
Iskola a határon              Folyik a habverés a marosvásárhelyi RómaiKatolikus Gimnázium esete körül, a decemberiparlamenti választások előtt a főbb aktorokmindenike némi politikai tőkét szeretne ko-vácsolni magának, ezért aztán gátlástalanulnyilatkozgatnak össze-vissza. Lassan már odáigjutottunk, hogy nem látjuk a fától az erdőt,azaz a részletektől az egészet.
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Ki hitte volna? Donald
Trump az USA 45. elnöke! Amikor jelentős politikai személyiségek, új-ságírók azt állították, hogy a 45. elnökválasztástörténelmi jelentőségű, sokan csak legyintettek(valljam be, én magam is), mondván, hogy ezrésze a kötelező reklámnak. Különben is, mimást mondhatnának, hisz a kampány részeivéváltak. 

7. old. // VÉLEMÉNY

„Székely-magyar szemmel
festem a környezetemet”              Sipos Loránd városunk szülötte. Az 1990. már-ciusi események után, annak hatására, költözöttMagyarországra. Ott végezte felsőfokú tanul-mányait, ott alapított családot, és ért el sikereketelismert festőművészként. Pályája alakulásáról,szülőföldjével való kapcsolatáról, munkássá-gáról kérdeztük. 
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Vásárhelyen is 
rámosolygott a Jóisten              Minap a Marosvásárhelyen megrendezett Harmónia Kupa kispályás labdarúgótornán amagyar sportújságírók csapatában pályára lé-pett Szöllősi György is, a Magyar SportújságírókSzövetségének tavaly megválasztott elnöke,aki ugyanakkor a Puskás Intézet igazgatója isegyben. Vele készült exkluzív interjú.

10–11. old. // SPORT

Erdélyi kórházigazgatók
találkozója az 
orvostanoncokkal

A Studium Alapítvány találkozót szervezett akórházigazgatók, -menedzserek, illetve a rezi-densorvosok és a végzős hallgatók között. Azesemény célja az egészségügyi intézményekbemutatkozása, azaz – gazdasági fogalommalélve – a kereslet találkozása a kínálattal. A közel200 leendő orvos jelenléte bizonyította: fel sze-retnék térképezni a jövőbeni lehetőségeiket.

4. old. // AKTUÁLIS

Hivatalosan is székely érték

A marosvásárhelyi Kultúrpalota is bekerült a nyolc székely érték közé. A Székelyföldi
Értéktár Bizottság múlt heti ülésén a szecessziós épület mellett a székelyderzsi
erődtemplom, a csíkszeredai Mikó-vár, a csíksomlyói pünkösdi búcsú, a mikházi
ferences templom és kolostor, Kézdivásárhely történelmi központja, a Székely
Nemzeti Múzeum és a kürtőskalács is része lett a tárháznak. Maros megyében
még számos érték található, ezt bizonyítja, hogy e térségből terjesztettek fel a
legtöbb figyelemre és megőrzésre érdemes hagyományt, illetve örökséget.
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KOS: Valamit hiányol az életéből, csak mégnem jött rá, hogy mi az. Terelje el a figyelmétés kezdjen új projektek megvalósításába! Ta-nuljon tovább, képezze magát, válasszon új hob-bit, mert az ilyen jellegű terveknek kedvez ez ahét. 
BIKA: Szinte mindennap bal lábbal kel és nyug-talan, feszült egész nap. Minden jó dolog távo-linak tűnik, ráadásul a borús, szürke hétközna-pok is sokszor csak lehúzzák. Ha ez nem lenneelég, még a barátok, ismerősök is piszkálják akeresetlen jó tanácsaikkal.
IKREK: Ha már nyakunkon a tél, ideje lennenagyobb hangsúlyt fektetnie otthona légkörére.Kezdje, mondjuk egy nagytakarítással, majd fe-jezze be a dekorálással, és varázsoljon magánakhangulatos otthont.
RÁK: Felbukkan egy ön számára kellemetlenalak a múltból. Mégis, érdemes lenne félre ten-nie a régi érzéseit vele kapcsolatban, és adniegy esélyt annak, hogy beszéljenek, mert érde-kes dolgokat tudhat meg tőle!
OROSZLÁN: Mostanában borongós hangulat-ban van, és egyik napról a másikra változik akedélye. Érzi, hogy valami nem stimmel, deegyelőre még nem tudná megmondani, miokozza önben az érzelmi hullámvasutazásokat.
SZŰZ: Minden erejével arra törekszik, hogyhasznosan töltse az idejét, még otthon is. Kiválóalkalom ez arra is, hogy megalapozza a jó köz-érzetét, éppen ezért megpróbálhatná meditá-lásra, jógára, vagy más lélekerősítő gyakorla-tokra adni a fejét.
MÉRLEG: Fel kellene frissítenie a ruhatárát,vagy beugrania a fodrászhoz, de mindenképpencélszerű volna valamilyen külső változtatástvéghezvinnie magán, hogy megjöjjön az önbi-zalma és jobb kedvre derüljön. 
SKORPIÓ: Kissé kedvtelen és közömbös a kör-nyezetével szemben. Általános rossz hangulatamiatt nincs is kedve kimozdulni otthonról.Mindemellett olyanokon gondolkodik, hogysenki sem foglalkozik önnel és senkit sem ér-dekel.
NYILAS: Bármilyen kudarc, csalódás is érje, nehagyja, hogy elvegye a kedvét! És ne is engedjenolyan kicsinyes érzéseknek, mint az irigység,ami mások sikere láttán tör fel önből. Inkábbrázza meg magát, és próbálja meg újra!
BAK: Annyira túlzásba viszi mostanában amunkát, és az egyéb mindennapos feladatokat,hogy nem csak testileg és lelkileg is kimerült,de a szervezete is elkezdte megelégelni ezt azéletmódot.
VÍZÖNTŐ: Napjai a káosz jegyében telnek, ésazt sem tudja, hol áll a feje. Éppen ezért, ha in-gatlant készül vásárolni, akkor mindenképpenhalassza el ez irányú terveit, mert ez a hét ilyentekintetben nem sok jóval kecsegtet.
HALAK: Ön is érezni fogja, hogy ezen a hétenszinte minden klappol! Az Univerzum érezhe-tően ellátja önt áldásával, az élet több területénis szerencsésnek mondhatja majd magát. Erősés élettel teli, csupa energia és vidámság, amitsikerül is másokra átragasztani. 
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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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Műfészek 
CsodaországbanEzzel a címmel tartjákmeg november 10-én 17órától a Maros Művész-együttes kövesdombi elő-adótermében a Marosvá-sárhelyi Művészeti Líceummagyar osztályai az idei gó-lyabált. Az előadáson a gó-lyák Lewis Carroll AliceCsodaországban című regé-nyének történetére fűzvekis jelenetekkel mutatkoz-nak be. Természetesen leszbálkirály- és bálkirálynő-választás is.
A Tűzmadár 
MarosvásárhelyenAz Ariel Ifjúsági és Gyer-mekszínház november 11-én, pénteken délelőtt 9.30-kor és 11 órakoraz Arielmarosvásárhelyi székhe-lyén mutatja be a Tűzma-dár című mesejátékot. 
Rendkívüli 
kamarazeneestRendkívüli kamarazene-estre várják a zenebaráto-kat november 10-én, csü-törtökön este 7 órakor amarosvásárhelyi Kultúrpa-lota nagytermébe. Fellép aTiberius vonósnégyes, a ka-nadai James Campbell kla-rinéton, a Hollandiából ér-kező Metz Istvángor donkán játszik. Műso-ron: Weber-, Mozart-, Schu-bert-művek. A hangver-senyre az 5- ös számúbérletek érvényesek.
Bemutatkoznak 
az elsőkönyvesekNovember 11-én, pénte-ken délután 2 órától a ma-rosvásárhelyi G kávézóbana Látó szépirodalmi folyó-irat szerkesztői öt első-könyvest mutatnak be a 22.Marosvásárhelyi Nemzet-közi Könyvvásár keretében.Az olvasók megismerhetikTamás Dénes: Mindenegész (Lector Kiadó – be-szélgetőtársa: Láng Zsolt),Láng Orsolya: Bordaköz

(Erdélyi Híradó – beszélge-tőtársa: Kovács András Fe-renc), Kántor Péter: Egy kö-téltáncos feljegyzéseiből(Magvető – beszélgető-társa: Kovács András Fe-renc), Tamás Kincső: A Csi-nált-patak állatkertje(Mentor Könyvek – beszél-getőtársa: Vida Gábor) ésLokodi Imre: Nekuláj al-mája (Mentor Könyvek –beszélgetőtársa: DeményPéter) köteteit és a szerző-ket.
Téglagyári 
Megálló-koncertA Jazz&Blues Clubbannovember 10-én, csütörtö-kön este 8 órától a Tégla-gyári Megálló koncertjérekerül sor, ahol Köllő László,Hajdu Csaba, Ercsei Ferences Józsi László meghívottjai– Gábor Levente, Nagy Ár-kosi Árpád, Ács Levente,Bartha Jánoska és AmbrusZsuzsa – is fellépnek. A be-lépes díjtalan.
Sing for the MomentNovember 17-én, csütör-tökön 19 órától a NemzetiSzínház nagytermében azEgyütt a Rákos Gyerme -kekért Egyesület újra meg-szervezi a Sing for the Moment jótékonyságiének  versenyt, amelynekmentora Vizi Imre. A vetél-kedőre 18- an jelentkezteka megyéből. A legjobb ver-senyzőket díjazzák.
Országos 
diákszatíra- 
és humor-fesztiválNovember 14–20. közötta marosvásárhelyi Diákháza XVIII. alkalommal szer-vezi meg a Mihai EminescuMűvelődési Házban az or-szágos diákszatíra- és -hu-mor-fesztivált, amelyretöbb mint százan jelentkez-tek 14 diákközpontból(Marosvásárhely, Nagysze-ben, Gyulafehérvár, Jászvá-sár, Brassó, Kolozsvár, Pet-rozsény, Craiova, Bukarest,

Temesvár, Ploiesti, Pitesti,Galac és Konstanca). A diá-kok karikatúrával, portré-val, fotóval és rejtett kame-rával készített felvételekkelnevezhettek be, ugyanak-kor lesz előadó-művészetikategória is (pantomim,szatirikus dal, humor,stand-up comedy és impro-vizáció). A fesztivál idejealatt karikatúra- és fotóki-állítás, valamint humormű-helymunka is lesz.
Festménykiállítás 
a KövesdombonA marosvásárhelyi kö-vesdombi unitárius temp-lom Bözödi György termé-ben megnyílt Doszlop LídiaNaómi festménykiállítása.A tárlat megtekinthető hét-köznap de. 9-13 óra között,valamint vasárnaponként ade. 11 órától kezdődő is-tentisztelet előtt és után.
Ennyi a kép, 
csak ennyi...Ezzel a címmel nyílt ki-állítás Kerekes Péter Pál fo-tóművész alkotásaiból amarosvásárhelyi BernádyHázban. A mintegy 60 fény-képen gyerekekről, felnőt-tekről, idősekről készültportrék és szociofotók,makrofelvételek és tájakláthatók.
Csupán Eduárd tárlataTehetséges fiatal képző-művész egyéni kiállítása lá-togatható Marosvásárhe-lyen. Csupán EduárdLamentáció – alkonyat előttcímű tárlata a Kultúrpalotaföldszinti galériájában te-kinthető meg.
Kulcsár Béla-
emlékkiállításA Bernády Házban a 40éve elhunyt jeles marosvá-sárhelyi szobrász- és festő-művész, Kulcsár Béla emlé-kére nyílt kiállítás. A tárlatreprezentatív válogatástmutat be az alkotó hagya-tékából.

KÁR KIHAGYNI |
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A marosvásárhelyi Kultúrpalota is bekerült a nyolc székely érték közé. A Székelyföldi
Értéktár Bizottság múlt heti ülésén a szecessziós épület mellett a székelyderzsi
erődtemplom, a csíkszeredai Mikó-vár, a csíksomlyói pünkösdi búcsú, a mikházi
ferences templom és kolostor, Kézdivásárhely történelmi központja, a Székely Nem-
zeti Múzeum és a kürtőskalács is része lett a tárháznak. 

A szakemberekből állóbizottság a húsz felterjesz-tésből nyolcat fogadott elaz első munkaülésen,amely Maros, Kovászna ésHargita megyei művelődésiszakemberek részvételévelzajlott.Vajda András, az ErdélyiÉrtéktár társkoordinátoralapunknak elmondta, hogyez egy piramisszerű egység,amely tetején helyezkedikel a Magyar Értéktár, ezek-nek alegységei például azErdélyi Értéktár és Székely-földi Értéktár is. „Léteznekmegyei értéktárak – pél-dául a Maros megyei kiala-kulóban van –, de alája tar-tozik például a Havadtőtérségi értéktár is. Egy-egytérség lakosai döntenek el-sősorban arról, hogy tele-pülésükön mit tartanak ér-téknek, és részükrőlérkezik a felterjesztés is” –fejtette ki Vajda.
Az Erdélyi Értéktár céljaA projekt fő üzenetei,hogy minden közösségnekvannak értékei, melyeketnem csak meg kell őrizni,de másokkal is meg kell is-mertetni, és használni iskell őket, élni kell velük,hogy ezek a jövő nemzedé-kek számára is hozzáférhe-tők maradjanak; illetve

hogy települési, megyei, tájivagy kiemelkedő nemzetiértékek téren és időn át-ívelő összetartó erővel bír-nak. Olyan köteléket képez-nek, mely egy közösségetképes összetartani ésmelyre jövőt lehet építeni.
A KultúrpalotárólA marosvásárhelyi Kul-túrpalota Erdély legszebbszecessziós épülete, pom-pás alkotás, Marosvásár-hely szimbóluma, amely1911 és 1913 között épült.Az épületet a BernádyGyörgy polgármester általfelkért budapesti KomorMarcell és Jakab Dezső ter-vezte. A Kultúrpalota a ma-gyar szecesszió LechnerÖdön által elindított építé-szeti mozgalom egyik jelen-tős példája és a szintén ma-gyar törekvéseket kép   viselőgödöllői művésztelep össz-művészeti törekvéseinekcsúcspontja.A Ferencz József Közmű-velődési Ház építésénekügye először a városi ta-nács 1907. június 4-én tar-tott közgyűlésén került na-pirendre. A felvetés annaka törvényjavaslatnak hatá-sára született, amely Fe-renc József koronázásának40. évfordulója alkalmábóla vidéki városok művelő-

dési házainak építését in-dítványozta.A kétemeletesre terve-zett épületben koncertte-remnek, zeneiskolának,múzeumnak és könyvtár-nak kellett elférnie, a föld-szinten pedig üzleteket éskávézót helyeztettek el. Azeneiskola az épület balszárnyában, a múzeum ajobboldalon helyezkedettel, a könyvtár pedig a pol-gármester kérésére kiala-kított harmadik emeletenkapott helyet.1911 tavaszán megkez-dődött az építkezés, melyenmintegy 150 ember dolgo-zott.Az azóta eltelt idő igazoltaBernády törekvéseinekmegvalósulását. A Kultúrpa-lota, átadása óta központiszerepet tölt be a marosvá-sárhelyi magyar közösségkulturális életében. 
Számos érték van 
még Maros megyébenMegtudtuk, hogy a felter-jesztett értékek között alegtöbb Maros megyéhezköthető, így bátran kijelent-hető, hogy nem szenve-dünk hiányt helyi értékek-ben. A teljesség igényenélkül a listán szereplő ér-tékek között szerepel a bac-kamadarasi bor, a Horváth–

Folyik a habverés amarosvásárhelyi RómaiKatolikus Gimnáziumesete körül, a decemberiparlamenti választásokelőtt a főbb aktorokmindenike némi politi-kai tőkét szeretne ko-vácsolni magának, ezértaztán gátlástalanul nyi-latkozgatnak össze-vissza. Lassan már odáig jutottunk,hogy nem látjuk a fától az erdőt, azaz a részletektőlaz egészet. Talán ajánlatos lenne, mielőtt magunk iselvesznénk a részletekben, összefoglalni a történteket. A botrány akkor pattant ki, amikor múlt hét csü-törtökén híre kelt, hogy az illetékes hatóság, azaz aDNA hatalommal való visszaélés, illetve hatáskörtúl-lépés gyanújával őrizetbe vette Maros megye főtan-felügyelőjét, Stefan Somesant, valamint szintén hata-lommal való visszaélés gyanújával hatvan napra ha-tósági felügyelet alá vonta a Római Katolikus Gimnáziumigazgatóját, Tamási Zsoltot. A DNA szerint az illetékeseka törvényt megszegve döntöttek a Római KatolikusGimnázium indításáról.  Jelenleg ki-ki mondja a magáét, a vádhatóság szerintaz iskolaalapításhoz szükség lett volna a szaktárcajóváhagyására, amit az RMDSZ legfőbb tanügyi illeté-kese, Király András államtitkár – igaz, nem túl meg-győzően – cáfolni próbált. Továbbá nem kerülhetőmeg annak figyelembevétele, hogy 2014-ben, az iskolaalapításakor hozott önkormányzati képviselőtestületihatározatok egyikét, azt, amely az új intézményt amarosvásárhelyi iskolahálózatba vette, Maros megyeprefektusa a közigazgatási bíróságon megtámadta, sa pert az idei év elején megnyerte. Ennek megfelelőena kifogásolt határozatot az Ítélőtábla megsemmisítette,tehát az iskola 2016 februárjától törvénytelenül mű-ködik. Ezek a tények. Az iskolaalapítás körül sem volt minden rendben,az egész inkább a Vásárhelyen már megszokott politikaihoci-nesze alapján rögtönzött akciónak tűnik, semmintalaposan előkészített, felelős önkormányzati döntésnek.Maga az egyik vonatkozó határozat is a város által arómai katolikus státustól bérelt épületről szólt, anélkül,hogy utalás történt volna benne az iskolaalapításra.Mindenesetre az ügy felveti az RMDSZ jogászainakfelelősségét is…  Hogy hová rúg ki majd a történet? Feltételezhetőentöbb esély lett volna a számunkra, erdélyi, vásárhelyimagyarok számára kedvező – azaz az iskola működé-sének törvényességét megerősítő – megoldásra, hanem választási kampány idején pattan ki az ügy. Ígycsak a kisebbik rosszban reménykedhetünk, abban,hogy az RMDSZ-kommunikáció nem a történet érzelmivonatkozásaira erősít rá, természetesen kampánycélból,hanem inkább a szakmaiakra. Így talán még meg-mentheti az iskolát. Véleményem szerint.  

VÉLEMÉNYEM SZERINT

Szentgyörgyi László

Iskola a határon A Kultúrpalota 
hivatalosan is székely érték   

Petrichevich-kúria, Backa-madarasi Kis Gergely élet-műve, a székelyhodosi ba-romvásár, illetve akatolikus templom, de fel-terjesztették a Bekecs ter-mészetvédelmi területet, abúzaházi kockásliliom-po-pulációt, a nyárádmentimadárpopulációt, a bereke-resztúri református temp-lomot, a jobbágytelki nép-viseletet és szalmafonást. Ahelyiek értéknek tekintik a

mikházi ferences templo-mot és kolostort, a nyárád-menti betlehemest, csopor-tos öntözést, valamint afarsangolást.  Székely ér-tékként szeretnék látni ahelyiek a szentgericei üve-ges táncot, a Bekecs Nép-táncegyüttest, és vendéglá-tás, turizmus kategóriábana vármezői pisztráng-te-nyészetet is.
Pál Piroska
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Erdélyi kórházigazgatók találkozója az orvostanoncokkal
A találkozón jelen volt asepsiszentgyörgyi Dr. Fogo-lyán Kristóf Megyei Sürgős-ségi Kórház igazgatója, akiaz intézmény rövid bemu-tatója után elmondta, legin-kább mellkassebészekrevan igény klinikájukon, ésszolgálati lakásokat is biz-tosítanak az alkalmazotta-iknak.A kézdivásárhelyi kórházröntgenorvosokat vár, és ha-sonlóan szolgálati lakássalkecsegteti az odaköltözőket,de jelen volt a baróti városikórház képviselője, aki is-mertette kisméretű létesít-ményüket. A székelyföldivárosok sorát követte a Csík-szeredai Megyei SürgősségiKórház menedzsere, aki ar-ról biztosította a hallgatókat,hogy ez a város is vonzó le-het az egészségügyi dolgo-zók számára. Ide sürgősségiorvost és gyerekpszichiátert

keresnek. A Székelyudvar-helyi Városi Kórház ideg- ésmellkassebészeket alkal-mazna, és a szolgálati la-kások mellett egy panzió isfelajánlotta az ingyen lak-hatást a leendő doktorok-nak. A gyergyószentmiklósikórház képviselője kiemelte,hogy 8 éve építették a léte-sítményüket, és a szemészetterén felzárkóztak Hargitamegye többi kórházához.Ide leginkább belgyógyászt,sebészt, gyerekgyógyászt,röntgenorvost, patológustés sürgősségi orvost keres-nek. 
Kisvárosban 
nagy orvos!A Partium képviseletébena margittai kórház mene -dzsere mutatta be az intéz-ményüket, és kiemelte, hogyrégiójukban bár a lakosok

szinte száz százaléka ma-gyar nyelvű, orvosaik nemmindenike beszéli a nyelvet,emiatt szükség van a vá-sárhelyi hallgatókra ott is.„Azzal csábítom az orvoso-kat hozzánk, hogy jobb kis-városban nagy orvosnaklenni, mint nagyvárosbankis orvosnak” – zárta. Az erdőszentgyörgyi in-tézménybe kardiológust, di-abetológust, hematológustés palliatív terápiával fog-lalkozó szakorvost keres-nek. A Maros megyei szo-vátai kórházban pedig gye-rekgyógyászra van igény.
Dr. Benedek Imre 
négy kutatói helyet 
ajánlott felAz eseményen jelen voltLászló Attila Kolozs megyeiszenátor is, aki szerint azelkövetkezendő négy év

meghatározó politikai té-mája az egészségügy lesz,emellett pedig a rezidens-vizsga átszervezését tartanáüdvösnek.A Maros megyei sürgős-ségi kórház igazgatója, dr.Lőrinczi Zoltán is jelen volta beszélgetésen, ám kur-tán-furcsán, egy mondatután átadta a mikrofont dr.Benedek Imre kardiológus-nak. A szakorvos elismerőenszólt kollégáiról, akik jelen-leg négy európai projektélén állnak, és arra buzdí-totta a fiatalokat, hogy ve-

gyenek részt a kutatások-ban, és négy kutatói helyet,azonnali kezdéssel fel isajánlott számukra. „A leg-fontosabb, hogy szakmaitudás legyen a hátatok mö-gött, kutassatok, végezzetektudományos munkát, ésgyertek a vásárhelyi klini-kákra, mert tárt karokkalfogadunk” – szólt a meghí-vás.Az intézmények bemu-tatása után az igazgatók-menedzserek és az orvos-tanoncok kötetlen beszél-getése következett. P.P.

A Studium Alapítvány találkozót szervezett a kórházigazgatók, -menedzserek,
illetve a rezidensorvosok és a végzős hallgatók között. Az esemény célja az
egészségügyi intézmények bemutatkozása, azaz – gazdasági fogalommal élve – a
kereslet találkozása a kínálattal. A közel 200 leendő orvos jelenléte bizonyította:
fel szeretnék térképezni a jövőbeni lehetőségeiket, de az is egyértelművé vált,
hogy sürgősségi orvosból van a legnagyobb hiány, csaknem minden kórház már
holnaptól alkalmazna ilyen szakorvost.

Első alkalommal tartottak termés napi rendezvényt a
hétvégén a Segesvártól 4 km-re fekvő községben, Fe-
héregyházán. Az esemény főszervezője a több éve mű-
ködő fehéregyházi Magyar Gazdakör, akik bár nem
csaptak nagy „felhajtást” az esemény meghirdetése
körül, a siker annál nagyobb volt, hiszen több mint
250-en fordultak meg a néhány órás rendezvényen.

A termés napját ünnepelték a fehéregyházi gazdák  
Sokak számára még is-meretlenül cseng, de Fehér-egyházán több éve már,hogy működik az RMGEMAROS egyesülethez tarto-zó, önálló gazdakör, illetveannak keretén belül egynéptánccsoport.„Próbálunk eleget tennia lakosok elvárásainak, ígya mezőgazdaság mellett akulturális tevékenységekreis nagy hangsúlyt fektetünk.Az ötlet a tánccsoport ve-zetőjének a fejéből pattantki, mondván, hogy itt az ide-je egy olyan eseményt meg-szervezni, amely igazolja,hogy Fehéregyházán, vala-mint a környéken is vannakolyan termelők, akiket ér-demes felkarolni és lehető-séget biztosítani nekik” -mondta el Szőke János, azegyesület elnöke. 

Kevés a magyar, 
de annál nagyobb 
az összetartás!A tánccsoport fontos sze-repet tölt be a falu életében,

ugyanis általuk működik akulturális élet, a hagyomá-nyok ápolása, tevékenysé-gükkel nagyban hozzájárul-nak a magyar kultúra fenn-maradásához, hiszen a ma-gyar lakosság száma igen-csak elenyésző a környéken.„A legjobb partnerünk, mely-nek fiókszervezete is va-gyunk, az RMGE MAROS, ittkiemelném Csomós Attilát,az egyesület elnökét, aki ha-talmas segítség a számunk-ra, ami által tovább tudunkfejlődni. Bár távol állunkmég a nyugati színvonaltól,de lehetőségeinkhez mértenmindent megteszünk.”
Szűkös anyagi 
körülmények Amint azt az egyesületelnöke elmondta, a szerve-zési költségeket részben tá-mogatásokból, illetve sajátzsebből sikerült előterem-teni, ami nem volt könnyűfeladat. „Szerencsére van-nak még olyan emberek,akik szívesen áldoznak, mi-

vel számukra is fontos a ha-gyományápolás, a közösségösszetartása.”A rendezvénynek két ré-sze volt, a termelők, illetvea kulturális műsorok, tánc-csoportok fellépése. A he-lyiek közül jelen volt VajdaRózsika, aki saját készítésűsajttermékeivel remekelt,illetve savóból készített gyü-mölcskoktéllal. Az egyesületelnöke saját hagymatermé-sét állította ki, míg a gaz-dakör volt elnöke, AmbrusPál kukoricát, búzát, árpát,kenyérlisztet állított elő. Devoltak még Holtmarosról,Segesvárról és Marosvásár-

helyről is különböző gyü-mölcsízekkel, illetve kéz-műves termékekkel.
Több mint 120 fellépőA nap folyamán mintegy250 személy volt kíváncsiaz eseményre. Sajnos a te-lepülés vezetői közül egye-dül Majer Nicu önkormány-zati képviselő volt jelen ésbeszélt az esemény fontos-ságáról, illetve Csomós At-tila, aki szintén beszédettartott, míg a műsor mode-rátori szerepét a fehéregy-házi Patkó néptánccsoportvezetője, Finna Lenke vál-

lalta. A kiállítók mellett fel-lépett a helyi Patkó, illetvea román Doina néptánccso-port, a Magyarok Nagyasz-szonya csoport Csíkcsomor-tányról, a Kispipacsok Szé-kelykeresztúrról, illetve asóváradi, gyalakutai és szo-vátai tánccsoportok is.Akárcsak a jelenlévők, aszervezők is elégedettenzárták a napot, arra a kér-désre pedig, hogy milyentervük van a jövőre nézveazt a választ kaptuk az el-nöktől, hogy teljesen biztos,hogy jövőre újra megszer-vezik a találkozót.
Timár Tímea
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„Székely-magyar szemmel festem a környezetemet”

Sipos Loránd városunk szülötte. Az 1990. márciusi
események után, annak hatására, költözött Magyar-
országra. Ott végezte felsőfokú tanulmányait, ott ala-
pított családot, és ért el sikereket elismert
festőművészként. Pályája alakulásáról, szülőföldjével
való kapcsolatáról, munkásságáról kérdeztük. 

– Beszélgetés Sipos Loránd festőművésszel –  

– Mikor kezdtél el rajzolni,
festeni? Mi késztetett erre?– Amióta visszaemlék-szem mindig rajzoltam, al-kottam.  Marosvásárhelyena 11-es általános iskolábajártam elemiben. MiholcsaJózsef szobrászművészjárta az iskolákat más kol-légáival együtt, és munkáimalapján ő hívott, hogy men-jek a művészetibe. A felsőtagozatot már ott jártam.Nagyon szerettem azokataz éveket. A líceum alatt azApolló épületébe jártam afelnőttekkel együtt, itt ta-nultam a legtöbbet. Enneknagy hasznát vettem a bu-dapesti képzőre való felvé-telimnél.

– Mi a kedvenc témád?– Mindig azt festem, amivelem történik, amit meg-látok, amerre járok. Szé-kely-magyar szemmel fes-tem a környezetemet, ahelyeket, ahová eljutok. 
„Fess negatívan, 
gondolkodj pozitívan!”

– Miként jelenik meg Ma-
rosvásárhely, a szülőföld a
képeiden, alkotásaidon?– Szülőföldemre gyakranvisszajárok. Az Erdélyi Ma-gyarokért Közhasznú Ala-pítvány keretében, BálintLászlóval minden évben al-kotótábort, festőiskolátszervezünk Székelyvarsá-gon, amelynek szakmai ve-zetője vagyok. Fő techni-kám az akvarellfestés,

amely egy igencsak nehéztechnika, de specializáltammagam rá. Az akvarellistaalapmondása: fess negatí-van, gondolkodj pozitívan!Mestereim mindig azt taní-tották, hogy ha tudsz vala-mit, azonnal add tovább.Plein air, impresszionista-realista festőként megjele-nik munkáimon Erdély,Székelyföld hangulata. Ma-rosvásárhelyen sok roko-nom van, látogatom őket,és ha időm engedi, mindigkiülök és festek a helyszí-nen.
– Ha holnap hazajönnél

Vásárhelyre mit festenél
meg?– Mindenképpen a nagy-betűs Vásárhely impresszi-óját festeném, az idillit, azódont, a magyar emlékeket,a Maros-partot, Hétfákat,Somostetőt, Bolyai utcát ésígy tovább. A Vácmány-te-tőről a Nyárád mentét...végtelen a téma számomra.De a vonatállomást is na-gyon szeretném vászonravetni, mert gyerekkoromata közelében töltöttem.

– Hogyan kerültél Ba-
jára? Miként találtad meg
ott a helyed? – A Magyar Képzőművé-szeti Egyetem elvégzéseután, 1997-ben kerültemBajára, ahol tanári állástkaptam egy művészeti isko-lában. Azóta családommalitt élek. Hasonlít Vásár-helyre: Maros-Duna, Ví-

kend-Sugópart, Kakasdierdő-Gemenci erdő, lokál-patrotizmus-lokálpatrotiz-mus... A multikultiban pedigegyre kevésbé hiszek.
– Vásárhelynek van egy

tehetséges művészrétege –
Fekete Zsolt, Hermann Le-
vente, hogy csak kettőt em-
lítsek. Követed az itt szüle-
tett alkotók tevékenységét? – Ismerem Fekete Zsoltot,Hermann Leventével egykollégiumban is laktunkegyetemi éveink alatt. Köve-tem munkásságukat, nagyraértékelem őket. Távol Buda-pesttől, tanárként nem tu-dok hozzájuk kapcsolódni.Számomra a művészet egynagyon egyéni út. Ahová fel-kérnek kiállítani, alkotótá-bort vezetni, oda mindig el-megyek, festményeimetgyakran felajánlom valamiközösségi, nemes cél érde-

Névjegy:

1969. március 2-án született Marosvásárhelyen. Álta-
lános iskolás kora óta művészeti iskolába járt. 1997-ben
diplomázott a Magyar Képzőművészeti Egyetemen,
képgrafika szakon, mestere Kőnig Róbert grafikusművész
volt. Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesü-
letének, Nagy István Művészeti Egyesület-Baja, valamint
a Bács-Kiskun megyei Műhely Művészeti Egyesületnek.
Munkáiban a környezetet, a magyar városokat, tájakat,
embereket, utazásait, az élet misztikumát jeleníti meg.
Művészetére a ,,nemzeti, magyarul gondolkodó és szóló
festészet” jellemző. A képzőművészet mellett a bajai III.
Béla Gimnáziumban tanít. Grafikai tervezéssel, nyomdai
előkészítéssel is foglakozik. Aktívan részt vesz Baja város,
a megye és országunk kulturális életében.

kében. Ahogy viccesenmondani szoktam: én min-dig festek, és gyakran mégecset is kerül a kezembe.
„Amit munkáimmal
megmutatok, az a 
kimondatlan, a csendes,
a sejtelmes, a misztikus”

– Hogyan fogalmaznád
meg a művészi hitvallásod? – Ars poeticám: úgy lá-tom, hogy korunk nagyonmegmutatott, nagyon ki-mondott, nagyon materiá-lis és nagyon zajos. Amit énkörnyezetemben keresekés munkáimmal megmuta-tok, az a kimondatlan, acsendes, a sejtelmes, amisztikus.

– Mit szeretnél még elmon-
dani a munkádról? Mit
üzensz vele a közönségednek?– Arra törekszem, hogyolyan legyen egy kép, amitmegfestek, mint egy vicc: avégét nem árulom el. Vagyértik a nézők, és be tudják

fogadni vagy nem. Ha meg-nézik a munkáimat, kitet-szik belőlük, hogy én opti-mista ember vagyok, elégvidám életfelfogással. Eztábrázolom a munkáimbanis, szeretem a vörösbort,szeretek kávézni is, de sze-retem a zöld almát is. Afestményeim tehát, amintmár mondtam, mind azéletemből vett jelenetek.Véleményem szerint a fes-tészet nem a tetszik és nemtetsziknek a kérdésébenmerül ki, mégis sokan ezzelletudják. Én a miértekről isfaggatom az embereket. Énis egy kép megfestéséhezúgy állok hozzá, hogy miértis akarom ezt megfesteni,mit akarok ezzel mondani?Nagy szavakat nem haszná-lok, de arra kérek minden-kit, hogy szakítsanak egypercet ebben a rohanó vi-lágban, és nézzenek megegy festményt, igyanakhozzá egy pohár vörösbort,és hallgassanak jó zenét.
Nemes Gyula



Győz a megerősödött
magyar sereg1442. március huszon-kettedikén a város mellettcsapott össze Hunyadi Já-nos hada Mezid bég 15 ez-res seregével. Először a tö-rök, majd néhány napmúlva a megerősödött ma-gyar sereg győzött.1516-ban II. Ulászlómegerősítését rendelte el.Budáról először Lippára,majd 1542-ben ide költö-zött Izabella királyné és fiaI. János néven magyar ki-rály, miután a Püspöki Pa-lotát átalakították oly mó-don, hogy a Keleti MagyarKirályság székhelye lehes-sen. Amint azt már részbenemlítettük, 1559. szeptem-ber tizenötödikén itt is haltmeg Izabella királyné ésugyanitt gyilkoltatta megkatonáival Balassa Meny-hért Izabella parancsára alázadó Bebek Ferenc, KendyFerenc és Antal nemeseket. 1571. március tizenne-gyedikén itt halt meg JánosZsigmond fejedelem és azutolsó szabadon választottmagyar király. A királyné ésfiának hamvai a Szent Ist-ván által alapított székes-egyházban pihennek.II. János magyar királyhalálát követően az erdélyi– többségében protestáns(református, unitárius éslutheránus) rendek –  1571.május huszonötödikén  Bát-hory István római katolikusfőurat választották meg Er-dély fejedelmének. I. Habs-burg Ferdinánd azonbannem nyugodott bele abba,hogy az erdélyi rendek sza-badon választják meg az or-szág fejedelmét, ezért ígér-getéssel rávette BekesGáspár unitárius vallású fő-

urat, hogy lázadjon fel Bát-hory ellen. Bekes Gáspár folyamato-san szervezkedett a feje-delmi hatalom megszerzéseérdekében 1572–1574 fo-lyamán. 
Az erdélyi nemesek 
legyőzik a vajda seregét!Továbblépve a leírt kor-ban, kiemelten fontos tudniazt, hogy 1599-ben Mihályhavasalföldi vajda fegyver-rel támadt Erdélyre, és a fe-jedelemre, kinek seregétSellenberknél legyőzte,majd bevonult Gyulafehér-várra is. A november húszadikánitt megtartott országgyűlésmeghódolt Mihály vajdá-nak, akit fejedelemnek ne-vezett. Kiss Gábor, Erdélyi várak,várkastélyok című munká-jából ír arról, hogy a vajdaseregét az erdélyi nemesekBasta katonáinak segítségé-vel Miriszlónál 1600. szep-tember tizennyolcadikán le-győzték. Egyik vezére, SzékelyMózes október hetedikénhétezer emberével csatla-kozott az erdélyi nemesektordai táborához, és 1603-ban a szultántól ő kapottírásbeli szerződést az erdé-lyi fejedelemségre. 
Bethlen Gábort Erdély
fejedelmévé választják,
aki Szebenből Gyulafe-
hérvárra teszi át 
székhelyét…Írott dokumentumok ta-núskodnak arról, hogy Szé-kely 1603. május kilencedi-kén jelent meg seregévelFehérvár falai alatt, mire avárkaput megnyitottákelőtte. Székely Mózes sere-

gét azonban ugyanebben azévben, egészen pontosanjúlius tizenhetedikén a szé-kelység által támogatott Ra-dul havasalföldi vajda szét-verte, és Erdély Bastatábornok kezébe került. Bocskai István, RákócziZsigomond és Báthori Gá-bor után 1613. október hu-szonharmadikán az erdélyiországgyűlés Bethlen Gá-bort választotta meg Erdélyfejedelmévé, aki 1614. feb-ruár tizennyolcadikán Sze-benből Gyulafehérvárratette át székhelyét. 
Az építkező 
Bethlen GáborA rendelkezésünkre bo-csátott dokumentációkbólidézve, avagy ahogyan errőla történelmi időszakról éshelyzetről Szalárdi ír:„…Bethlen Gábort azértazonnal az ország megcsen-desítésére… végházainak,várainak építtetésére for-dítá elméjét… székes he-lyén. Fejérváratt, Radnóton,Alvincen, Balásfalván, Foga-ras és Várad váraiban nagyfriss fejedelmi pompás épü-letű házakat építtetettvala… a fejedelmi házakatés udvart itt is, székes he-lyén nagy friss pompás épü-lettel, kívül olaszfokosan(reneszánsz pártázattal) …megékesítvén… és hogyezen fejedelmi székes helyis ugyan derekas bástyák-kal, árkokkal megerősíttet-hetnék, nagy szorgalmatos-sággal vala rajta, és avárosnak dél felől való kétszegletin, mellnyek napnyu-gat felől való szegletiben azfejedelmi udvar és házakfoglaltatnak vala, két igennagy, hosszú szárnyas bás-tyákat téglából meg is épít-tetett vala, árkát is az rész-

ről nagyon kihányatván, dehogy fundulása és igyeke-zete szerint végbevihettevolna, a szomorú halál nemengedte vala…”.
A fejedelmet a 
székesegyházban 
temetik elBethlen Gábor elren-delte, hogy „…az várbeliházaknak a szalmafödeleitle kell szedni, sövény kerí-téseit az székely méltóság-hoz illendően kitserélni…”.1619-ben a régi helyébeúj nyomdát állíttatott, és azI. István király által SzentPéter tiszteletére alapítottszékesegyház gondozásátaz erdélyi püspökségrebízta. A nagy fejedelmet, Beth-len Gábort 1630. január hu-szonötödikén temették el aszékesegyházban. 
Gyulafehérvár 
továbbra is megtartja
központi szerepétDr. Fekete Albert, Az er-délyi kertművészet – Marosmenti kastélykertek címűmunkájában ír arról, hogyaz 1699-es karlocai békeután az Erdélyi Fejedelem-ség a Habsburg fennható-ság alá került, ám Gyulafe-hérvár továbbra ismegtartotta központi sze-repét. 1714-1738 között Gio-vanni Morandi Visconti csá-szári hadépítész terveialapján építik ki azt a hé-tágú csillag alaprajzú véd-rendszert, mely a mai napiga Kárpát-medence egyiklegteljesebb Vauban erődje,páratlan gazdagságún szob-rászati díszítéssel.Fontos tudni még azt is,hogy az építkezés elkezdése

előtt Viscontin felmérte avárat, 1711-ben készítetthelyszínrajzán a vár déli ré-szén a két meglévő bástyaközött megjelenik a XVII.századi kert is, melynek ge-ometriájából és növényáb-rázolásából táblás kiosz-tású zöldséges, virágos ésgyümölcskertekre követ-keztethetünk.Még délebbre szőlőültet-vényeket ábrázol a térkép.A várból a déli várfalba ka-pun keresztül lehetett ki-jutni a kertbe.
A magyar botanika 
második nagy mecénásaSzintén a fent említettszerző tesz említést arról,hogy a Bethlen által meg-épített délnyugati bástyánI. Rákóczi György által ki-alakított fejedelmi függők-ertek méltó utódja a püs-pöki palotakert, melyneklegjelentősebb bővítője lésszépítőjen Haynald Lajos(1816-1891) erdélyi püs-pök, későbbi bíboros érsek,„a magyar botanika máso-dik nagy mecénása”, kinekhagyatéka a több mint 100ezer lapból álló „Haynald-herbárium”, jelentős hozzá-járulás Erdély flórájánakfeltárásához.
Márton Áron püspököt
kényszerlakhelyre, 
a gyulafehérvári 
Püspöki Palotába ítéli 
a kommunista hatalomA XIX. század második fe-léből, illetőleg a XX. századelső évtizedeiből dr. FeketeAlbertnek sincsenek adataia kertről.Jelentősége 1956-bannőtt meg ismét, mikor Már-ton Áron püspököt a gyula-fehérvári Püpöki Palotába
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(folytatás előző lapszámunkból)
Ami a Gyulafehérvárt illeti, fontos tudni azt, hogy már
a vaskorban földvár állt itt, ahová a rómaiak később
castrumot építettek. Itt állt Apulum, az ókori Dácia
tartomány egyik jelentős városa.  Erdélyt már a ma-
gyar államalapítástól kezdve innen kormányozták
mint különálló egységet, és itt székelt az erdélyi vajda.
Püspökségét Szent István alapította 1009-ben, ezt kö-
vetően lesz Fehér vármegye székhelye. 1241-ben a ta-
tárok teljesen elpusztították. 1277-ben Alárdi János
vízaknai szász bíró fia bosszúhadjáratában felégette.
Virágkorát a Hunyadiak és Bethlen Gábor alatt élte.
Székesegyháza XIII. századi, és egy régebbi templom
alapjaira épült. 1291-ben III. András országgyűlést
tartott itt. 1642. március negyedikén itt választják fe-
jedelemmé I. Rákóczi Györgyöt, aki itt is halt meg
1648. október tizenegyedikén. 1657-ben II. Rákóczi
György lengyel hadjárata idején a várost tatár seregek
égetik fel, majd ugyanebben az évben, október hu-
szonötödikén a fejedelem itt mond le.

Ahonnan Erdélyt kormányozták



Amikor jelentős politikai személyisé-gek, újságírók azt állították, hogy a 45. el-nökválasztás történelmi jelentőségű, so-kan csak legyintettek (valljam be, énmagam is), mondván, hogy ez része a kö-telező reklámnak. Különben is, mi mástmondhatnának, hisz a kampány részeivéváltak. Azt viszont nagyon kevesen gon-dolták, hogy Donald Trumpnak valós esé-lye is lehet a győzelemre, hisz „imidzs”szempontjából határozottan rosszul állta szénája. A milliárdost amolyan tiszte-letlen fenegyereknek tartották, némelyekszakmailag alkalmatlannak titulálták. Ez-zel szemben Hillary Clinton, akit politikusitapasztalata, dörzsöltsége és a választókáltal feléje megnyilvánuló szimpátiájamintegy predesztinált arra, hogy az USAelnöke legyen (legalábbis a látszat sze-rint), maga volt a biztos pont. A kampányvalójában arról szólt, hogy van itt két sze-mély, aki nagy harcot vív egymással, ámvalós esélye csupán Hillary Clintonnakvan, aki végül könnyedén nyeri a csatát.Amíg Clinton igyekezett egyre több tár-sadalmi réteg szimpátiáját megnyerni(ezen belül a női választók egyre nagyobbtáborát is), és a jól ismert általános érvé-nyű, viszonylag semleges üzeneteket köz-vetíteni szavazói felé, addig Trump sokkalkeményebb hangon szólalt meg, célzot-tan, határozottan, köntörfalazás nélkül.Olyan dolgokat mondott ki, amelyek márévtizedek óta nem szerepelnek a közbe-szédben, és arra figyelmeztetett, hogygyőzelme esetén új korszak kezdődik. Arepublikánus politikus ezzel magára ha-ragított bizonyos egyéneket, azonbanüzenete sokak számára kijózanító hatás-sal volt. A politikai korrektség zászlóvivőinem örültek különösen e fejleménynek,és sokan feltűnési viszketegséggel vádol-ták. A kampány nem volt mentes a sze-mélyeskedésektől sem, Trumpot többekközött a nőkkel való tiszteletlen megnyil-vánulásai miatt támadták, míg Clintonte-mailes botrányai, valamint tisztázatlanügyei miatt marasztalták el. 
Reakciók a médiában és a politikában Amint tudjuk, a Trump – Clinton „elek-

tori” párharc 289-216 arányban végző-dött, és Trump meglepetésszerű diadalátjelentette. A Washington Post nyíltan fe-jezte ki megdöbbenését Trump győzelmekapcsán: „A média nem akarja elhinni,hogy Trump győzni tudott”, „Trump győ-zelme megrázkódtatás a rendszer szá-mára” – írja az Associated Press. A TheGuardian szerint „Az Egyesült Államokmegválasztotta eddigi legveszélyesebb el-nökét. Van okunk bőven az aggódásra”. AFrankfurter Allgemeine Zeitung DonaldTrumpot önző, érdekek által vezérelt„Ego-Präsident”-nek nevezte. Bár világ-szerte sokan nem örülnek Trump hata-lomra jutásának, Amerika 45. elnökénekgyőzelméhez több jelentős politikus gra-tulált már. Vlagyimir Putyin, Oroszországelnöke az elsők között kívánt sikert, ésreményét fejezte ki, hogy az amerikai –orosz viszony hamarosan javulni fog. Ma-rine Le Pen, a Francia Nemzeti Front el-nöke szintén üdvözölte Donald Trumpotés a „szabad amerikai népet.”
Mit hoz a jövő?Győzelmi beszédében Donald Trumpudvariasan megköszönte a versenyt el-lenfelének, Hillary Clintonnak, akit mél-tatott, kifejezvén tiszteletét politikai te-vékenysége kapcsán. Trump azt ígérte,hogy minden amerikai elnöke lesz, min-den társadalmi réteget egyaránt képvi-selni akar. Beszélt az egység fontosságá-ról, arról, hogy újra akarja építeni azországot. „Most Amerikán a sor, hogy be-gyógyítsa a megosztottság okozta sebe-ket” – mondta, és megígérte, hogy sohanem látott mértékben hoznak majd létremunkahelyeket, hogy Amerika újra„nagy” lehessen. Trump a választás nap-ján (jóval az eredményhirdetés előtt) akövetkezőket mondta: „Valami nagyonkülönlegeset fogunk csinálni, nagyon kü-lönlegeset, ami olyan lesz, mint a BREXITplusz-plusz-plusz.” Hogy ezt mire értette?Az biztos, hogy valami új van a napalatt...valami, ami történelmi jelentőségű!

-demeter-
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ítéli kényszerlakhelyre akommunista hatalom. Márton Áron számárahosszú éveken keresztül eza kert jelentette az egyetlenkapcsolatot a külvilággal ésa természettel. Mai kialakítását a püspökfogságának idején nyerte el. 
A sírkövek feliratai 
ma már sajnos nem 
olvashatóakFekete közléséből még azis kiderül, hogy a kert kiter-jedését a bástya méreteikorlátozzák, így aránylagkis területen fekszik – egé-szen pontosan 4.650 négy-zetméteren. A kertbe csak a PüspökiPalotán keresztül lehet be-jutni, tehát teljesen zárt,magánjellegű, használatakorlátozott. Déli és nyugatihatárait a 15-17 méter mélyvárárok képezi. A kert elzártságát fokozzaa bástyaszegélyeken húzódómagas és sűrű – nagyrésztorgonából, jezsámenből ki-alakított – élősövény. A kertet egy hozzávető-legesen négy méter magasrézsű egy alsó – az épületszintjével egy szinten talál-ható – részre és egy felső,nagyobb teraszra osztja. Ezutóbbi ad helyet a kert nö-vényállományának és funk-cionális egységeinek. 

A kert jelenleg különö-sebb művészi értékeketnem képvisel, értékes ele-mei azonban az itt össze-gyűjtött római faragványok– feltehetően sírkövek –,melyek feliratai azonbanmár nem olvashatók. Akerti képet gazdagítják akarcsú lábazatokon álló fa-ragott növénytartó kőedé-nyek is.A kertet sűrű növényál-lománya, elzártsága folytánmelankolikus hangulatlengi be, mely visszavonu-lásra, elmélkedésre kivá-lóan alkalmassá teszi. Idegenek ritkán látogatják,használói elsősorban a Püs-pöki Palota lakói közül kerül-nek ki, amolyan „hortus conc-lusus”-ként tartják számon,és eldugott sarkait imádkozáscéljából látogatják.
(folytatása a következő 

lapszámunkban)

Összeállította: 
Nagy-Bodó Tibor és 
Prof. dr. Sümegi Pál 

tanszékvezető 
egyetemi tanár

* A rendelkezésünkre bocsá-
tott dokumentációért köszönet
dr. Fekete Albertnek és Keresz-
tes Géza műépítész-műemlék-
védelmi szakmérnöknek; to-
vábbá a régi és a mai képekért:
Demján László műemlékvédő
építésznek 

Ki hitte volna? Donald Trump az USA 45. elnöke! 



Bizonyára sokan ismerik azokat a (na-
metests.com oldalon fellelhető) fész-
bukos alkalmazásokat, amelyek
az illető fészes profiljának néhány
másodperces „elemzése” után
kidobják, hogy az alanynak
mennyi a valós életkora, mit je-
lent a neve, ki a lelki társa, mi a
kedvenc étele, mi az élete mot-
tója, mi az anyja kínja meg egyéb,
fölöttébb hasznos és roppant szó-
rakoztató információkat. Nos, most,
a választások közeledtével kíváncsiak
voltunk, hogy az RMDSZ-es politikusok is
szoktak-e ily mókásan időtölteni a közösségi
oldalon, ezért megsasoltuk a fészbukos profiljaikat,
és kiderült, hogy szoktak bizony, nagyon is! (A
felmérés során nemcsak a jelenlegi „szövetségeseket”
vizsgáltuk, hanem olyan egykori tulipántos csávóknak
is a körmére, illetve az idővonalára néztünk, akiket
már évek óta kiebrudaltak az „ernyőszervezet” pa-
rapléja alól renitenskedés, kritikáskodás vagy csak
sima pattogás okán, vagy akik maguk migráltak el
más pártokba, pártocskákba, önként és dalolva, ese-
tenként félútról visszaugatva.) Íme, az érdekesebbek: 
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A Carit San 
Medical 
Járóbeteg-rendelő

a következő orvosi szakellátással áll az önök rendelkezésére:

Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 07.00–20:00
Marosvásárhely, Mihai Viteazul utca 42. szám
Tel.: 0265.269.172, 0265.266.249                                                   
Mobilszám: 0730-619-401
E-mail: contact@caritsanmed.ro
Laborvizsgálatok:
Aurel Filimon utca 15.
Tel.: 0265-250-874 vagy 0730-619-404

facebook.com/caritsan

www.caritsanmed.ro
ON-LINE PROGRAMÁLÁSOK

• Fizioterápia és gyógytorna
• Kardiológia

• Bőrgyógyászat
• Nőgyógyászat
• Hematológia
• Munkaorvos

• Füll-orr-gégészet
• Ortopédia

• Gyerekgyógyászat
• Tüdőgyógyászat

• Pszichiátria
• Urológia 

• Belgyógyászat-Ultrahang
• Ideggyógyászat

• Szemészet
• Sebészet

Mi az indián neved?Jakab István: Kivert KutyaKelemen Atilla: NyomkeresőMarkó Attila: NyomelrejtőHorváth Anna: BőrharisnyaBiró Zsolt: VastagbőrharisnyaKelemen Hunor: SzőrharisnyaNovák Csaba Zoltán: Énmint TörténészPeti András: Felhőket KarcolóRáduly Róbert: Dénéával HarcolóVass Levente: Könyörtelen KőtörőToró T. Tibor: Rakoncátlan BajuszBrassai Zsombor: Dölyfös Szakáll
Melyik indián törzsből származol? 
(az alábbiak mind létező vagy mára
már kihalt, de egykor létezett indián
törzsek, tényleg)Biró Zsolt: diguennyóMarkó Béla: belabelaKozma Mónika: monacsiKelemen Atilla: atapaszkaPeti András: nyakipaBorbély László: papagó
Melyik a kedvenc filmed?Verestóy Attila: A KeresztapaVass Levente: A vasálarcosCsegzi Sándor: A téglaCsép Andrea: Vonzások és választásokPeti András: Én, a robotBorbély László: A miniszter félrelépToró T. Tibor és Szilágyi Zsolt:Dumb&DumberBrassai Zsombor: Gettómilliomos
Ki szerelmes beléd titokban?Markó Béla: Toró T. TiborToró T. Tibor: Markó Béla

Szilágyi Zsolt: Kovács PéterKovács Péter: Szilágy ZsoltVass Levente: Vass Levente
Mi a hupikék törpike neved?Vass Levente: TörpgájnerPeti András: TörpmagasSzász Jenő: TörpojácaBiró Zsolt: VándortörpToró T. Tibor: DulifuliBrassai Zsombor: TörpapaSoós Zoltán: HittörpBiró Rozália: BipedillaCsép Andrea: IzgagillaTamás Sándor: GóbétörpMarkó Attila: TörpfutiMarkó Béla: KöltörpEckstein-Kovács Péter: TréfiKovács Péter: Okoska
Melyik a kedvenc zeneszámod?Csegzi Sándor: Edda – HűtlenMarkó Béla: Metallica – Master of PuppetsKozma Mónika: Eszményi Viktória – Vidéki lányBorbély László: Kovács Kati – Úgy sze-retném meghálálni…Biró Zsolt: Neoton – (S)pago- (S)pagoÉs végül az RMDSZ-kórus: Edda – Min-den sarkon álltam már…(A fentiek nyilván kitalációk, egytől-egyig. De nem biztos, hogy egyik sem fedia valóságot: lehet néhány esetben beletra-fáltunk, ám nem tudhatjuk, mivel jobb dol-gunk is van, mint jelenlegi ésex-RMDSZ-esek idővonalát böngészgetni.) 

Molnár Tibor

RMDSZ – a nagy fészbukos névteszt 
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Jogilag érvénytelen nép-
szavazásra nem lehet al-
kotmánymódosítást ala-
pozni – tömören ez volt a
véleménye az ellenzék
baloldali, balliberális
szárnyának. Ebben is té-vednek: az október 2-ai nép-szavazáson részt vevők aka-ratnyilvánítása egyértelmű,3,3 millió szavazatnak kellősúlya van ahhoz, hogy a re-ferendumot jogalkotási lé-pés kövesse, máskülönbenaz egész csak egy méreg-drága, papírforma ered-ményt hozott, nagy mintánvégzett közvélemény-kuta-tás volt. Az a kötelező uniósbetelepítési kvótáról szólónépszavazás kezdeménye-zőjének a felelőssége, hogyolyan javaslatot tegyen,amelyhez a kellő többségetis biztosítani tudja a parla-mentben. Ha úgy látta, hogyaz alaptörvény újabb módo-

sítása a megfelelő lépés, ak-kor a miniszterelnöknek aztis tudnia kellett, hogy vala-mekkora ellenzéki támoga-tásra is szükség lesz ehhez.A (parlamenti) matematikaszabályait nem lehet átírni:hol nincs kétharmad, ottnincs kétharmad.Következetesség, hiteles-ség tekintetében senkineknincs mit a másik szemérevetnie. Az MSZP elnöke elő-ször azt mondta, hogy támo-gatja a kvótaellenes jogalko-tást, majd csípőbőlelutasította az alaptörvény-módosítást. Először nemakart tárgyalni a kormány-fővel, aztán besurrant hozzá.A Fidesz és a Jobbik pedigkülönös harci táncot lejtett.Először a Jobbik javasoltnépszavazást, amit a Fideszelutasított. Ugyanezt későbblejátszották fordított szerep -osztásban, majd oda-vissza

az alkotmánymódosítással.Fordulat akkor történt, ami-kor Vona Gábor személye-sen közölte Orbán Viktorral,hogy a letelepedési kötvé-nyek kivezetéséhez köti aJobbik az alaptörvény-mó-dosítás támogatását. Ezt le-het zsarolásnak nevezni, deteljesíthetetlen követelésneksemmiképp. „Idegen népes-ség” ma ez intézmény segít-ségével települhet be ha-zánkba, a biztonságikockázat nyilvánvaló. La-punk számos cikkben fel-tárta, bizonyította, hogy aprecízen kigondolt konst-rukció esetében az ország fi-nanszírozása csupán fedő-történet: a lényeg azoffshore-bújócskát játszókormányközeli körök száz -milliárdos (!) haszonhoz jut-tatása, míg a magas kamat-teher az adófizetőket sújtja.Így ha a Fidesz a tegnap nem

szavazó Jobbikot hazaáruló-nak nevezi, a párt könnyenreplikázhat: a migránstémátminden más elé helyező kor-mánynak fontosabb a gya-nús, a közvélemény által iselutasított kötvényüzlet,mint az ország megvédése.Még nem tudható, melyikükjön ki jobban a konfliktus-ból.Azt Vona Gábor mindene-setre demonstrálta, hogyuralja a kockázatos átalakí-táson átesett, a Fidesz és akormányközeli média általroppant nyomás alá helye-zett pártját. És ő volt az, akiegy váratlan lépéssel keresz-tül tudta húzni a miniszter-elnök számításait. Régennem történt Orbán Viktorralolyasmi, hogy sorra érjék akudarcok. Kezdődött az évelején a vasárnapi boltzárbukásával, és biztosak lehe-tünk abban, hogy nem egy

érvénytelen népszavazás,majd egy elbukott alaptör-vény-módosítás volt a kvó-taellenes kezdeményezésé-nek célja. Bűnbakot,ellenséget fel tud mutatni,csak eközben olyan csatákbavezeti híveit, amelyeket nemtud megnyerni, mintharendre rosszul mérné fel alehetőségeit. Egyelőre nincsjogi következménye a refe-rendumnak, Brüsszelben ígynem lesz mire hivatkoznia aminiszterelnöknek. Készszerencse, hogy a népszava-zási kérdés és az alkotmány-módosítás legfeljebb szim-bolikusan utal amigránsválságra, nincs gya-korlati következménye e té-ren az immár dupla érvény-telenségnek. Emiatt nemözönlik el az országot illegá-lis bevándorlók.
Szerető Szabolcs

Erőből nem ment

A hajnalban körvonala-zódó eredmények alapjánebben a pillanatban igennagy esély van arra, hogyDonald Trump lesz az Egye-sült Államok következő el-nöke. A hogyanokról és miér-tekről mostantól nyilván el-képesztő mennyiségű elem-zés fog születni a világ körül.Néhány alapvető magyará-zatot azonban érdemesmost is megfogalmazni. Az amerikai politikai tér-kép most sem rendeződöttát brutálisan. Megmaradtakaz immár több évtizedeshagyományok: Trump nemveszélyeztette a nyugati par-ti és északkeleti államoktradicionális demokratatöbbségét, ahogy a demok-raták sem tudtak betörniegykori, az idők során el-vesztett szülőföldjükre, aMély Délre, ami a hatvanas-hetvenes évek óta a kon-zervatív oldal fellegvára.Donald Trump mégis vál-toztatni tudott valamin: egé-szen pontosan ki tudta hasz-nálni egyedi nézeteit és üze-neteit, hogy megszólítsonegy olyan vidéket, amik párévtizedig elsősorban a de-mokraták hátországa volt,ámde az elmúlt 10-20 évváltozásai politikai árvávávált. Ez pedig Északkelet-Amerika egykori nagyiparirégiója, amit manapság egy-szerűen rozsdaövezetnekneveznek.

Trump győzelmének ta-lán legfontosabb feltétele −az örökké billegő Floridaszintén rendkívül fontosmegszerzésén túl, ami szin-tén sikerült neki − az volt,hogy betörjön erre a terü-letre. Hogy a jellemzően po-litikailag elárvult, egykorivilágukat, megélhetésüket,az őket egyben tartó köte-lékeket elveszítő, és éppenezért kellően dühös kékgal-léros alsó középosztálytmegszólítsa.És megszólította.A Trumpra jellemzőnagyhangú össze-vissza ha-doválásból karakteresen ki-hallatszott egy üzenet: hogyAmerikában tömegek van-nak, akiket a politikai ésgazdasági elit magára ha-gyott. Akiket kitettek a glo-balizáció negatív hatásainak.Akik egykor büszke ameri-kaiak, büszke melósok éskisvállalkozók voltak, de aző saját biztonságos világukés világképük összetört.Trump pedig azt ígérte,hogy ezt visszaszerzi nekik.Hogy Amerikát és az ame-rikaiakat újra naggyá teszi.És nem a nagyvárosi kávé-házi liberálisokra és az ál-taluk épp aktuálisan dédel-getett mikroszubkultúrákragondolt. Ezt tudták ezek aliberálisok és tudják Rozs-da-Amerika lakói is. Ez alap-ján is szavaztak.S ennek meglett az ered-ménye. A jelenlegi, még nem

végleges választási térképazt mutatja, hogy TrumpéPennsylvania, Ohio, Indiana,Michigan, Wisconsin. AzAmerikát egykor naggyátevő nagyipar ma már rozs-daette hazája. Más válasz-tásokkor, korábban a de-mokraták jórészt biztonsá-gos hátországa volt ez.Egy evangéliumi keresz-tény, mélykonzervatív, MélyDélről érkezett erkölcscsőszrepublikánus talán nem tud-ta volna őket megszólítani.Egy minden hájjal megkent,ravasz New York-i ingatlan-mágnás és tévés celebritásviszont igen.Az, hogy Trump mikénttudja majd ígéreteit meg-tartani, hogy miként tudegyáltalán felnőni egy vá-lasztott vezető felelősségé-hez és méltóságához, hogymiként fog viselkedni a világ

első számú nagyhatalmánakelnökeként, még kérdéses.Meglátjuk.Mert ahhoz, hogy Trumpa Rozsda-Amerikának tettígéreteit beváltsa, gyakor-latilag meg kellene fordíta-nia a globalizáció épp Ame-rika által diktált több évti-zedes folyamatát.Haza kellene hoznia a ter-melést. Hiszen nem lesz újraamerikai munkásosztályanélkül, hogy vissza ne hoz-nák a termelést a kínai mun-kásosztály elől. Hagyomá-nyos, ámde a 21. századbanelavulttá vált iparágakat kel-lene újraélesztenie. Hiszennem lehet minden nyugat-virginiai dombhajlatba Szi-lícium-völgyet telepíteni.Sok tucatnyi Magyarorszá-got kitevő, halódó amerikaividéket kellene újra élővétennie, visszafordítva a koz-

mopolita, versenyképes,pezsgő nagyvárosokbaáramló fiatal tömegeket. Hi-szen a fiatalok nélkül ottsem lesz jövője a vidéknek.„Csak” ennyit kellenemegvalósítania Trumpnak,hogy a győzelme talán leg-fontosabb biztosítékánakszámító ígéreteit betartsa.Good night and goodluck!És most olvassa el min-denki a Trump-jelenség ésimmár a valószínűsíthetőTrump-győzelem hátterérőlszóló legpontosabb, legfon-tosabb, legmegértőbb cik-ket: How Half Of AmericaLost Its F**king Mind a Crac-kedről.Nem csak Amerikárólszól. Rólunk is. Az egésznyugati világról, amiben él-ünk és élni fogunk.
Rajcsányi Gellért

Trump-győzelem: Rozsda-Amerika visszavág
Amerikában tömegek vannak, akiket a politikai és gazdasági elit magára hagyott,
akiknek a hagyományos világa összetört és eltűnt. Trump sikerrel szólította meg őket.
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Nem rózsás a magyar
sportújságírók viszonya
román társaikkal

– A román sportújságíró
szövetséggel félresiklott a ko-
rábban jól induló együttmű-
ködésük. Miért?– A Harmónia Kupa szel-lemében épp a 2015-ös bu-dapesti Magyarország–Ro-mánia EB-selejtező mérkőzéselőtt egy minitornát szeret-tünk volna szervezni, amely-re a román sportújságírószövetség csapatán kívülmeghívtuk a marosvásárhe-lyi Pressinget, a helyi magyarújságírók alkotta együttesétis. Érthetetlen, különös fel-sőbbrendi érzéssel azt mond-ták a román sportújságírók,hogy nem akarnak az erdélyikollégákkal játszani, ami ne-künk nagyon fájt és erre csakegy válaszunk volt: mi, a ma-gyar sportújságírók csapatasem vagyunk hajlandók ve-lük futballozni. Így a MSUSZ–Pressing találkozóra 2016szeptemberében, Budapes-ten, a Ferencváros edzőköz-pontjában került sor, ami re-mek hangulatban zajlott. Tu-lajdonképpen a marosvásár-helyi Harmónia Kupa ennekaz összecsapásnak a folyta-tása. Lehet, hogy naiv vagyokés illúziókat kergetek, de felfogom venni a HarmóniaKupa szervezőivel a kapcso-latot és megkérem, hogy aromán sportújságírók csa-patát hívjuk meg legköze-lebb, hátha megérzik és meg-értik azt, hogy Marosvásár-helyen, ahol együtt kell éljena román a magyarral, semmiproblémát nem jelent, haegyik a másikkal egy picittoleránsabban viselkedik. 

– A tavaly, amikor Buda-
pesten lépett pályára a ma-
rosvásárhelyi Pressing, a helyi
együttest Lisztes Krisztián,
volt magyar válogatott lab-
darúgó is erősítette. Szó volt
arról, hogy az idei Harmónia
Kupán jelen lévő anyaországi
sportújságírókat most is egy
volt labdarúgó erősítse?– Boldogok voltunk, hogyössze tudtuk kovácsolni ezta keretet, ugyanis sok volt a

sérült is, és többen egy SZÚR(Színész–Újságíró) találko-zón vettek részt nagypályán,más része pedig Horvátor-szágban a Dél-Kelet EurópaiÚjságírók Szövetsége foci-tornáján vett részt. A hagyo-mány szerint mindig próbá-lunk egy valamikori labda-rúgót is a sorainkban tudni.Egyik ilyen alkalommal, ami-kor a román sportújságírókollégák ellen játsztunk, akiváló egykori román fut-ballcsillag, Belodedici is pá-lyára lépett, sőt a másodikjátékrészben a magyar meztis magára öltötte, és minketis erősített. Hetekkel koráb-ban a svájci sportújságírókellen játsztunk nagypályána Népligetben, akkor VinczeOttó volt az erősségünk, no-vember 15-én pedig KirályGábor és Juhász Roland bú-csúmeccsére a svéd újságíróválogatott ellen szeretnénkjátszani Budapesten, a kétország válogatottjának ba-rátságos találkozója előtt. 
Többször járt 
Erdélyben, Romániában

– Járt-e még Erdélyben,
Romániában?– Igen, több alkalommal.A magyarországi ember min-dig megkülönbözteti a ro-mániai látogatáson belül azerdélyi, a székelyföldi, ma-gyarok lakta területekre valólátogatást. Én azon szeren-csések egyike lehetek, aki aKárpátokon túli Romániábanis jónéhányszor megfordul-tam, hiszen ott voltam az el-múlt két évtized mind a négyromán–magyar válogatottmeccsén Bukarestben. Ma-gyarországon Hagit is ven-dégül láttuk családostól Fel-csúton, amikor a fia is játszotta Suzuki Kupán, de ők isminden évben vendégül lát-ják a Puskás Akadémiaegyüttesét. Bölöni kapitány-sága idején is Romániába lá-togattam, sőt a Hagi búcsú-meccsén is jelen voltam. 

– Gondolom, így barátokra
is szert tett.– Persze. Boros Miklós ko-lozsvári sportújságíró kolle-

gám, barátom az első erdélyiutamtól kezdve jelen van ve-lem, ha ide jövök. Aztán 2007tavaszán, amikor megjelenta Puskás Ferenccel kapcso-latos könyvem, Boros egykönyvbemutató körutat szer-vezett, akkor Marosvásár-helyre is eljutottunk, aholnagyon jó hangulatú beszél-getés volt, akkor az ASAaranycsapatának néhány tag-ja is jelen volt a rendezvé-nyen. Nem utolsósorban Tus-nádfürdőre és Csíkszeredábajárunk rendszeresen, aholtalálkoztunk többek közt dr.Zsigmond Barna Pál főkon-zullal, aki a FourFourTwomagazinnak is szervezett kö-zönségtalálkozót, így mindignagy örömmel jövök Erdély-be.
Jó barátságot 
ápol Bölöni Lászlóval

– Említette dr. Bölöni 
Lászlót. Őt mikor ismerte
meg?– Bölöniről Bocsák MiklósFutballsztár Erdélyből címűkönyvében olvastam először,már akkor a szívembe zár-tam. Aztán 1997-ben az ÚjEmber katolikus újság tu-dósítójaként a Katolikus If-júsági Világtalálkozón vettemrészt, s akkor Párizs felé tart-va az egyházközösségünk fi-ataljaival együtt utazva, egyadott pillanatban lekérez-kedtem a buszról Nancy mel-lett, hogy Bölönivel találkoz-zak. Stoppoltam, majd a sofőrtelefonjáról csengettem ráBölönire, aki anélkül, hogyismert volna, elém jött, énmeg egy Szent István Koronavörösbort ajándékoztamneki.2007-ben, amikor Puskás

Ferenc Aranyláb-díjat (Gol-den Foot) kapott Monacóbanés Puskás nagybeteg lévénmár nem tudott részt venniaz eseményen, a néhai fele-sége engem kért meg, hogyátvegyem a díjat Albert her-cegtől. Én mint akkori ne-gyedik ligás labdarúgó olyanegykori sztárok társaságábanléptem a színpadra, mintZico, Cr. Ronaldo, J. Zanetti,Just Fontaine. Akkor Bölönia Monaco edzője volt, így őis hivatalos volt a rendez-vényre. Azóta baráti kapcso-latot ápolok vele, és örven-dek, hogy a nyáron a csalá-domnak is be tudtam mu-tatni, amikor családostólmeglátogatott minket Fel-csúton. Tervezgettük, hogyaz Eb-n is találkozunk, deerre nem került sor, hiszenBudapesten vásároltak egylakást, amit most próbálnakrendberakni. 
– Milyen érdekes emlékek

fűzik még Bölönihez?– 2000 júniusában, az em-lékezetes bukaresti román–magyar találkozó után utol-jára engedték ki a stadionbóla mintegy 200-300 szélső-séges magyar szurkolót. Ami-kor Bölöni Laci keresztülsé-tált a pályán, elkezdték skan-dálni, hogy „áruló, áruló!”. Őakkor megváltoztatta me-netirányát és a szurkolókfelé indult, és ahogy közele-dett, egyre halkabb lett a kó-rus, majd elbeszélgetett ve-lük. Elmondta, hogy ő sport-ember, és megpróbálja amunkája legjavát adni, azesetben Románia csapatátirányítani, amit őszintén, tisz-tán és egyenesen mondottel. Néhány perc múlva ott-hagyta a szurkolókat, akik

már azt skandálták, hogy„Bölöni Laci, Bölöni Laci!”Én rá akkortól emlékszem,amikor 1983-ban egy Euró-pa-bajnoki selejtezőn Balacipasszából óriási gólt lőtt sza-badrúgásból az akkori világ-bajnok Olaszországnak. Egyakkori újság azt írta, hogy a„dákok és a rómaiak össze-csaptak”, mire Bölöni Laciazt mondta, hogy „egy hunis volt ott a közelben, az volta szerencse”, majd úgy foly-tatta, hogy a „nagy majtényisíkra leszállott a holló”, amia kedvenc nótája neki.Amikor Felcsúton járt, aPuskás Ferenc Arénábanmegmutattam neki a PuskásFerenc három BEK-serlegét,ami ki van állítva a PancsóArénában. Mondtam neki,hogy ilyen trófea magyar já-tékosnak, Puskáson kívül,csak neki van, viszont az máskérdés, hogy egyikük semmagyar állampolgárként sze-rezte, ugyanis Puskás akkorspanyol állampolgár, Bölönipedig román állampolgárvolt. Erre azt válaszolta, hogyaz a BEK-serleg kicsinyítettmása idővel majd Marosvá-sárhelyen lesz elhelyezve.
Igazgató, főszerkesztő,
sportújságíró, író

– Tulajdonképpen ki is Szöl-
lősi György?– Sportújságíró vagyok.Akkor is írtam, amikor a Ma-gyar Labdarúgó Szövetség,vagy a Puskás Akadémia saj-tófőnökeként tevékenyked-tem, most is, amikor a PuskásIntézet igazgatója vagyok, asportról írok és publikálok.Mindig odafigyeltem, hogyírjak, tudósítsak és publikál-jak, szinte mindig a futballról.

Szöllősi Györgyre Vásárhelyen 
is rámosolygott a Jóisten
Minap a Marosvásárhelyen megrendezett Harmónia
Kupa kispályás labdarúgótornán a magyar sportúj-
ságírók csapatában pályára lépett Szöllősi György is,
a Magyar Sportújságírók Szövetségének tavaly meg-
választott elnöke, aki ugyanakkor a magyar 
FourFourTwo labdarúgó-magazin főszerkesztője és
a Puskás Intézet igazgatója is egyben. Vele készült az
exkluzív interjú.

Szőllösi György és Bölöni László / fotó: www.fourfourtwo.com
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Jelenleg a FourFourTwo fut-ballmagazin főszerkesztőjeis vagyok – ennek a magyarkiadását készítjük a kolle-gáimmal már 7. éve –, amelya leginkább trendi és piac-vezető focimagazin a világon,ugyanis 20 nemzeti kiadásajelenik meg a nagyvilágbanIndonéziától Kanadáig, Tö-rökországtól Mexikóig. 
– Mint értesültem róla,

könyveket is ír...– Igen, jelenleg egy 1956-os könyven dolgozunk, hogymiként hullott szét azAranycsapat és miként törtketté a magyar futball pá-lyaíve 1956 után. EmellettPuskás Ferencnek egy rövid,sok képpel illusztrált életrajzi

füzetét, miután magyarul ésangolul megjelentettük, mosttovábbi 5 nyelven is kiadjuk.A spanyol fordítás már el-készült, november 14-én em-lékezünk meg Puskás Ferenchalálának a 10., és a magyarforradalom 60. évfordulójá-ról Madridban, ahol a Ber-nabeu stadionban lesz egykerekasztal-beszélgetés, odavisszük ezt a spanyol nyelvűéletrajzot. De: van még egynagy feladatunk a sportúj-ságíró szövetségen belül,ugyanis az Év Sportolója Gá-lát rendezzük meg januárbana Nemzeti Színházban, ésKádár Zoltán marosvásár-helyi rádiós kollegámmal ar-ról egyeztettünk, hogy mi-ként hívjuk meg díjátadónak

Novák Károly Eduárdot, Ro-mánia egyetlen paraolimpiaibajnok kerékpározóját, deugyanakkor a német színek-ben olimpiai bajnok magyarMarozsán Dzsennifer labda-rúgót is díjazni szeretnénk.Ezzel is jelezzük, hogy a ma-gyar sport családja messzetúlnyúlik a trianoni Magyar-ország határain.
– Ön számos téren tevé-

kenykedő, nagyon elfoglalt
ember. Jut ideje a családjára?– Nagyon hálás vagyok acsaládomnak, amely toleráljamindazt, amit csinálok, emel-lett minden vállalkozásomat,reményemet, elképzelésemetfelülmúlja a boldogság, hogyhárom gyönyörű kislánnyal

ajándékozott meg a felesé-gem, akivel éppen a Harmó-nia Kupa napján töltöttünktízedik házassági évfordu-lónkat.  Volt egy mottónk,egy négysoros szép, magyarnépdal, ami az esküvőnkmeghívóján szerepelt: ,,Lo-vamat kötöttem piros alma-fához, Magamat kötöttemgyönge violához. Lovamateloldom, mikor a hold fölkel,

De tőled violám, csak a halálold el”, ezt a dalt mindig szí-vesen meghallgatom. Amiteljesen lenyűgözött a Har-mónia Kupa estéjén rende-zett közös vacsoránál, hogya cigányzenekar második nó-tája épp volt, így a Jóistenrám mosolygott itt, Maros-vásárhelyen is... 
Czimbalmos 
Ferenc Attila

A néhai Puskás Ferenc özvegyével és  Orbán Viktorral / fotó: Facebook

Zlatan Ibrahimovici társaságában / fotó: Facebook

Pele, Neymar jr. és Szőllösi György / fotó: Face-
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Mit isznak a Fehér Házban?
Mark Will-Weber pár éve
megjelent „Mint Juleps
Teddy Roosvelttel: Az el-
nöki ivászat teljes törté-
nete” című könyve renge-
teg érdekességet mutat
be az eddigi amerikai el-
nökökről. Nem éppen
meglepő, hogy kiderül,
többé-kevésbé mindegyi-
kük áldozott a minőségi
borok és a pezsgők oltá-
rán. Hogy visszafelé kezdjük:Itt van egyből Obama elnök,akinek megnyerő stílusaegyesek szerint már abbanis megnyilvánul, ahogy aborospoharat tartja a ke-zében. Kennedy elnök in-kább a pezsgőt preferálta.A fáma szerint a Piper-He-idsieck a Marilyn Monroe-val töltött órák itala volt,míg a Veuve Clicquot-hoz afelesége passzolt jobban.A Watergate botrányrólhíres Richard Nixon, azazTricky Dick a vacsoraven-dégeivel sem bánt különben,

mint a politikai ellenfeleivel.Jó maga olyan borokat ivott,mint a Château Margauxvagy a Château Lafite Rothschild, ami kitűnő iz-lésre vall. Az elnöki rendez-vényeken viszont nem szí-vesen osztozkodott  Borde-aux-i-gyűjteményének pa-lackjain. A pincérekkel jóminőségű, ám lényegesenolcsóbb borokat szolgálta-tott fel, gondosan ügyelvearra, hogy a címkék le le-gyenek takarva…Az egyik legszofisztikál-tabb ízlésű elnök ThomasJefferson volt. Az elnök az1787-es európai körútjánfedezte fel a délfrancia bor-vidéket és az északolasz Pi-edmont régiót, s onnantólnagy hódolója lett a konti-nens borainak. A franciákközül a Hermitage, a Bor-deaux-i, a Burgundy és Sa-uternes lett a kedvence. Ámaz édes borok közül a To-kajit favorizálta. A fennma-radt dokumentumok szerint

1801-ben nem kevesebb,mint 280 palackkal rendeltmagának. Igaz, hogy 100gallon portugál Madeiraborral még kiegészítette azeurópai szállitmányt. De mi a helyzet a 2016-os választások jelöltjeivel?Clintonék nagy borkedvelőkhírében állnak. A korábbielnök Bill Clinton 2011-esmagyarországi látogatása-kor kifejezetten dicsérte a

borokat. Felesége, Hillarypedig szoros kapcsolatotápol a New York állambeliClinton Borászat tulajával,Phyllis Federrel. Feder idénkezdte árulni a 2012-es Sey-val Blanc évjáratot, amitVictory White-nak keresz-telt annak reményében,hogy Hillary lesz a befutó aFehér Házba.Donald Trumpot sem kellfélteni, ha borról van szó.

Mi sem természetesebb,mint hogy a milliárdosnaksaját borászata van, amitmagáról nevezett el. A 13ezer holdas Trump VineyardCharlottesville-ban találha-tó, és Virginia állam legna-gyobb borászata. Jelenleg arepublikánus jelölt egyikfia, Eric Trump irányítja akomplexumot.
Forrás: hvg.hu

Hányadik gyerekként születtél?Ez lehet az ideális párválasztás titka
Valójában egész életünk-ben a megszokott családimintákat ismételjük, úgy vi-szonyulunk másokhoz, aho-gyan azt gyerekként meg-tanultuk. Például aki első-szülöttként érkezett a csa-ládba, az mindig irányítaniakar, a középső általábankerüli a feltűnést, a kicsi vi-szont keresi azt.Bár ahány ember, annyiszokás, lássuk, hogy mi jel-lemezhet leginkább egy pár-kapcsolatot saját és párunkszületési sorrendje alapján.

Elsőszülöttek Az elsőszülötteknek min-dig nagyobb teher van avállukon, hiszen gyerekko-ruktól fogva sokat várnakel tőlük. Számukra nagyonfontos a karrier, hiszen aszüleik így nevelték őket.Nem könnyű feladat, de hasikerül rátalálniuk a meg-felelő emberre, akinek ha-sonló célja van, bármit ké-pesek együtt elérni. Kéterős, határozott jellem ta-lálkozik ilyenkor, ahol mind-ketten imádnak irányítani.Viharos, szenvedélyes a kap-csolatuk, mert egyikőjüksem szeret engedni, és min-denről megvan a kiforrt és

határozott véleményük.Mindkét félnek meggyőző-dése, hogy neki van igaza,és nagyon nehéz elviselniükegy hozzájuk hasonlóan ma-kacs embert. Az elsőszülöt-tek egyik legnehezebb el-viselhető tulajdonságamindamellett a féltékeny-ség, hiszen gyerekkorukbanmár egyszer megtapasztal-ták, milyen érzés, ha az em-ber lezuhan a „piedesztál-ról” egy kisbaba érkezésemiatt, és a rettegés, hogyez újra megtörténik velük,folyamatosan kísértik őket.
KözépsőkA középső gyerekként ér-kezőket gyakran sajnálniszokták, amiért kevesebbfigyelem jut rájuk. Ám va-lójában ez a kép eléggé el-nagyolt, a többségük igenisélvezi, hogy nincs rajta annyiteher, mint a legnagyobbon.Felnőttként stabil, hű part-nerek, akikkel könnyű ki-jönni, mert nem voltak el-kényeztetve, így nem is vár-ják el ezt a párjuktól. Belő-lük igazán jó házastárs lesz,mert megszokták, hogy ke-ményen kell dolgozni a si-kerért, ami a párkapcsolatrais vonatkozik. Kitűnő me-

diátorok, akik mindig azegyensúlyra és a békérevágynak. Két középső gye-rek egy párkapcsolatbanritkán kerül összetűzésbe,nálunk nincsenek hangostányértörések. A szenvedélyhiánya azonban unalmassáteheti a kapcsolatukat, ezértérdemes apró kényeztetés-sel felpezsdíteni hétköznap-jaikat, egy apró meglepe-tésért igencsak hálásak.
LegkisebbekMire megszületik a leg-kisebb gyerek, a szülők márkellőképpen tapasztaltak éslenyugodtak, hiszen rájöt-tek, hogy nem érdemes any-nyit aggódni, mert a gye-reknevelés nem is olyan ne-héz feladat. A testvérek mel-lett pedig a kicsiknek min-dig izgalmas az élet. Ez for-málja őket gondtalan, ka-landvágyó emberré, akikkeligazi élvezet találkozni. Egyrandi a legkisebb gyerekkelsoha nem unalmas, tele vannevetéssel és váratlan él-ményekkel. Ők azok, akiknem unják meg egyhamaregymást, és mindig képesekmegújítani kapcsolatukat.Gondjuk csak akkor akad,ha egyikőjük sem akarja fel-

vállalni a felnőtt szerepetés feladatokat a kapcsolat-ban. A legkisebbek ugyanissokáig a család felelőtlenkisbabái maradnak, akik he-lyett mindig elintézték a fel-nőttek a dolgokat. Felnőtt-ként néha gondjuk akadhata felelősségvállalással, apénz beosztásával, a határ-idők betartásával. Csak ak-kor működhet a kapcsola-tuk, ha sikerül elosztaniukegymás között a feladatokat,illetve ha az egyik fél jóvalidősebb a másiknál, és emi-att felnőtt módon viselke-dik.
Egyke férfiak kapcsolataAz egyke férfiak sohanem tapasztalták meg, mi-lyen a féltékenység, és az,

ha osztozniuk kell valami-ben. Párkapcsolataikbanúgy viselkednek, mint egyelsőszülött, fontos számukraa karrier és siker. Ám mivelegyetlen gyerekként túl sokszülői figyelmet kaptak, azelsőszülötteknél jóval töb-bet szoronganak amiatt,hogy elég jól teljesítenek-e. Bár nincs meg bennük aza természetes irányítói ké-pesség, ami az elsőszülöttfiúkban a testvérek miattkialakult, de olyan munka-körökben, ahol az egyediteljesítményt díjazzák, na-gyon sikeresek lehetnek.Közhiedelemmel ellentét-ben nem önzőek, hiszennem kellett osztozkodniuk,így nem is szenvedtek mi-atta.
Timár Tímea

Rengeteg szempont alapján vizsgálták már, hogy mi lehet a titka a boldog és
tartós párkapcsolatnak. Kiderült, hogy a születési sorrend nemcsak a jellemünket,
hanem a szerelmi életünk sikerességét is nagyban befolyásolja.


