
Finita la commedia!            Közleményben jelentette be az Erdélyi MagyarNéppárt, hogy nem indít „független” jelölteketsem a decemberi parlamenti választásokon.Ezek szerint kész, vége a játéknak, eddig tartott,tarthatott az illúzió, az erdélyi magyar politikaipluralizmus. Hogy mi történhetett a színfalakmögött, miután a Néppárt bejelentette, hogyfüggetlen jelölteket támogat, s el is kezdte aszükséges támogatói aláírások gyűjtését ToróT. Tibor háromszéki, Bereczki Ferenc Marosmegyei, illetve Csomortányi István Bihar megyeiindulása érdekében?

3. old. // VéLEMéNYEM SZERiNT 3. old. // TÁRSADALOM

Vásárhelyi vizes sztori           Van az úgy, hogy az embernél elromlik a kony-hában a vízcsap. Ilyenkor az ember leközlekedika praktikereskedésbe, vételez egy újat, és nemhív vízszerelőt, ami újabb 50-80 lejbe fájna a200 lejes csaptelep mellé, hanem kicserélimaga; nem feltétlenül smuciánságból, hanemmár ezermester-macsóságból is.

8. old. // HUMOR

A katonák komoly károkat
okoztak a Maros megyei
falvakban            A Marosvásárhelyt környező falvakban a háborúideje alatt több ízben, különböző nemzetiségűkatonák voltak beszállásolva, akik sok esetbenkárokat okoztak a kisközösségeknek, magán-gazdaságoknak.  

5. old. // 100 éVES AZ ELSő ViLÁgHÁbORÚ 
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Újra remekeltek 
a világbajnokságon           A marosvásárhelyi Ambrus Lajos és Ballai Sán-dor veterán birkózók arany-, illetve bronzérmetnyertek a hónap elején a lengyelországi Wal-brzychban lebonyolított szabadfogású veteránbirkózó világbajnokságon.

10. old. // SPORT

Van-e jövője Erdélyben
ökogazdának lenni?         

Erdélyben az ökológiai gazdálkodás látványosfejlődéseken megy át, hiszen napról napra nö-vekedik ezen gazdálkodók száma. Ennek elle-nére még mindig gyerekcipőben jár, hiszen azország területének alig egy százalékán folyikaz ökotermesztés. Felmérések szerint hozzá-vetőlegesen 14500 gazda van jelenleg, aki hi-vatalosan is biotermelőként van elkönyvelve.

4. old. // TÁRSADALOM

„Cetlizés” és amatörizmus az RMDSZ-ben?   

Heves vita alakult ki a közösségi portálon RMDSZ-es tisztségviselők között a pol-
gármesteri hivatal sporttámogatási határozattervezete kapcsán. Ám a szóváltás
személyeskedésbe csapott át, amelyben Orosz Attila, a városi szervezet volt
ügyvezető alelnöke opportunizmussal vádolja Vass Levente képviselőjelöltet,
amatörizmussal pedig az önkormányzati képviselőtestület RMDSZ frakcióját.
Arról is kitálal, hogy a júniusi helyhatósági választásokra összeállított listát nem
bízták a véletlenre, mint írja: „cetlizéssel” történt.

Vásárhelyi szövetségiek szópárbaja
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KOS: Ez az időszak önről szól! Próbáljon megörülni minden kis dolognak, ami önnel történik.Sokan várják ugyanis, hogy újra a régi formájáthozza. Fontos lenne, hogy ezekben a napokbantöbb időt szenteljen a pihenésre.
biKA: Elképzelhető, hogy a napokban elkapvalami náthát, ami miatt nem tud kellőképpenmegfelelni a munkahelyi elvárásoknak. Ha na-gyon gyengének érzi magát, akkor jobban teszi,ha kivesz pár napot, amíg felerősödik.
iKREK: Manapság sokkal többet aggódik a kel-leténél, és eltúlozhatja a felmerülő problémákat.Nagyon szeretne már egy ideje új öltözködésistílust kipróbálni. Nem kell már sokat várnia,és hamarosan mindent beszerezhet.
RÁK: Bármit is csinál ezen a héten, legyen fo-kozottan körültekintő a részletekre! A hét kö-zepe fele egy társaságban különös dolgok han-gozhatnak el. Tartózkodnia kell az élesvéleménynyilvánítástól!
OROSZLÁN: A jótékonykodásból ideje lennemár egy kicsit visszavonulni! Most csak sajátmagára kellene gondolni. Ezen a héten végreújra beindulnak az eddig megrekedt ügyei, ígysokkal otthonosabban érezheti magát a sajátéletében.
SZŰZ: Ezekben a napokban egy kicsit eltávo-lodhat az emberek nyűgjeitől-bajaitól, és figyel-mét saját magára és a közvetlen szeretteire fó-kuszálja. Rá kell jönnie arra, hogy az egyikismerőse egyre több mindent meg szeretne ol-dani az életében ön helyett.
MéRLEg: Partnerével elképzelhető, hogy a la-kásuk otthonosabbá tételéhez szeretnének né-hány dolgot vásárolni. Ez az ötlet nagyon jónaktűnik, hiszen közös programról lenne szó, ésemellett még együtt is alkothatnak, tervezhet-nek.
SKORPiÓ: A hét legnagyobb részét utazga-tással tölti, ehhez azonban nem sok kedve van.Nagyon valószínű, hogy érdekek is motiváljákazonban, hiszen egy üzleti útról van szó legin-kább, amely során sikerek ígérkeznek önnek.

NYiLAS: Lehet, hogy mostanában nem a leg-felhőtlenebb a kapcsolata a szomszédaival vagya testvéreivel. Ne foglalkozzon mások gyerekesviselkedésével! Ezen a héten legyen óvatos,hogy kivel osztja meg zseniális ötletét!
bAK: A változás folyamata még mindig tart azéletében. Most minden, ami körülveszi önt, aza változások kedvező menetét segíti: az esemé-nyek, az új emberek közeledése önhöz, egyesekeltávolodása, mind-mind az ön javát szolgálja! 
VÍZÖNTő: Elég sok tennivalója akad ezen ahéten, ha meg szeretne felelni a hét elvárásai-nak. A munkahelyén is felhalmozódnak a teen-dői, ami mellett még a többi kollegája is önhözfordul segítségért.
HALAK: Ezen a héten az érzelmi élete kerülreflektorfénybe. Nagyon szerelmesnek érzi ma-gát és nem is tudja, hogyan mutassa ki. Úgygondolja, hogy a házasság alapja a lelki kötődéskell, hogy legyen.
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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 |
Újra Marosvásárhelyen
Földes László HoboVisszatér egyéni előadó-műsorával Földes LászlóHobo. Október 29-én 19órától a marosvásárhelyiSpectrum Színházban (Ró-zsák tere 13. szám) A föltá-
madás szomorúsága címmelAdy Endre verseiből össze-állított műsorával lép ismétközönség elé. Jegyek awww.biletmaster.ro-n, 10és 14 óra között pedig aSpectrum Színház jegypénz-tárában vásárolhatók. Egyjegy ára 25 lej, kedvezmé-nyesen 20 lej. Érdeklődni a0744-301-875-ös telefon-számon.
Hahota-kabaré 
MarosvásárhelyenA Hahota Színtársulat 30.évfordulójára készült Hu-mor Forte című ünnepi elő-adás újra látható Marosvá-sárhelyen november 5-én,szombaton és 6-án, vasár-nap este 7 órától a MarosMűvészegyüttes előadóter-mében. Jegyek már kapha-tók a Maros Művészegyüttesés a Kultúrpalota jegypénz-táránál.
Hair – vendégelőadás
novemberbenNovember 6-án, vasárnap18 órai kezdettel a Maros-vásárhelyi Nemzeti Szín-házban a hippikorszak meg-határozó rockmusicalje, aHair látható a kolozsváriApáczai Csere János Líceumvegyes kara előadásában. ANagyteremben bemutatásrakerülő előadás 10 éven aluligyermekeknek nem aján-lott. Jegyek egységes – 10lejes – áron a Kultúrpalotajegyirodájában, a színházijegypénztárban és awww.biletmaster.ro honla-pon válthatók.
Fesztiválzáró 
hangversenyAz október 27-én, csü-törtökön 19 órakor kezdődőrendkívüli vokálszimfonikus

hangversennyel zárul aXXVI. Constantin Silvestrinemzetközi zenei fesztivála Kultúrpalota nagytermé-ben. Vezényel: Jin Wang kí-nai karmester, zongorán ját-szik: Razvan Dragnea, fellép:Cristina Maria Oltean szop-rán, Sidonia Nica alt, CosminIfrim tenor, Sorin Dranice-anu basszus, közreműködika Marosvásárhelyi ÁllamiFilharmónia vegyes kara ésszimfonikus zenekara. Afesztiválzáró hangverseny-nyel a kórus megalakulásá-nak 60. évfordulóját ünnep-lik. Műsoron: Beethoven-művek. A hangversenyre a4-es számú bérletek érvé-nyesek.
én a szabadságot 
választottamA Szovjetunióba hurcoltmagyar politikai foglyok éskényszermunkások emlé-kéve alkalmából a Magyar-ság Háza programsoroza-tának keretében október28-án, pénteken 19 órátóla Stúdió Színházban az Éna szabadságot választottam.Egy szovjet tisztviselő po-litikai és magánélete címűelőadást mutatják be. A műViktor Kravcsenko azonos

című regényéből készültegyszemélyes kiáltvány Ba-lázs Zoltán előadásában. Abelépés ingyenes.
MaRoTa a Jazz ClubbanA hét végén, október 29-én, szombaton és 30-án, va-sárnap zajlik a 7. Marosvá-sárhelyi Rockzenészek Ta-lálkozója (MAROTA) a ma-rosvásárhelyi Sörház/Sinaiautcai Jazz Clubban. A konc-ertek mindkét nap este 8órakor kezdődnek a klubkis- és nagytermében. Jegy-eket a helyszínen lehet kap-ni, a napijegy 10 lejbe, arendezvény mindkét nap-jára szóló jegy 15 lejbe ke-rül.
időszakos kiállítás 
a Teleki TékábanEx Archivo Telekiana. ATeleki Nemzetségi Levéltártörténete címmel megnyílta marosvásárhelyi Teleki–Bolyai Könyvtár újabb idő-szakos kiállítása. A MagyarNemzeti Levéltár OrszágosLevéltárával közösen szer-vezett kiállítás rollupokonnyújt betekintést a nagymúltú nemesi család irat-anyagába. A kiállítás január31-ig látogatható.
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Vihar a biliben
Néhány éve, amikor az RMDSZ akkori önkormányzati és
törvényhozói képviselőinek lecserélését szorgalmaztam,
mivel úgy értékeltem, hogy megbuktak – legalábbis abban
az értelemben, hogy nem teljesítették választóik legele-
mibb elvárásait sem – egy, az aktív politizálástól már jó
ideje magát távol tartó személy azzal vágott vissza: las-
sabban a testtel, eljöhet még az idő, hogy visszasírjuk
Markóékat... Hát most mit mondjak: itt van. Az idő. Egye-
sek számára mindenképp. 

Mindez annak kapcsán jut eszembe, hogy – nem teljesen
véletlenül – számítógépem képernyőjére került egy bizo-
nyos, az RMDSZ elnökéhez, Kelemen Hunorhoz címzett
levél, amelyben a szerző illetlen nyelvezet használata
okán bepanaszolja párttársát, s ha jól értem, valamiféle
viselkedési, etikai kódex szükségessége mellet próbál, nem
túl meggyőző módon érvelni. Vass Levente, mert róla van
szó, azt írta egy közösségi oldalon a sértett Orosznak,
hogy „disznó ember vagy, Attila.” „Nyálazva röfögtél egy
tanácsosi helyért a nyáron”. Hát mit mondjak: plasztikus
megfogalmazás ugyan, de korántsen elegáns jellemzése
ez egy párttársnak.  Ennyi terhelő „bizonyítékkal” azon-
ban, feltételezésem szerint, még nem lehet a „sértett”
nyerő egy becsületsértési perben... 

Jut eszembe: azért mégiscsak érdekes, hogy azok lesz-
nek hirtelen érzékenyek, sőt egyből ellenzékiek, akik va-
lamilyen okból kifolyólag kiestek a „szövetség” kegyeiből,
vagy csak nem jutottak az általuk megérdemeltnek vélt
ilyen-olyan pozíciókba. Amíg körön belül voltak, addig
eszükbe sem jutott volna a tiltakozás. Hasonló esetre ki-
ki számtalan példát sorolhat közvetlen környezetéből
is... A bepanaszolt Vass Levente is azzal érvelt, hogy Orosz
Attila megmérettetett és híjával találtatott. Legalábbis
az RMDSZ „mérőműszere” által... 

Hogy mi mondható még el a történet kapcsán? Annyi
mindenképpen, hogy az Orosz által kifogásolt sporttá-
mogatások megítélése bizony nem egyértelmű, szerintem
a professzionális sport is megérdemelné, hogy a város
anyagilag is támogassa, természetesen szigorú elszámo-
lási kötelezettség mellett. 

Ami pedig a konkrét esetet illeti, hát annyi biztos, ha
hallgatott volna, talán Orosz Attila is bölcs maradhatott
volna. Amiként az is holtbiztosnak tűnik, hogy stilisztikai
„csillogásával” Vass is végérvényesen bekerült – Brassai
„Gettó” Zsombor mellé – az RMDSZ „aranyszájú” figurá-
inak arcképcsarnokába. 

Szentgyörgyi László

Vásárhelyi szövetségiek szópárbaja
„Cetlizés” és amatörizmus az RMDSZ-ben?
Heves vita alakult ki a közösségi portálon RMDSZ-es
tisztségviselők között a polgármesteri hivatal sporttá-
mogatási határozattervezete kapcsán. Ám a szóváltás
személyeskedésbe csapott át, amelyben Orosz Attila,
a városi szervezet volt ügyvezető alelnöke opportuniz-
mussal vádolja Vass Levente képviselőjelöltet, amatö-
rizmussal pedig az önkormányzati képviselőtestület
RMDSZ frakcióját. Arról is kitálal, hogy a júniusi hely-
hatósági választásokra összeállított listát nem bízták
a véletlenre, mint írja: „cetlizéssel” történt.

Vass szava 
az Oroszé ellenOrosz Attila bejegyzésébennehezményezi, hogy azRMDSZ hozzájárulásával sze-retnének a város pénzéből,újabb 20 millió lejt kiutalnikülönböző sportegyesüle-teknek. „Gondolom, ebből lelehetett volna aszfaltozni pél-dául a Kistemplom háta mö-gött levő teret, esetleg meglehetett volna javítani egypár iskola immár penésszeldíszített mellékhelységeit,vásárolni lehetett volna be-lőle pár új autóbuszt. A leg-jobban az fáj, hogy alig teltel egy pár hónap a választá-sok óta, és az RMDSZ máriskezdi megmutatni igazi arcátés azt, hogy tulajdonképpenmiért van ott, miért ebben akonfigurációban. Én vásár-helyi magyarként nem ha-talmaztam fel erre azRMDSZ-t” – írja. TovábbáVass Levente képviselőjelöl-tet azzal vádolja, hogy meg-zsarolta az RMDSZ-t, hogyakarata szerint álljon összea tanácsosi lista. Vass Levente – utólag tö-rölt – bejegyzésben reagáltpárttársa vádjaira: „Disznóember vagy, Attila. Nyálazvaröfögtél egy tanácsosi hely-ért a nyáron. Megméretkez-tél és alulmaradtál mások-kal szemben” – írja, de aztis hozzáteszi, hogy amikorOrosz Attila még rendszerenbelülinek számított, sohanem emelte fel a hangját asporttámogatások ellen.Orosz szerint Vass hazu-dik, és állítja, hogy hároméven át szajkózta, hogy nemszeretne tanácsos lenni, ésa listán való szereplést több-ször is elutasította, arra hi-vatkozva, hogy előre látta,milyen csapat körvonala-zódik az önkormányzati vá-lasztásokra. A tisztség visz-szautasítását egyébként Hal-ler Béla volt tanácsos ismegerősítette. 

Cetlizéssel állt össze 
a tanácsosi lista?„Egy pár napra rá (Peti –szerk. megj.) András aján-lotta fel, hogy legyek megyeitanácsos, és több nap gon-dolkodás után elfogadtam.Utána derült ki, hogy te(Vass Levente – szerk. megj.)megígérted Szigyártó Zsom-bornak, hogy megyei taná-csost csinálsz belőle. Ez voltaz a pillanat, amikor aztmondtam, hogy számomraelfogadhatatlan, hogy egyolyan ember legyen megyeitanácsos, aki magyarul sembeszélni, sem írni nem tud,csak azért, mert belső el-lenzékes korodban like-ol-gatta a bejegyzéseidet, ésvégrehajt minden rábízottfeladatot. Azt is elmondtam,hogy számomra megtisztel-tetés lenne mást, nálam ér-demesebb embert odasegí-teni, és azonnal visszalép-nék, ha olyan lenne az el-lenjelölt” – emlékszik visszaOrosz. A volt ügyvezető al-elnök kitálal arról is, hogyaz akkori lista összeállításais olyan volt, mint a szep-temberi – szenátor- és kép-viselőjelölteket – rangsorológyűlés, azaz az előre beszer-vezett küldöttek cetlikkel akezükben ültek, és a nekikelőre megmondott szemé-lyekre kellett szavazniuk.„Sorrendben szerepeltek acetlin a személyek nevei,nehogy hiba csússzon arendszerbe” – írja Orosz. 
RMDSZ-esek, 
ha összeugranakVass másképp emlékszika történtekre, szerinte Szi-gyártó vállalta a 14., akkornem bejutónak számító he-lyet, Orosz pedig nem a 15-16-at. „Ha vállalta volna, mamár bent lenne, vagy Cséphelyett bejutna december-ben. Innen a frusztrációja.Sajnos ilyen emberekkel va-

gyunk körülvéve” – sommá-zott az orvos-politikus.Szigyártó Zsombor is re-agált Orosz kijelentéseire:„Emlékszem, hogy ezelőttkét évvel azt mondtad, hogyte nem szeretnél semmilyenközszereplést vállalni. Hogya marosvásárhelyi RMDSZügyvezető csapatában látoda helyed mint a helyi szer-vezet morális iránytűje. Meg-győződésem, hogy a szemé-lyeskedéssel nem a válasz-tók, hanem a saját érdekeidképviseled. Attila, nekemnincsenek önértékelésiproblémáim, nem foglakperrel fenyegetni, nem vá-gok vissza valami frappánsbeszólással, nem idézem,hogy becsmérelted a szer-vezet vezető politikusait,olyant is, aki később többmint 24 000 szavazó bizal-mát élvezte.  Egyetlen dolgotfogok csinálni: őszintén saj-nálni téged, hogy ilyen em-ber lettél” – áll a komment-ben. Orosz továbbra is fenn-tartja, hogy Szigyártó alkal-matlan a tanácsosi feladat-körre, és felsőbb utasításnakeleget téve vállalta a tiszt-séget. „A képviselő, a sze-nátor, a tanácsos a közösségszolgálatában kell álljon, ésnem a közösség ura/zsar-noka. Lejárt az az idő, amikornyugisan támadtátok (ő ésVass Levente – szerk. megj.)a szervezetet nap mint nap.Ma ti vagytok bent, és tiszentesítettétek ezt a poli-tikai modellt” – zárta Orosz.
P.P.
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Közleményben jelen-tette be az Erdélyi Ma-gyar Néppárt, hogy nemindít „független” jelöl-teket sem a decemberiparlamenti választáso-kon. „A romániai és aKárpát-medencei poli-tikai környezet valósá-gát szem előtt tartva, abelső és külső tényezőket figyelembe véve az elnökségaz érintett megyei elnökökkel való konzultáció nyománarra a döntésre jutott, hogy a Néppárt a 2016. december11-i romániai parlamenti választásokon nem indítfüggetlen jelölteket” – áll a Szilágyi Zsolt pártelnökáltal aláírt dokumentumban. Ezek szerint kész, végea játéknak, eddig tartott, tarthatott az illúzió, az erdélyimagyar politikai pluralizmus.Hogy mi történhetett a színfalak mögött, miután aNéppárt bejelentette, hogy független jelölteket támogat,s el is kezdte a szükséges támogatói aláírások gyűjtésétToró T. Tibor háromszéki, Bereczki Ferenc Maros me-gyei, illetve Csomortányi István Bihar megyei indulásaérdekében. Értesüléseim szerint az RMDSZ embereifejfesztve rohantak Semjén Zsolthoz, hatna oda, hogya Néppárt álljon el említett szándékától, mert veszélybekerülhet az öt százalékos parlamenti küszöb elérése.Az RMDSZ háromszéki politikusai által korábban mármegdolgozott Semjén, a kormány nemzetpolitikáértfelelős miniszterelnök-helyettese már küldte is Potápiállamtitkárt, aki a hírek szerint utasított, fenyegetőzött,zsarolt, hogy a Néppárt álljon el szándékától. Megnem erősített hírek szerint követelésének a DemokráciaKözpontok bezárásának kilátásba helyezésével adottnyomatékot. Mindezt a Néppárt közleményéből vettidézetnek a külső tényezőkre való utalása is alátá-masztja.  A történtek kapcsán kimondható, hogy az RMDSZ-nek sikerült felszámolnia ellenzékét: a pártelnök Biró„Spága” Zsoltnak befutó helyet biztosított a „szövetség”parlamenti jelöltlistáján, ami által gyakorlatilag be-darálta a Magyar Polgári Pártot, most pedig – nyil-vánvaló Fidesz-KDNP nyomásra – az EMNP-t vette ráegy olyan lépésre, ami akár a párt megsemmisüléséhezvezethet. A történtek az RMDSZ megnövekedett érdekérvé-nyesítő képességét bizonyítják – igaz, csak gyengécskeellenzékével szemben. És még valami: érteni vélem, hogy a Fidesz csalódottaz erdélyi magyar kispártokban, s hogy a jelen politikaikörülmények között nem éri meg neki, a brüsszelimellé, egy újabb frontot nyitni. Amit viszont végképpnem értek: miért nem hajlandók tudomásul venni,hogy az RMDSZ-ben még mindig azok vannak több-ségben, sőt a legfőbb döntési pozíciókban is, akikinkább a magyarhoni ellenzéket preferálnák, s akik,alig csukódik be az ajtó egy-egy magyarországi kor-mánypárti politikus mögött, máris hangosan szidjákmint legfőbb ellenségeiket?

VéLEMéNYEM SZERiNT

Szentgyörgyi László

Finita la commedia!  Van-e jövője Erdélyben ökogazdának lenni?
Erdélyben az ökológiai gazdálkodás látványos fejlődéseken megy át, hiszen nap-
ról napra növekedik ezen gazdálkodók száma. Ennek ellenére még mindig gye-
rekcipőben jár, hiszen az ország területének alig egy százalékán folyik az
ökotermesztés. Felmérések szerint hozzávetőlegesen 14500 gazda van jelenleg,
aki hivatalosan is biotermelőként van elkönyvelve. Ehhez azonban különböző
feltételeknek kell eleget tenni, hosszú és kitartó munka eredménye. Lássuk, hogy
melyek ezek a kritériumok, mikor mondható el egy termékről, hogy teljes mér-
tékben ökológiai módszerekkel volt előállítva.

Többek között ezen kér-désekre keresték a választa október 22-én a 15-ik Bi-oterra konferencián Ko-lozsváron, ahol a RomániaiMagyar Gazdák EgyesületeMaros Szervezet (RMGEMAROS) küldöttei, illetveMaros megye több pontjá-nak biotermelői is jelenvoltak, ezzel is alátá-masztva, hogy van jövője azágazatnak. Bár szomorútény, hogy a belföldi fo-gyasztás alacsony, így a pi-acra termelők 80-90 száza-léka külföldre megy, főlegNémetországba, Olaszor-szágba, illetve a Skandinávországokba.
Mit is jelent 
a biogazdálkodás?Manapság az emberekmegtévesztése céljából ren-geteg terméket bio névalatt próbálnak meg érté-kesíteni, de mitől lesz egyzöldség vagy gyümölcs va-lóban az? „Az első lényegeslépés, hogy a termelő egykötelező átállási időszakonkell átessen, ami 2-3 évetfoglal magába” – hangzottel a konferencián. Keresniekell egy ellenőrző szervet,akihez beiratkozik Romá-niában, akik majd ellenőr-zik a területet, ahol biogaz-dálkodást akar folytatni, eztkövetően 2-3 év átállásután megkaphatja a BIOigazolást. Persze közbenegyáltalán nem szabadhasználnia műtrágyákat ésnövényvédő szereket, meg

kell keresnie azokat a meg-engedett szereket, amelyekszerepelnek az európai lis-tán, és amelyek használatá-val kiküszöbölhető aműtrágyák és vegyszerekhasználata. Bár sokan úgyvélik, hogy a kevesebbvegyszert igénylő biogaz-daság hozama elenyésző,ez nem igaz, mivel megfe-lelő vetésforgóval és a bio-gazdaságban megengedettnövényvédő szerek haté-kony használatával a ter-méshozam nem tér el a ha-gyományos mezőgazdaságeredményeitől, miközben amegtermelt élelmiszer nemtartalmaz egészségre károsés kockázatos elemeket.Természetesen mindeznem egyik napról a másikratörténik, hanem kitartás éstöbb éves munka gyümöl-cse.
Elengedhetetlen 
az alapos elméleti tudás„Ahhoz, hogy valaki igaziökogazdává váljon, sokkalalaposabb elméleti tudásravan szüksége, mint egy ha-gyományos módszerekkeldolgozónak, mert a moderntechnika és tudomány min-den vívmányát hasznosíta-nia kell, elkerülve a génma-nipulációt” – állítja AlbertImre, a Bioterra egyesületügyvezetője, akinek a 90-esévek elején svájci, majd ma-gyarországi segítséggelmegkezdett munkája a ro-mániai biogazdálkodásalapjait teremtette meg.

Egészségesen 
élniAz ökológiai termesztésrévén a bionövényeknekkedvezőbbek a beltartalmiértékeik és vitaminokban isgazdagabbak, ami táplálko-zási szempontból rendkívüllényeges. Erdély különösenalkalmas a biotermelésre,mivel megmaradt az a gaz-dálkodási szegmense, aholmáshol már kiveszett, jóhozamot, érték-hatékony-ságot biztosít a hegy ésdombvidék térségben.Bár a biotermelés sokkaltöbb kézi munkát igényel,fontos, hogy legalább a ház-táji kiskertekben a családszámára minél többen ter-meljék meg az egészségeszöldséget, gyümölcsöt. SoltiGábor a Kárpát-medenceiÖkogazdálkodók Szövetsé-gének elnöke, aki jelen volta konferencián, úgy látja,hogy az ágazat fejlődik, hi-szen Romániában 10-15évvel ezelőtt még csak 73ezer hektáron gazdálkod-tak bio módon, ez a területmára látványosan emelke-det, hiszen elérte a 350ezer hektárt.A konferencia kerekasz-tal-beszélgetéssel zárult,ahol a termelők a jövőre vo-natkozó legfontosabb kér-désekre próbáltak választadni: az értékesítés, a terü-letalapú támogatások, azerdélyi vásárlók elérése, azimport növekedése.

Timár Tímea
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Azt szokták mondani, az a jótársadalom, ahol jól tetten érhetőa pluralitás elve. Hogy ebbe sokminden belefér, az nem vitás, áma hagyományok tisztelete, a sza-badság szeretete, az emberekmegbecsülése és a méltóság sza-vatolása az a minimum, amelyegy nemzeti közösségben nemképezheti vita tárgyát. Azaz nemképezhetné, hiszen egyesek apluralitást más szemüvegen átlátják, és meg vannak győződvearról, hogy mindent megtehetnekbüntetlenül, következmények nél-kül. Könnyű is lehet úgy élni,hogy a lelkiismeret ritkábban lá-togatja meg az embert, bár ez atéveszme egyszer sokba kerülhetmajd. Szomorú azt látni, hogy párt-vezetők, véleményvezérek, ma-gukat komoly értelmiségieknektartó egyének arra buzdítanakembereket (többnyire saját vá-lasztóikat), hogy tönkretegyenekegy olyan rendezvényt, amelynekalapjául éppen az a szabadságszolgál, amelyért a rendkívül bá-tor magyar fiatalok 60 évvel ez-előtt vérüket, életüket adták.Hogyha az 1956-os forradalomáldozatai, tragédiái és tanulságaiennyire közömbösek valaki szá-mára, az legalább annyit megte-hetne, hogy széles körben elke-rülje az adott rendezvényt, és netaposson bele azoknak az em-bereknek a méltóságába, akikazért mentek ki, hogy civilizáltanemlékezhessenek. A himnusztkifütyülni pedig nagyfokú illet-lenségre vall még egy futball-mérkőzésen is, nemhogy egynemzeti ünnepen. Rossz volt néz-ni, ahogy a füttyögtetők táboramagából kikelve, valósággal élvezia botránykeltést. Hogy ez kinekhasznál, és mire jó, azt nehézlenne kitalálni. Az viszont tény,hogy egyesek szakmát csinálnaka lejáratásból, és láthatóan megis élnek belőle. Az „ellenzéki füttyögtető” ok-tóber 23-i ténykedése Erdélybenis kiverte a biztosítékot. Az ittélők (akik minden évben meg-emlékeznek az eseményről) –mint tudjuk – nem felejthetik el,hogy az 1956-os forradalommalszolidáris elveket valló erdélyiértelmiségiek, lelkészek, fiatal-emberek százai kerültek börtön-be és hurcoltattak meg, évekig,akár évtizedekig viselve a követ-kezményeket. Szerencsére azokaz idők elmúltak, és most örül-nünk kell, hogy szabadon élhe-tünk. Épp ezért kérdezném megcsendben: az ünnepet minden-áron megzavarni szándékozófüttyögtetők milyen alapértékek-ben hisznek? Sejtem, hogy nincsrá válasz...   

-demeter-

100 éves az első világháború

A katonák komoly károkat 
okoztak a Maros megyei falvakban
Szeptember 1-én megjelent lapszámunkban az első világháborúban használt fegyverekről és a rek-
virálásról írtunk. Folytatva világháborús sorozatunkat, ezúttal arról közlünk adatokat, hogy miként
élték meg az itthon maradottak a viszontagságos időket. A Marosvásárhelyt környező falvakban a há-
ború ideje alatt több ízben, különböző nemzetiségű katonák voltak beszállásolva, akik sok esetben
komoly károkat okoztak a kisközösségeknek, magángazdaságoknak.  A háborús viszonyok azotthon maradottak életétis nagyon megnehezítet-ték, megkeserítették. Első-sorban a frontra vonultszeretteik iránti aggoda-lom, a bizonytalanságemésztette az anyák, fele-ségek, gyermekek, roko-nok, falustársak lelkét. Aháború kitörése elfeled-tette az emberekkel azelőbbi sérelmeiket, min-denkit ez a téma izgatott.Érdekes feljegyzést talál-tunk a csíkfalvi reformátuslelkész tollából: „Az orszá-gunkra szakadt nehéz há-borús idő nagyban javí-totta az itteni erkölcsöket.Az ember embernek kezdinézni és megbecsülni em-bertársát. Sok kisebb-na-gyobb vétek és bűn múló-ban. A székely virtusoskáromkodás azonban mégmindig megvan, a pálinká-zással." 1916-ban a front-ról hazatérő katonák ma-gukkal hozták akolerajárványt is. Ez az ir-galmatlan betegség falva-ink lakóit is kezdte tize-delni. Sok temetőbedeszkabódét állítottak fel,ezek padlójára pedig szal-mát hintettek. Az elhuny-takat lepedőbe burkolvataligára tették és kiszállí-tották a bódéba, ahol csakaddig maradtak, amíg asírt megásták.  A későb-biek során a falvakban ál-lomásozó mindenfélenemzetiségű katonák issokat kese rítették a he-lyiek életét. Tudjuk pél-dául azt, hogy 1917-ben ajobbágyfalvi unitárius is-kolát foglalták le. Egy1917. szeptember 9-éntartott közgyűlési jegyző-könyvből szerezhetünk er-ről bővebb információkat:„Előterjesztik, hogy az ittidőző katonaság iskolán-kat és tanítói lakásunkat asaját céljaira még június-ban lefoglalta, és jelenbenis használja. S így iskolaicélra tantermünk, addig amíg a katonaság eltávozik,a rom. kat. iskola egyiktantermébe rendeztük be,a tanítónő, a romai katoli-

kus egyház és a katonaságközbejövetelével. (…) Elő-terjesztik, hogy a padokközül sokat elrongált az ittidőző katonaság."
A szalonnát, zsírt, 
petróleumot lopjákNagyernyében is a há-ború fokozta a falu lakói-nak nyomorúságát, mi-után az első háborús évekután mind a készletek,mind a lelkesedés fogyat-kozni kezdett. 1917. ja-nuár 12-én Jenei Sándorlelkész, a következőketírja: A román betörés ótaközségünk állandóantömve van különbözőnemzetiségű katonákkal,kiktől a község lakói kibe-szélhetetlenül sokat szen-vednek. A krumplit a tu-lajdonos szeme előttszedik ki a német katonáka veremből. A szalonnát,zsírt, petróleumot lopják.Tűzifát zár alól is elviszik.Kerítések letarolva. Épü-letfát eltüzelik. Az előfoga-tokat elviselhetetlenüligénybe veszik. Hiábavalóminden panasz, ered-ménytelen minden kérés.A felelet mindig az: hadiszintér. Az egyházunk He-gyes nevű erdejében, kü-lönösen a 1 ½  holdnyi, 22éves ültetésű fenyves er-dejében, megbecsülhetet-len kárt tesznek és tetteka katonák. Eddig mindenpanasz és kérés ered-ménytelen volt az ügyben.”Szóbeli hagyományként isfennmaradt Nagy Lajosné(sz. 1896) elbeszélésealapján, hogy az apjához,

Nemes Samuhoz a „há-tulsó házba” bekvártélyo-zott négy „polák”( galíciailengyel) katona. Egyik esteigen nagy mozgolódásbanvoltak, és időnként  vau,vau  hangokat hallattak,nagy kacagás közben.Másnap a háziak hiába ke-resték a ház négylábú őrét,mert az már a katonák be-leinek alagútjaiban haladtaz enyészet felé.
A „népkönyvtár 
megfogyatkozott”Székelykakasdon, mi-után a tanító is katonaru-hát öltött, az oktatás isgonddá fokozódott, előbba lelkész tanította a gyer-mekeket, majd helyette-sítő tanítónőket fogadtak.Amint írják: „A presbité-rium örvend, hogy tanító-nőt hozott, mert a háborúsviszonyok között is köte-lességünk a gyermekeknevelése, taníttatása. Nemakarjuk, hogy úgy nőjenekfel a gyermekek, mint va-lami vad fák az erdőn.”1915. január 26-án a pres-bitergyűlésen a frontonharcoló kakasdi katonákhazaküldött leveleit olvas-ták fel. 1916-ban a hábo-rúban elesett BarabásGyörgy árváinak gyűjtöttaz egyházközség 35 koro-nát és 60 fillért a hívekadományából. Az iskolaépületében beszállásoltkatonaság is keserítette ahelyi lakosság életét. Nemtaláltunk arra vonatkozóadatot, hogy milyen nem-zetiségű katonák voltak,de arra panaszkodnak a

kakasdiak, hogy a beszál-lásolásnak köszönhetőena „népkönyvtár megfo-gyatkozott”. Valószínűnektartjuk, hogy a katonáktűzgyújtásra használták akönyveket. 
A csejdi parókia 
tiszti étkező voltA Csejden beszállásoltkatonaság mind a magán-gazdaságokban, mind azegyház vagyonában nagykárokat okozott. Ezekről akárokról Nagy Lajos lel-késznek egy panaszlevelé-ből szerzünk tudomást,amit a frontról az es -perességhez intézett, vala mint egy presbiteri jegyzőkönyvből. 1916 de -cemberében a 97. közösgyalogezred, majd 1917 ja-nuárjától a 10. közös gya-logezred 26. 27. és 28. me-netszázada kvártélyozott afaluban. Az egységek nagykárokat okoztak, még atemplom kerítését is eltü-zelték. 1918 februárjábana magyar királyi 33. hon-véd gyalogezrednek a 25.26. és 27. honvéd gyalo-gezredek katonáiból ala-kult menetzászlóaljai tar-tózkodtak a faluban. „Márciusban mikor oda-haza jártam – írta Nagy La-jos – a csejdi parochia tisztiétkező volt. Megegyeztema zászlóaljparancsnokkal,hogy az ebédlő és a konyhakivételével a parochiatöbbi részét nem veszikigénybe. A ruhaneműket,könyveimet, szőnyegeketstb. elzártam a belső szo-bába. Most azt írja a kurá-tor, hogy az a csapat el-ment, másik jött helyére,amely feltörte a belsőszoba, a pince, a nyárikonyha zárját, használatbavették az ágyakat, ágyne-műket, bútorokat, konyha-edényeket, a gazdaságieszközöket kihányták azudvarra. (…) Ha az oláhokCsejdig jöttek volna, annyikárt még azok se okozhat-tak volna, mint a csehek ésa bolgárok.”

Nemes gyula

Aratásra kirendelt orosz 
foglyok vasárnapja Mezőcsáváson



A terület a fénykorát
bethlen János alatt élteKiemelkedő jelentőségűa terület vallástörténetiszempontból is, mivel a te-lepülésen a középkori ka-tolikus közösségek unitáriushitre tértek, majd BethlenJános református hitre té-rítette a község lakóit. Előbb az unitáriusok,majd református hitre térthívők kapták meg a közép-korban, XIII-XIV. századbankialakított templomot, míga megmaradt unitárius hí-vők új templomot alakítot-tak ki. A reformátusok régitemplomát, amely a falunkívül helyezkedett 1904-ben bontották el, és építet-tek egy újat a faluban. A településre a Bethlencsalád a XVIII. századbantelepített görögkatolikus ro-mánokat, akik már a XIX.századtól többségbe kerül-tek. Így a településen re-formátusok, unitáriusok, gö-rögkatolikusok egyaránt él-nek napjainkban.A terület fénykorát Beth-len János alatt élte, aki a

Bethlen család Balázs ágárólszármazott, korának egyiklegfelkészültebb politikusa,közéleti ember volt. Jogotés bölcsészetet tanult, Tordaés Küküllő vármegyék főis-pánja, kezdetben I. és II. Rá-kóczi György bizalmi em-bere volt, de az átgondo-latlan és kudarccal végződőlengyelországi hadjárat utánszembefordult a RákócziGyörgy féle politikával ésGyulafehérváron az ország-gyűlésnél elérte, hogy Rá-kóczi Györgyöt letegyék fe-jedelmi posztjáról. Ezt követően hol Rákóczioldalán, hol az új fejedelemBarcsai Ákos szolgálatábantűnik fel, majd az édesanyja,Kemény Anna révén rokonKemény János fejedelmetszolgálja, de Erdély ügyétsoha el nem hagyta. Nemvéletlenül lett 1659-ben Er-dély kancellárja, és ebbena tisztségében a görgény-szentimrei országgyűlés ismegerősítette, annak elle-nére, hogy ekkor már ismétaz oszmánpárti vonal, ne-vezetesen Apafi Mihály letta fejedelem Erdélyország-ban. 

Ugyanebben az időbenlett Fehér vármegye főis-pánja és Udvarszékhely fő-kapitánya is. Ekkor kerülta birtokába Nagyterem köz-ség, ahol Bethlen Kamillóalakította ki a XIX. századközepén a szóban forgó kas-télyt. 
Mindössze egy kis 
egyemeletes épület 
maradt meg a díszes
kastélyból…Keresztes Gyula közlésé-ből tudjuk meg, hogy azegyemeletes, nagyméretűkastély a mezősámsondiRhédey Bethlen kastély elő-képe után készült. A mintegy nyolcvanhatméter hosszú épület hom-lokzatait falisávok tagoltákfüggőlegesen. A kastély középső rizalitjakiemelkedő magasságával,árkádjaival és manzárd te-tőzetével díszes kastély ké-pét eredményezte. Sajnos a kastély az elsővilágháború után a rosszgazdasági helyzet miatt el-hanyagoltan romossá vált,és eltűnt a lankás hegyről,

mindössze egy kis, egyeme-letes épület maradt fenn azépületei közül. 
Nagyteremi mint 
a Nyárád vidékének
egyik fénypontjaA lepusztult kastély ésbirtok további sorsát azalábbi idézet érzékelteti:„…a híres Bethlen Márkuskártyázta el Radnótot, Nagy-teremét, Küküllővárat, s Pes-ten a szegényházban haltmeg. Reménytelennek ta-lálta az esetét a rokonság,s nem segítették…”.Kiemelten fontos tudnimég azt is, hogy az 1860-as évek vége felé még: „…ahegy alján csinos díszkerttőlövezett új modorú kastélyapompálkodik gróf BethlenKamillónak, mely nem any-nyira építészete, mint gyö-nyörű fekvése által nyer ér-dekességet, s nagyban be-foly arra, hogy Teremi aNyárád vidékének egyikfénypontjává váljon…”.
Az udvarház szalmából
készített tetőzetét 
zsindelyre cserélikA Sükösd György-féle ud-varház létezéséről dr. FeketeAlbert egy 1647-es össze-írásból tud. Kelemen Lajos szerint –az abafájai Bornemisza-kú-ria őséhez hasonlóan – népijellegű udvarház leggyako-ribb, háromosztatú típusábatartozott. Szalma fedte, amitkésőbb zsindelyre cseréltek. Ugyancsak a fent említettszerző közléséből derül kiaz is, hogy az udvarház kert-jeit a feljegyzések is említik. A lugasos veteményes-

kertet kilenc táblára osz-tották fel, és ezeket a rene-szánszra jellemző módontovább osztották. Ágyásaitvirágszegéllyel, vagy élő sö-vénnyel ültették körül.Idézve a rendelkezésünk-re bocsátott dokumentáci-ókból:„…az istálló fara mellettvagyon egy kilenc táblábólálló lugasos veteményeskert,melyben szép szőlőtők éskevés gyümölcsfa is vagyon,sövényre alkolmas. Az ud-varház fara mellett más, egynagyobb veteményeskert,ebben is vannak gyümölcs-fák. Item az pincén felyülegy gyümölcsöskert. Itemaz mező felől egy csűröskert,melyre nyílik egy öreg zsen-delyes, deszkás, alatt vas-csapon, fenn fakáván forgókapu. Az csűr szalmás, en-nek is deszkás kapuja va-gyon mindkét felől…”.
A reformáció után a
templom az unitáriusok
használatába kerülAmint azt már részbenemlítettük, a nyárádmentikis falu római katolikusnépe a XIII. század végénvagy a XIV. elején építettekisméretű templomát,amelynek plébánosa 1332-ben már fizette a szentegy-ház járandóságát. Írásos közlésekből: „Ja-cobus sacerdos de Rumeysolvit XXIII denarios”. A falu nevét már egy ko-rábbi okirat is említi 1263-ban, igazolva, hogy Theremya kolozsmonostori apátság-hoz tartozik. A települést hasonlóannevezi meg egy 1501-bőlszármazó dokumentum is.
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(folytatás előző lapszámunkból, befejező rész)

Múlt heti lapszámunkban már említettük, hogy Nagy-
teremit Theremy néven az okiratok 1263-ban említik
először. A több utcás falu a Nyárádba rohanó Veres-
cserép és Vajdakúta egyesített pataka torkolatánál, az
Erős- és a Kriptahegy által közbezárt völgyben terül
el, ahol a XVi. század végén Sükösd györgy két udvar-
házat is építtetett. 1568-ban bethlen János építtetett
udvarházat, melyet a XVii. században nagyobb sza-
bású várrá építették ki. A hagyomány szerint a ga-
lamb-hegyen is vár állt, melyet Törökvárnak
neveztek. A XiX. század végén gróf bethlen Kamilló
épített kastélyt a lankás hegyoldalba, amely az első vi-
lágháború után pusztult el, romjai ma is láthatók.
1662-ben Apafi Mihály a birtokot gróf bethlen János-
nak adományozta, majd bornemisza Annának. Sajnos
a kastély az első világháború után a rossz gazdasági
helyzet miatt elhanyagoltan romossá vált, és eltűnt a
lankás hegyről, mindössze egy kis, egyemeletes épü-
let maradt fenn az épületei közül. Ezen a héten – be-
fejezésképpen – még ennél a témánál maradunk, és
erről írunk a Központ olvasóinak.

Az eltűnt bethlen-kastély 
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A reformáció után a temp-lom az unitáriusok haszná-latába került.
A sekrestye 
ajtónyílását az 
unitáriusok befalazzákOrbán Balázs szerint atemplomhajó és a szentélytengelyvonala nem esik egy-be, vagyis a szentély balol-dali fala bennebb áll, minta szemben lévő fal: „a szen-tély félre van építve” – írjaOrbán. Keresztes Gyula szakvé-leményezése szerint a dia-dalívvel kapcsolt szentélysokszög záródású, ablakaikeskenyek és szabályos fél-körívű záródásúak. A templomhoz kapcsoltsekrestye ajtónyílását azunitáriusok befalazták, deaz evangéliumi falban lévőegyenes záródású szentség-tartófülkét meghagyták. Keresztes, a Maros megyeközépkori templomainak is-mertetése helységenkéntcímű munkájában arról isír, hogy a hajó nyugati hom-lokzati falában egy mérműnélküli körablak volt, bejá-rati ajtaja nyomott csúcs-íves, kettős hengerpálca ta-gozattal keretelve. A hajó és a szentély bol-tozatos lefedését táblásmennyezettel cserélték fel. 

Sükösd györgy főúr 
kőből faragott 
koporsóját eredetileg 
atemplom szentélyében
helyezték el1672-ben Bethlen Jánoskancellár a templomot a pa-pilakkal és az iskola épüle-tével együtt a reformátu-soknak adta át. 1904-ben a reformátusokúj templomot építettek, afalu szélén álló ódon temp-lomot pedig gondozatlanulhagyták, és ez hamarosanelpusztult.A nagyteremi SükösdGyörgy unitárius főúr, azegyház mecénásának kőbőlfaragott koporsóját erede-tileg a templom szentélyé-ben helyezték el, de 1904-ben, amikor a templomotelhagyták hívei, a koporsótaz Erdélyi Múzeum régiség-tárába vitték át.

Összeállította:
Prof. dr. Sümegi Pál

tanszékvezető 
egyetemi tanár

és Nagy-bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációért kü-
lön köszönet Keresztes Pál
mérnöknek, és dr. Fekete Al-
bertnek, továbbá a régi és a
mai képekért Demján László
műemlékvédő építésznek
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volna az Egyesült Államok-ban. A kivájt töklámpás an-gol elnevezése „Jack O'Lan-tern”, azaz „Lámpás Jack”(románul Gigi cu lanterna).Egy ír legenda szerint ne-vét egy Jack O'Lantern nevűrészeges kovácsról kapta,akihez egy nap odament azördög, és hívta a pokolba,de előtte proponálta, hogyigyanak meg egy italt, mivelaz ördög is nagy piás. Jackazonban nem akart vele tar-tani (biztos másnapos volt),ezért furfangos cselt eszeltki: fondor módon megkértea sátán unokáját, hogy vá-lasszon egy almát az alma-fájáról, mire amaz felmá-szott a fára. Jack tudta, mitőlfél az ördög, ezért a fa tör-

zsére egy keresztet rajzolt.A devil totál beparázott akereszttől, és nem is mertlejönni, kénytelen volt a faágán kucorogni, majd ad-dig-addig egyezkedett a ko-váccsal, míg az megígértettevele, hogy ha leengedi a fá-ról, cserébe gondoskodikróla, hogy Jack (aki életébensok rosszat tett) ne kerüljöna pokolba.A szeszkazán ekkor meg-engedte, hogy a patás le-másszon a fáról, de az ab-ban a pillanatban el is tűnt.Azonban amikor Jack meg-halt, lelke a menny és a po-kol között rekedt: amennybe nem engedték be,mivel élete során sokat ré-szegeskedett és bűnös mó-

don élt, de a pokolba se ka-pott vízumot, mert az ördögnagyon haragudott Jackre arégi csínye miatt. Jack ekkorarra kérte az ördögöt, hogylegalább egy kis fényt adjonneki, hogy megtalálja a visz-szautat az élők világába. Vé-gül az ördög megszánta, ésegy örökké izzó fadarabotdobott Jacknek a pokol kat-lana alatt lobogó tűz para-zsából, amit nyugtalan lel-kének szánt. Az izzóparazsat Jack egy kivájt tökbelsejébe tette világító lám-pásnak, s azóta lelke emetöklámpa fényénél keresimegnyugvását. Itt a vége,fuss el véle!
mt

HalloweenA Halloween ősi kelta ha-gyományokból kialakultünnep október 31. éjszaká-ján, amit elsősorban az an-golszász országokban tar-tanak, bár mára már azegész világon elterjedt. Ősea pogány kelta boszorká-nyok, kísértetek és egyébdémonok ünnepe, a Sam-hain volt, amely a druidákistene, Crom Cruach kultu-szában gyökerezik. A bo-szorkány (másképpen bo-szorka) a néphit szerintolyan nő (esetenként férfi),aki természetfeletti, dé-moni képességekkel ren-delkezik, és rosszat, beteg-séget, pusztulást idéz elő. Aboszorkány a török nyelvekazonos jelentésű baszar-gan, baszirgan szavábólszármazik, amely az ótörökbasz- („nyomni”) igető szár-

mazéka (innen jön a közö-sülés vulgáris magyar szi-nonimája is). Eredete a római időkrenyúlik vissza, amikor a ró-maiak elfoglalták a Brit-szi-get jelentős részét. Gallia in-tegrálódott a RómaiBirodalomba, így a keltakultúra ünnepeinek elemeikezdtek a római ünnepekhagyományaival összemo-sódni. Végül annyira össze-mosódtak, hogy ma márképtelenség lenne szét-mosni őket. A belsejében mécsesselvilágító töklámpás lett azidők folyamán a Halloweenlegfontosabb kelléke, illetvetradicionális szimbóluma. Afaragott sütőtök először azaratási idényhez kapcsoló-dott, jóval azelőtt, hogy aHalloween jelképévé vált

Van az úgy, hogy az em-bernél elromlik a konyhá-ban a vízcsap (pontosabbankilyukad a csaptest). Ilyen-kor az ember leközlekedika praktikereskedésbe, véte-lez egy újat, és nem hív víz-szerelőt, ami újabb 50-80lejbe fájna a 200 lejes csap-telep mellé, hanem kicserélimaga; nem feltétlenül smu-ciánságból, hanem márezermester-macsóságból is(az egész művelet a régicsaptelep két anyacsavarjá-nak ki-, illetve az új csapte-lep két anyacsavarjának be-csavarásából áll, szóval nemszükséges hozzá vízszerelőiegyetem). Az ember márépp nekidurálná magát afenti műveletnek, amikorkiderül, hogy a sok hőköz-pont-szerelés meg külön-féle átalakítások miatt a vi-zet se a lakáson, se atömbházon belül nem lehetelzárni. De az ember nemadja fel, bemászik a blokkelőtti kanálisba (az ablakok-ban könyöklő úri közönségtapsol), és elzárja a főcsa-pot, miközben bokától füligösszesározza magát, majd akonyhába visszaérve kons-tatálja, hogy a víz továbbra

is boldogan folyik, ha nemis olyan nyomással, mint az-előtt, de azért elég rende-sen.Na, az ember erre károm-kodik egy vaskosat immárfennhangon is, majd felhívjaaz Aquaservet, hogy ke-gyeskedjenek méltóztatnikiküldeni egy iparost, lehe-tőleg még ebben a hónap-ban (évben), mert né, mi anagy helyzet. Erre az aqua-serves diszpécserica közlivele, hogy ez nem az ő ha-táskörük, ilyesmiért ők nemzavartatják magukat, majdkedvesen hozzáteszi, hogyha félig sikerült elzárni a vi-zet, az már valami, mert egyjó mészériás úgy is ki tudjacserélni a csaptelepet, hogyközben ömlik a falból a víz,legfeljebb kissé elázik akonyha, az előszoba meg azalsó szomszéd. Ekkor az ember meg-üzeni az Aquaserv igazga-tójának a diszpécsericánkeresztül, hogy csináljonmagának kistestvért, majdudvariasan elköszön, s le-teszi a kagylót. Kidzsesszelmegint a blokk elé, vissza-mászik a gödörbe (az abla-kokban könyöklő úri kö-

zönség már tombol), ésújra elzárja a főcsapot, amitmég telefonálás előtt meg-engedett, mert egyesek, fel-sőbb emeletekről márkezdtek károgni, hogy aligcsordogál náluk a víz. Újbóltotál összesarazza magát, ahatvankilós kanálisfedő le-viszi két ujjáról a bőrt, demár le se mossa, se a sarat,se a vért, hanem visszaro-han a konyhába, lekapja arégi csaptelepet a falról,majd olyan villámgyorsanilleszti és csavarozza a hely-ére az újat, hogy egy cseppaqua nem sok, annyi sepriccol a kagylón kívülmáshova. Majd újra vissza-kotródik a kanálisba, meg-engedi a vizet, helyéreküszködi a kanálisfedőt,amely operáció közbenújabb két ujjáról távozik abőr, az egyikről némi hús is,fél körömházzal együtt, demár meg se pasztillázza.Lezuhanyozik, kibont egysört, leroskad a gép elé, ésaz épen maradt ujjaival be-pötyögi eme élménybeszá-molót. Víz transit gloriamundi…
Molnár Tibor

Vásárhelyi vizes sztori
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Az euroatlanti sajtó, le-
gyen az magát baloldali-
nak vagy liberálisnak
tartó, tele van a növekvő
„populizmus” veszélyeire
való figyelmeztetéssel.A The Guardian szerkesz-tőségi cikkében arról ír,hogy a terrorista -merényletek nyomán Fran-ciaországban nő a populiz-mus, számos franciapolitikus felerősíti az ide-gengyűlöletet, a főáramlatúpártok politikusainak be-szédei egyre inkább hason-lítanak a francia NemzetiFront vezetője, Marine LePen nézeteihez. Például akorábbi francia elnök, Nico-las Sarkozy nemrég Calais-ba ment, ahol kijelentette,hogy mindenkinek, akifrancia útlevéllel rendelke-zik, el kell fogadnia, hogygall felmenőkkel rendelke-zik (ezt nyilván ő is elfo-gadta). A Washington Postazért ostorozza a populis-tákat, mert ingyen pénztígérnek a népnek: „távolrólsem képviselnek valamiújat, régi igényt elégítenekki: a nagyon is emberi vá-gyat a nehéz problémákgyors, egyszerű, irreálismegoldására, plusz többpénzt” – írta Anne Apple-baum, az újság szerzője.Jean-Werner Müller a Fi-nancial Timesban már va-lamivel megértőbb, amikora növekvő populizmus ve-szélyeire figyelmeztet. Aztírja, hogy a populizmus ottalakul ki nagyobb valószí-nűséggel, ahol a főáramlatúpártok visszautasítják a jo-gos sérelmeket, és ragasz-kodnak ahhoz, hogy politi-kájuknak nincsalternatívája. John B. Judisa The Guardianben már tu-dományos definícióval kí-sérletezik, és azt mondja,hogy mindegy, hogy jobb-vagy baloldaliak, esetlegcentristák, a populistákraegyaránt jellemző, hogy azuralkodó elit ellen hergelika népet. Szerinte a baloldalipopulisták abban különböz-nek a szociáldemokratamozgalmaktól, hogy anta-gonisztikus, ki nem békít-hető ellentétet látnak azuralkodó elit és a nép érde-keit szolgáló politika között.A jobboldaliak ehhez mégazt is hozzáteszik, hogy azuralkodó elit politikája har-madik csoportoknak, pél-

dául a bevándorlóknak, aziszlamistáknak, az afroame-rikai szélsőségeseknek ked-vez. Megjegyzi azt is, hogyaz elmúlt évtizedekben a fő-áramlatú pártok az Atlanti-óceán mindkét partjánolyan politikát alakítottakki, például a tőke és mun-kaerő neoliberális ihletésűszabad mozgását, a beván-dorlás támogatását, ami fel-dühítette a népet.A Foreign Affairs, az ame-rikai politikai elit meghatá-rozó külpolitikai folyóirata,A populizmus ereje címmelegy teljes kiadványt szánt apopulizmus mibenléténekfelderítésére. Hat szerzőfejti ki gondolatait az eurat-lanti térségben növekvő po-pulizmusról, bár kétségte-len, hogy a kiadványlegérdekesebb része a be-vezetőnek szánt, a MarineLe Pennel készült interjú.Az egyes tanulmányok bő-ven foglalkoznak a populiz-mus múltjával, visszanyúlvaegészen a 19. századig, deaz igazán bő teret a két vi-lágháború közötti fasizmuskapja. Igaz ugyan – mint azegyik szerző, Sheri Bermanmegállapítja –, hogy a po-pulizmus még nem fasiz-mus, de annak szálláscsiná-lója lehet.Annak ellenére, hogy alegtöbb szerző világosanfelismeri, hogy az általa po-pulizmusnak nevezettirányzat abból fakad, hogyaz elmúlt évtizedek politi-kája egyoldalúan egy szűkelitnek kedvezett, a felme-rülő problémákra „nem po-pulista” megoldást egyiksem kínál, megmarad a fa-sizmustól való rettegésszintjén. Sheri Berman pél-dául, miközben fél a fasiz-mustól és Trumptól, elis-meri, hogy az EgyesültÁllamokban a növekvőegyenlőtlenség, a stagnálóbérek, a széteső közössé-gek, a kongresszusi patt-helyzet és a nagytőke általfinanszírozott választásikampányok nagyobb szere-pet játszottak Trump támo-gatásában, mint az ő állító-lagos karizmája vagytámogatóinak a tekintélyel-vűséghez való feltételezettvonzalma. Pankaj Mishra aDüh globalizációja című ta-nulmányában megállapítja,hogy majdnem három évti-zeden át számos társada-lomban az elitek a haszon -

elvű kozmopolita libera -lizmus eszméjét támogat-ták, ami azonban ellehetet-lenítette az identitás- ésértékalapú politikai közös-ségeket.A tanulmányban a popu-lizmussal kapcsolatban em-legetett országok közöttMagyarország előkelő he-lyet foglal el, Németországés Franciaország után aharmadik. Cas Muddle azeurópai populista hullám-ról írott tanulmányában ki-fejti, hogy a terrorakciók, atömeges bevándorlás és agazdasági válság a popu-lista mozgalmakat az euró-pai politika középpontjábaemelte. „A terrorizmustól, amuszlim világból érkező tö-meges bevándorlástól valófélelem, összekapcsolódvaazzal a széles körben elter-jedt felfogással, hogy az Eu-rópai Unió sokkal inkábbhátráltatja, mintsem segítimegoldani ezeket a problé-mákat, tökéletes helyzetetteremtett a populisták szá-mára, különösen megerő-sítve a jobboldali populiz-must számos országban” –mondja a szerző. Szerinte apopulisták főnöke OrbánViktor magyar miniszterel-nök, aki hasznot húz az An-gela Merkel Willkommens-kulturjával szembeni széleskörű félelemből.Muddle számba veszi,hogy az utolsó öt évben tar-tott választásokon tizenhateurópai országban legalábbegy populista párt tíz szá-zaléknál több szavazatotkapott. Magyarországon ezaz arány „félelmetesen”nagy, hatvanöt százalék,míg például Luxemburgbancsak egy, és az átlag tizen-hat és fél százalék. De ma-gyarázatul azt is megemlíti,hogy az utóbbi évtizedek-ben a főáramlatú európaipártok egy elitista konszen-zusban egyre közelebb ke-rültek egymáshoz. Ez egyretöbb választó szemében azta benyomást kelti, hogynincs különbség az egyesfőáramlatú pártokat képvi-selő elitek között. A hata-lom egyre inkább a demok-ratikusan nemellenőrizhető, nemzetek fe-letti intézményekhez kerülát, mint pél dául a Nemzet-közi Valutaalap, a nemzetekfeletti központi bankok ésbíróságok. Számos uniósországban az olyan életbe-

vágó kérdések, mint a hatá-rok ellenőrzése és a mone-táris politika már kicsúszotta nemzeti kormányok ellen-őrzése alól, és ez egy úgy-nevezett TINA politikáhozvezetett (There Is No Alter-native), vagyis a nemzeti el-itek számára nincs más le-hetőség, mint hogy aválasztók akaratával szem-ben az Európai Unió vagyaz IMF által diktált feltéte-leknek feleljenek meg.Hogy lehetne más válasz-tás is, azt a bevezetőbenszereplő, Marine Le Pennelkészült interjú bizonyítja,amelyet a Foreign Affairsvezérigazgató-helyettesekészített a francia politikus-sal. Arra a kérdésre, hogymiért növekszik Európábanaz establishment (az ural-kodó elit) ellenes pártoknépszerűsége, Le Pen rövi-den válaszolt: azért, mert akormányok nem a válasz-tók érdekeit képviselik. ATrump támogatását firtatókérdésre azt válaszolta,hogy a republikánus elnök-jelölt politikája sokkal job-ban megfelelne a francia ér-dekeknek, mint Clintoné.Utóbbi például támogatja atranszatlanti kereskedelmiés beruházási partnerséget(TTIP), míg Le Pen ésTrump ellenzi. Cliton hábo-rúpárti, amire példa Irak,Líbia és Szíria, s ez különö-sen erős destabilizáló ha-tással volt Franciaországranézve, mert tömeges mig-rációt és az iszlám funda-mentalizmus növekedésétokozta. Clinton az amerikai tör-vények másokra erőltetéséttámogatja, ami elfogadha-tatlan azok számára, akikfüggetlenek akarnak ma-radni. Az Egyesült Államok-kal és Oroszországgal valóviszonyt firtató kérdésre LePen azt válaszolta, hogyolyan Franciaországot akar,amely egyenlő távolságravan mindkettőtől, egyikneksem behódolva, de egyiketsem ellenségként kezelve.Oroszországot Le Pen (DeGaulle-hoz hasonlóan) eu-rópai országnak tartja (a tá-bornok híres mondása a hi-degháború korából: Európaaz Urálig terjed), amellyelFranciaországnak közöstörténelme és erős kulturá-lis kapcsolata van.Stratégiailag semmi oknincs arra, hogy ne szélesít-

sék az Oroszországgal valókapcsolatokat, az egyetlenok, hogy az Egyesült Álla-mok tiltja ezt. Így viszontOroszország egyre köze-lebb kerül Kínához, amiAmerikának és a világnaksem előnyös. A gazdaságibajokért és a munkanélkü-liségért Le Pen elsősorbanazt az igazságtalan szabad-kereskedelmet okolja,amely arra kényszerítiFranciaországot, hogyolyan országokkal verse-nyezzen, ahol a szociális éskörnyezetvédelmi normáksokkal alacsonyabbak. Azeuró helyett a korábbi va-lutakígyó bevezetését java-solja, amely összekapcsoltaa valutákat, de lehetőségetadott az időről időre tör-ténő korrekciókra is.Le Pen szerint az EurópaiUnió egye inkább egyfajtaEurópai Szovjet unióra kezdhasonlítani, amely az egyesországokra kényszeríti azakaratát, és véget vet a de-mokratikus folyamatoknak.Idézi Jean-Calude Junkert,aki szerint „az európaiegyezményekkel szembennem lehetnek demokrati-kus választások”. Franciaor-szág nem azért harcolt aszabadságáért két világhá-borúban, hogy most néhánypolitikusa miatt elveszítseazt – hangsúlyozza Le Pen.A Foreign Affairs tanul-mányából és az idézett cik-kekből is kiderül, hogy amitakár Amerikában, akár Eu-rópában jobb- vagy balol-dali populizmusnak nevez-nek, nem más, mint aválasztók harca érdekeikvédelmében az azokat sem-mibe vevő kozmopolita el-ittel szemben. Az is kiderül,hogy még ha az okokat lát-ják is, az eliteket kiszolgálóvéleményformálók akkorsem tudnak megoldást kí-nálni, megmaradnak a po-pulizmus elítélése, a fasiz-mussal való riogatásmellett. Mivel a lehetségesalternatívákat az erőviszo-nyok határozzák meg, amíga jelenlegi erőviszonyok áll-nak fenn, nem is lesz válto-zás. De, ahogy az elmúltévek választási eredményeimutatják, az erőviszonyok– ha lassan is, de – változ-nak, mégpedig a populus,vagyis a nép javára.
Lóránt Károly 

Az elit és a nép
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A két marosvásárhelyitöbbszörös világbajnoksportember tízedik világ-versenyükön vettek részt aveteránok között, és az előzőévekhez hasonlóan az idénis három összecsapáson bi-zonyították, hogy korosztá-lyukban a legjobbak közétartoznak.A háromnapos rangosösszecsapáson a házigazdákversenyzőin kívül számosországból, többek között Ja-pánból, Mongóliából, Török-országból, Mexikóból, Fran-ciaországból, Dél-Afrikából,Magyarországról, Ukrajná-ból, az Amerikai EgyesültÁllamokból és Angliából ér-keztek versenyzők.
Ambrus mindenki ellen 
győzött, ballai lengyel 
ellenfelétől kapott kiA 70 éves Ambrus Lajosharmadik világbajnokiaranyérmét szerezte megLengyelországban a 60 évenfelüliek 130 kilogrammossúlycsoportjában, miutánmindhárom találkozón, ma-gyar, orosz és a döntőbenukrán ellenfelét fektette két-vállra.A versenyről Ambrus ígyvélekedett: 

,,Valóban nagyon felké-
szültem erre a világbajnok-
ságra is, januártól naponta
edztem az ötkilós súlyokat
otthon, emellett sorozatban
végeztem a fekvőtámaszokat.
Szívós, jól felkészült ellenfe-
lekkel küzdöttem Lengyel-
országban, de sajnálom, hogy
Sanyi barátom csak a har-
madik lett súlycsoportjában.
De bízom abban, hogy jövő-
ben újra mindketten világ-
elsők leszünk” – mondta elAmbrus.A négyszeres világbajnokBallai Sándor az 50–55 éve-sek korosztályában a 130

kilogrammos kategóriábankét győzelemmel és egy ve-reséggel a dobogó harmadikfokára állhatott fel, miutánaz elődöntőben nem tudtalegyőzni a hazaiak kedvencsportolóját, a volt olimpiaiés világbajnok kötöttfogásosbirkózót, Wronski AndrejAdamot.
„Kemény ellenfelekkel bir-

kóztam, ami nem volt köny-
nyű. Kicsit szomorú vagyok,
hogy csak harmadik lettem,
hiszen az első helyre számí-
tottam, azonban a legjobb
négy között nem volt esélyem
a hazaiak kétszeres olimpiai
bajnokával szemben, akire
Lengyelországban nemzeti
hősként tekintenek, és a hely-
színen kétezer néző biztatta”– mondta a minap BallaiSándor, aki megköszönte azedzőtársainak a kitartást ésa segítőkészséget.
éremgyűjteményük 
gazdagabb lettA korát meghazudtoló fi-zikummal rendelkező Amb-rus Lajos eddig háromszorállhatott fel a dobogó leg-felső, négyszer a másodikés háromszor a harmadikfokára veterán világbajnok-ságon, míg Ballai Sándorgyűjteménye 4 arany-, 5ezüst- és 1 bronzérem je-lenleg. A két marosvásárhelyibirkózó 2017-ben is résztszeretne venni a veterán vi-lágbajnokságon, amelyet abulgáriai Plovdivban ren-deznek. A romániai küldöttségnégy éremmel (két arany,két bronz) zárta a lengyel-országi világbajnokságot,Ambrus Lajos és Ballai Sán-dor mellett az aradi Cons-tantin Moldovean diadal-maskodott kategóriájában,míg a piteşti-i Szabó Attila

a harmadik helyen végzett.
Ambrus sikeresebb 
veteránként, mint aktív
sportoló korábanAktív sportoló korábanAmbrus Lajos négy világ-bajnokságon vett részt, alegjobb eredményeit Szófi-ában érte el 1971-ben, aholaz ezüstérmes lett, a buda-pesti, kanadai és csehszlo-vákiai világbajnokságokonpedig a 3–4. helyeken vég-zett. Emellett hétszeres orszá-gos bajnoki címe van, 1972-ben részt vehetett a mün-cheni nyári olimpiai játéko-kon, ahol orosz birkózókkalkellett harcolnia. Elmondásaszerint kemények voltak,mint a vas, így a 6. helyetsikerült elérnie. Balkán-baj-nokságokon is diadalmas-kodott, amúgy mindegyikérmének nagyon örvend, dea legjobban tetszik neki,hogy szépen csillog az ösz-szes arany.Az aktív versenyzést1980-ban hagyta abba, hi-

szen már nehéz volt leadnia kilókat a rangos versenyekelőtt, aztán két gyermekédesapja is lett (Annamáriaés László), habár előtte 11évig a válogatott tagja isvolt. Az aktív sportpályafu-tásának befejezése előtt 2-3 évvel, fél normával máredzőként is tevékenykedetta Mureșulnál a néhai BakóGyörggyel, időközben azegykori Gloriánál dolgozott.Idővel teljes munkaidős fog-lalkozása lett a klubnál, aholévekig a Ballai Sándor ed-zője volt, aki rávette, hogyrészt vegyen a veterán bir-kózó világbajnokságokon. 
Feleségét rendezi, főz, 
kertészkedik és komo-
lyan edzA felkészüléséről elmond-ta, hogy otthon sokat sú-lyozik, hetente mintegy 7tonnát emel ötkilós súlyok-kal, emellett esténként szo-kott szaladni a Víkendtelepkörül. Próbálja a veteránversenyeken a fizikai adott-ságait kihasználni, ezért fon-

tos számára a fizikai felké-szítő, hisz akárcsak BallaiSándornak, neki sincs ha-sonló súlyú edző ellenfele,így a fizikai erejét kell ki-használnia.Mint megjegyezte, a bir-kózást nem tudja elfeledni,az a vérében van. Otthon mintegy 10 évebeteg felesége, Magdolnaápolása tölti ki a hétköz-napjai nagy részét, emellettszakácskodik, takarít, ren-dezi a háztartást, alkalo-madtán pedig kertészkedikszülőfalujában, Nyárád-szentmártonban, a szülőiháznál.Hogy mik a távolabbi ter-vei a sportpályafutásávalkapcsolatosan? Egyszerű!Újabb veterán birkózó vi-lágbajnoki címek bezsebe-lése:
,,Remélem, hogy a követ-

kező 15-20 évben még sok
veterán vb-címet fogunk
megnyerni Ballaival” –mondta el kissé viccesenAmbrus Lajos.

Czimbalmos 
Ferenc Attila

Ambrus Lajos és ballai Sándor 
újra remekeltek a világbajnokságon

4. Harmónia Kupa  

A marosvásárhelyi Ambrus Lajos és ballai Sándor veterán birkózók arany-, illetve bronzérmet nyertek a
hónap elején a lengyelországi Walbrzychban lebonyolított szabadfogású veterán birkózó világbajnokságon. 

A román csapat tagjaiként Ambrus Lajos (balról a második) és Ballai Sándor 
(a harmadik) az idei világversenyen is dobogós helyen végeztek

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala szervezésé-
ben (Virgil Măceșan) került sor szombaton a 4. Har-
mónia Kupa minifoci-torna megrendezésére,
amelynek a Szász Albert Sportlíceum adott otthont.
A labdarúgó tornán a rendező polgármesteri hivatal
mellett részt vett a helyi tanács együttese, ugyanak-
kor a Pressing csapatába tömörülő marosvásárhelyi
sajtóválogatott, valamint díszmeghívottként a Ma-
gyar Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ) alaku-
lata is, amely a tavaly vendégül látta a
marosvásárhelyi tollforgatókat budapesten.

A projekt kezdeménye-zője Szucher Ervin maros-vásárhelyi újságíró, akibena torna gondolata a 2014-es év őszén fogalmazódottmeg a Románia-Magyaror-szág labdarúgó mérkőzésután. A találkozókat 6+1-es fel-állításban játszották 2X15-perces félidőkkel, majd a

végső sorrend kialakításá-ban döntő fontosságú volta gólarány. A futballmeccse-ket Szép Zoltán (Marosvá-sárhelyi Rádió, Erdélyi Ma-gyar Televízió) konferáltafel. A tornát a Marosvásár-helyi Polgármesteri Hivatalcsapata nyerte meg, amelyaz összes találkozón dia-

dalmaskodott, főleg a fiatal,gyors és tehetséges játéko-sainak köszönhetően. Ezüstérmes a Pressinglett, míg a dobogó harmadikfokára a magyar sportújsá-gírók kerültek, akik a tornautolsó, leglátványosabb ösz-szecsapásán 4-0 aránybanbizonyultak jobbnak a helyitanács csapatánál. 
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Íme, a torna eredményei:Polgármesteri hivatal–MSÚSZ 4–0, Helyi tanács–Pressing Marosvásárhely 0–5, Polgármesteri hivatal–Helyi tanács 6–1, MSÚSZ–Pressing 1–3, Polgármesterihivatal–Pressing 4–1, Helyitanács–MSÚSZ 0–4.
Végső sorrend:
1. Polgármesteri hivatal–9pont, 14-2-es gólarány
2. Pressing–6/9-5
3. MSÚSZ–3/5-7
4. Helyi tanács–0/1-15Minden együttes képvi-selői érmeket és névre szólóokleveleket vehettek át, acsapatkapitányokat kupák-kal díjazták, de az egyénilegjobb alakításokért nemosztottak ki okleveleket.A tornagyőztes Marosvá-sárhelyi Polgármesteri Hi-vatal együttesében a követ-kező játékosok bizonyítot-tak:Biró Levente (Laska) ka-pus; Szövérfi István (csk.),Nagy Marius, László Zsolt,Tudor Rusu, Bükkösi Ottó,Cosmin Blaga, Alin Neacșu,Sorin Hodoș, Virgil Danciués Margarit Amza – me-zőnyjátékosok. A magyar sportújságírókszíneiben a következő anya-országi sportújságírók lép-tek pályára: Selmeczi Ri-chárd (Online Média) kapus;

Szőllősi György (Four FourTwo - csk.), Légrádi Gábor(csepel.hu), Kárdy Gábor(origo.hu), Kiss László (Ma-gyar Hirlap), Kovács Dénes(Hatoscsatorna), BaloghBéla (Magyar Építők) ésSütő János – mezőnyjáté-kosok.
Nyilatkozatok

Szövérfi istván, a Pol-gármesteri Hivatal együt-tesének csapatkapitánya:
,,Nagyon szép torna volt,

látványos mérkőzéseket ját-
szottak a csapatok. Mind-
nyájan örvendünk, hogy már
a 4. kiírására került sor, és
ami a legfontosabb, hogy
minden játékos vigyázott az
ellenfele testi épségére, de
ugyanakkor sportszerűen
harcolt, hogy minél sikere-
sebben szerepeljen.” 

Szöllősi györgy, MagyarSportújságírók Szövetségé-nek elnöke, a Four Four Twohavonta megjelenő labda-rúgó magazin főszerkesz-tője:
,,Nagyon örülünk, hogy itt

lehettünk a tornán, habár
már korábban is meghívást
kaptunk, de akkor nem si-
került összeszednünk a csa-
patot. Egy biztos, jövőben
még erősebb együttessel kell
jönnünk, hiszen erős ellen-
felekkel találkoztunk és na-
gyon magas volt a színvonal.
A bemutatkozó 4-0-ás vere-

ségünk után nem gondoltam,
hogy a dobogón fogunk vé-
gezni, ezért elégedettek va-
gyunk a bronzéremmel. 

Amúgy a kezdeményezés
üdvözlendő és példaértékű,
hiszen a körülbelül fele rész-
ben magyarok és románok
lakta Marosvásárhely példát
mutat arra, hogy lehet kö-
zösen sportolni, majd közö-
sen vacsorázni és harmóni-
ában élni egymással.”

Légrádi gábor, egykoricsepeli labdarúgó, gyere-kedző, Online Média:
,,Köszönjük a vendéglá-

tást, csapatunk minden tagja
nevében elmondhatom, hogy
nagyon jól éreztük magun-
kat három napig itt, Maros-
vásárhelyen. A futball szem-
szögéből azt vettem észre,
hogy ezen a tornán megje-
lent a szinte félprofi foci és
a hobbi szinten művelt, de
hozzáértő labdarúgás, de
egy színvonalas tornán va-

gyunk túl és úgy érzem, hogy
a magyar sportújságírók csa-
pata is valamicskét hozzá
tett a torna színvonalához,
harmonikus megrendezésé-
hez.”

Selmeczi Richárd, aBVSC volt játékosa: 
,,Örvendek, hogy sportsze-

rűen zajlott le a Harmónia
Kupa minden mérkőzése,
amelyek valóban a kapcso-
latépítésről és a barátságról
szóltak a pályán mutatott
játék mellett. Reméljük, hogy
ezt a kapcsolatot hosszú tá-
von ápolni tudjuk.” 

Szöllősi László, helyi saj-tóválogatott, az ASA aranyc-sapatának tagja:
,,Színvonalas találkozók

voltak, az együttesek küz-
döttek, mindenki sportsze-
rűen futballozott a harmónia
jegyében.”A magyarországi sport-újságírók a háromnaposmarosvásárhelyi tartózko-

dásuk során többek köztmeglátogatták a Somostetőt,a Középkori Várat, a TelekiTékát, ugyanakkor megcso-dálták a Főtért, a Kultúrpa-lotát, a Polgármesteri Hi-vatalt és a Bolyaiak szobrátis.
Légrádi gábor sportúj-ságíró a következőképpenértékelte az itt töltött időt:
,,Ez a kvázi kis kincses

túra mély nyomokat hagyott
bennünk, és meg vagyunk
győződve, hogy ide vissza
fogunk még térni turistaként
is” – mondta Légrádi.

Selmeczi Richárd ígyösszegezett:
,,Nyugodtan kijelenthetem,

hogy nagyon szimpatikus
város Marosvásárhely, ahol
sok szép hely van. Szeretnénk
többen ide visszajönni csa-
ládostól, erről már beszél-
gettünk is a csapaton belül”– mondta el Selmeczi.

C.F.A.

A Pressing és a magyar sportújságírok közös fotója
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Sir Anthony Hopkins

A filmművészet csillagai talán azzal jellemezhetőkleg inkább, hogy még életükben „halhatatlanná válnak,”és attól függetlenül, hogy hétköznapjaikban mi történikkörülöttük, megkülönböztetett figyelmet élveznekmind a sajtó, mind a rajongók részéről.  Sir AnthonyHopkins, akit ma minden idők egyik legnagyobb színé-szeként tartunk számon, ezek közé tartozik. A részbenwalesi, részben angol származású színész-zseni nevema már fogalom a filmszakmában, tehetsége és egyénistílusa különleges ízt kölcsönöz filmjeinek. Hopkins valódi szellemi arisztokrata, akinek erősegyénisége, választékos stílusa, összetéveszthetetlenkaraktere azonnal magával ragadja a nézőt. A most 78éves művész (született 1937-ben Margamban, Wales-ben) először színpadon vált ismertté kitűnő alakításairévén. Évekkel később kezdett el forgatni, ám 1968-banmár letette védjegyét Az oroszlán télen című történelmifilmben. Felfelé ívelése folytatódott, és 1977-ben ismétjó kritikákat kapott a háborús történetben alakított sze-repéért (A híd túl messze van). A világsikert azonban A
bárányok hallgatása hozta meg számára 1991-ben. Apszichopata Hannibal Lecter megszemélyesítéséértHopkins meg is kapta az Oscar-díjat, ami egy csapásraa figyelem középpontjába emelte.Az igazán nagy szerepek Hopkins  számára még csakezután jöttek (bár sokan mai napig A bárányok hallga-tását tartják legjobb filmjének). A napok romjaiban(1993) Hopkins rendkívüli színészi teljesítményt nyújt:a történet hőse Stevens, a főkomornyik, aki hosszú év-tizedeken keresztül végez kitűnő szolgálatot egy angolarisztokratánál, és egyszer csak ráébred, hogy elhibáztaéletét. Amikor már változtatni szeretne ezen, túl késő. A sokoldalú színész szintén maradandót nyújt a lát-ványos, izgalmas és emlékezetes történetben (Ha eljön
Joe Black, 1998), amelyben Bill Parrish médiamogultalakítja. Billnek a halál maga adja tudtára, hogy csupánnéhány nap maradt az életéből. Ez alatt számot kell vet-nie cselekedeteiről, emlékeiről, és fel kell készülnie avégső búcsúra.  Anthony Hopkins számtalan filmben alakított jelen-tőset, ezek közül tán a következőket emelhetjük ki: Lá-
zadás a Bountyn (1984), Árnyékország (1993),
Szenvedélyek viharában (1994), Amistad (1998), Nagy
Sándor (2004), Hitchcock (2012). Azt talán kevesebben tudják, hogy Anthony Hopkinsvirtuóz zongorista, és nem mellesleg zeneszerző is.Szimfóniáját (And the Waltz Goes On), amelyet még fi-atalkorában írt, nemrég adták elő nagy közönség előtt,André Rieu és zenekara tolmácsolásában. Színészi sikereinek titkát „Thony” így értékeli: „Nemakarok semmi más lenni, mint ami vagyok. Ez minden.”Elég egyszerűnek tűnik...

Demeter Attila

Rejtélyes időkapszulák nyomában

Komolyra fordítva a szót,az időkapszula egy olyantartály, amely fontos vagyannak vélt tárgyakat, infor-mációkat tartalmazz a rég-múlt korokból vagy a mos-taniból. Maga a kifejezés1937 óta használatos, de azötlet feltehetően egyidős azemberi civilizációval. Bátrannevezhetjük időkapszulá-nak az egyiptomi pirami-sokat is, hiszen az örökké-valóságnak épültek. Végülis minden időkapszula, amita régészek kiásnak, vagyelőkerült a múltunkból.
A civilizáció kriptájaEzt a nevet kapta a világelső időkapszulája, amelyeta georgiai Oglethorpe Egye-tem professzora Dr. Thorn-well Jacobs nevezet el 1936-ban, amely valójában egylepecsételt, bebetonozott éslehegesztett terem az egye-tem pincéjében korabeli tár-gyakkal berendezve. Rozs-damentes ajtajának belépésiidőpontja : 8113-ban, azazröpke 6097 év múlva.1937-ben a New York-iVilágkiállítás rendezői elő-rukkoltak egy „időzítettbombával”, vagyis két réz-ből, krómból és ezüstbőlkészült kapszulahüvelytmegtöltöttek vetőmagokkal,használati tárgyakkal, film-híradókkal, egy csomag ci-garettával, illetve beletettékAlbert Einstein üzenetét is- aki aggodalmát fejezte kiamiatt, hogy egyre többföldlakó öli egymást - és el-ásták 5000 évre. Mivel azidőzített bombát túl harci-asnak találták, elneveztékidőkapszulának, elsőként avilágon. Ezt az első, Wes-ting-house nevet viselő kap-szulát 1965-ben követte egymásik, és rövid idő leforgásaalatt, igencsak trendi lettaz időkapszulázás.
Palackposta. 
Vannak még csodák…De vajon honnan eredhetaz időkapszula ötlete? Fel-tehetően a hajózás hősko-rából, amikor még nem ta-lálták fel a távírót, és az ott-honiak hónapokig, évekignem kaptak hírt a távolitengereken bolyongó sze-retteiktől. Néhány éve találták mega világ legrégebbi palack-postáját, amely 98 évig

hánykolódott a hullámokon.Eddig összesen 1890 pa-lackot halásztak ki, többsé-gük tudományos célokatszolgált, és a bennük találtvízmintákból máig is érvé-nyes megállapításokat nyer-hettek az oceanológusok.Persze volt olyan is köztük,hogy egy tengerész az ép-pen süllyedő hajóról küldöttüzenetet úgy száz éve, amajdan megszületendőunokájának Skóciába, hogygondoljon rá. A postát nemkis meglepetésére, a már18 éves unokája vehette át.
… Az intergalaktikus
őrületekigKorunk legújabb és legö-rültebb vívmányai a palack-postától félévnyi távolságraesnek, a világűrben keringőidőkapszulák. Ezekből je-lenleg négy is száguld azűrben, bolygónkról szárma-zó mintákkal, távoli civili-zációk nyomát kutatva.Az USA 1958-ban indí-totta az első, időkapszulá-nak is tekinthető mester-séges holdat a Holdra (Pio-neer-0), ám egy perccel astart után felrobbant a hor-dozórakéta, a szonda pediga tengerbe landolt. 1972-ben tért rá bolygóközi pá-lyájára a Pioneer-10, s hasemmi nem jön közbe, kb.kétmillió év múlva közelítimeg a Bika csillagkép leg-fényesebb csillagát. Ez a kö-vetkező évben útitársat iskapott, amely 1974-ben 43ezer kilométerre közelítettemeg a Jupitert. Ki tudja,hogy azóta merre jár…Ezeket követte az 1977-ben egymás után felbocsá-tott Voyager 1 és 2, ame-lyeknek arannyal galvanizálthanglemezeire fotókat, ter-

mészetes hangokat – szél-zúgás, madarak rikoltása,bálnák éneke – tettek fel,még használati utasítást ismellékeltek hozzájuk az in-telligens űrlényeknek. Hogymivel fogják lehallgatni, le-gyen az ő gondjuk.Az ötödik időkapszula, aKEO – lézeres geodinamikaiműhold – tíz éve készülődika nagy útra, de mindig mó-dosítják az indulási időpont-ját. Amikor elindul végre akozmoszba, visz magávalegy gyémántot, amelybevércseppet, egy kis levegőt,tengervizet és földet zártakbe, egyik oldalára rávéstékaz emberi DNS mintáját,gömb alakú felületére a Földtérképét. Visszatérése 50ezer év múlva esedékes. Hátez az, amit mi már nem„kell” visszavárjunk. Az élelmes üzletemberekviszont gondoskodtak róla,hogy addig se unatkozunk,így újabban reklámfelület-nek használják a világmin-denséget. Szólhat nagyobbategy chipsreklám annál, hogya a Spitzbergákról sugároz-zák a világűrbe, és a Földtől46 fényévnyire is fogható?És ez nem egyedülálló! AKrími Obszervatóriumbólállítólag már 1999 óta küld-het bárki – nem csekély ösz-szegért – személyes üzene-teket a világűrbe. Elképze-lem, hogy a chipset ropog-tató űrmanók, milyen jólmulatnak a Földről érkezőőrültségeken.
Jönnek-mennek 
az üzenetekVisszatérve a Földre, ittis jönnek-mennek a kap-szulás üzenethordozók. Ohi-óban, a General Electric ar-chívumában nemrég százé-

ves villanykörtét találtak el-rejtve, amely még mindigműködött. A veszprémi Pan-non Egyetem felújításakortízmilliót találtak időkap-szulában az építőmunkások.Sajnos, nem forintot, hanempengőt 1949-ből. Nagyobbszerencsével járhat az, aki2968-ban megtalálja a He-lium Monument – a héliumfelfedezésének 100. évfor-dulójára emlékeztető oszlop– utolsó kapszuláját, mivelaz ebben elrejtett tízdollárosbankszámla – kamatostóltöbb mint egy billiárd dollár– beváltható az OklahomaCity Bankban. Röpke ezerév múlva. De a régi pénz isértékes lehet. Tavaly Bos-

tonban nyitottak fel egy 220éves időkapszulát, az abbantalált 1652-es Pine TreeShillingért (Fenyőfa shilling)ma 75 ezer dollárt – húsz-millió forintot – is megad-nak a régiséggyűjtők.Vajon miket találnak majdévszázadok, évezredek múl-tán a távoli jövő emberei anekik szánt, nem tudomá-nyos kapszulákban? Kínaiműanyag tárgyakat, újságot,iPad-eket, szerelmes leve-leket, vagy pénzt, csak fel-értékelődik ezer év múlva,mint antikvitás. …Bármi le-het az, hiszen ma már min-denki küldhet időkapszulátaz ismeretlen jövőnek.
Timár Tímea

Az időkapszula olyan, akár egy becsomagolt névjegy: elküldjük valakinek, aki még
a világon sincs, aki meg sem született. Kapja az ismeretlen jövő embere, de, hogy
ki lesz az, és mikor fogja átvenni: száz év múlva vagy tízmillió év elteltével? Persze
feltevődik a nagy kérdés, hogy lesz egyáltalán élet akkor még a bolygónkon.


