet lát-hatják az érdeklődők. Va-sárnap a Kerékpározók agépkocsisok ellen című do-kumentumfilm látható 17órától, majd az Underdogsvéd–norvég dráma, 20.30-tól az Egy ágon meditálógalamb című filmmel zárula vetítéssorozat. A belépésdíjtalan. A filmekről bőveb-ben a www.k-arte.ro hon-lapon olvashatnak.
Gálaműsor 
az 1956-os 
forradalom emlékéreAz Erdélyi Magyar Nem-zeti Tanács és a SzékelyNemzeti Tanács október 17-én, hétfőn 18 órától a Kul-túrpalotában az 1956-osforradalom és szabadság-harc 60. évfordulója alkal-mából Ahol a hősöket nemfelejtik, ott mindig lesznekújak! címmel gálaműsortszervez. Fellépnek: KilyénIlka, Ritziu Ilka Krisztina,

Kilyén László, a Fagyöngyciterazenekar, a Musica Hu-mana kórus, valamint VarróHuba és társulata erdélyiverbunkokkal és legénye-sekkel. A belépés díjtalan.
Az örmény 
kultúra napjaiOktóber 15–16-án, hato-dik alkalommal szervezimeg az örmény kultúra nap-jait a Marosvásárhelyi Ör-mény–Magyar KulturálisEgyesület, melynek témája:Örmények a közösség szol-gálatában. A részletes prog-ram az október 6-i lapszá-munkban tekinthető meg.
Gyűjtők vásáraA Maros Megyei Bélyeg-gyűjtők Egyesülete október15-én, szombaton reggel 7és 13 óra között tartja agyűjtők vásárát a marosvá-sárhelyi Mihai Eminescu If-júsági Házban. Az érdeklő-dők bélyegekből, régi pén-zekből, jelvényekből, térké-pekből és más régiségekbőlválogathatnak.
Időszakos 
kiállítás nyílikOktóber 14-én, pénteken18 órakor nyílik meg a Te-leki-Bolyai Könyvtár legú-jabb időszakos kiállítása,melynek címe Ex ArchivoTelekiana. A Teleki Nem-zetségi Levéltár története.A Magyar Nemzeti LevéltárOrszágos Levéltárával kö-zösen szervezett kiállításrollupokon nyújt betekintésta nagy múltú nemesi családiratanyagába. A kiállítás ja-nuár 31-ig látogatható.
Tibád József 
a BernádybanTibád József marosvásár-helyi származású, Német-országban élő fotóművészalkotásaiból nyílt kiállítása Bernády Ház emeleti ga-lériájában. A kiállítás anyaga40 természetfotó, amelyeka németországi Fekete- er-dőben készültek.



Aki ismeri Szántai Lajostevékenységét, megszokhat-ta, hogy előadásain sokszorszembemegy a hivatalostörténelemoktatással. Céljaa magyarság „felébresztése”,„felvilágosítása” a „valódi”magyarságtörténet megis-mertetése. Múlt heti ma-rosvásárhelyi előadásánakelső részében Szent István-ról és a Szent Koronáról be-szélt. 
„Nem tudunk 
tényeket, nem 
ismerjük az alapokat!”„Sajnos mindent elhi-szünk, ami piros, fehér, zöld-ben van tálalva. A mai SzentIstván kép az István, a királyrockoperának köszönhető,amit többféle módon ját-szanak, hogy minél szeret-hetőbb legyen. Hivatalosegyházszakadásra 1054-ben került sor, tehát Kop-pány nem mondhatottilyent, hogy: ‹Bizánc jelétmagamra vettem›. Ilyen le-hetetlenségeket hiszünk éscsodálkozunk, hogy ide ju-tottunk. Sajnos nem isme-rünk tényeket, az alapokatés mindent elhiszünk, amiszépen van tálalva, mertamit hivatalból hallunk, aznagyon gyatra" – állítja atörténész.Szántai szerint az augusz-tus 20-i televíziós terefereműsorok sem arról szólnak,amiről kellene. „Fel kellenetenni a kérdést: van-e a ke-reszténység történetében aMagyar Királyságon kívülmás apostoli királyság?Nincs. Tehát ilyen sincs,hogy: ‹Fogadd el Rómát,holnap tied az ország›, mertaz apostolt nem lehet térí-teni, ő maga a térítő! Azapostol király felett e világiszinten semmiféle hatalomnem rendelkezik, még a ró-mai pápa sem! Eszmélnikellene már, nem valamiolyanra várni, amit a poli-tikai élettől soha nem ka-punk meg. Az utóbbi 26 évalatt a politika nem rende-zett szinte semmit ezen atéren, akkor miért hisszükazt, hogy valaha is fog? Ön-állóvá kell válni, és meg kellerősödni belülről lelkiek-

ben, hitben, becsületben,tisztességben!” A történészszerint a magyar népet nemidegen hittérítők térítettékmeg, hiszen Árpád magyar-jai ereklyetartó mellkeresz-tekkel temetkeztek, a Pan-nonhalmi Apátság már Gézafejedelem idején állt, és Gel-lért is már kész püspökségetkapott. 
Buda várát a 
hunok építették újjáA Magyar Szent Koroná-val kapcsolatban is érdekesdolgokat tudott meg a hall-gatóság. Azt például, hogya nyitott koronák azt szim-bolizálják, hogy fölöttükrendelkezhetik más hata-lom. A magyar korona ezek-kel szemben zárt, ami aztjelenti, hogy viselője fölöttsem világi sem egyházi ha-talom nem diszponálhat. A továbbiakban SzántaiLajos arról beszélt, hogymiként ismerik a magyaroktörténelmét a keleti kutatók.A kínaiaktól tudjuk például,hogy Budát a hunok alapí-tották. „Attila hun fejedelemparancsba adta, hogy azt anagyon régi hatalmi köz-pontot, amit ő is megörökölta Duna partján, ameddig őhadjáratokban vesz részt,az otthon tartózkodó test-vére, Buda építse újra. Attilameghagyása az volt, hogyaz ő nevéről nevezzék el,mégis ma is Buda várakéntismerik. Nem azért van ezígy, mert nem vették komo-lyan a fejedelem utasítását,hanem azért mert Buda ki-rályfit – aki a vallásalapítóBuddháról kapta a nevét –is tisztelték. Úgy tekintettekrá, mint olyanra, aki azon a

szellemi szinten áll, amit akeleti népek ›buddhának‹,azaz megvilágosodottnakneveznek. Ez már nem sze-mélynév, hanem méltóság!" 
„Atilla fia Csaba, Csaba
fia Ed, Ed fia Ögyek,
Ögyek fia Előd, Előd fia
Álmos, Álmos fia Árpád”Körösi Csoma Sándort ahazája iránti szeretete arrakésztette, hogy az ázsiai ro-konság felkutatására indul-jon. Át akart kelni Tibeten,mert hírét vette annak, hogya tibeti szent iratok a ma-gyar nép múltjára vonatko-zó adatokat tartalmaznak.Sajnos azonban nem jutottel oda soha. A kínai törté-netírás szerint Kína legelsőcsászári dinasztiája (Hszia-dinasztia) hun eredetű volt.A hun-magyarokkal való ro-konságot a kínaiak ma istartják. Kínában Petőfi kö-telező tananyag, a magyarirodalomnak pedig kultuszavan, amit komolyan is vesz-nek. Ők a magyarságot ahunok leszármazottjainaktartják! „Számomra az a lényeges,amit őseink saját magukeredetéről számon tartot-tak. Minden magyar krónikaelmondja, hogy a magyarokelső királya Atilla – Nimródleszármazottja – volt. Atillafia Csaba, Csaba fia Ed, Edfia Ögyek, Ögyek fia Előd,Előd fia Álmos, Álmos fiaÁrpád. Gyakorlatilag Atillahalála után az ötödik nem-zedéket képviselő magyarokvisszajöttek Pannóniába. Iz-galmas, hogy népünket per-zsa, arab és nyugat-európaikeresztény források isugyanazon népneveken em-
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Gyászba borult a világ– vagy pontosabban an-nak ballibsi része –: ki-adója felfüggesztette aNépszabadság című na-pilap megjelentetését.Folyik is ennek kapcsána hisztériakeltés, a sor-ból erdélyi magyar „je-leseink” sem maradtakki.    Idézzük az esettel kapcsolatban kiadott közleményt:„A jelenlegi üzleti modell működtetésével a Népsza-badság a teljes cégcsoport eredményeit negatívan be-folyásolja, és ez várhatóan hosszú távon így maradna,amennyiben működése nem kerül teljesen új alapokra.A cégcsoport és több mint ezer munkavállaló hosszútávú jövője, valamint a cégcsoport kiadványai a szer-kesztőségeken, az olvasókon és a gazdasági sikerességenmúlik. A Népszabadság példányszáma az elmúlt tízévben 74 %-kal, azaz 100.000 példányt meghaladómértékben csökkent. Ennek következtében a lap 2007óta több mint 5 milliárd forint veszteséget termelt, ésaz idei évben ez idáig szintén jelentős veszteségethalmozott fel.”Nem ez az első eset, s feltehetőleg nem is az utolsó,hogy neves vagy névtelen lap, sajtóorgánum anyagilagnehéz helyzetbe, akár a csőd szélére kerül, ne adj‘isten megszűnik. S akkor mi van? Vége a világnak,oda a demokrácia, netán a sajtószabadság? Egyeseknekúgy tűnhet… Attól függően, hogy éppen olvasója-e aszóban forgó lapnak vagy sem, híve-e az általa hirdetetteszméknek vagy sem. Hogy mi áll a lap körül mester-ségesen gerjesztett botrány mögött, azt pontosantalán soha nem tudhatjuk meg. Politika, üzlet és médiaösszefonódása tagadhatatlan, az illető területeken fel-halmozott hatalom, befolyás tetszés szerint konver-tálható. Így van ez világszerte.    Milyen lap is (volt) a Népszabadság? Életképtelen!Igen, a ballibsi kormányzatok alatt agyondicsért, sőtfetisizált piac szigorúan beárazta, a lényeg: fabatkátsem ér. Legalábbis a piac szerint. Maga az MSZP semtarthatta sokra, ha 2015-ben simán megvált tőle. ANépszabadság a Szabad Nép jogutódja, a névváltoztatásután a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi-zottságának napilapja volt. S ekként, ezzel a névvelnem lett volna szabad a rendszerváltás után fennma-radnia. Dehát, ami késik, nem múlik. Kádár népe elfo-gyóban, a jelen állás szerint, ha nem a politika, akkora biológia mondja ki a végítéletet az újság, s az általaképviselt eszmeiség felett. Merthogy lassan elfogy apotenciális olvasótábor. Egyelőre sehol az a milliárdosbaloldali vállalkozó, aki megmentené a Népszabadságot.  Hogy mi lesz a történet vége, egyelőre nem tudható.Az újság esetleges végleges eltűnésével az erdélyi ma-gyar olvasó nem veszít semmit, legfennebb MarkóBéla, akinek eggyel kevesebb magyarországi fórumáll majd rendelkezésére, ahol kifejtheti nézeteit. Márpusztán ezért is nyereség lenne a Népszabadság vég-leges megszűnése.  Véleményem szerint. 

VÉLEMÉNYEM SZERINT

Szentgyörgyi László

A Népszabi esete a piaccal– és a politikával  Kínában Petőfi kötelező tananyag! 

legetik, azaz szkítáknak, hu-noknak vagy magyaroknak.Az biztos, hogy a magyarállam már létezett Szent Ist-ván előtt is, csak hát vannak,akik azáltal is valahogy rö-vidíteni szeretnék a magyartörténelmet, hogy ezt a dá-tumot minél inkább eltolják.Mert ha mi Szent István ko-rától lettünk államalapító

nép, akkor feltevődik a kér-dés, hogy mik voltunk an-nak előtte: ráadásul a kö-zépkori források – SzentIstvánról három legendamaradt fenn – egyike sembeszél Szent István állam-alapító tettéről” – fogalmaz-ta meg még Szántai Lajostörténész. 
Nemes Gyula

Úgy tűnik, ma Marosvásárhelyen a rendezvényszervezők között semmiféle kap-
csolat, egyeztetés nem létezik. Gyakran előfordul az, hogy két vagy akár ennél több
esemény is egy időben zajlik. Bár az is igaz, hogy az emberek más és más érdek-
lődési körhöz tartoznak, mégis előfordulhat, hogy lenne, akit két előadás is érde-
kelne. Október 5-én, annak ellenére, hogy a Bernády Házban is rendezvény volt,
a Bolyai-téri unitárius egyház tanácstermét is zsúfolásig megtöltötték az érdek-
lődők. Ez utóbbi helyen Szántai Lajos magyarországi művelődéstörténész tartott
érdekfeszítő előadást.   
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\ 4. \ |  TÁRSADALOM |Magyar mozis újdonságok, filmtör-téneti ínyencségek az Alter-Native-onNemcsak rövidfilmeket csemegézhetünka 24. Alter-Native Nemzetközi RövidfilmFesztiválon, izgalmas hosszúfilm-kavalkád-dal is készül a szemlére a szervező MADISZ.November 2-a és 6-a között elmélyülhetünka legfrissebb magyar filmes alkotások leg-javában, időt szentelhetünk az 1956-os for-radalom évfordulójának, és magyarfilmtörténeti emlékeket is feleleveníthe-tünk.Az Alter-Native Filmfesztivál kezdőnapjaidén egybeesik az ’56-os forradalom leveré-sének hatvanadik évfordulójával, így a szer-vezők a szerdai programot az ’56-osesemények előtti tisztelgés jegyében állítot-ták össze. Megtekinthető lesz Gárdos Péter:Szamárköhögés című 1986-os filmje, amely1956. októberének utolsó hetébe röpít visz-sza, és két filmtörténeti különlegesség:Fábri Zoltán: Hannibál tanár úr című 1956-os tragikomédiája, amelyet 2000-ben a ma-gyar filmkritikusok titkos szavazással azévszázad 12 legjobb magyar filmje közé vá-lasztottak és Makk Károly: Szerelem címűköltői szépségű műve, minden idők egyiklegszebb magyar alkotása. A film felújítottváltozatát 2016-ban újra bemutatták a 69.cannes-i fesztiválon, a Cannes Classics elne-vezésű programban.Szintén az első nap kerül vetítésre Hor-váth Lili első nagyjátékfilmje A szerdai gye-rek, az 50. Karlovy Vary NemzetköziFilmfesztivál East of the West elnevezésűversenyprogramjának legjobb filmje, illetvea filmkritikusokból álló Fedeora zsűri exaquo díjazottja. A magyar-német koproduk-cióban készült alkotás egy felnőtté válástörténete, melyben egy olyan lánynak kellanyává érnie, aki édesanyja nélkül nőtt fel.Csütörtök a zsűritagok napja, a műsor-ban szereplő 2016-os szerb-magyar kopro-dukció, a Minotaurusz rendezője, aszabadkai Tolnai Szabolcs, illetve Az itt élőlelkek nagy része című 2015-ös magyar filmalkotói, Igor & Ivan Buharov is tagjai a fesz-tivál zsűrijének.A hab a tortára természetesen a szombatinapon kerül. Ekkor láthatják a nézők FeketeIbolya: Anyám és más futóbolondok a csa-ládból című 2015-ös magyar – német – bol-gár koprodukcióban készült alkotását. Anégygenerációs történet az 1900-as évek le-gelejétől a 2000-es évek kezdetéig követivégig a szereplők sorsát. A főhősnő, Anya ki-lencvennégy évet él és huszonhétszer köl-tözik életében. A film az erdélyi közönségnagy kedvence, minden eddigi alkalommaltelt ház előtt vetítették.Hajdu Szabolcs új filmje, az ErnelláékFarkaséknál a Karlovy Varyban idén szerve-zett 51. nemzetközi filmfesztivál versenyka-tegóriájának fődíjas, Kristály Glóbusszalkitüntetett alkotása. 2016-os filmjét HajduSzabolcs saját lakásában forgatta családjá-val és tanítványaival.Vasárnap Kern András: Gondolj rám című2016-os alkotása zárja a magyar filmeksorát.
A fesztivál részletes programja 

és a filmek rövid ismertetője a 
www.alternativeiff.ro oldalon olvasható.
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Manapság, amikor az erdélyi fiatalok túlnyomó többsége külföldre költözik jobb megélhe-
tés reményében, igazán értékelendő példa látni, hogy vannak, akik itthon próbálnak meg
boldogulni, ki-ki a maga módján. A mezőpaniti Sikó Csaba időt és energiát nem sajnálva vá-
gott bele a virágtermesztésbe néhány éve, és bár még a szakma „elején” jár, elmondása sze-
rint visszatérülő befektetésről van szó.

A siker kulcsa: türelem, kitartás és elhivatottság a szakma iránt

A virágtermesztés fortélyai

„Pár éve foglalkozom szezo-nális virágok termesztésével,ami magába foglalja a tavaszi(kankalin, jácint, árvácska, bog-lárka), nyári (muskátli, büdöske,kővirág) és az őszi virágokat.Nehéz megmondani, hogy hon-nan jött a késztetés, de talánonnan, hogy az évek során na-gyon sokat dolgoztam be máskertészetekbe, és láttam bennea lehetőséget” – árulta el a fiatalvállalkozó.
A kezdet„Az indulás, ahogy az lenniszokott, nem bizonyult akadály-mentesnek, hiszen mindentönerőből oldottam meg, nemigényeltem pályázati támoga-tásokat. Első lépésként kibé-reltem egy területet a faluban,melynek összterülete 350 négy-zetméter, amiből 250 fóliasátor,a többi pedig szabadtermesztésalatt van.” Elmondta, hogy a 30méter hosszú és 8,5 széles fóli-asátor hozzávetőlegesen 9.000lejbe került, nem számítva belea rengeteg időt és energiát.
Folyamatos fejlődés„Azáltal, hogy több kertészet-be is besegítettem, volt lehető-ségem elsajátítani a szakmát,olyan gyakorlati tudást és ta-pasztalatot szerezni, ami nagyonsokat segít a munkámban. Per-sze volt olyan virágállomány,amely nem sikerült, de nem ad-tam fel, hiszen, ahogy mondaniszokás, lassú víz, partot mos.”
Napi „24 órás” szolgálatBár egyelőre még mellékjö-

vedelemként van jelen az élet-ében, hiszen hobbiból kezdteel, arra a kérdésre, hogy meg-lehet-e élni belőle, azt a választkaptuk, hogy igen, csak igazánszeretni kell, hiszen nagyon idő-igényes. „Olyan, mint egy gyerek,nem lehet olyan, hogy ma nincskedvem, és kihagyom az öntö-zést, ami jelenleg kézzel törté-nik, s ami körülbelül 3 órát veszigénybe, de tervezem, hogy au-tomatizálom.”Míg a meleg időszakban akánikula miatt igényelnek ál-landó törődést, télen majd gon-dolni kell a fűtésre, hiszen ah-hoz, hogy a tavaszi virágok pi-acképesek legyenek, néha mégéjszaka is fel kell kelni és fűte-ni.
Kialakult vásárlói kör„Szerencsésnek mondhatommagam, hiszen megvannak a

visszatérő vásárlóim, akiket atöbb éve folyamatosan megren-dezett vásárokon ismertemmeg, amikor még nem saját ma-gamnak, hanem másnak dol-goztam” – árulta el, aki ezenkívül Marosvásárhelyen két napipiacon szokott árusítani (Kö-vesdombi piac, Cuza Voda), deamennyiben lehetősége van rá,jelen van a különböző kiállítá-sokon is. Az értékesítést az egy-séges piaci normák szerint pró-bálja kialakítani, jelenleg nagyonkészül a Mindenszentek előttifelhajtásra a krizantémmal, ami5 és 15 lej között van, reményeiszerint helyett kap Marosvá-sárhely központjában ő is. Köz-ben pedig folyamatosan próbálfelzárkózni a gyors és szinteminden héten megújuló tech-nológiai rendszerekhez és azokbeszerzéséhez.
Timár Tímea
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– 9 éves korodtól gitározol,
ám mégis bölcsészkart vé-
geztél. Miként lehet, hogy
nem konzervatóriumban kö-
töttél ki?– Nincs zenész felmenő acsaládban, így nem volt szá-momra olyan minta, ami kö-vethető lett volna. Majdnemszületésem óta zenei karri-erre vágytam, de érettségikörnyékén nem álltam azérdekérvényesítés azonszintjén, hogy tudatosan ez-zel foglalkozzak, másrésztjobbnak láttam, ha a polgárimintákat követem, és jelent-kezem szociológia szakra.Volt idő, amikor azt éreztem,hogy elvesztegetett évek vol-tak, de az ott kapott tudástkésőbb a dalszövegekbenjól tudtam kamatoztatni. Az-tán tanultam is a zenészetet,mert 21 éves koromban fel-vettek a Kőbányai Zenei Stú-dióba, és gyakorlatilag ottkerültem be a véráramba,ott tanítottak meg kapcso-latokat kiépíteni, magyaránbehálózni magam a magyarzenei világba. 

– Emészthető, dúdolható
formában komoly problémá-
kat feszegetsz dalaidban. Tu-
datos döntés volt ötvözni a
könnyedebb, közérthetőbb
dallamvilágot a súlyosabb
tartalommal?– Világéletemben popze-nésznek tartottam magam,azaz ami a Beatles által meg-teremtett világot jelenti meg,nem a mai fősodort. Aztán,hogy milyen kérdéseket fe-szegetek? Ez vagyok én.Nem tudok sem okosabb,sem butább lenni. Foglal-koztatnak bizonyos kérdé-sek, ezeket terápiás jelleggel,vagy szociális érzékenységokán kiírom magamból, ésáltalában innen, a tartalom-mal kezdődik a dal élete, ésutána kerül rá valamilyenzene.

– Hirtelen jött a népsze-
rűség, az elismertség az éle -
tedbe. Meg kellett tanulnod
ezt kezelni?– A 2010-es Megasztáros

szereplés hirtelen és sze-rencsésen alakult, mert ak-kor indult a tulajdonképpenikarrierem. Ez helyezett fela zenei térképre. Aztán meg-fordultam fesztiválokon, klu-bokban, kialakítottam a sajátutam. Rá hat évre jött A Dal-ban való szereplés. Bár aMegasztárt „csodaként” fog-tam fel, A Dalban elért sikertmár úgy éltem meg, hogyez visszajelzés a befektetettenergiának. Nagyon örülökneki, de úgy érzem, megér-demelt sikerek. Hogy ezekmennyire változtatják megaz életem, sokkal inkább ar-ról szól, hogy én magammalmilyen viszonyban vagyok.Harminc éves koromraolyan állapotot értem el,hogy a pozitív, de a negatívkritika sem tudott igazánkibillenteni. 
– Eddig megjelent mindkét

lemezed konceptalbum. A vi-
deómegosztók korában, ami-
kor egy-egy dalt hallgatunk
meg, és nem teljes albumo-
kat, tudatosan választottad
ezt a történetmesélést?– Ma, amikor már ténylegcsak dalok vannak, és szinteritkaság a magyar zeneiiparban, hogy egy előadónaklemeze legyen, felmerültbennem a kérdés, hogy ezmint művészi egység mégreleváns-e. És azt gondolom,hogy igen, de nagyobb fele-lősséggel jár. Hogy egy al-bum az legyen, amit a nevejelöl, és ne dalok gyűjtemé-nye, ahhoz összefüggőnekkell benne lennie, ami meg-mutatkozhat a szellemisé-gében, vagy a témaválasz-tásában. Szerencsésnekmond hatom magam, mertmindkét nagylemez szüle-tésekor egy adott kérdéserőteljesen motivált, ami azegész korszak daltermésétbefolyásolta. Utólag születetta koncepció, amiből egy ko-herens művészi egység lett.

– Több helyütt említetted,
hogy a Kapunyitó albumod
az Y-generációt foglalkoztató
problémákról szól. Melyek

ezek a problémák és mi a
tied?– Ha valaki szerint ez ob-jektív korrajz, azt megtisz-teltetésként értékelem. Úgyvélem, hogy a kérdések,amelyek engem foglalkoz-tatnak, jó eséllyel a sors- éskortársaimnál is előkerül-nek. Közismert, hogy a szü-leink teljesen más rendszer-ben nevelkedtek, aminek azörökségét tudattalanul ismagunkon viseljük, más-részről meg ott van a Z-ge-neráció, amit elutasítunk.Az albumot a harmincadikszületésnapom eljöveteleinspirálta. Huszonhét éveskorom környékén úgy érez-tem, hogy még mindigugyanazok a visszahúzóerők irányítják az életemet,amik kisgyerekkorombanmegvoltak: időnként ugyan-az a szorongó ember vagyok,és a megfelelési kényszerdominál, ahelyett, hogy amagamhoz való utat keres-ném. Ez az érzés a harmin-cadik születésnapom előes-téjén is előjött belőlem, ésakkor elég idősnek láttammár magam ahhoz, hogymegijedjek attól, hogy talánnem tudok már ezen vál-toztatni. Ez szült valamifélepánikot, és erről szól az al-bum. A dalok során vissza-megyek a „tiszta” gyerek-korba, aztán az első szoron-gó élményeket begyűjtő idő-szakba, a felnőtté válásonát utazom egész addig, hogyharmincéves vagyok, és nem

egészen így képzeltem el azéletem tíz évvel korábban.Szembenézéssel folytatódika lemez, aminek az üzenete,hogy ha nem is ideális min-den, lehet dolgozni rajta. Akapunyitási pánikból egynyíló kapu lesz, ahova játé-kossággal, kalandvággyal lé-pek be. És így érzem mostis magam, kezdem ismerniés elfogadni önmagam. 
– Több interjúban olvas-

tam, hogy kedvenceid közé
tartozik Paul Simon, Sting,
Tom Waits, a Beatles. Le-
hetsz-e te mondjuk Magyar-
ország Tom Waits-je, vagy
Stingje? Egyáltalán a mos-
tani, gyakran a külsőségekre
épülő, és rövidéletű előadói
sikerek korában lehet ilyen
korszakalkotót létrehozni?
Van rá igény a piacon?– A tapasztalatom, hogyannyira felgyorsult az in-formációáramlás, hogy mára legendáknak sincs idejükmegszületni. Nem lesz mégegy Beatles a zenetörténet-ben, ahogy nem lesz mégegy Illés vagy egy Cseh Ta-más sem. Nem tudom, szá-momra ebből mi jut, vala-mint nem is látom értelméterre gyúrni. Építem magam,a jelenben vagyok, és remé-lem, marad 2-3 olyan dal,ami megmarad egy életre,akár a közönség részéről,akár az én lelkemben. 

– Egy interjúban azt nyi-
latkoztad, hogy „zenésznek

lenni felelősség, nem ködö-
sítés”. Kifejtenéd ezt? – A személy, aki másokfigyelmét élvezi, felelősség-teljesen kell feszegesse akérdéseket. Számomra nemcsak a szórakoztatás a cél,és kutya kötelességem, hogyne ködösítsek. Többenmondták nekem, hogy azértvettek gitárt a kezükbe, mertláttak engem játszani. Ezborzasztó nagy felelősség.Nehéz dolgom lesz a har-madik lemezemmel…

– Észlelsz-e különbséget
az erdélyi, illetve a magyar-
országi közönség között? Itt
is együtt éneklik veled a da-
laid?– Rendkívül kellemes ta-pasztalat Erdély. Nagyon le-het látni, hogy egy ország-határ elválasztja Magyaror-szágtól, és nem negatív ér-telemben. Sok szempontbólazt érzem, hogy amikor idejövök, nyugatabbra jövök.Tetszik az emberek rugal-massága, a szervezők hoz-záállása, biztonságban ér-zem magam ismeretlen te-repen, és ez nem föltétlenüligaz a magyarországi klub -életre. Ami pedig a közön-séget illeti, volt olyan sze-mély, aki azt mondta, hogyhat éve várja, hogy élőbenhallgasson, és a régi dalokatis együtt énekelték velem.Ez elképesztő és nagyon jólesik a proaktivitás. 

Pál Piroska

Petruska: „Mintha nyugatra lenne Erdély…”
Petruska András neve ismerősen csenghet a Mega -
sztárból, de leginkább A Dal című tévéműsor idei ki-
adásából, ahol a Trouble in My Mind alkotása a
legjobb négy szám között szerepelt, és Petruska az
adás Felfedezettje-díját is elnyerte. Idén jelent meg a
második, Kapunyitó címet viselő lemeze, amellyel er-
délyi turnéra indult, és kedden a vásárhelyi közönség
előtt játszott. Mint mondja, nagyon szeret itt fellépni,
biztonságban érzi magát a számára még ismeretlen
terepen. Zenészségét fele   lősség ként éli meg, és fiatal
kora ellenére igen érett, tájékozott és céltudatos.



A falu egykori birtokosaiMár a XIV. században írá-sos forrásokban említett te-lepülés még az oszmán dú-lás előtt az egyik településhatárrészben lehetett, és azoszmán dúlás után újraé-pített falu alakult ki a maismert helyén. A falut még a XVI. szá-zadban Tompa Mihály, majdAbafáji Gyulai Pál birtokolta. Abafáji Gyulai Pál Pádu-ában, Bolognában végezteegyetemeit, és igen nagyműveltségű humanistakéntBáthory István erdélyi fe-jedelem, lengyel király bi-zalmas embere, alkancellá-ra, fejedelmi titkára, majdtanácsosa volt, aki követteBáthoryt Lengyelországba. 
Huszár Péter élete példáz-
za a három darabra hullt
királyi Magyarország ne-
mességének problémáitA falut a dunántúli szár-mazású, Veszprémben ésPápán szolgált, és végül Pá-pán főkapitányként tevé-kenykedő Brenhidai HuszárPéter kapta birtokul. HuszárPéter egész élete, harcai éskivált halála jól példázza a

két, a Habsburg és az Osz-mán Birodalom közé szo-rult, és a három darabrahullt királyi Magyarországnemességének összes prob-lémáját. Sorsa rámutat azokra anapjainkig fennmaradó, alélek legmélyéig ható sza-kadékokra, amelyek az osz-mán birodalmi haderő tá-madásai nyomán széthul-lott, központi irányítás nél-kül maradt magyar politikaiés katonai elitben kialakult. 
Huszár Péter Erdélybe 
helyezi át székhelyétHuszár Péter kiemelkedőkatonai sikereket ért elveszprémi és pápai katona-ként. Párbajhős volt, és nemérdemtelenül lett pápai fő-kapitány. A Győr-Oszmán ostroma-kor Huszár Péter súlyos seb-ben feküdt, és ekkor helyet-tese feladta az oszmán had-aknak Pápa várát, illetveugyanebben az időben Győrvára is megadta magát azoszmán hadaknak. Ennek nyomán, mint meg-annyi dunántúli végeken ha-talmas katonai sikereket el-ért, magyar érzelmű és osz-

mánellenes katonatiszt, ő isErdélybe helyezte át szék-helyét, és 1594-ben BáthoryZsigmond erdélyi fejedelemszolgálatába lépett. Majd 1601-ben a kolozs-vári országgyűlésen a le-mondatott és elűzött Bát-hory Zsigmond visszahívásaellen szavazott. A fejedelemhez hű erdélyiországgyűlés ezért Habsburgpártinak nevezte, és Dévavárába, tömlöcbe vetette,ahonnan Basta császári had-vezér szabadította ki, majda lugosi és a karánsebesibánnak nevezte ki, és Lugosvárának kapitányává tette. 
Székely Mózes erdélyi fe-
jedelem katonái között
harcol Huszár Péter Ist-
ván nevű fia isA kor összes problémájátjól jellemzi, hogy míg Hu-szár Péter Habsburg párti-sága miatt Déva várábanraboskodott, addig a bécsiudvar ugyanebben az idő-ben a Habsburg-ellenességemiatt megfosztotta HuszárPétert dunántúli birtokaitól. 1603-ban a császáriak el-len felkelő, az oszmánok ál-tal támogatott Székely Mó-

zes erdélyi fejedelem elfog-lalja a várat. Jellemző, hogy SzékelyMózes erdélyi fejedelem ka-tonái között ott harcolt ek-kor Huszár Péter Istvánnevű fia is! 
Huszár Pétert megölik.
A hadi szokásoknak
megfelelően véréből 
isznak…A vár megadta magát ésa belső várba bezárkózó, akor egyik leghíresebb baj-vívóját, a törökverő HuszárPétert, az erdélyi hadakkalakkor szövetséges tatárokelragadták. A tatárok az akkori hadiszokásaiknak megfelelőenHuszár Pétert megölték, avéréből ittak, fejét pedig el-küldték a szultánnak, a fej-bőrét pedig kitömték és ha-dijelvényként őrizték. 
A Huszár család és Erdély
története teljesen összeforrMagát Abafija községet aHuszár család birtokolta to-vábbra is, és ők alakítottákki a település kiemelkedőjelentőségű, az idő vasfogaáltal igen csak kikezdett

kastélyt is. A Huszár család kiemel-kedő tagja volt Huszár Má-tyás is, I. Rákóczi Györgyerdélyi fejedelem főispánja,udvarszékhelyi főkapitány. Huszár Mátyás lányánakunokája, Huszár Mátyásnakdédunokája volt a Zágonbanszületett, és Rákóczi Györgyfejedelemmel Törökország-ban bujdosó és Rodostóbanelhunyt Mikes Kelemen, amagyar széppróza megte-remtője, a rokokó irodalmistílusának magyarországizászlóvivője. Huszár családés Erdély története teljesenösszeforrt az elmúlt évszá-zadok során, a család főis-pánokat, vezető arisztokra-tákat, politikusokat, művé-szeket adott Erdélynek ésa magyarságnak, és a családegyik utolsó férfi tagja volt,az 1957-ben a romániaikommunista állam kirakat-perben elítélt, és 1958-banTemesváron kivégzett BáróHuszár József.
Erdély lerombolt világaA család az erdélyi négy-száz éves története soránAbafáján, a Huszár kastélykörnyezetében és másutt is
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(Folytatás előző lapszámunkból. Befejező rész)

Az erdélyi Abafáját 1332-ben említik először Abafaya
néven. Eredetileg valószínűleg a Beng határrészben
feküdt, és egy török kori pusztítás után települt át
mai helyére. A település neve egy, a középkor során
keresztnévvé alakult ősi, ótörök eredetű magyar
nemzetség és családnévből, az apa szót jelentő Aba
névből és az erdőt jelentő, eredetileg faya szó össze-
tételéből eredt. Így a település eredeti neve apa er-
deje, vagy az Aba család, nemzetség erdeje lehetett. 
Ezen a héten befejezésképpen még az abafájai kas-
télyról és az itt található középkori templomról
írunk.

Erdély lerombolt világa
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a birtokaikon, egy igen szépvirágokkal, veteményesek-kel, lugassal rendelkező ker-tet alakított ki, amely egészErdélyben híres volt. Valószínűleg erre a kertreemlékezett meg Mikes Ke-lemen a Törökországi leve-lekben, és itt az abafáji kas-télyban élt Erdély egyik hí-res költője, Dsida Jenő is,aki az 1928-1930 között aHuszár László gyerekeineknevelője volt. A kastélybanaz utolsó társadalmi ese-mény 1943-ban történt. Báró Huszár Mária ésCzékus Zoltán főhadnagyesküvőjét követően a má-sodik világháború elérte éselsodorta a kastélyt fenn-tartó társadalmi rendet ésa Huszár család jelentős ré-szét is, akik döntően Kana-dában, Ausztráliában, Ar-gentínában találták meg azúj helyüket és életüket. Nélkülük, és az általukképviselt társadalmi-gazda-sági rend nélkül a kastélylátványosan pusztulásnakindult, amit felerősített Aba-fája település lakossági ösz-szetételének egyre gyorsulóés napjainkig tartó változásais. Ideje lenne ezt a fizikaiés társadalmi eróziót meg-állítani és kihasználva azúj, az egész régióra kiterjedőeurópai rendet kihasználva,az európai pályázatok pénz-ügyi támogatásával és a fi-atalabb generációval össze-fogva újraépíteni Erdély XX.

században lerombolt vilá-gát.
A település középkori
temploma és az 1419-ből
származó okirat tanúságaAmint azt már részbenemlítettük, Abafája ma köz-igazgatásilag Szászrégenheztartozó település. Az aba-fájai római katolikus plé-bánia papja 1332-ben fizet-te a pápai tizedet. A bejegyzés szerint a faluneve Abafaya formában sze-repelt. Írott források szerint: „Cristianus de Abafayasolvit X. Banales antiquos”. Egy 1419-es okirat sze-rint a templom és a falu akolozsmonostori bencésa-pátság birtoka volt. Egy 1435-ös keltezésűokirat említést tesz a Marosfolyó melletti kolostorról,Boldog Mária néven. Az 1790-es feljegyzés sze-rint Abafáján egy bencésapátság is volt, amelynekalapfal maradványai a XVIII.században még láthatóakvoltak. 
A templom az árpádko-
ri, a román és gótikus
építészeti stílus átmene-
ti korszakának emlékeKeresztes Gyula, a Marosmegye középkori templo-mainak ismertetése hely-ségenként című munkájá-

ban ír arról, hogy a templomalaprajzát tekintve árpád-kori, a román és gótikusépítészeti stílus átmenetikorszakának emléke. A XIII-XIV. században épült, maihosszát későbbi hozzáépí-tésekkel nyerte el. A hajó két szoba nagysá-gú volt, amelyhez félkörívesdiadalívvel kapcsolták aszintén félköríves záródásúszentélyt, amelynek kerü-letét egy lapos keresztbol-tozatos – úgynevezett csehs-üveges – szakasszal növel-ték meg. Hasonló szentélyűtemplom látható a közeliMarosfelfaluban is, ahol azárpádkori kistemplom ro-mokban hever.
A szentély falában 
elhelyezett, kőből 
faragott szentségtartó
fülke a gótika jegyeit
tükröziAbafáján a vastag termés-kő-fallal épített régi rész fa-lait kétlépcsős támpillérek-kel erősítették meg, ugyan-úgy az északi oldalon állósekrestyét is. A templom belsejében, aszentély északi falában el-helyezett, kőből faragottszentségtartó fülke, a gótikajegyeit tükrözi. A hajó keletivégében, a diadalívhez il-lesztve, két kis mellékoltártis állítottak.A templomhajó északi ol-dalához kapcsoltak később

egy bővített részt is, aholegy nagy mellékoltárt he-lyeztek el. A templomhajó kereszt-boltozatos, csehsüvegesmegoldással, boltövekkelhárom egyenlő részre oszt-va. A déli oldalon a régi be-járati ajtót befalazták.
A bejárati 
a gótikára emlékeztetSzintén a fent említettszerző közléséből derül kiaz is, hogy a régi templomotnyugati irányban bővítették,a torony építésével egyidő-ben. A hajórész tulajdonkép-pen az orgonakarzat terü-letével lett hosszabb, és ará-nyosan illeszkedik a régitemplomhoz. A templomszélességgelközel azonos szélességű atorony, de a hajó méretéhezviszonyítva túlzottan nagyalapterületű, ugyanakkormagasság mérsékelt.A háromszintes tornyotnyolcsíkú sisak fedi. Az alsószinten félköríves szabad-nyílások helyezkednek el.A harmadik szint nyílásaimind a négy oldalon, félkö-ríves záródású ikerablakok,amelyek fölé az egyik sar-kára állított, négyszögű nyí-lást is vágtak.A bejárati ajtó kőkeretes,egyenes záródású kiváltógerendával, ami a gótikáraemlékeztet.

Amikor elkezdődik 
az egykori római 
katolikus templomok
visszafoglalásaA reformáció után a temp-lom az új hitre tért hívekhasználatába került.A XVII. században a Habs-burg uralom kezdeményezteés segítette rekatolizálását.Ez volt az a korszak, amikorelkezdődött az egykori rómaikatolikus templomok vissza-foglalása. Az abafájai templom1752-ben, a helybeli báróHuszár család segítségével,újra a római katolikusok tu-lajdonába került. A szentély csúcsíves ta-bernakuluma sértetlenülmaradt fenn, úgyszintén afőoltár ismeretlen mesteráltal festett nagy képe. A szentély falán egy em-ber nagyságú Corpus, a fa-keresztre feszített Krisztuslátható. Ez a feszület műértékűtárgy, hasonlókat a ference-sek állítottak fel temploma-ikban a XVI-XVII. században.

Prof. dr. Sümegi Pál tan-
székvezető egyetemi tanár, 

és Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bocsá-
tott dokumentációért külön kö-
szönet Keresztes Pál mérnök-
nek, valamint a régi és a mai
képekért Demján László mű-
emlékvédő építésznek
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Múlt héten egy, sokak által csak kalózpapagájnak is-
mert arapapagájjal és tizenegy gyűrűsfarkú makival
bővült a Marosvásárhelyi Állatkert állatállománya.
„A nagyméretű papagájt egy marosvásárhelyi lakos
adományozta az állatkertnek. Az egyedülálló szép-
ségéről híres madárfajnak sikerült hamar beillesz-
kednie az új családba: magokat, gyümölcsöket és
zöldségeket csemegézik, és a trópusi pavilonban te-
kinthető meg. A papagáj mellett a Madagaszkáron
őshonos, kihalófélben levő makifaj is újdonságnak
számít, a közelmúltban ugyanis egy 11 tagú gyűrűs-
farkú maki-család került hozzánk Magyarországról.
Ők jelenleg még elkülönítve várják az ilyenkor szük-
séges megfigyelési idő leteltét, de nemsokára átke-
rülnek a majomházba, ahol a látogatók is megtekint-
hetik őket” – számolt be a sajtónak Claudiu Maior,
aki ezek szerint már nemcsak polgármesteri tanács -
adó, kátyúfelelős és körforgalom-reklámarc, hanem
állatkerti szóvivő is. Íme, néhány érdekesség Julien
király rokonairól:

nem majom, csak félmajom,ahogy egyes vásárhelyi ta-nácsosok se hülyék, csak fél-hülyék
► Csoportokban élnek,egy csoportot átlagosan 12-24 egyed alkot, melyben anőstények a dominánsak,akik rokonságban állnak egy-mással, mivel a nőstény utó-dok a szülői csoportban ma-radnak, a hímek azonban 3-5 éves korukban elhagyják acsoportot, melyben a világrajöttek, ahogy például SzilágyiZsolt vagy Toró T. Tibor iselhagyta volt a csoportját egyidő után. A szaporodási időnkívül gyakran fiúcsapatokatalkotnak, ezek közül a legis-mertebbek a Backstreet Boys,a Take That, a Happy Gangés a Titán
► Ragadozóik a fosszák,a ragadozó madarak, de ve-szélyesek lehetnek rájuk akutyák is. A fossza (mada-gaszkári cibetmacskaféle)

nem mindig zabálja meg amakit, például amikor éppjól van lakva, nem bántja,olyankor csak kifossza. (Afosszákról bizonyára min-denki hallott, a világ legdrá-gább kávéjával, a Kopi Lu-wakkal kapcsolatban, amelyúgy „készül”, hogy a fosszalelegeli a kávécserjékről akávészemeket, majd féligmegemésztve kifossza.)
► Különféle növényi ré-szekkel, levelekkel, virágok-kal, gyümölcsökkel, fakéreg-gel és növényi nedvekkel táp-lálkoznak. Alkalmankéntízeltlábúakat is fogyasztanak,de nem vetik meg a dzsemeskenyeret és a túrós makarónitsem
► Élettartamuk a termé-szetben átlagosan 15-16 év,fogságban azonban elérhetika 33 évet is, ezért egy állat-kerti maki, aki csak egy fokkalis értelmesebb egy helyettesfőtanfelügyelőnél, sose fogja

kérvényezni a feltételes sza-badnégylábra bocsátását
► Egy, az amerikai DukeEgyetem Főemlős Központ-jában végzett kísérlet sorána makik egy érintőképernyősmonitoron egymás után kü-lönböző képeket láttak, ami-ket utána a megjelenés sze-rinti sorrendbe kellett ren-dezniük. A feladatot ügyesenvégrehajtották, de csak akkor,ha valamilyen édességet re-mélhettek a jó megoldásért.Sőt, egymás orra elől is el-happolták a nyereményt: aza maki, amelyik hamarabbelkészült, odament a társaszámítógépéhez, és befejezteannak megkezdett megoldá-sát, hogy ő kaphassa meg anyereményt. Ez a viselkedés-forma más főemlősöknél semritka, hasonlót lehetett meg-figyelni az RMDSZ vásárhelyirangsoroló ülésén, szeptem-berben.

Molnár Tibor

Makivásárhely 

► A gyűrűsfarkú makivagy más néven katta (Lemurcatta) az emlősök osztályába,a főemlősök rendjébe és a
makifélék családjába tartozófaj. A közhiedelemmel ellen-tétben a maki (hétköznapielnevezéssel makimajom)

☻Köztudott, hogy az isz-lám tiltja a sertéshúsfo-gyasztást, ezért ne kínáljaa migránst sonkával, disz-nófősajttal, csülkös töltöttkáposztával, füstölt kolbász-szal, véres-májas hurkával,töpörtyűvel meg ilyesmik-kel. Disznóvágásra viszontmagával viheti, mert az öl-döklést csipázzák
☻ A muszlimnak tilostovábbá alkoholt innia, úgy-hogy piával se kínálja, ésne is pálinkázzon a jelenlé-tében. Sört ihat, mert a sörnem ital, főleg a Heineken
☻ Saját nemi épségükérdekében a család nőtagjai,a kislányokat is beleértvene flangáljanak a migránselőtt hiányos öltözékben,

zuhanyozáskor mindig zár-ják magukra a fürdőszobaajtaját hét lakattal, és nenapozzanak a kertben bi-kiniben. Továbbá, amikor acsalád férfitagjai nem tar-tózkodnak otthon, az a leg-biztosabb, ha feleségük, lá-nyaik erényövet és szájko-sarat viselnek
☻ A migráns megérke-zése után már nem az ahosszú élet titka, hogyegészségesen táplálkozik,sokat mozog, nem cigizikés nem iszik (sokat), hanemaz, ha nem mond neki Mo-hamedes vicceket
☻ Még a migráns meg-érkezése előtt távolítson ela lakásból mindent, amisérthetné a muszlim vendég

vallásos érzékenységét: Bib-liát, feszületet, házi oltárt,Istent említő házi áldást sa-többit (a karácsonyfáról sefeledkezzen meg). Mindenrefigyeljen, mert még egy, ahorgászdobozban lapulógumi-imádkozósáska mű-csaliból is balhé kereked-het
☻ A migráns mihama-rabbi integrálódása érde-kében szervezzenek közöscsaládi programokat, pél-dául vigyék magukkal ká-vézóba, focimeccsre, rock-koncertre, de indulás előttazért mindig motozzák meg,hogy nincs-e a kis huncutnálkés, balta, offenzív gránátvagy Kalasnyikov

mt

Migránslottó
Hosszas tökölődés után az EU végre megoldást talált a migránsproblémára:
annak szellemében, amit Ferenc pápóca mondott nemrég – hogy a „menekültek”
valójában ajándékok –, családoknál helyezik el a migránsokat Európa-szerte, aki-
ket egyenként fognak kisorsolni, és a mázlistáknak karácsonyra szerválják őket,
a fa alá, díszcsomagolásban. Lévén egyfajta szerencsejáték, nem minősül kötelező
betelepítésnek, így a nemrég lezajlott magyarországi kvótanépszavazás eredmé-
nye, illetve az esetleges alkotmánymódosítás ebből a szempontból totál irrele-
váns. Továbbá, mivel minden EU-tagországra kiterjesztik, nem kizárt, hogy mi
vásárhelyiek is kapunk néhány szimpi szírt, afgánt, pakisztánt és elefántcsont-
partit a nyakunkba. Az ajándék-jövevények mellé egy ún. „INTEGRÁLÁSI ÚTMU-
TATÓT” is mellékelnek, ebből szemléztünk: 
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A múltjuk Spárta, a jövőjük a sziúk sorsa 

In God We Trust. Vagyis:
Bízzunk Istenben! – for-
díthatjuk magyarra. Vagy
inkább bízzunk a zöldha-
sú amerikai dollárban?Amelynek papíralapú,aranyfedezet nélküli erejébehelyezi bizalmát öt konti-nens több mint százötvenországának kormánya, éstöbb milliárd főnyi lakossá-ga?A Kossuth rádió Vasár-napi Újság című reggeli mű-sorában Boros Imre közgaz-dász – emlékezetem szerint– százhúsz százalék körülirebecsülte az Amerikai Egye-sült Államok költségvetésihiányát. Ezt a deficitet nemlehet nyomdai termékkel ki-egyenlíteni, még ha akár tíz-húsz féle magas műszakitechnikájú védjellel is ellát-ják a papírbankót hamisításellen. Jegyezzük meg, hogy nagy

sikerrel: nincs a világonolyan ellenőr, aki kiszűrnéa „korrekt” sorszámozású –valójában „tréfli” – bankje-gyeket, emiatt mondható„kósernek” a dollár szertea világon, egyaránt kifogás-talan garanciával az afrikai,ázsiai és európai banktiszt-viselők, valamint az államiellenőrök és pénzváltó bó-désok megítélése szerint is.Túlnyomórészt ebben a va-lutában kapják az útikölt-ségüket a Kelet felől érkezőmigránsok is. Ki kételkedhetezek után az „isteninek” ne-vezett megbízhatóságban?A kérdés első felét LáncziAndrás a Heti Válasz tavalyjanuár 13-i számában meg-jelent írásában olvastam. Iz-galmas dilemmát vetett felaz amerikai dollár és az eu-rópai fizetőeszköz, vagyisaz euró – mondjuk úgy – fi-lozófiája közötti különbség-ről. Az illusztrációként be-

mutatott egydolláros „zöld-hasú” hátoldalán olvashatóIn God We Trust jelmondatszembeállítása az öreg kon-tinens frusztráltságát tük-röző, semmit (sem) mondó,játékszerű bankjegyeivel,mindent elárul a mi uniónk-ról.Lánczi írásában azonbanvolt egy tévedés, amelynekpontosítása rámutathat apapír fizetőeszközök és afedezetük – vagy annak hi-ánya – közötti általános,időnként valóban világren-gető különbségre. Az „Isten-ben bízunk” szöveg nem az1860-as években került apapírdollárra, amint aztLánczi András is írja. Tehát:1864–65-ben a kettő-, öt-és tízcentes, majd a fél- ésegydolláros érmékre vertékrá e feliratot, a papírpén-zekre csak 1957 óta nyom-tatják ezt a hitvallást. Az1901 utáni dollárbankókon

azonban már ez volt olvas-ható, természetesen angolul:„Nyugta ezüstről. Igazolásul,hogy ez a letét az EgyesültÁllamok kincstárában minda magán-, mind a közadós-ságok törvényes fizetési esz-köze. A felmutatója kéréséreegy dollár ezüstben fizeten-dő.”A tízes és a nagyobb cím-letű dollárbankókon az ígér-vény ezüst helyett aranyravonatkozott. A papírpénznemesfémre való beváltha-tósága 1971. augusztus 15-ig volt érvényben, a szövet-ségi jegybank 1913-ban tör-tént magánkézbe adása ótaa dollár kibocsátásának ésa kamatszabályozásnak ajogát egy bankároligarchák-ból álló kartell gyakoroljaaz állam(ok) helyett.A nemesfém és a papír-pénz közötti különbség lé-nyegére mutat rá a régi né-met elnevezés: a bankjegyet

Geldscheinnek hívják, amiazt jelenti: látszatpénz. Anemesfém érmében lehetettbízni. A washingtoni pénz-ügyminisztérium által nyil-vántartott külső és belső ál-lamadósság az AmerikaiEgyesült Államokban 2014nyarán elérte a tizenháro-mezermilliárd dollárt, amiaz éves nemzeti össztermék(GDP) nyolcvannyolc szá-zaléka. Az arany unciánkéntiárfolyama 1934-ben har-mincöt dollár volt, jelenlegezernégyszáz dollár körülmozog, pénzügyi szakértőkszerint az év végére elérhetiaz ezernyolcszáz-kétezerdollárt is.Nem árt, ha a papírpénz-zel gazdálkodó embereknemcsak a gondviselésbenbíznak, de szárazon tartjáka puskaport is.
Ludwig Emil 

Látszatpénz

„Hanyatló nép, amelynek
a múltja Spárta, a jövője a
sziúk sorsa. Hanyatló
nép, amely az elkövet-
kező száz évet ördögű-
zéssel és sorban állással
fogja tölteni, közben a
szárnyaló győztesektől
kapott kis pálinkát ve-
delve kisded játékait űz-
heti, bámulhatja a vonuló
felhőket, felkoszorúz-
hatja az ablakait, és
onnan még egyszer üdvö-
zölheti a sokrétűségében
és mélyértelműségében
oly impozáns egész nyu-
gatot.”Fenti sorokat 1950-benírta Gottfried Benn, a 20.századi német irodalomegyik legnagyobb alakja,akinek neve csak azért nemcseng olyan ismerősen,mint mondjuk ThomasManné vagy Brechté, mertHitler hatalomra jutásaután, inkább a belső szám-űzetést vállalva, nem emig-rált, és emiatt pont hatvanévvel a halála után sokanmég ma is mindent meg-tesznek az elhallgatására.A rövid szövegrészletbena mély nemzeti önismeret-tel rendelkező Benn látnokierővel jósolja meg a mai né-metség két legfontosabbjellemvonását, az önfel-adást és a megfelelni aka-rást, persze elsősorban agyőztes nyugati hatalmak-nak való megfelelni aka-rást. Hogy a németekönfeladásukkal és megfe-

lelni akarásukkal, az erő-szakosan átnevelt és afehér ember életmódjárakényszerített sziúk sorsárajutottak, az lépten-nyomontetten érhető mind a kisem-berek mentalitásában,mind a német nagypolitikajellegében és olykor külö-nös, szinte érthetetlenmegnyilvánulásaiban.Személyes emlékeim kö-zött kutatva, az önfeladásiskolapéldájaként azt azevangélikus lelkészt említ-hetném, akivel itt Magyar-országon futottam össze, ésaki arra a kérdésemre, hogynémet-e, azt válaszolta: saj-nos igen. Az eszébe se ju-tott, hogy vallása éshivatása okán legalább Lut-herra büszke lehetne. De abeteges megfelelni akarás-ról is vannak különös élmé-nyeim. Amikor az egyiknémet ismerősöm hivatalosútra ment Bratislavába, ésarra panaszkodott, milyennehéz kiejteni a szlovák fő-város nevét, javasoltamneki, hogy ott van a németelnevezés, a Press burg,használja azt, mi is Po-zsonyt mondunk. Mire ré-mülten tiltakozni kezdett,és rosszallását fejezte ki,amiért ilyen nacionalistakilengésre biztatom.A német nagypolitika, ahatalmon lévő politikaierők mindenáron való meg-felelni akarása, önfeladásaimmár közel hét évtizedetörténelmi tény. A demagóg

általánosításokat elkerü-lendő lássunk két egészenkonkrét, ráadásul vadona-túj példát, 2016-ból!Júniusban hozott határo-zatában a Bundestag népir-tásnak minősítette azOszmán Birodalomnak azörmények ellen elkövetettvérengzéseit. A határozatugyanakkor beismerte aNémet Birodalom bűnré-szességét is. A jelenlegi po-litikai helyzetbenNémetország számárarendkívül kényes döntésegy Törökországot elítélőhatározat. Ezt a Bundestag-ban is jól tudják. Éppenezért az elmarasztaló hatá-rozat mellé becsomagoltákaz önfeladás receptjét: Jó,jó, hibát követtetek el, desebaj, mi is benne voltunk.Csak az a bökkenő, hogy aNémet Birodalom bűnré-szességére az 1916-os ör-mény népirtásbansemmiféle érdemi adatotnem találni. Legfeljebbarról lehet szó, hogy a kétország egy oldalon harcolta világháborúban, és Né-metország valószínűlegfegyverrel látta el hadbanálló szövetségesét. Ámhogy ennek mi köze a hu-szadik század második leg-nagyobb népirtásához, azrejtély.Nem sokkal később aszövetségi kormány, a törö-kök elítélése után lépéshát-rányba került baloldalifrakciók nyomására, népir-

tásnak minősítette a többtízezer herero és nama le-mészárlását is az egykoriNémet Délnyugat-Afriká-ban. Az 1990 óta függetlenNamíbia 1884-től 1915-igNémet Délnyugat-Afrikanéven német gyarmat volt.A németek 1904-ben lever-ték az őslakó hererók ésnamák felkelését, és a lá-zadó törzseket internálótá-borokba kényszerítették. Itthaltak meg a legtöbben azéhínség és a pusztító járvá-nyok következtében. Az ál-dozatok számáról akülönböző források eltérőadatokat közölnek, ezekszerint hatvan-nyolcvane-zer bennszülött, illetve két-ezer német telepes éskatona vesztette életét.Ennek a határozatnak azelfogadásában nagyon iskilóg a lóláb: a baloldal azegyre mélyülő migrációsválság enyhítésére újabbterepet talált az önfeladásszükségességének bizonyí-tására. Különben miért ho-zakodott volna elő azesemények után száztizen-két évvel, éppen 2016 júni-usában Délnyugat-Afri kával? Nyilván azért,hogy újból figyelmeztesse anémeteket: van még bűnö-tök elég, ne nagyon ugrálja-tok. Bár a Gottfried Bennemlítette, sokrétűségébenés mélyértelműségében olyimpozáns nyugat a mainapig nem bánta meg, éssoha nem is fogja megbánni

az afrikai, ázsiai vagy ame-rikai őslakosok ellen elkö-vetett, hasonlíthatatlanulnagyobb bűneit.Gottfried Benn jóslataszáz évre vonatkozott, ami-ből majdnem hetven eltelt,és lassanként már azonlehet elmélkedni, vajon milesz a folytatásban. Néhányszociográfiai, demográfiaiadaton, társadalmi jelensé-gen érdemes elgondolkodni.Hivatalos statisztikai adatokszerint az ezer lakosra jutószületések számában az EUleggazdagabb országa, Né-metország a tagállamok kö-zött már hosszú ideje azutolsó helyen áll. Németor-szág lakóinak száma jelen-leg nyolcvankétmillió.Ennek 21 százaléka beván-dorló, illetve rendelkezikbevándorló felmenőkkel.1950-ben ez a szám gyakor-latilag nulla volt.Mikor az idei riói olim-pián a magyar birkózó, Lő-rincz Viktor bírói csalássalelvesztette bronzmeccsét, agyőztesnek kihozott német–török Denis Kudla örömé-ben kirohant szurkolóihoz,akik egy fekete-piros-sárganémet nemzeti lobogót terí-tettek a vállára, középen akétfejű sas helyett a fehértörök félholddal és csillag-gal.Vajon milyen következte-tésekre jutna mindezekbőlGottfried Benn?
Ircsik VilmosA szerző író, műfordító
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Maradt-e esély Magyarország számára?
A sikeres Eb-részvételt kö-vetően a 2018-as vb selejte-zőin két találkozóból mind-össze egyetlen pontot szerzetta csapat úgy, hogy a Svájc el-leni összecsapás nagy egyénihibákon bukott el, előtte Fe-röer ellen lehangoló játékkalért el gól nélküli döntetlent,egy Lettországgal szembenivereség már a Storck-féle vá-logatott szétesését jelenthettevolna. 
Kétszer fordítottak, de
vesztettek Svájc ellenA találkozó második játék-részének 52. percében LangÁdám sajnálatos védői hibájaután Seferovic szerezte mega vezetést a svájciaknak, desokáig nem örülhettek, hiszen2 perccel később Szalai Ádámegyenlített. A 66. percbenSvájc Rodriguez révén ismétmegszerezte a vezetést, deebben az esetben sem voltnáluk sokáig az előny, ugyanisSzalai négy perccel későbbújra egyenlített. A 89. percbenazonban egy partdobás utánFiola Attila szerzett öngólt,így Svájc nyerte a találkozót.Mivel Portugália igencsakgyártotta a gólokat Andorraellen, Cristiano Ronaldo négyperc alatt kétszer is betalálta miniállam hálójába (a ta-lálkozón négy gólt szerzett aReal gólgyárosa), Feröer-szi-getek megmutatta, hogy nemcsak Magyarország ellen tudjól játszani, Lettország ven-dégeként győzött 2-0-ra amásodik fordulóban, ígykulcsfontosságú volt a győ-zelem Rigában.
El lettek verve 
a hazaiak RigábanBernd Storck szövetségikapitány ígéretéhez híven je-lentősen változtatott a Lett-ország elleni kezdőcsapatán,hiszen a svájciak elleni felál-lításhoz képest négy új kez-dőjátékos lépett pályára, sőta taktikát is megváltoztatta.Gulácsi kapus előtt BeseBarnabás a svájciak ellen foly-tonosan hibázó Fiolát váltottaa hátvédsor jobboldalán, Kor-hut Mihály pedig balhátvédposzton került be az együt-tesbe, Kádár Tamás a véde-lem közepén lelte magát, ígya Svájc elleni első gól vétője,Lang Ádám a kispadon kapotthelyet. Stiebert Gyurcsó Ádámváltotta a középpálya balol-dalán, Nikolics pedig SzalaiÁdám mellett lett kezdő, Kle-inheisler kárára, így a német

kapitány a hagyományosnaktűnő 4-4-2-es felállítást hasz-nálta.Az elszántan futballozómagyarok Gyurcsó révén sze-rezték meg a vezetést a 10.percben, aki Nikolics jobb ol-dali beadását értékesítette,majd a 77. percben egy szög-let után Szalai beállította a0-2-es végeredményt.
Storcknak újra 
kijöttek a húzásaiAkárcsak a tavaly novem-berben a Norvégia elleni bu-dapesti Eb-pótselejtezőn, ahola gólt szerző Priskint hasz-nálta kezdőként nevesebbcsatártársai előtt, a lettek el-leni mérkőzésen az első góltezúttal a kezdőcsapatba jelöltNikolics passzából a Svájc el-len kimaradt Gyurcsó Ádámlőtte, aki a mezőny legjobbjavolt, de Lettország ellen kez-dőként pályára lépő Bese ésKorhut is jól focizott Rigában.Mellettük Szalai két találko-zón három gólt szerzett, mosta győzelem is összejött a fe-jese után. Bernd Storck szövetségikapitány bátorságát bizonyít-ja, hogy újoncot is avatott acsereként beállt Vida Mátészemélyében.A lettek ellen Gera Zoltán95. alkalommal öltötte ma-gára a címeres mezt, így márharmadik az örökrangsorban,míg a csapatkapitány Dzsud-zsák Balázs 85. fellépésévelutolérte a legendás PuskásFerencet a hetedik pozíció-ban. 
Mit mondott Storck a let-
tek elleni találkozó után? Bernd Storck az M4 Sport-nak így összegzett:,,Természetesen fontosvolt, hogy a Svájc elleni mér-kőzés után megnyerjük ezta találkozót. Nagy nyomásvolt rajtunk, örülünk, hogysikerült elviselni és győzni.Megpróbáltunk focizni, do-mináltunk. Egyik-másik hely-zetnél szerencsénk is volt.Gulácsi szerepe többször isfelértékelődött. A legfonto-sabb, hogy magunkhoz tud-tuk ragadni a kezdeménye-zést, a széleken próbáltunktámadni. Most egy kis szünetkövetkezik, Andorra ellennyernünk kell. A téli szünetelőtt az is, meg a mostani si-ker is fontos volt. Megmu-tattuk, hogy képesek vagyunkharmonikusan futballozni”– összegezett Storck.

Egykori kapitányok 
véleménye Storckról 
meg a magyar csapatrólA magyar labdarúgó-válo-gatott két korábbi szövetségikapitánya, a 75 éves dr. MezeyGyörgy – aki 1983–1986 kö-zött és 1988-ban volt a felnőttmagyar labdarúgó-válogatot-tat szövetségi kapitánya – ,és Egervári Sándor – ő 2010–2013 között volt felnőtt ma-gyar labdarúgó-válogatottszövetségi kapitánya – , a mi-nap Marosvásárhelyen járt,ahol többedmagukkal A ma-gyar foci címmel szervezettközönségtalálkozón vettekrészt, amelyet az Erdélyi Ma-gyar Nemzeti Tanács Marosmegyei szervezete és a CsehGábor által vezetett Pro XXISport- és Kulturális Alapít-vány szervezett. A beszélgető esten SzucherErvin újságíró, a moderátorszerepében több, érdekeskérdést tett fel a két, egykoriszövetségi kapitánynak, akikkészségesen válaszoltak. A magyar csapat sikeresEurópa-bajnoki szerepléséről,illetve a német Bernd Storckmunkájáról a következőketválaszolta a két egykori szö-vetségi kapitány:
Dr. Mezey György Storck 
szerencsés húzásait
emelte ki,,Storcknak remek megér-zései voltak, hiszen a selejte-zők során olyan személyeketbillentett hátsón, akiket márrég kellett volna, így megfris-sítette a válogatottat. Ugyan-akkor szerintem túl is futottegy picit, hisz ebben a magyarválogatottban nincs benneekkora ünnepséget kiváltó le-hetőség, viszont voltak nekiszerencsés húzásai is ezen azEB-n. Nagyszerű mérkőzést ját-szott a csapat Ausztria ellen,szerencsés találkozót produ-kált Portugália ellen, aztánváratlan húzásainak is kö-szönhetően bevitte az együt-test a nyolcaddöntőbe” – ér-tékelt dr. Mezey. ,,Na de kérdem én, ha vana csapatban egy Böde, egyNikolics, egy Németh Krisz-tián, akkor, hogy került be akeretbe Priskin, akit berakotta norvégok elleni pótselejte-zőn, ahol ő belőtte élete gólját,amivel kijutottunk az Eb-re?Ki merte volna pont akkorNorvégiában épp Priskint be-tenni a csapatba? Szerintem

véletlen, szerencsés és jó ér-zékekkel megtett húzásai vol-tak...” –mondta el dr. MezeyGyörgy, aki azt is megemlí-tette, hogy Dárdai Pál nemszövetségi kapitánynak java-solta Storckot, hanem bármimás funkciójú személynek azMLSZ keretén belül – ő egyéb-ként az évekig Ausztriábanlégióskodó Szabics Imrét aján-lotta –, így mindenkit megle-pett, hogy szövetségi kapitánylett, de senki nem látta DárdaiPaliban, hogy zseniálisan ed-zette ideig-óráig a magyar vá-logatottat. 
Egervári Sándor 
Dárdait is dicséri,,Dárdai egy igazi tehetségesedző és karizmatikus egyé-niség, aki szerintem lendü-letbe hozta ezt a csapatot, kö-zel került a játékosokhoz, akiknagyon jól viszonyultak hozzá,így biztonságosabb csapatjá-ték felé terelte a keretet, ígyazt mondhatom, hogy Dárdaiis tett egy lapáttal az idei jóeredményekhez. Az Eb alatt a jelenlegi ka-pitánynak, Bernd Storcknakis voltak nagyon jó, meglepődöntései, jól felkészítette acsapatot mind fizikailag, mindmentálisan. Azt mondom,hogy az utóbbi évek legjobbteljesítményét nyújtotta ez amagyar válogatott. Szeren-csére 3-4 hétig is folyamato-san edzhette a játékosokataz Eb előtt, amely lehetőségnekünk, korábbi szövetségikaptányoknak egykoron nemadatott meg. Nekem annakidején mindig 4-5 nap lehe-tőségem volt, hogy felkészít-sem a csapatot a mérkőzé-sekre, tornákra, így a techni-kai, taktikai felkészülést ne-hezen lehetett pontra tenni”– összegezett Egervári. 
Hogy áll a 
tabella jelenleg?Tulajdonképpen a hárompont megszerzése volt a leg-fontosabb a magyaroknak alettek ellen, amivel egy kisnyugalmat szerzett magának

az együttes, mellette pedigmegőrizte kevés esélyét a vi-lágbajnoki részvételre: háromforduló után a 9 pontos Svájc(7-3-as gólarány) és a 6 pon-tos Portugália (12-2) után aharmadik helyen áll Magyar-ország a B csoportban (4-3)– igaz, a szintén 4 pontos Fe-röer-szigeteket (2-6) csakjobb gólaránnyal előzi meg.A csoportelső automatikusrésztvevője lesz az oroszor-szági világbajnokságnak, acsoport második helyezettjepótselejtezőn vehet részt.
Kik az esélyesek 
a csoportból?Elméletileg Svájcnak a to-vábbjutáshoz  a csoport je-lenlegi alsó hármasát (Ferö-er-szigetek, Lettország, An-dorra) kell oda-vissza legyőz-nie, és vagy Portugália, vagyMagyarország ellen egy dön-tetlent elérnie, akkor márbiztos csoportgyőztes lehet– ez a legreálisabb forgató-könyv. Portugália azért vanlépéselőnyben, mert játékosaiegy hatost rúgtak Feröeren,Magyarország pedig ugyanottelvesztett két pontot, habára portugálok erősebbek is,mint a magyarok.A következő forduló talál-kozóin novemberben a Ma-gyarország–Andorra, Portu-gália–Lettország és a Svájc–Feröer-szigetek összecsapá-sokon a papírforma szerintelméletileg nyernek a hazaiak,ezért valószínűbb, hogy amárcius 25-i Portugália–Ma-gyarország mérkőzés kime-netele után lehet beszélni amagyarok továbbjutási esé-lyeiről. Ha győznek az Euró-pa-bajnok portugálok, akkorreálisan csak a csoporthar-madik hely lehet a cél, amielméletileg a realitást tük-rözné. A csoportbeli alaku-latok erősségét tekintve kevésaz esély arra, hogy kereszt-beverésekre kelljen majd szá-mítani, ugyanis a B-csoportszinte biztosan kettészakad. 

Czimbalmos Ferenc Attila

Hétfő este 2-0-s győzelmet aratott Rigában a lettek elleni világbajnoki selejtezőn a
magyar labdarúgó-válogatott. Ez volt az idei sorozatban az első győzelme – miután
az első fordulóban 0-0-ás döntetlenre játszott idegenben a Feröer-szigetek ellen,
majd pénteken este 3-2 arányban maradt alul Budapesten Svájccal szemben –, így
három forduló után a 3. helyen áll a B csoportban, a svájciak és a portugálok mögött. 

Bernd Storck
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| Központ hetilap | 2016 / 41. | október 13–19. |Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – A legjobb vendég! Már háromszor felköltöttem, s mindig kifizette a számlát.

VB-selejtezők, B csoport: Vissza a Földre!  Mintha csak ezt sugallná a magyar válo-gatott szereplése.  A világbajnoki selejtezőkB csoportjában, a második és harmadikfordulóban nyújtott teljesítménye alapján(összességében is) csak az lehet elégedett,aki nagyon elnéző, vagy aki már beletö-rődött, hogy a világbajnoki szereplés esé-lye a nullához közeledik. Az ugyan igaz,hogy „matematikailag” még semmi sincsveszve, ám az eddig megszerzett 4 pontnagyon kevésnek tűnik ahhoz, hogy aBernd Storck által felkészített együttesvalóban kijusson a VB-re. Két, szakmailagérdekes és tanulságos mérkőzést láthat-tunk, amely igazolta a valós erőviszonyo-kat, még akkor is, ha úgy tűnik, hogy abalszerencse a mi oldalunkon állt. A Svájcellen 2-3 arányban elveszített mérkőzésena magyar csapat küzdeni akarásával nemvolt gond. A mérkőzés egyes szakaszaibanúgy tűnt, hogy a svájci csapattal partibanvagyunk, és hogy akár a győzelem is ki-vitelezhető. Az, hogy a svájci csapat góljairakétszer is reagálni tudtunk, hogy a játé-kosok „összeszedték magukat”, minden-képpen ígéretes. Azt azonban újból szo-morúan tapasztaltuk, hogy a mérkőzés89. percében kapott gól amatőr védelmihibából született, és így az egy pontotsem tudtuk itthon tartani. Hiába volt Sti-eber hatékony játéka és Szalai igyekezete,a súlyos védelmi hibák és a fegyelmezet-lenség miatt a csapat vereséget szenvedettegy verhető svájci együttestől. Bár igaz,hogy a játékvezető nem adott meg egyjogos tizenegyest, és a svájciak másodikgólja leshelyzetből született, a vereség főoka nem ebben keresendő. A taktikai hi-ányosságok, vagy ha úgy tetszik, az el-

képzelés nélküli és esetlegességre épülőjáték megbosszulta magát, mint sok másalkalommal.A Lettország elleni mérkőzésen Storckmester több helyen is változtatott a csa-paton és a taktikán. A határozottabb, tak-tikailag fegyelmezettebb játék meg ishozta az eredményt. A magyar válogatottGyurcsó és Szalai találatával 2-0 aránybanlegyőzte idegenben Lettországot egy olyanmérkőzésen, ahol egy pillanatig sem voltkétséges Dzsudzsákék győzelme. Bár alett csapatnak is akadt néhány nagy le-hetősége, a magyar válogatott a mérkőzésnagy részében mezőnyfölényben volt, ésmegérdemelten szerezte meg a hárompontot. Itt viszont csendben meg kelljegyeznünk, hogy Lettország jóval szeré-nyebb játékerőt képvisel, mint Svájc, és ahárom pont megszerzése kötelező. Ám aSvájc, illetve Feröer elleni mérkőzésekenveszített pontok a végelszámolásnál sokatjelentenek majd. Ez méginkább érthetővéválik annak fényében, hogy Svájc 3 mér-kőzésből eddig  már 9 pontot szerzett,és Portugália 6-6 gólt „rámolt be” An-dorrának, illetve a Feröer-nek. A harmadikhely pedig ugye nem „partiképes”?
A VB-selejtező B csoportjában lezajlott
2. és 3. forduló eredményei:Magyarország – Svájc 2-3; Portugália –Andorra 6-0; Lettország – Feröer 0-1;Lettország – Magyarország 0-2; Feröer –Portugália 6-0; Andorra – Svájc 1-2. Acsoport jelenlegi állása: 1. Svájc 9p; 2.Portugália 6p; 3. Magyarország 4p; 4. Fe-röer 4p; 5. Lettország 3p; 6. Andorra 0p.

Demeter Attila

Románia is harmadik csoportjában

Románia labdarúgó-válogatottja magabiztosan szer-zett három ponttal távozott Örményországból, ahol pén-teken Jerevánban 5-0-ra (gólszerzők: B. Stancu  4. –büntetőből, Adi Popa 10., R. Marin 12., Stanciu 29. ésChipciu 59.) nyert a világbajnoki selejtezőkben, viszontjó játékát nem tudta megismételni Astanában, ahol ked-den este egy gólnélküli döntetlent ért el Kazahsztánban. Cristoph Daum együttese mindkét találkozón támadófelfogásban játszott sok helyzetet kialakítva, ami bizako-dásra ad okot a csoport hátralévő találkozóira nézve.  Az E-csoport találkozóin a következő eredmények szü-lettek: Lengyelország–Örményország 2-1 és Dánia–Mon-tenegró 0-1.A csoportot egyelőre a 7 pontos Montenegró (7-1-esgólaránnyal) és Lengyelország (7-5) vezeti, őket követiRománia 5 ponttal.

Cristoph Daum
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Bár a pszichiátria mégnem ismerte el az internet-pornót önálló függőségi ág-ként, hivatalos neve hiper-szexuális szindróma lenne.A segítő szakmában dolgo-zóktól egyre gyakrabban le-het hallani, hogy olyan pá-ciensek keresik fel, akik be-tegesen függővé váltak, aminegatívan hátráltatja őketaz élet minden területén. 
Világjelenség. 
Mi történik?Gary Wilson Pornóra kat-tanva című könyvében rész-letesen kifejti, hogy a netespornó jelentős változásokatidéz elő az agyban, beleszóla dopamin-rendszerbe, ami-nek hatására az agy juta-lomrendszere elhangolódik.Az agykutatás jelenleg aztmutatja, hogy azok lesznektestileg-lelkileg a legegész-ségesebbek, akiknek a ju-talomközpontja a társaskapcsolatokra hangolódott,vagyis azt élik meg jutal-mazónak, ha szeretteikkellehetnek. Azonban az inter-netpornó során az agyolyanfajta jutalomra kapcsolát, amely eltávolít a társasérintkezéstől, és az „össze-tartozás támaszt nyújtó ér-zés helyett gyakran magánytés szégyenérzetet hagymaga után”. A szélessávú internet el-terjedése (2006) magávalhozta az internetpornó füg-gőség elterjedését is, hiszen

kezdetben ilyen problémák-kal csak a számítógép prog-ramozó és informatikusszakemberek küzdöttek. Őktapasztalhatták meg először,hogy ez valami másféleöröm, mint a hagyományos„pornóélmény”, olyasmi,aminek lehetetlen ellenáll-ni.
Az ámokfutásra késztető
erő a szexuális újdonság Ennek elemi erejű hatásaminden emlősnél megfigyel-hető, aminek bizonyításáraegy kísérletet végeztek el,amelynek során egy hímpatkányt összezártak egyfogékony nősténnyel. Elő-ször vadul párosodni kezd-tek, aztán a hím fokozatosanráunt a nőstényre, mindad-dig, amíg a nőstényt ki nemcserélték egy újabbra. A cse-rélgetés a hímet további ak-tusokra ösztönözte, a folya-matot pedig addig lehetettismételgetni, amíg a teljeskimerültség állapotába nemjutott. Az internetes pornópontosan ezt az élménytnyújtja, a változatosság él-ményét, ráadásul minden-féle kockázat nélkül, olyas-miket láthatunk, amit a va-lóságban nem szeretnénk,vagy nem is mernénk ki-próbálni. Ebben a koordi-náta rendszerben pedig a„hagyományos” szexualitás– amely jó esetben két em-ber szeretetteljes, bizalmikapcsolatán alapszik – tel-

jesen unalmassá és érdek-telenné válik.
Van kiút…Definíció hiányában ne-héz meghatározni, hogypontosan mikor is tekintünkvalakit függőnek, de min-denképpen erről beszélünk,ha valaki az élet egyéb te-rületein sem képes márhelyt állni. „Akkor értem el a mély-pontot – vall egy függőGarry Wilson könyvében –amikor egyetlen nap lefor-gása alatt elbuktam a gyógy-szerész záróvizsgám, és el-vesztettem a barátnőmet –a pornó és a halogatás mi-att.” A szerző szerint a leszo-kás első lépése az internetespornó tökéletes megvonása,ami elindíthatja az agy lassúvisszahangolódását a nor-mál kerékvágásba. A terápia azért sokkal ne-hezebb ezen személyek ese-tében, mint más függősé-geknél, mert nem mondha-

tó, hogy teljesen hagyjanakfel a szexszel, mint ahogyaz alkoholistáknál javasolta teljes absztinencia. To-vábbá az sem mondható el,hogy ne használja a számí-tógépet, mert sokak számá-ra ez a fő munkaeszköz,mégis ragaszkodni kell aszigorúan előírt szabályok-hoz. A partner bevonásaigen hatékony eszköz, veleis fontos megértetni, hogynem ő a felelős, a függőkugyanis gyakran érvelnekúgy, hogy épp a partner mi-att alakult ki, mondjuk a fi-zikai vonzerejük csökkenésimiatt. Ez azonban nem igaz,a felelősség mindig a függőtterheli.
Mi vár ránk 
a „távoli” jövőben?A pornóoldalak már mostérzékelhető hatást gyako-rolnak a valóságos kapcso-latokra, így az emberiségkönnyen elindulhat azon azúton, amelyik tovább erő-sítheti a valódi kapcsolat

nélküli, személytelen és ma-gányos szexet. Már ma istalálkozhatunk olyan fej-lesztésekkel, amelyekSkype-on kötik össze a fe-leket úgy, hogy egy gomb-nyomással okozhatnak örö-met egymásnak. De a japá-nok kifejlesztettek olyan gu-minőt, „akit” becsukottszemmel már teljesen élet-hűnek érzékelnek, hiszenbőre van és még testmelegis.Szakemberek sokkolódolgokról számolnak be: atárskeresők már egy-két is-merkedő randevú után sze-xet akarnak, tizenéves kis-fiúk panaszkodnak arról,hogy nem tudnak ejakulálni,és huszonéves fiatalok szo-ronganak extrém módonegy hagyományos randevúelőtt. Mindeközben a por-nóoldalakon nem kell be-szélni, udvarolni, nem szük-séges jó benyomást tenni amásikra, nem kell elviselniaz elutasítást.
Timár Tímea

A pornográfia és a pénzen megvásárolt gyönyör folya-
matos aktualitása miatt mindig is jelen volt az embe-
riség történelmében. Azonban az internet szélessávú
elterjedésével olyan kapuk nyíltak meg, amelyek az-
előtt még sohasem. Könnyen, gyorsan, de legfőképpen
ingyen lehet olyan szexuális élményekhez jutni, amely
során még az utcára sem kell kilépni, az igazi emberi
tekintettel sem kell találkozni, mégis valóra válik
minden elképzelhető fantázia. Nincs félelem mögötte,
a lebukás esélye pedig igencsak csekély.

Alig egy hete érte táma-
dás Párizsban a híressé-
get, de máris ízléstelen
vicc tárgyává tette az ese-
tet egy amerikai jelmez-
bolt.Múlt hétfőre virradóratámadták meg rendőrneköltözött fegyveres rablókKim Kardashiant egy pári-zsi luxushotelben, aholmegkötözték és a fürdőszo-bába zárták a sztárt, majdtöbb millió dollár értékűékszerrel távoztak.A saját leírása szerintmegfizethető árú Hallo-ween-jelmezeket árusító

Costumeish nevű oldalegészen elképesztő reak-ciót talált ki az esetre: "Pá-rizsi Ékszerrablás-áldozat"néven árul jelmezt.A 69,99 dollárba kerülőszett egy fehér köntösből,egy hosszú fekete paróká-ból, egy "4 millió dolláros"műanyaggyűrűből, egynagy napszemüvegből, egyszájpecekből és egy 60 cen-tis kötélből áll. A leírásbanezt írják az egyébként csakaz URL-ben megnevezettKardashianról:  „Egészéletét az amerikai deka-dencia, fiatalság és hedo-

nizmus promotálásánakszentelte, de ez a csillogóéletmód utolérte őt egy pá-rizsi éjszakán, amikor fegy-veres férfiak megkötözték,majd elvették az ékszereités a lelki nyugalmát.”Az értékelések köztszinte csak 1, illetve 5 csil-lagos vélemények vannak,néhányan kárörvendenekés őrülten viccesnek tart-ják, de többségben gusz-tustalannak gondolják azakciót, és a jelmez azonnalivisszavonására hívják fel azoldalt.
Forrás: hvg.hu

Online pornó: öl, butít és nyomorba dönt?  

Megkötözött Kim Kardashian-jelmezt is árulnak Halloweenra


