
Hihetünk-e a médiának?  Az utóbbi napokban sokat cikkeztek arról,hogy a Donald Trump győzelmével zárult ame-rikai elnökválasztási kampány során szinte ateljes sajtó Hillary Clintont támogatta. Akikcsak a politikai korrektség követelményei sze-rint működtetett médiából tájékozódhattak,szinte biztosra vették a spekuláns Soros általtámogatott Clinton fölényes győzelmét. Aztánlett, ami lett. 

3. old. // VÉLEMÉNYEM SZERINT 4. old. // TÁRSADALOM

Egyedi projekt a maros -
vásárhelyi zenei palettán Szabadi Ernő-Lóránd bár csupán 25 éves, közeltíz éve élete része a zene. Emellett polgári fog-lalkozása van: a Polgármesteri Hivatal szociálisosztályán szakellenőr és szociális munkás.Több, rockzenei elemekkel operáló zenekartagja vagy helyettes-zenésze volt, amelyekkelszámos erdélyi tehetségkutatón megfordultak.

3. old. // KULTÚRA

„Az a dolgunk, hogy a lángot
őrizzük és továbbadjuk”Néprajzi berkekben – de nem csak – közismertdr. Barabás László neve. Személyéhez fűződikaz erdélyi magyar kalendáriumi népszokásokfelkutatása, a vallási néprajz, a népi kultúratáji tagolódása, de témái közé tartoznak a néphagyományok a mai közművelődésben ésoktatásban. 
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Lábtenisz vb-n remekeltek
a vásárhelyiek„Minden célkitűzést túlteljesítettünk ezzel a 9megszerzett aranyéremmel. Büszkeség számunk-ra, hogy ebben a korcsoportban a világ legjobbjailettünk. Én már a soron következő világbajnok-ságra gondolok, amire lassan fel kell készül-jünk”– mondta el F.T. Tchabass vezetőedző.

10–11. old. // SPORT

Petry, az igazi erdélyi
„hungarikum”

Napjainkban egyre ritkábban lehet találkoznisokgenerációs, jól működő, sikeres vállalko-zásokkal, mivel a statisztikák alapján hárombólkettő elbukik a generációváltást követő években.Mindezek alól kivétel a Petry család, aholimmár a kilencedik generáció vezeti a céget,akik a család összetartó erejében bízva figyelnekarra, hogy csak egészséges és helyi termékekkerüljenek a vásárlók asztalára. 

5. old. // TÁRSADALOM

Reptér a ködben 

A Wizz Air döntésével, hogy meghatározatlan időre Marosvásárhelyről a kincses városba
költözteti tevékenységét, egyértelművé vált, hogy a két legnagyobb erdélyi repülőtér
évek óta tartó versengésében Kolozsvár lett a győztes. Örök optimistákként reméljük,
nem visszafordíthatatlanul. Bár – ismerjük be – eme derűlátásunkat semmi sem indokolja.
A történet kapcsán akár azt is mondhatnók: a megye és a város vezetői az utóbbi két
évtized alatt vállt vállvetve mintha azon ügyködtek volna, hogy a régió lakóinak érdekei
ellen tegyenek. Nos, ha arra gondolunk, hogy a zsúfolt közúti forgalom miatt fulladozik a
város, miközben az autópálya egyelőre még nem ért idáig, a vasúti közlekedést is, igaz,
ezt központi segédlettel, sikerült szinte teljesen leépíteniük, azt kell mondanunk: sikerült. 
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KOS: A héten többször is előfordulhatnak olyanhelyzetek, amikor is nem fogja tudni, hogy azeszére vagy a szívére hallgasson. Ezért az Uni-verzum azt tanácsolja, hogy érdemes lenne egykicsit mind a kettőre. 
BIKA: A héten gyakran lesz ingadozó a han-gulata, és ez az egyszer fent, egyszer lent effek-tus meghatározhatja az egész hetét, de főkénta teljesítményét. Ráadásul elkezdhetnek a dol-gok kicsúszni a kezei közül.
IKREK: Egy igen érdekes meghívást fog kapnia napokban, amit érdemes lenne elfogadnia,mert általa sok új élményben lehetne része, ésúj embereket is ismerhetne meg. 
RÁK: Túl jól alakul a hete, minden olyan simaés sugárzó lesz. Annyira jó, hogy az már gyanúraad majd okot. Tény és való semmiképpen sebocsátkozzon vitába a szeretteivel vagy olya-nokkal, akik fontosak az ön számára.
OROSZLÁN: Olyan érzése van, mintha valaki-vel rosszban lenne? Netán valakivel félresiklottvolna a kommunikáció és most félben maradtbeszélgetésük van? Igaz, ami igaz, több időt kel-lene szánnia a barátaira, akik elhanyagolva ér-zik magukat,
SZŰZ: A csillagok most folyamatosan tettekresarkallják, éppen ezért menjen minél többetszórakozni, és éljen aktív társadalmi életét. Nemcsak azért, mert jót fog tenni, hanem mert olyankapcsolatokat sikerülhet kialakítania, amelyek-ből a jövő évben akár profitálhat is! 
MÉRLEG: Kicsit többet kellene gyakorolnia azt,hogy önmagát adja. A szerepjátszás nem leszkifizetődő hosszú távon. Többek között azzalis kezdhetné, hogy kevesebb elvárást támasztmagával szemben.
SKORPIÓ: Meglehetősen változékony lesz ahangulata a hét folyamán. Úgy érezheti, semmisem sikerül, és csak nagy nehézségek árán vagykülső segítséggel lesz képes végrehajtani fel-adatait, terveit. 
NYILAS: Az élet minden terén zajlani fognakaz események. De jó volna a káoszban rendetteremtenie és látnia, hogy mik a fontos teendői,és egyáltalán mit kellene tennie, hogy ne vesz-szen el.
BAK: Mostanában mindent túl sötéten lát sőt,és komoly feladatnak is éli meg még azt is, amitnem kellene. Itt lenne az ideje ezen változtatni,és megtanulni örülni az apró dolgoknak és mel-lette élni is.
VÍZÖNTŐ: Sok kis apró félreértés bonyolítjaaz életét, de ön még erre kicsit rá is tesz azzal,hogy hihetetlen módokon képes olajat öntenia tűzre egy-egy mondatával, viselkedésével,amelyek még csak nem is szándékosak.
HALAK: Ez a hét főleg arra alkalmas, hogy el-intézze a régóta halasztgatott terveit. Csak úgyárad ön felé az erő, amivel képes mindennelszembenézni és helyretenni. Egy hét alatt ko-moly eredményeket érhet el, és maximálisansikerülhet egyenesbe hoznia az életét.
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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!

Lapunk előfizethető 
Maros megye összes  

postahivatalában 
(katalógusszám: 15429),

vagy a szerkesztőség 
Rózsák tere 16. szám 

alatti székhelyén .

Telefon: 0265-250.994
E-mail: kozpont@kozpont.ro
Honlap: www. kozpont.ro

\ 2. \ |  NAPTÁR |

Adventköszöntő 
nótagálaestA marosvásárhelyi Kék-nefelejcs Magyarnóta-tár-sulat, valamint a Marosvá-sárhelyi Rádió szervezésé-ben adventköszöntő ma-gyarnóta- gála lesz novem-ber 26-án, szombaton este6 órai kezdettel a maros-vásárhelyi Kultúrpalotanagytermében. Fellépnek:Ábrám Tibor, Boros Emese,Buta Árpád Attila, GyárfásIstván, Gyárfás Kinga, KádárBarna Zsolt, Koós Éva, NagyLevente, Ritziu Krisztina,Gáborné Csiszér Anna. Vi-dám percekről GyepesiLászló gondoskodik, táncola marosvásárhelyi székelynéptáncosok csoportja.Jegyek kaphatók a Kultúr-palota jegypénztáránál.
Marosvásárhelyen a
nagyváradi Szigligeti
SzínházNovember 28-án, hétfőn19 órától Szíjártó Tímea-Aletta Az eset című drámá-jával vendégszerepel a ma-rosvásárhelyi Stúdió Szín-házban a nagyváradi Szig-ligeti Színház. A mű elnyertea nagyváradi Szigligeti Szín-ház, a Marosvásárhelyi Mű-vészeti Egyetem MagyarKara és a székelyudvarhelyiTomcsa Sándor Színház által2014-ben meghirdetett drá-MÁzat II. pályázat debüt ka-tegóriájának fődíját. Jegyekmár kaphatók a Stúdió Szín-ház jegypénztárában.
Hálaadó, orgonaszente-
lési istentiszteletA marosvásárhelyi köves-dombi unitárius egyházköz-ség november 27-én, adventelső vasárnapján délelőtt11 órakor hálaadó és orgo-naszentelési istentiszteletettart temploma felszentelé-sének 10. évfordulója és újelektromos orgonájánakmegvásárlása alkalmából.Az ünnepi istentisztelet ke-retében a szószéki szolgá-latot és az orgonaszentelést

főtisztelendő Bálint Ben -czédi Ferenc püspök végzi.Az új orgonát dr. MolnárTünde orgonaművész szó-laltatja meg, hárfán játszikNagy Orsolya, a kolozsváriGheorghe Dima Zeneakadé-mia II. éves hallgatója, énekela Cantuale férfiénekkar.
Zenei gyöngyszemekZenei gyöngyszemek cím-mel rendkívüli vokálszim-fonikus hangversenyre ke-rül sor november 24-én,csütörtökön 19 órakor amarosvásárhelyi Kultúrpa-lota nagytermében. Vezé-nyel: Franz Lamprecht né-metországi karmester, köz-reműködik a Marosvásár-helyi Állami Filharmóniavegyes kara és szimfonikuszenekara. A hangversenyrea 7-es számú bérletek ér-vényesek.
Középkori ihletésű 
divatbemutatóNovember 28-án 18 órá-tól a Kultúrpalotában többmarosvásárhelyi ruhater-vező középkori ihletésűmunkáiból állított össze kol-lekciót, amelyet felvonul-tatnak a vörös szőnyegen.A belépés díjtalan. 
Könyvbemutató November 29-én, kedden17 órakor  a Bolyai-téri uni-tárius templom tanácster-mében  lesz    Jakab Sámuelösszeállításában készült Aszükség parancsa (Az er-délyi magyar kertészképzésszolgálatában) c. könyv be-mutatója. A könyvet Dr. Thi-esz Rezső a Sapientia EMTEMarosvásárhelyi Kar Ker-tészmérnöki tanszék tanáraés Kuszálik Péter  ismerteti. 
Újraindul a 
Kamaszok társulataGyermekszínészképzésindul a Bolyai Farkas Elmé-leti Líceum és a TamaciszaKulturális Egyesület égiszealatt a Bolyai líceumban. Aszervezők 10–14 (max. 9–

15) év közötti gyermekeket,fiatalokat várnak november26-án, szombaton délelőtt11 órára a líceum kicsi tor-natermébe, ahol a válogatászajlik. A válogatásra a je-lentkezőknek egy verset ésegy éneket kell előkészíte-niük, és egy színészekbőlálló bizottság előtt bemu-tatniuk. A képzést színészoktatók tartják: Csíky Csen-gele, Kinda Szilárd, SelyemIldikó, Kozsik József, az aláb-bi szaktanokban: improvi-zációs gyakorlat, színpadimozgás, gyakorlat, beszéd-technika, drámagyakorlat,ének. Érdeklődni a 0754-499418-as, 0726-221504-es telefonszámokon lehet.
Fotókiállítás a 
Dora MedicalsnálA Pixel Art Fotóklub szer-vezésében fekete-fehér fo-tókból nyílt kiállítás A klasz-szikustól a kortársig címmela Dora Medicalsnál (Maros-vásárhely, Marasti tér 21.szám). A kiállítás hétköz-napokon 7-től 20 óráig lá-togatható, a belépés díjta-lan.
Marton Erzsébet tárlataA föld virágai és az égcsillagai között címmel nyíltkiállítás Marton Erzsébetpréselt virágokból készültalkotásaiból a marosvásár-helyi Deus Providebit Ta-nulmányi Házban. A tárlatdecember 31-ig naponta 9–16 óra között látogatható.
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.

KÁR KIHAGYNI |
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– Interjú dr. Barabás László néprajzkutatóval –

– Miért választotta a nép-
rajzot mint  kutatási szakte-
rületet?– Megfordíthatnám a kér-dést: nem én választottamezt a területet, hanem ő vá-lasztott engem.  A népi élet-módba, kultúrába beleszü-lettem, ebben nőttem fel, hi-szen az 1950-es, 60-as évek-ben székely faluban, Parajdonnevelkedtem, amely akkorátalakulóban volt. Jól emlék-szem a beszolgáltatások ne-héz időszakára, de a hagyo-mány formái még éltek: acsaládi szokások, a szom-szédsági viszonyok és mind-az, ami a gyermekneveléssel,a munkába szoktatással, azerkölcsi szabályoknak a be-gyakoroltatásával és az egy-házi élettel kapcsolatos volt.Aztán jött a kollektivizálás,ami társadalmi földrengés-ként hatott nálunk is. Utánaszüleim középiskolába küld-tek és így félig-meddig kike-rültem ebből a világból ésegy kicsit eltávolodtam tőle.Kamaszkoromban lázadoz-tam is e munkaközpontú, ke-mény székely világ szigorú-nak vélt szabályai ellen, éskívülről kezdtem rátekinteni.Egyetemista koromban jöt-tem rá, kissé megismerve anagyvilágot, hogy elszakít-hatatlanul hová tartozom, ésmost már tudatosan kezdtemközeledni szülőföldem népikultúrájához, feltárni az ér-tékeit. Ekkor kezdtem el fog-lalkozni a sóvidékiek és ál-talában a székelység szokás-rendjével. Megsejtettem va-lamit abból, hogy ez hozzá-tartozik az önazonosságunk-hoz. 

– Milyen volt a néprajzku-
tatás 1990 előtt és miként
változott utána?– Az első világháború után,a két világháború között nemvolt néprajzos képzés Erdély-ben. Lelkipásztorok, tanítók,más értelmiségiek foglalkoz-tak nehéz körülmények kö-zött néprajzi gyűjtéssel, ku-tatással. Felfelé ívelő időszakvolt a kicsi magyar világ ideje,amikor visszatért Szegedrőla kolozsvári egyetem, és el-indult a szakemberképzés. Akommunizmus berendezke-dése után viszont újból meg-szűnt a néprajzos képzés Ko-lozsváron, és jórészt lelkesamatőrök foglalkoztak gyűj-téssel. Néhány közismertnagy nevet lehet említeni,akik hivatásszerűen néprajzi,illetve folklórkutatással fog-lalkoztak: dr. Kós Károly, Fa-ragó József, Nagy Olga.  Ekkorkezdte a gyűjtést a még mais jó egészségnek örvendő

nagy öregünk, Kallós Zoltánis. 1990-ben megalakult aKriza János Néprajzi Társa-ság, amely egybefogta a hi-vatásos néprajzkutatókat, va-lamint az önkéntes gyűjtőketegyaránt, és nagyon eredmé-nyes, gazdag tevékenységetfejt ki azóta is. A kolozsváriBBTE-en újraindult a nép-rajzos egyetemi képzés, ésaz elmúlt negyedszázadbankinőtt egy néprajzos-antro-pológus nemzedék. Ha össze-hasonlítjuk a két világháborúközötti időszakkal vagy azazutáni évtizedekkel, aztmondhatjuk, hogy a néprajz-kutatás ma széles pászmákonhalad, sok intézménye éseredménye van. Változott vi-szont a kutatói szemlélet ésa módszertan.
„A hagyományőrzők 
küldetést, missziót 
teljesítenek”

– Hogyan látja, a jövőben
sikerül megőrizni a székely-
magyar hagyományokat? Mi-
lyen szerepe van ebben a ha-
gyományőrző csoportoknak?– Erre nem lehet egyér-telműen igennel vagy nem-mel válaszolni, hiszen a ha-gyomány többarcú jelenség.Egyrészt jellemzi az állandó-ság, bizonyos szintű konzer-vativizmus, de ugyanakkoraz állandó változás is. A miszékely-magyar kultúránkösszefüggésben van a világ-ban zajló folyamatokkal, aglobalizációval, a romániaiés az erdélyi magyar társa-dalomban zajló folyamatok-kal. Úgy gondolom, hogy eb-ben a változó világban, amireszükségünk lesz, az meg fogőrződni. Gyakran idézzükmostanában, hogy nekünknem az a dolgunk, hogy ahamut piszkáljuk, hanem,hogy a lángot őrizzük és to-vábbadjuk. Ebben sok igazság

van. A kérdés első részéreválaszolva mondhatnám,hogy a hagyomány állandóváltozásban van ugyan, deszükséges felmutatni egyadott kor vagy egy-egy kö-zösség kikristályosodott, sta-bil értékeit, sajátosságait.Azok a csoportok, amelyekmost a hagyományőrzés cél-jával léteznek, tulajdonkép-pen küldetést, missziót tel-jesítenek, ha jól végzik a mun-kájukat. De felhívnám a fi-gyelmet, hogy a hagyomá-nyőrző csoportok, nyúljanakvissza a saját közösségük, fa-lujuk, vidékük hagyománya-ihoz, azt tárják fel és mutas-sák be, mert azt tapasztaljuk,hogy jó szándékú tanítók, ta-nárok és más lelkes kultúr-munkások azért, hogy beta-nítsanak valamit, összeka-varják a népi kultúra elemeit,dallamait, motívumait, tájijellegzetességeit. 
„A néprajzba a digitális
szokásaink is bele 
fognak tartozni”

– Egyre nagyobb teret hódít
a digitális tartalom. Ön szerint
50 év múlva hogyan fog ki-
nézni a néprajzkutatás? Mit
fognak kutatni? Lesz ilyen: in-
ternet használási szokások? – Bizonyosan lesz. Itt abbólkell kiindulni, hogy az utóbbiévtizedek olyan gyors válto-zásokat hoztak az emberiség,Európa kultúrájában, de a miszűkebb kultúránkban is,amelyek száz évvel vagy szá-zadokkal ezelőtt elképzelhe-tetlenek voltak.  Azt gondo-lom, hogy a népi kultúrát nemcsak a hagyományos földmű-veléssel, állattartással, népimesterségekkel, népviselettel,tánccal, művészetekkel stb.kell azonosítanunk, nem iscsak a betlehemezéssel, a far-sangtemetéssel és más dra-matikus játékokkal, hanem

Az utóbbi napokbansokat cikkeztek arról,hogy a Donald Trumpgyőzelmével zárultame rikai elnökválasz-tási kampány soránszinte a teljes sajtó Hil-lary Clintont támogatta.Akik csak a politikaikorrektség követelmé-nyei szerint működtetett médiából tájékozódhattak,szinte biztosra vették a spekuláns Soros által támo-gatott Clinton fölényes győzelmét. A választás előes-téjén közzétett közvélemény-kutatás szerint a válasz adók 90 százaléka Clintonra voksolt volna. A New YorkTimes pedig odáig ment, hogy az előzetes exit pollokalapján Clinton 84 százalékos esélyét mutatta. Aztánlett, ami lett. Amint kiderült, hogy minden manipuláció ellenére,az esélytelennek tartott Trump lett a befutó, kitört atömeghisztéria: a liberális demokrácia apostolai utcaitüntetések által próbáltak általános zűrzavart kelteni,talán abban reménykedve, hogy esetleg csoda törté-nik... Arra mintha nem gondoltak volna, hogy a vá-lasztás eredményének megkérdőjelezésével éppen azáltaluk oly nagyon féltett demokrácia egyik legfonto-sabb alapelvét sértik meg. Úgy látszik, számukra csakaddig fontos a demokrácia, ameddig a liberális jelölteknyernek.   A liberális demokrácia legelkötelezettebb hirdetőiközé tartozik a New York Times is, amelyet szakmaietalonként, követendő példaként emlegetnek szertea világon, beleértve a különböző magyarhoni újságí-róképző és továbbképző intézményeket is. Az ideali-zált lap nyíltan lecsatlakozott a Clinton oldalán. Ami-ként az ismert hírtelevíziók többsége, köztük a CNNis. Ekkora médiaellenszélben egyetlen korábbi elnök-jelölt sem szállt versenybe. Alig telt el a szuper kedd,a liberális médiavilágban eddig előzmény nélküli ese-mény történt: a New York Times kiadója levéllel for-dult olvasóihoz, melyben ígéretet tett arra, hogy fe-lülvizsgálva választási tudósításait, újra elkötelezimagát az őszinte tájékoztatás mellett. Arthur O. Sulz-berger arra kérte az újság olvasóit, hogy továbbra istámogassák a lapot. „A független, eredeti újságírást,amiről híresek vagyunk, nem tudjuk olvasóink lojali-tása nélkül tovább teljesíteni” – fogalmazott. „ATrump-adminisztrációt pedig előítéletek nélkül fogjukmegközelíteni” – ígérte a kiadó.Szép, dicséretes dolog az önbírálat, de nem tudom,mennyire tekinthető őszintének – és főleg hitelesnek– a mögötte húzódó szándék. Én százszor, ezerszervégiggondolnám: ezek után higgyek-e még a New YorkTimesnak? Az eset kapcsán érdemes lenne elgondolkodni azonis, hogyan viszonyul az erdélyi magyar lapok többségea választásokhoz... 

VÉLEMÉNYEM SZERINT

Szentgyörgyi László

Hihetünk-e a médiának?  „Az a dolgunk, hogy a lángot őrizzük és továbbadjuk”

beletartoznak a mindennapiéletünk szokásai, a viselke-désünk és ezek változásai is.Ebbe a tágan értelmezett maiés jövőbeli kultúrába a digi-tális szokásaink is beletar-toznak a várható változások-kal együtt. A néprajz az emberkultúrájának, az ember visel-kedésének, ünneplésének éshétköznapi életmódjának,szokásainak az empirikus tu-dománya, és ilyenképpen adigitális szokásainkat is lehetmajd kutatni, illetve már el

is kezdődtek az efféle kuta-tások. Lehet, hogy a technikaieszközök és a modern vilá-gunkhoz kapcsolódó szoká-sok beépülnek a kultúránkbavagy lesznek olyanok, ame-lyek beépülnek és olyanok,amelyek nem.  Változhatnaka technikai eszközök, a rész-letek, de ahogy az ember lé-nyege nem változik gyorsütemben, úgy a kultúrának alényege sem fog változni azelkövetkezendő 50 évben. 
Nemes Gyula

NÉVjEGY: Dr. Barabás Lász-ló főiskolai tanár, néprajz-kutató 1947-ben születettParajdon. 1965-ben érett-ségizett Szovátán, majd1970-ben magyar nyelv ésirodalom szakos tanári ok-levelet szerzett a kolozsváriBabeş–Bolyai Tudomány-egyetemen. 1976-ig tanár-ként, majd 1991-ig újságí-róként, szerkesztőként dol-gozott. 1991-től a maros-vásárhelyi Kántor-Tanítóképző Főiskola tanára, 1993–2014között az intézmény igazgatója volt. Jelenleg a Károli GáspárReformátus Egyetem tanára. Fontosabb kutatási témái: azerdélyi magyar kalendáriumi népszokások, vallási néprajz,a népi kultúra táji tagolódása (Sóvidék, Marosszék, Mezőség),néphagyományok a mai közművelődésben és oktatásban.Hét önálló kötet és számos tanulmány szerzője, néprajzikisfilmek társszerzője.
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Egyedi projekt a marosvásárhelyi zenei palettán 
Szabadi Ernő-Lóránd bár csupán 25 éves, közel tíz éve élete része a zene. Emellett polgári foglalkozása van: a Polgármesteri Hivatal szo-
ciális osztályán szakellenőr és szociális munkás. Több, rockzenei elemekkel operáló zenekar tagja vagy helyettes-zenésze volt, ame-
lyekkel számos erdélyi tehetségkutatón megfordultak, és díjakat is besöpörtek. Legalább száz fellépés van már a háta mögött Erdélyben,
illetve Románia jelentősebb városaiban egyaránt, de Magyarországon is színpadra lépett. Nemrég újszerű, egyedi, saját albuma látott
napvilágot, a Gondviselés inkognitói címmel. Ő írja, hangszereli és zenéli fel a dalokat, emellett minden egyéb munkáért ő felel. 

„A Szabadi projekt létre-hozásának ötlete régen forrbennem, de mivel párhu-zamosan több aktív zene-karban gitároztam 2014-ig,ezért erre nem jutott idő.A Szabadi megalakulásapontosan két évvel ezelőtt-re, karácsony estéjére te-hető, ekkor készült el azelső saját dal amatőr felvé-tele, amit sorra követtek atöbbiek, míg ma már tíz be-fejezett felvételről beszél-hetünk, valamint elkészültaz első lemez, amely Agondviselés inkognitói cí-met kapta” – mondta el la-punknak Ernő.
„Ezt a nyelvet 
mindenki érti”Az album instrumentálisdalokból áll, azaz egyikneksincs szövege. Ernő szerintez azért alakult így, mert amultikulturalitás jegyében,mindenképp több nyelvenszeretett volna alkotni, demivel a környezetében nemtalált olyan énekest, aki ha-sonló elképzeléssel rendel-kezett, átalakította a dalo-kat. Így született meg a je-

lenlegi forma: több gitár,basszusgitár és a dallam-vezetést is a hangszerekbiztosítják, nem a vokál.„Végül is sikerült megtalálniazt az univerzális nyelvet,amelyet mindenki ért: a ze-nét” – véli a fiatal művész.Hozzátette, hogy kezdemé-nyezése a környéken egyedi,nincs más könnyűzenei for-máció, amely saját szerze-ményű instrumentális da-lokat írna.  
Pozitív visszhangja 
volt a lemeznekA közel két hónapja meg-jelent lemeznek pozitív fo-gadtatása volt, de az alkotóelmondása szerint nem túlszéles körben. „Beismerem,nehezen emészthető egyinstrumentális anyagcsokor.Időt kell szentelni rá, hogykapjunk tőle valamit. El kellgondolkodnunk azon, amithallunk, át kell éreznünkezt. Teljes mértékben a fan-táziánkra, belső világunkravan bízva mindaz, amitnyújtani tud, és annak ér-telmezése. Ám vannak da-lok, amelyeket néhány nap

alatt több mint ezren néztekmeg a videómegosztón” –tudtuk meg Ernőtől, akineknem célja a zenéből valómeggazdagodás vagy a hír-név, de szeretné, ha minéltöbb emberhez jutna el amunkája, hogy objektív visz-szajelzést kapjon róla.
Tervben már az új albumAz első lemeze megjele-nésével nem állt le a munka,hiszen a hétvégén fejeztékbe az egyik dal – A késdo-báló balladája – videoklip-jének forgatását, ami ma-gyarországi együttműkö-déssel készült. Ezenkívül

egy teljes lemezre való újdal van készen, aminek afelvételéhez a közeljövőbenlát neki, és a címét már elis árulta:  A könyvfaragó.
Elfojtják a zenei 
kezdeményezéseketMivel tíz éve zenei ber-kekben mozog, Ernő azt ál-lítja: Marosvásárhely nagyonlelkes művész réteggel büsz-kélkedhetne, de sajnos nemhasználják ki a bennük levőpotenciált. Támogatást nemkapnak kezdő zenészek, fel-lépésre is alig van lehetősé-gük, ennek ellenére folya-matosan jelennek meg új

együttesek. „Az utcazenélésfizetéses engedélyhez kötött,mintha tudatosan fojtanákel csírájában a zenei kezde-ményezéseket. Több helyizenekart is szeretek, hall-gatok, a zenész társadalomnagyját ismerem személye-sen, több, jelenleg elismertzenésszel, zenekartaggal dol-goztam is együtt. Mivel pri-oritás az egzisztencia meg-teremtése – és tájainkon amuzsikálásból nem lehet eztmegnyugtatóan megoldani–, munkahelyet kell vállalni,ami természetesen az alko-tás rovására megy” – vázoljaa helyzetet a művész.
Pál Piroska

Reptér a ködben A novemberi ködben el-tűnni látszik a vásárhelyi-vidrátszegi repülőtér is, leg-alábbis a rendszeres jára-tokat fogadó légikikötők tér-képéről. Azzal, hogy a kifu-tópálya nem kielégítő álla-pota miatt a Wizz Air egyidőre törölte vásárhelyi já-ratait, igen bizonytalannávált a reptér jelene, amikéntjövője is. A szakhatóság általvégzett felmérések alátá-masztják a tényt, hogy a vá-sárhelyi kifutó állapota nemfelel meg a repülésbizton-sági előírásoknak, tehátnem teszi lehetővé az olyantípusú  gépek le- és felszál-lását, amilyeneket a WizzAir használ.  A helyzet nem új keletű,a vonatkozó szabályokatsem tegnap hozták, tehát avásárhelyi repülőtér veze-tőinek rég tudniuk kellettvolna, hogy bármikor be-következhet, aminek mosttanúi vagyunk. Hogy a leg-főbb üzleti vetélytársak, a

kolozsváriak sem idegenekaz ügytől, az szinte magátólértetődő. Kár is szót fecsé-relni rá. Amit végképp nemértek: a vásárhelyi illetéke-sek hogyan hagyhatták fi-gyelmen kívül a helyzetet?Két magyarázat lehetséges:szakmailag nem nőttek fela feladathoz, vagy nem ér-dekelte őket a dolog. Hogyellenérdekeltek lettek volna,azt feltételezni sem merem.Még a ma oly divatos össze-esküvés-elméletetek elle-nére sem... Csak úgy mellé-kesen jegyzem meg: sze-gény Peti Andráshoz, a re-pülőtér jelenlegi igazgató-jához úgy tapad a kudarc –lásd nevetséges alpolgár-mesteri tevékenységét –,mint disznóhoz a sár...A legújabb fejlemény: mi-közben folyik a kolozsváriakés vásárhelyiek közötti sár-dobálás, a kölcsönös vádas-kodás, addig a brassóiakmár léptek is: a kormánysürgősségi rendelettel hagy-
ta jóvá egy reptér kialakí-tására alkalmas, állami tu-lajdonban levő területneka helyi önkormányzatéba

való áthelyezését. Ezek sze-rint lassan már nem a ko-lozsvári lesz a vásárhelyirepülőtér legfőbb vetélytár-
sa, hanem a szebeni meg abrassói. 

Szentgyörgyi László    
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Petry, az igazi erdélyi „hungarikum”
Vegyünk helyit, együnk helyit!

Napjainkban egyre ritkábban lehet találkozni sokge-
nerációs, jól működő, sikeres vállalkozásokkal, mivel
a statisztikák alapján háromból kettő elbukik a ge-
nerációváltást követő években. Mindezek alól kivétel
a Petry család, ahol immár a kilencedik nemzedék
vezeti a céget, akik a család összetartó erejében bízva
figyelnek arra, hogy csak egészséges és helyi termé-
kek kerüljenek a vásárlók asztalára, akik folyamato-
san új ötletekkel színesítik a mészáros- és
hentesmesterséget, és ahogyan elődeik is tették egy-
koron, aktívan részt vesznek a város életében, nö-
velve annak kulturális és gazdasági értékeit. „Marosvásárhely 1323-ban kapott városi rangot,ahol már az 1400-as évekvégén jelentős szerep tár-sult a különböző céheknek,amelyekből az egyik legré-gebbi a városban a mészá-rosoké volt, akiknek Lo-sonczi László erdélyi alvajda1493-ban adott szabadalmilevelet. A Petry család tör-ténelme szorosan kapcso-lódik a mészáros céh tör-ténelméhez, hiszen a felku-tatott családfa is bizonyítja,hogy a Petry nemzetség tag-jai már az 1700-as évek vé-gétől mészárosok voltak” –meséli Bálint Erika a cégképviselője, visszakalauzol-va a család történelmi múlt-jának egy kis részébe. 
Hol volt, hol nem volt......élt egykoron egy PetryZsigmond nevű ember, aki1853-ban született, és a ma-rosvásárhelyi közügyekbenvaló odaadó munkásságavezető helyre emelte őt pol-gártársai körében. PetryZsigmond az 1800-as évekmásodik felében, amikor atudomány és technika be-törése meghozza az iparo-sodás kezdetét, bejegyeztetihivatalosan a Szalámi ésHentesáru üzemet. Ez voltaz a meghatározó pillanat,amely a dinasztia létrejöt-téhez vezetett.1908-ban BernádyGyörgy és az akkor már vá-rosi tanácsos Petry Zsig-mond kezdeményezésérefelépül az első modern köz-vágóhíd, amivel elsőként te-remtik meg a higiéniai fel-tételeket az állatok vá gá -sára és tárolására. Mindezfolytatódik, hiszen PetryZsigmond két fia – Samu ésZalán – eltanulják a meg-becsült mesterséget. Az1920-as évekig Vásárhelyenmég nemigen ismerték ahentesárut, mindaddig, mígSamu 10 év külföldi tanulás

után hazatér rengeteg ta-pasztalattal, amit a kiválóminőségű hentesáru javárafordít. A negyvenes évekelején azonban a gyár kény-szer hatására hadiüzemméalakul, így a német és olaszhadseregeknek készítik amarhahúskonzervet. A kétfiú 1943-ban elosztja a va-gyont, egy szalámigyárat ésa hentesboltot, a családotazonban „burzsujokként”vidékre száműzik.A család azonban nemadja fel, 1990-ben spóroltpénzen megvásárolja azt aházat, ahol ma a múzeumés a látványműhely is üze-mel, és itt nyitják meg azelső hentesboltot, létrehoz-va a Primacom céget. Hatév elteltével a város szélénzöld mezős beruházáskéntkorszerű húsfeldolgozó üze-met építenek fel, amely azó-ta is működik. Jelenleg acégnek több mint 220 al-kalmazottja van, több mint80 hústermék készül ha-gyományosan a Petry Samuáltal írt hagyományos re-ceptes könyv alapján, kéz-műves technológiával. Ezenkívül 23 üzlete van Maros,Kolozs és Hargita megyé-ben, illetve két mobil hen-tesboltot is működtet.
A felmenők örökségeA Petry egyik fő filozófi-ája, hogy helyi farmokrólvásárolt, egészséges állatokhúsát használja fel, hiszena kiváló termékek minősé-gét meghatározza a minő-ségi alapanyag. A feldolgo-zás során szigorúan törek-szenek a hagyományos ízekmegőrzésére, a termékekettermészetes módon előál-lított, válogatott fűszerekkelízesítik, és faforgáccsal füs-tölik.„Jót, s jól! A Petrynél sze-retnénk megőrizni ezeketa hagyományokat és bizto-sítani az eredeti ízeket és

egészséges ételeket” – árultael Erika.
Van jövője a minőségnekAz idei év újabb mérföld-kő volt a cég életében, hi-szen a 19. alkalommal meg-hirdetett Magyar TermékNagydíj pályázaton idén elő-ször külhoni vállalkozásokis megméretethették ma-gukat. A cég két kategóriá-ban is pályázott – Petry Lát-ványműhely és Múzeum be-mutatása, valamint két nép-szerű termékkel, a kedvencházi kenőmájassal és a te-pertőkrémmel –, ahol mind-kettő magyar termék Nagy-díjban részesült. „Nagy el-ismerés ez a cég életében,hiszen igazolja azt, amit avásárlók hűsége is alátá-maszt sok évtizede, hogyigény van a minőségi ter-mékekre és szolgáltatások-ra. Mivel a termékek melletta Látványműhely és múze-um is az innováció és ér-tékmegőrzés kategóriábannyert, ez kötelezi a cégetarra, hogy további rendez-vényekkel álljanak elő, to-vábbra is részt vegyen a vá-ros kulturális és gazdaságiéletének a fellendítésében.„Egyik ilyen jövőbeni terva feldolgozóegységek átala-kítása a megújuló energiák

hasznosítására, azaz konk-rétan az üzem által előállí-tott hőenergiát fordítanákvissza fűtésre, a többi meny-nyiséget pedig napelemek-kel állítanák elő, ezáltal öt-vöződne a hagyomány ajövő elvárásaival, lépést tart-va a technológiai rohamosfejlődésével”- tudtuk meg. 
Helyi 
termelők vásáraA Petry nagy figyelmetfordít a helyi termelők segí-tésére is, így büszkén kije-lenthető, hogy a látványmű-hely és múzeum számos gaz-dasági, kulturális és oktatóitevékenysége mellett, a ter-melők portékáinak árusítá-sához is hozzájárul. Mi sembizonyítja ezt jobban, mint-hogy már kilencedik alka-lommal került megszerve-zésre a helyi termelők vásáranovember 18-án, de ezen kí-vül üzleteikben is megtalál-hatók a helyiek termékei.A vásár bő felhozatallalszolgált a különböző hagyo-mányos és helyi termékek-kel, mint hentes áru, tej,sajtok, méz, házikenyér, lek-várok, szörpök, borok, pá-linka, zöldség, kézművestermékek, mint házi készí-tésű szappanok és krémek,kézműves ékszerek.

Mi kerüljön a fa alá?Akinek még nem volt le-hetősége részt venni a ren-dezvényen december 16-17-én két nap áll rendelke-zésére, hogy ellátogasson akarácsonyi vásárra, ezáltalis segítve a termelőket por-tékájuk árusításában, illetvea tudatos vásárlókat abban,hogy helyi termelőktől, gaz-dáktól, kézművesektől vá-sároljanak, egészségesebbétéve az ünnepeket.
Családi tradíció, 
iránytű a siker feléHogy mi a Petry sikeré-nek a kulcsa? Talán az, hogya megfelelő időben, a meg-felelően felkészített utódokvették át az irányítást, akika szakma iránt elkötelezet-tek, fogékonyak az újra, fi-gyelnek arra, hogy a fo-gyasztók a lehető legbiz-tonságosabb alapanyagok-kal elkészített terméket vá-sárolhassák meg. Továbbáaz egészséges és ínycsik-landozó falatok, amelyeknem hasonlíthatók össze anagyáruházak polcain ta-lálható termékekkel, bármiis legyen az, ezek az igazi„hungarikumok”.

Timár Tímea



Az elmúlt kétezer 
év és a három várSzakemberek véleményeszerint az elmúlt kétezerévben ez a harmadik várezen a helyen. Az első a ró-mai castrum, a második aGyula által épített „fehérvár”,amelynek építésénél a cast-rum alapjait és köveit hasz-nálták fel és az idők igé-nyeinek megfelelően alakít-gatták a középkor folyamán.A Dél-Erdély közlése sze-rint az utolsó nagyobb át-alakításokat ezen a váronBethlen Gábor végeztette,megépítve 1615 és 1627között a most is látható dél-keleti és délnyugati bástyá-kat.A várépítés szükségessé-gét a törökökkel folytatottállandó harc és az elfoglaltterületek könnyebb ellen-őrzése és megtartása tetteszükségessé.
Az óriási próbatételAz alapkövet 1714. no-vember negyedikén rakták

le katonai, civil és egyházihatalmasságok jelenlétében. A vár építésén mintegy20 ezer ember dolgozott.Óriási próbatétel volt azOmpoly folyóból kivezetettmalomárok medrének rend-szerezése, mivel az a váralatt folyt el, táplálva az ittlevő mocsaras helyet, ahovaa vár déli, nyugati és északirészén elterülő várost lekellett költöztetni. A vár-építéssel egyidőben a városnevét is megváltoztattákKárolyfehérvárra.
A várat Bem tábornok
vezetésével sem tudtak
bevenniA várat eredetileg na-gyobbra tervezték. Egy ré-szének át kellett volna nyúl-nia a városi temető fölöttidombra, mivel a vár innenvolt a legsebezhetőbb. Amunkálatokat 1738-ban fe-jezték be. A sors iróniája, hogy sohaostromló török csapat falaialatt nem járt. Egyetlen ko-molyabb támadást intéztek

a vár ellen 1849-ben, a ma-gyar szabadságharc idején,és az egyetlen vár volt Er-dély területén, amit a ma-gyar szabadságharcosokBem tábornok vezetésévelsem tudtak bevenni.Az első világháborút kö-vetően a vár elvesztette stra-tégiai fontosságát. 1920-1922 között a ro-mán hatóságok engedélyévellebontják a falakat a negye-dik kapu és a Szent Mihálybástya között. A sáncokatbetömik, a téglákat pedigfelhasználják az ortodox Ko-ronázási templom építésére. Az egész várrendszeróriá si károkat szenved, ja-vításokat nem végeznek raj-ta, egy része szemétdombbává lik. Az 1999-től beindult hely -re állítási program keretébena harmadik és az első kaputrenoválják.
Ausztria címere 
és az Atlasz-szobrokA ma látható várnak kétbejárata van. A déli oldalonaz Alsó-Károly kapun ke-resztül az út a Felső-Károlykapuhoz vezet, melyen III.Károly lovas szobra ésAusztria címere látható. Egyenes út vezet a várészaki részén lévő barokkstílusú, egy nagy nyílású ka-puhoz, melynek homlokza-tán Ausztria címere, és kétoldalán pedig egy-egy Atlaszszobor látható.
Törökök pusztítása: ha-
sonlíthatatlan tárgyakat
összeszedve zsákmányt
szereznekA törökök 1658 szeptem-berében vették először ost-rom alá Gyulafehérvárt,akik:,,…három-négy óráig tartó

harc után - írja Kjátib Cselebitörök történetíró - hágcsóvala felső várba is felmentek smiután a város kapuit ki-nyitották, a rablásra és pusz-tításra felkészülődött tatároka várba mentek s az alsó ésfelső város minden zegzu-gában felprédálták s hason-líthatatlan tárgyakat össze-szedve, zsákmányt szerez-tek…".A rendelkezésünkre bo-csátott dokumentációkbóltudni, hogy Evlija Cselebikét ízben is járt Gyulafe-hérváron. Először Kemény Jánoshadait üldözve. Így ír a vá-rosról:,,...vára a Maros folyó part-ján egy nagy síkságon fek-szik, négyszögalakú erősvár. Öt téglaépítésű bástyájavan… két kapuja  közülegyik keletre, a másik nyu-gatra néz… A vár keleti ol-dalán levő fal mellett , sík-ságra tekintve állt a kirá-lyoknak ritkaszép palotája,melynek összes falait és ka-puit különféle  színű fest-mények, valamennyi oszlo-pát pedig zöldkő, gránit ésmárvány díszítette. Vala-mennyi ablaka bronzkeretűs kristály- és muránói tü-körüveggel volt üvegezve;padozata indiai mozaikmunka gyanánt finom már-vánnyal kirakott kövekkelvolt fedve. Különböző alsóés felső helyiségeiben szö-kőkutak, víztartó medencékés csurgók vannak. A várminden részét elfoglaló ta-tár sereget lehetetlen voltmegfékezni s először atemplomok harangjait szed-ték le és más kincseket istalálván… megszámlálha-tatlan zsákmányt foglaltakel, azután pedig ezt a szépvárost felgyújtották s ez akívánatos, művelt város el-hamvadt s benne egyetlen

épület sem maradt meg…". 
A királyok számára 
készült „szemtelen” 
palotaEvlija Cselebi második al-kalommal 1666-ban érke-zett ide. Ekkor így ír:,,… Jelenleg Apafi Mihályvára s templomai, bazárja,fogadói és palotái egész aMaros folyó partjáig annyirakiépültek, hogy az le nemírható. Különösen a királyokszámára készült szemtelenpalota oly díszes, hogy hoz-zá hasonló csak a cseh ki-rályok palotája Csehország-ban…".A török ostromok sorána vár és a város súlyos ká-rokat szenvedett. A helyre-állításakor a vár környékénvolt házakat teljesen lerom-bolták, a kormányhivatalo-kat pedig Nagyenyedre köl-töztették át.Amint azt már részbenemlítettük, 1715. novembernegyedikén az uralkodó, III.Károly király névnapján grófSteinville katonai főparancs-nok, nagy pompával tétettele az új, Vauban-rendszerű,csillag alakú erődítményalapkövét. Ez 1738-ban ké-szült el. 
A székesegyházat a 
történelem folyamán
többen is kiraboljákA fent említett kapu jobboldalán emelkedik Erdélyleghatalmasabb román koriépítészeti emléke, a püspökiszékesegyház, amely alattegy kisebb méretű, a XI.századi bazilika maradvá-nyait tárték fel. Kiss Gábor, Erdélyi várak,várkastélyok című munká-jából is kiderül, hogy a malátható székesegyház a XII-XIII. században épült. A ta-
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(befejező rész)

Az erdélyi püspökséget I. Szent István király alapí-
totta 1009 táján és központja a gyulafehérvári várban
volt. A csak ásatásokból ismert, hogy a XI. századi úgy-
nevezett I. székesegyház háromhajós, egyetlen félkö-
ríves apszisú bazilika volt, alapfalainak vonalát ma
csak a mellékhajók padozatán jelzi eltérő színezésű
vonal. Írott anyagokból ismeretes, hogy ezt az épüle-
tet a XII-XIII. század fordulója után váltotta fel a mai,
ugyancsak bazilikális elrendezésű, de jóval nagyobb
székesegyház háromhajós, kereszthajós, két torony-
nyal díszített együttese, melynek eredetileg rövidebb
szentélyét két mellékapszis fogta közre. A két közép-
kori torony közé fogott, boltozatos nyugati előcsarnok
barokk oromzatát a magyar szentek alakjai díszítik. 

Egy erdélyi város értékei
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tárjáráskor leégett, bolto-zata és szentélye összeom-lott, 1277-ben pedig a szá-szok gyújtották fel. A helyreállított székes-egyház a fejedelemség ko-rában sokat szenvedett, éstudni kell azt is, hogy méga törökök is kirabolták.
A magyar szentek alakjaiA székesegyház 1565-tőla protestánsoké lett, és rö-vid megszakítással – 1594-1603 között – 1715-ig a re-formátus vallásúakat szol-gálta. 1716-tól ismét az erdélyirómai katolikus püspökök,jelenleg pedig a gyulafehér-vári érsek székesegyháza.A két középkori toronyközé fogott, boltozatos nyu-gati előcsarnok barokkoromzatát a magyar szentekalakjai díszítik (1728). Alatta nyílik a kora góti-kus szerkezetű és díszítésűnyugati kapu (1270 után). 
A székesegyház 
főszentélye több 
szakaszban épültA Gyulafehérvári RómaiKatolikus érsekség honlap-ján olvasható, hogy a XIII.század elején a ma meglévőszentélynégyzetet egy fél-köríves apszis zárta, amelyeta század végén leromboltak,kora gótikus stílusban ki-

toldottak, és egy lóhereívesoltárkredenccel díszítettek. Oldalfalaiban két késő ro-mánkori Szent Mihály-dom-bormű található. Főoltárának felépítmé-nyét Batthyány Ignác püs-pök megrendelésére Hoff-mayer Simon készítette(1783–1784). A falak mentén állnak aKlobusiczky Ferenc püspökmegrendelésére készítettbarokk kanonoki stallumok(1744). Jobbra, délre nyílik a ba-rokk stílusú „új” sekrestye(1728 körül) díszes barokkportáléja. A kereszthajó északi szá-rát bővítő mellékapszis ló-hereíves vakárkádjai között1510 után keletkezett re-neszánsz falképek töredékeifedezhetők fel. Az északimellékhajó pilléreinek lá-bazatait és fejezeteit díszítőfantázia-alakok szinte kivo-natát képezik a II. székes-egyházat építő késő román-kori műhely faragványai-nak.
Nagyjaink szarkofágjait
kirabolják, csontjaikat
pedig szétszórják…A templom főbejáratánakjobb oldalán láthatók Hu-nyadi János kormányzó, Hu-nyadi László, Izabella ki-rályné és János Zsigmondfejedelem szarkofágjai. 

Itt volt eltemetve Marti-nuzzi György, Bethlen Gáborés I. Rákóczi György, kikneksírjait korábban kirabolták,és csontjaikat kiszórták be-lőlük. A székesegyház mögött,a nyugati várfalhoz közel afejedelmek háza, mely ere-detileg a püspökök palotájavolt, és itt lakott Izabellakirályné is. Befejezésül még azt istudni kell, hogy a nyugativárfalnál található a XVII.században épült Apor-ház,mellette pedig Bethlen Mik-lós kancellár lakóháza, és aBatthyáneum, a római ka-tolikus püspöki könyvtáremeletes épülete. A várat övező falak és abástyák nagy része, továbbáaz egykori vizesárok nyomairészben még láthatók.
Az oldalt összeállította:

Nagy-Bodó Tibor 
ésprof. dr. Sümegi Pál

tanszékvezető 
egyetemi tanár 

* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációért kö-
szönet Keresztes Géza mű-
építész-műemlékvédelmi
szakmérnöknek; továbbá a
régi és a mai képekért: Dem-
ján László műemlékvédő épí-
tésznek.

A választások valódi „tétje” 
A rendszerváltás óta eltelt mintegy 27 év alatt ren-geteg tapasztalattal gazdagodtunk politikai téren.Mármint mi, szavazópolgárok, akik négyévenkéntmindig „elfelejtjük” a rajtunk esett sérelmeket, a ke-serűséget, hogy ismét átvertek, ismét magunkra hagy-tak. Hogy még mindig ott vagyunk, ahol sok évvelezelőtt, vagy még ott sem. Aztán félresöpörjük a té-nyeket, és derűlátást színlelve, optimista énünkrehallgatva ismét megmagyarázzuk magunknak, hogymost minden más lesz, és a mostani döntés elhozza ahőn áhított változásokat. Nem tudom, miért érzemúgy, mintha egy tét nélküli futballmérkőzést néznénkkényszeredetten, amelynek még a végeredményét issejtjük. Ha pedig kiderül, hogy bundáztak, kutyáulérezzük magunkat, pedig már régen tudjuk, kik azok,akik játszanak, és azt is, hogy milyen stílusban. Már többször tapasztaltuk, hogy ilyenkor, kam-pányidőszakban egyszerre megnő az emberekkelszemben tanúsított empátia, ami ugye, hangzatos ígé-reteket eredményez, és ilyenkor indul el az a bizonyosszámháború, amivel könnyen meg lehet mozgatni azemberek fantáziáját. Nem mellékes, hogyan néz kimajd a minimálbér, és a nyugdíjemelés százalékosaránya is érdekli a szavazókat. A pártok ilyenkor va-lósággal túllicitálják egymást, kérdés az, hogy ki lesz,aki valóban betartja majd ígéretét, és ez milyen for-rásból és milyen áron sikerül majd neki. A fiatalok el-vándorlása szintén hangsúlyos téma, mint ahogy az is,hogy az iskolapadokból kilépő diákok elég nagy szá-zaléka funkcionális analfabéta, és erről valójában nemők tehetnek. Hogyan érik majd el a politikusok, hogyaz ifjúság itthon boldoguljon és kapjon megfelelő kép-zést, és ne a munkanélküliek vagy (jobb esetben) a se-gédmunkások táborát növelje. Hogyan érik majd el,hogy a hozzávetőleg három millió külföldön tartóz-kodó állampolgár legalább egy része egyszer úgydöntsön, hogy visszatér az országba, és itt dolgozzontovább? Mikor jutunk el oda, hogy a kis- és középvál-lalkozók vállát nyomó terheket csökkentik, és ezáltala dolgozók is könnyebben béremeléshez juthatnak?Mert igaz ugyan, hogy statisztikailag a romániai átlag-bér jelentősen növekedett az utolsó tíz-tizenkét évben(bruttó 495 eurót emlegetnek), a polgárok túlnyomótöbbsége bizony örülhet a 300-350 eurónak is. Ami azország falun élő polgárait illeti, helyzetük szinte kilá-tástalan. Életszínvonaluk lényegesen alacsonyabb,megélhetésük nehezebb, mint a városiaké, esélyeikpedig nem sokat javultak az utóbbi években.Az utóbbi hónapokban sokat vitáztak arról, hogyRománia számára mi lenne az előnyösebb: a technok-ratákból vagy a hivatásos politikusokból álló kor-mány? A technokraták esküsznek arra, hogy astatisztikában megjelenő éves 4%-os GDP-növekedésa szakértő kormány érdeme (bizonyára van benne va-lami!), ellenfeleik azonban szemfényvesztésként éskampányfogásként értékelik ezt, és minél hamarabbnyugdíjba szeretnék küldeni a kormányt, hogy aztánők bebizonyíthassanak.  Hogy kinek van igaza, nehe-zen értelmezhető, egy dolog viszont biztos: ennek avitának elsősorban az emberekről, a választópolgá-rokról kellene szólnia. Vagyis rólunk, azokról, akikrőlrendszerint megfeledkeznek. Hátha most az egyszernem így tesznek! – mondanám, de már itt sem vagyok. Azért mi csak reménykedjünk!

Demeter Attila 



Dicstelen lista élére került
Románia, már megint: az
EU Observer friss kimu-
tatása szerint Romániá-
nak van az összes európai
uniós ország közül a leg-
több külföldön raboskodó
állampolgára! Összesen11511 román(iai) csücsüljelenleg más tagországokbörtöneiben, ezzel Romániaalig marad el a listavezetőMarokkótól (11700), deutóbbi nem EU-tagállam,legalábbis momentán mégnem. A szégyenlista követ-kező helyeit, kis hazánktóljócskán lemaradva Albánia(5722), Törökország (4798)és Lengyelország (4449)foglalja el. De mivel se Al-bánia, se Törökország nemEU-tagállam, csak szeret-nének azzá válni, még szo-morúbb az ábra: nemcsak

hogy mi bűnözünk a leg-többet az EU-ban, de méga három helyezéssel len-nebb található lengyelek iscsupán kvázi harmadannyit,s ráadásul Lengyelországlakossága duplája Románialakosságának. Vagyis, a la-kossági számarányt is fi-gyelembe véve, hatszor any-nyi romániai brigantit vág-tak hűvösre az Európai Uni-óban, mint ahány (nyakoncsípett) rosszaságot az ezüs-térmes Lengyelország ex-portált. További érdekesség,hogy egyedül Romániábóltöbben dekkolnak momen-tán EU-s börtönökben, mintahányan a 3-10. helyezettEU-s országokból, azaz Lit-vániából (1944), Bulgáriá-ból (1920), Olaszországból(1573), Portugáliából(1490), Hollandiából
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(1342), Szlovákiából (1121),Franciaországból (941) ésÍrországból (816) összesen.(Magyarország a tizenegye-dik a tornasorban, 811 kül-földön kényszerüdülő rossz-csonttal.) Lakosság szerintszámszerűsítve még szebb:a 20 millió román állam-polgár közül többen vannakEU-s börtönökbe zárva,mint a felsorolt országok173 millió állampolgára kö-zül együttvéve. Románia „mellett szól” to-vábbá, hogy a külföldön el-ítélt állampolgárai többnyirekisebb bűntetteket követtekel – áruházi lopás, betörés,markecolás (zsebtolvajlás).A kimutatás szerint a románelkövetők jellemzően szegé-nyek, otthon és külföldön isdiszkrimináltak (ez valójábanpolkorrekt körülményeske-dés, nem merték leírni, hogycigányok). Az is kimutatható,hogy visszaeső bűnözőkrőlvan szó, akik szabadulásukután újabb lájtos bűncselek-ményeket cselekednek el, éstérnek vissza a böribe. Pél-dául, a Németországban bör-tönbüntetésre ítélt románállampolgárok 60 százalékátlopás miatt zárták be. Amiigen szokatlan, ugyanis a daj-csoknál a fegyencek többsé-gét erőszakos bűncselekmé-nyek (gyilkosság vagy gyil-kossági kísérlet, súlyos testi

sértés, fegyveres rablás, nemierőszak satöbbi) miatt csuk-ják rács mögé. A nem túlokos, kisstílű, piti bűnözőimellett egy másik kategóri-ában is jeleskednek a Nyu-gat-Európában tevékenyke-dő, bűnbandákba szervező-dött hazánkfiai, akik inter-netes csalással, embercsem-pészettel és banki automatákkifosztásával hívták fel ma-gukra az illetékes bűnüldözőszervek nem kívánt figyel-mét.Hivatalos adatok szerintkábé három millió román ál-lampolgár él valamelyik má-sik uniós tagállamban, ezzela lengyelek után a másodiklegnagyobb „expat” közös-séget alkotják. A legtöbbenOlaszországban boldogulnakvagy boldogtalankodnak,ahol mintegy másfél milliórasaccolják a romániai „ven-dégmunkások” számát, deott található a legtöbb románlecsukott csóka is, akik tízéven keresztül, 2006 és 2015között vezették az olaszor-szági börtönökbe zárt kül-földiek listáját; az idei év azelső, amikor a román elítéltekszáma némileg csökkent.„Miért is?” – teszi fel a kér-dést bizonyos Patrizio Gon-nella, az Antigone Egyesületelnöke (az Antigone egy olaszemberjogi szervezet, amelyimmár húsz éve monitori-

zálja az itáliai börtönviszo-nyokat), majd imígyen foly-tatja az önkérdezgetést: „Job-ban beépültek volna az olasztársadalomba? Nem hiszem.Kevesebb bűncselekménytkövetnének el? Nem hiszem.Egyszerűen arról van szó,hogy az olasz rendőrség ésügyészség most minden erő-forrását a terrorizmus elleniharcba fekteti, és jelenleg aMagreb-övezetből szárma-zókat kriminalizálja (a Mag-reb-övezet Észak-Afrikaegyik nagy régiója, a Nílustólnyugatra és a Szaharátólészakra, geopolitikai érte-lemben Marokkót, Nyugat-Szaharát, Algériát, Tunéziátés Líbiát szokták oda sorolni– szerk. megj.). 2015 júniusaés 2016 júliusa között a ma-rokkóiak vették át a „veze-tést”, a románok 10 év után„csak” a második legnagyobbnépcsoportot képezik azolaszországi börtönökben.Az Iszlám Államtól való fé-lelem csökkentette a romá-nokkal szembeni előítélete-ket”. Mit is lehetne hozzátennia Signor Gonnella által el-mondottakhoz? Talán csakannyit, hogy ha, neadjisten,Székelyföldön is megvetné alábát az Iszlám Állam, akkortalán kevesebb székelyt kri-minal-izélne a Román Állam…
Molnár Tibor

Országszerte, sőt: Európa-
szerte, sőt: világszerte óri-
ási felháborodást váltott
ki, amikor kiderült a mi-
nap, hogy az olasz Ferrero
cég által gyártott Kinder
tojásokban található apró
összerakható játékokat
romániai, pontosabban
szat mári és nagykárolyi
szegény családok gyömö-
szölik be ama kis sárga
kapszulákba, gyakorlatilagéhbérért (15-20 lej/1000tojássárgája), amely tevé-kenységbe a gyerekeiket isbevonják, napi 10-12 órátdolgoztatván őket. Ezért mi,a Központ munkatársai el-határoztuk, hogy bojkottálnifogjuk a Kinder tojást (ma-gyarán soha többet nem vá-sárolunk belőle, egyetlene-gyet se), és olvasóinkat iserre biztatjuk. Továbbá, aKinder tojás mellett néhánymás termékre is bojkottothirdetünk, ezért sose ve-szünk többet:- Chio Chipset, mert ahozzá való krumplit dohospincékben sínylődő, boká-

juktól a falhoz láncolt kislá-nyok pucolják, akiket kenyé-ren és vízen tartanak megkrumplin- Milka csokit, mert a lilaMilka-teheneket pajtábanélő szerb napközisek hajtjákki reggelente az alpesi lege-lőkre, este meg vissza, té-len-nyáron, hóban-fagyban- Kinder pingui szeletet,mert a gyártásához felhasz-nált tejet pingvinekből fejikki, ezért rengeteg pingvinfi-óka elpusztul, mivel nekikmár nem jut tej- Twix csokit, mert a balTwixet balkezes, a jobb Twi-

xet jobbkezes autista óvo-dások csomagolják, szadistaexkommandós óvóbácsiksűrű szitkozódásai és kor-bácsütései közepette- Nutella mogyoróvajat(szintén Ferrero-termék!),mert ha sokat eszik belőle agyerek, olyan lesz, mint aképen látható csöppség(Bizonyára mindenkitudja: a Kinder tojásos hírnem igaz – ahogy a többimarhaság se –, az egészet aThe Sun című brit bulvárlaptalálta ki, hogy lejárassák Ro-mániát. 11512-edjére.) 
mt

Bojkott!
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Szerdán 11-órakor nyi-
totta meg kapuit a Művé-
szetek és Mesterségek Vá-
sára a középkori várban.
Dél előtt félórával már
több méteres sor kígyó-
zott az eseménynek he-
lyet adó épület előtt. Le-
ginkább általános és
középiskolás diákok vol-
tak kíváncsiak az egyete-
mek, líceumok és cégek
kínálatára, de jelen voltak
a város elöljárói is, közé-
leti szereplői, valamint
pedagógusok egyaránt.Az eseményen bemutat-kozott Vásárhely 12 tanin-tézménye, úgy elméleti- ésszakiskolai képzést nyújtóközépiskolák, mint az egye-temek, emellett cégek ésrészt vettek a vásáron. Ígya főtéri B&B Gyógyszertárstanddal volt jelen, aholszépségápolási és egész-ségmegőrzési termékeketmutattak be, amiket ki ispróbálhattak az érdeklő-dők. „Nagyon sok diák meg-állt a standunknál, meg -nézték a termékeinket,ame lye ket haza is vihettek.Talán ezzel a vásárral meg-tetszik nekik a gyógyszerészszakma, és az egyetem el-végzése után a patikábankamatoztathatják majd te-hetségüket” – mondta el la-punknak Bölöni Éva agyógyszertár képviseleté-ben.Az épület első emeletén

robotika-inventika-mechat-ronika műhelymunka zaj-lott, ahol robotoktól, virtu-ális valóságot szimulálószerkezetektől drónokigszámos érdekfeszítő szerke-zetet tekinthettek meg a lá-togatók. Itt a műszaki kép-zést nyújtó középiskolák ésfelsőoktatási intézményekmellett a MarosvásárhelyiKulturális Tudo mány egye -tem is bemutatta tanfolyam-kínálatát. A már harmadik al kalom -mal megrendezett vásárcélja, hogy a diákok tágítsáklehetőségeiket, akár szakis-kolai képzést is válasszanak,hiszen a munkaerőpiaci ke-reslet megnőtt a szakkép-zett dolgozókra. A rendez-vényt Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala, aMarosvásárhelyi Kulturális Tudományegyetem, a MarosMegyei Tanfelügyelőség és a Mihai Eminescu Pedagó-giai Líceum szervezte. P.P.

Óriási érdeklődés a Művészetek és Mesterségek Vására iránt

Szemétségek
Egy tanárom azt mondta egyszer, hogy az emberiség döntő része nem idióta, de rohamtempóban közelít afelé...

Mámorító időszakot él-
hetnek meg a napokban
az Európai Hulladékcsök-
kentési Hét résztvevői: a
Földet megmenteni kí-
vánó aktivisták mumusa
az idén a termékek cso-
magolása, amely aztán
hazaszállítva felesleges
szemétként jelentkezik a
háztartásokban. Boríté-kolható, hogy a jeles esemé-nyen a látogatóknak újra-hasznosított papírbólkészült brosúrákat oszto-gatnak, amelyeket ugyansenki nem olvas el, de leg-alább zöld és cuki, mert új-rahasznosított. A rendez-vény szervezői nem isvállalták túl magukat, céljukegyelőre körülbelül annyi,hogy felhívják a figyelmet acsomagolási hulladékok je-lentette gondra. Az egy hé-tig tartó lufihámozásnak bi-

zonyára meg is lesz az ered-ménye, néhányan majd ki-tüntetik egymást, a tizedikszéksor környékén jó kisuniós pályázatok jóárasítá-sának ötletei is megszület-nek, és a nagy célt is teljesí-tik: túl lesznek az egésztanácskozáson.A Föld közben valóbanegyre növekvő szemétten-gerben fuldoklik. Számoshasonló bágyadt konferen-ciáról olvashat az érdek-lődő, de még egyiken semtették fel a kérdést példáula nagy gyorsétteremlán-coknak, hogy kívánják-e ajövőben az emberi fogyasz-tásra egyébként alkalmat-lan hamburgerüket hat he-lyett mondjuk mindösszekét réteg stanicliba csoma-golni, ha már az egész tízpercen belül amúgy is a há-rom méterre lévő kukában

végzi. Fel kíván-e lépnibárki az emberiség egyiklegtitokzatosabb háttérha-talma, a műanyagzacskó-lobbi tevékenysége ellen,amelynek tulajdoníthatóana bolygónak már nincsolyan eldugott szeglete,ahol ne hordaná a szél aszemetüket. Felvállalja-evalaki azt a szélmalomhar-cot, hogy felvilágosítja azemberek tömegeit: az áru-házban megvásárolt két kif-lit és az egy darab, akciós,újrahasznosított műanya-gokból készült pogácsát nerakják hat zacskóba, és nevigyenek haza belőle mégtízet, hiába lesz jó otthonkrumplit pucolni. Apropó,krumpli: Kaliforniában ka-landozó ismerősöm a Face-bookon tette közzé, hogy azottani áruházláncbanegyenként vákuumfóliáz-

zák a gumókat, így a tuda-tos vásárlók fellélegezhet-nek, hogy hiába tapogattaössze előttük bárki, ők el-sőként csomagolhatják ki.Egy okkal több azok szá-mára, akik szerint fajunkmegérett a pusztulásra.Egy tanárom azt mondta,hogy az emberiség döntőrésze nem idióta, de ro-hamtempóban közelít afelé.Megkockáztatom, hogy azEurópai Hulladékcsökken-tési Hétnek néhány elké-pesztően eredeti ötleten túl– gyűjtsük össze a staniclitmeg a pillepalackokat, az-tán majd jók lesznek vala-mire – semmilyen érdemihozadéka nem lesz. Amessze az értéke fölöttszemlélt európai ember –már amelyiket közülük ér-dekli ez egyáltalán – száj-tátva nézi, hogy Afrika és

Dél-Amerika közepén van-nak olyan országok, ame-lyek egyszerűen betiltottáka műanyag zacskót, s hasz-nálatáért súlyos büntetése-ket szabnak ki a hatóságaik.Ők talán már rájöttek, hogya szemetet nem elsősorbangyűjtögetni kell, mert akkorcsak gondjainkat halmoz-zuk. Elő sem szabad állí-tani, ugyanis az újrahasz-nosító iparág zseniálishúzása már már működik:amiből tegnap ettünk, it-tunk, azt holnap cipőként,telefonként meg akciós po-gácsaként vetetik meg ve-lünk, és a termékek csere-szabatosak, szabadonbehelyettesíthetők egymás-sal. Mindezt persze nagyonszépen becsomagolva, hogya konferenciáknak is lehes-sen témája.
Csibra Tibor
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A kiváló sportorvos1926. november 19-én szü-letett Tordán. Az egyetemelvégzése után Marosvásár-helyen ragadt, és az Egye-temi Poliklinikán kezdettdolgozni, amely posztot azegykoron ismert valami-kori teniszező, Ovics Tamásszerezte meg neki. Aztán1952-től kezdődően többhelybeli labdarúgó együt-tes (CFR, RATA, Dermagant,Mureșul) orvosa lett, majd1967-től, amikor az ASAMureșul feljutott az élvo-nalba, minden idők legked-veltebb marosvásárhelyifutballcsapata orvosakénttevékenykedett 33 éven ke-resztül, azaz 2000-ig, így 48évig volt a marosvásárhelyilabdarúgóklubok nagy tisz-teletnek örvendő dokija.Halmágyi doktor, akinek ahobbija az olvasás és a bé-lyeggyűjtés, fiatal korábanasztaliteniszezett (a maros-vásárhelyi Kultúrpalotábanis fellépett a néhai világbaj-nok egykori jugoszláv ver-senyző, Harangozó Vilmosellen), teniszezett (45 éveskoráig tagja volt Marosvá-sárhely A-osztályos gárdá-jának), vízipólózott és ko-sárlabdázott, emellettmagasugró is volt. Ha ne-hezen is, de sokadszoripróbálkozásra sikerült rá-vennem egy rövid inter-júra.

– Sok boldogságot, dok-
tor úr! Hogy érzi magát 90
évesen?– Köszönöm szépen, jólvagyok. Kijárok a városba,találkozok barátaimmal,nézem a televíziót, olvasok.Követem a minőségi mecs-cseket, de kevésbé követema román meg a magyar baj-noki találkozókat, így in-kább a teniszmérkőzéseketfigyelem. 

– Hogy töltötte a 90.
szüle tés napját?– Egyik nap baráti, a má-sik nap családi társaságban. 

– Ön 33 évig tevékenyke-
dett folyamatosan egy ma-
rosvásárhelyi sportklubnál,
az ASA Mureșulból lett AS
Armatánál. Mit jelentett ön-
nek az ASA?– Én egész életembensportoltam, emellett a lab-darúgók között éltem, eb-ből kifolyólag szerettem asportágat. Az AS Armatanálsok örömöm, sok bánatomvolt, mindenből jutott ne-kem egy „finomvegyes”.Örülök annak, amit tettem,nem akartam mással fog-lalkozni, vagyis a sport vi-lágában nagyon jól éreztemmagam.

– Nekem ön nem egyszer
megjegyezte, hogy soha
nem volt előtérben, hiszen a

játékosok voltak azok, akik
teljesítményét szemmel kö-
vette a sajtó, emellett a
szurkolók a játékosok ered-
ményeire voltak büszkék.
Ezt mindenki elismeri, de az
ön meg a Gaál György gyúró
orvosi beavatkozásai alka-
lomadtán aranyat értek, fő-
leg amikor időre kellett fel-
épüljön egy-egy játékos. – Annak idején nem voltannyi sérült játékos, mintjelenleg, nem voltak ilyenkönnyű sérülések, mintnapjainkban. Jelenleg hamegrúgnak egy-egy játé-

kost, esnek össze, két hétignem játszanak, viszont haj-danán a sportolók szeret-tek játszani, ha tehették,még sérülten is pályára lép-tek. Ha jött egy kis pénz, azis jól fogott, de szerettemindenki a sportot. 
– Gondolom, ön is meg

Gaál is nagyon hozzáértően
gyakorolták a szakmájukat,
ennek köszönhetően volt ke-
vesebb a sérülés, mint nap-
jainkban. Erről mi a vélemé-
nye?– Köszönöm szépen a di-

cséretet, de az az igazság,hogy tudtam, mit kell csi-nálnom akkoriban! Amúgynem volt különösebb bajomsenkivel, sportdoktori kar-rierem 33 éve során nemvolt nagyobb problémámegyik sportolóval sem. 
– Azon időszak alatt szá-

mos híres helyi szintű, aztán
országos, akár világszinten
is elismert labdarúgót ápolt,
gyógyított. Kik voltak az
ASA legsérülékenyebb fut-
ballistái a több mint három
évtized alatt?– Nézze, nem akarokilyesmiről nyilatkozni,ugyan is ez már a labdarú-gókat érinti, és nem szeret-nék senkit sem megsér-teni... Én jelenleg 90 évesmúltam, még élek, nem sze-retem a nyilvánosságot,ezért nem igazán adtam in-terjút életemben. Én a 90.születésnapomat részbenbaráti társaságban töltöt-tem, nem rosszindulatbólutasítottam vissza az újság -írókat. Tudja, életemnekvolt szép, meg rossz részeegyaránt, hiszen annak ide-jén apámmal Szibériát ismegjártam, de én nem sze-retnék többet elmondanimagamról. Köszönöm amegértést.

Czimbalmos 
Ferenc Attila 

Az elmúlt szombaton töltötte 90. életévét az AS Ar-
mata egykori orvosa, a marosvásárhelyi sportélet
egyik legismertebb alakja. Halmágyi, aki vezetőket,
edzőket, játékosgenerációkat élt túl az AS Armatánál,
emellett részt vett az aranycsapat felépítési idősza-
kában, jelen volt az ezüst- és bronzérmet nyert fiúk
mellett, belekóstolt a nemzetközi mérkőzések lég-
körébe, de egy-egy élvonalból való kiesésnek is a
szenvedő alanya volt. 

Halmágyi doktor 90 éves! 

Az ASA 49 éves fennállásakor a képen a felső sorban balról a kilencedik 
dr. Halmágyi Imre Szalkay József és Kiss Madocsa között.
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Lábtenisz világbajnokságon remekeltek a vásárhelyiek

November 13–19-e között
Ciprusban sorra került láb-
tenisz világbajnokságon a
román küldöttség tagjai a
lehetséges 13 éremből 13-
at nyertek meg, ami kiváló
teljesítmény. A Frederico Tavares Tche-bass, Ionuț Dima, Dorina Pă-una, Druncea Dima és a ma-rosvásárhelyi Varó Gyula általedzett román válogatott férfi

és női tagjai – AnamariaGherghel, Florina Chiar, Ana-Maria Rizescu, Letiția Bivo-laru, Mariana Lică, Paula Pa-raschiv, Darius Pufu, DavidLică, Daniel Popovici, RăzvanMolea, Varó Norbert, RăzvanVornicu, Florin Purice, LucianPurice, Marius Stoenică, Răz-van Pauna, Lorin Petrescu,Sebastian Jecu , Ovidiu IonuțPintea, Nicușor Ilinca, Adrian

Cârstea  – összesen 9 arany-érmet nyertek.Anamaria Gherghel a tornalegeredményesebb játékosacímét nyerte meg, MariusStoenică pedig a rendezvénylegjobb játékosa lett, emellettRománia lábtenisz váloga-tottja elnyerte a rendezvénylegjobb csapata címet. Aranyéremmel büszkél-kedhet mindenekelőtt a ma-

rosvásárhelyi Varó Norbert,aki mind az U 21-es korcso-port dupla hármas kategó-riájában (Mariana Lică, PaulaParaschiv, Marius Stoenicăés RăzvanVornicu csapattag-jaként) Moldova ellen, mindaz U21-es vegyespárosbandiadalmaskodott Magyaror-szág hasonló együttese ellenMariana Lică, Paula Paraschiv,Marius Stoenică oldalán. 

„Minden célkitűzést túl-teljesítettünk ezzel a 9 meg-szerzett aranyéremmel. Büsz-keség számunkra, hogy eb-ben a korcsoportban a világlegjobbjai lettünk. Én már asoron következő világbaj-nokságra gondolok, amirelassan fel kell készüljünk”–mondta el Frederico TavaresTchabass vezetőedző a Köz-pontnak. C.F.A.
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Kiállítás és könyv a diktatúra Tudor lakónegyedének egy szeletéből

Összeesküvés-elméletek: Valóság vagy csak képzelet?

A kiállítás, akárcsak az al-bum, olyan korhű fényké-pekből, levélrészletekből,rajzokból, szövegekből,versszakaszokból és rock-zenéből álló puzzle, amelymegpróbálja minél hitele-sebben feltárni egy románés magyar kamaszokbólálló társaság lelkületét éshangulatát. Ez a csoport egymás, új világot kísérelt meglétrehozni; más hangokból,színekből és eszményekbőlolyan baráti kapcsolatotépített fel, amely nem etni-kai kritériumokon alapult,hanem zeneieken, azaz rockresistance-szel, az ellenkul-túrával szembeszegültek afrissen épített betonváros-sal.A 80-as évek képezték akommunizmus legnehe-zebb időszakát. Nyomasztóvolt a diktatúra által előírt

fejadagok – úgynevezettporciózás – beosztása, a hi-deg, az éhség, a sötétség, azinformációhiány, a propa-ganda, a társadalom felettiteljes kontroll, a Securitate-dossziék gyarapodása, a szi-gorú cenzúra, ami mindenkifejezési módot érintett,mint a művészet, film, zene,illetve tévéműsorok. Mind-ezek miatt Románia egykoncentrációs táborhoz ha-sonlított. Még így is a ma-rosvásárhelyi lakónegye-dekben megjelennek olyanfiatalokból álló csoportok,amelyek elutasítják és ta-gadják ezt az elnyomó ésabszurd rendszert, a hiva-talos divattal radikálisanszemben álló zenével és csi-náld magad-szerű hozzáál-lásukkal, valamint olyanapró, gyerekes bravúrkodá-sokkal, amelyek egyben be-

tyárszerűek és törékenyek,ugyanakkor poétikusak éspolitikaiak.Az album szövege ’80-asévekbeli leveleken és ere-deti fényképeken alapul. Afotók tulajdonosai a Reflexegyüttes tagjai és azok, akikannak idején a Hells An-gels-tagok voltak a TudorVladimirescu/ Bronx lakó-negyedben.„Külön köszönöm KománGyula Csaba úr (Pici) a be-leegyezését a Reflex együt-tes fényképtárának felhasz-nálásához. Köszönetemmindenkinek, aki mesélt aBronxról, akikkel együtt ku-tattunk a fényképdobozok-ban: Birtalan Kölök Zsolt,Alexandru Filip, DávidLászló, Călin Buţiu, OvidiuVidrăsan, Călin Leon, GaryFlower, József Albert, MirceaNedeşan és mindenkinek, aki közvetlenül vagy közve-tetten része a Bronxnak” –írta Diana közleményében. A tárlat a Nemzeti SzínházParking termében látogat-ható december 4-éig. P. P.

November 25-én, este 9 órakor nyílik meg a Bronx elnevezést viselő kiállítás,
amelyben Diana Gherendi vásárhelyi rádiós újságíró kutatásai, irattári munkája
és a marosvásárhelyi Tudor lakónegyed 80-as évekbeli Hells Angels és Bronx
Warriors volt kamaszaival tartott beszélgetései nyomán albumot állított össze.
A kiadvány a Legszebb Könyvek nevű projekt döntőse.

Néhány évvel ezelőtt aBBC egykori riportere kita-lálta, hogy a világot Marsróljövő gyíkemberek irányítják,a legnagyobb vezetők Bush,Obama, Merkel és a pápamind emberruhába öltözöttgyíkemberek. A Facebookonhétszázezren követik, sőt,egy 2013-as kutatás szerintaz amerikaiak négy száza-léka hisz a gyíkemberek lé-tezésében. Egy másik külö-nös teória a Holdra szállástkérdőjelezi meg, hogy megse történt, csak megrendez-ték. Míg a feketék egyes cso-portjai szerint a HIV-vírusta fehérek terjesztették ki, ésterjesztették el az afrikaiakközött, hogy megtizedeljékőket. De van olyan elméletis, amely szerint a védőol-tásokkal belénk ültetnek egymikrocsipet, amelyen ke-resztül a politikusok távirá-

nyítóval irányítanak minket,és szavazógépek leszünk.
Van rá magyarázat?Az összeesküvés-elméle-teket úgy szoktuk megfogal-mazni: teóriák arról, hogybizonyos szervezetek vagyszereplők a közösség szá-mára káros és rosszindulatúcélok érdekében titokbanegyüttműködnek, amik akárigazak is lehetnek. Az össze-esküvés-elméletek hívői vi-szont általában azt feltéte-lezik, hogy a többnyire rejtvemaradó „háttérhatalom” asaját befolyásának korlátlankiterjesztésén munkálkodik,és mindenki a háttérhatalomzsoldjában dolgozik. Az új-ságíró szerintük nem azértír valamiről, mert fontosnakvagy érdekesnek tartja, ha-nem mert biztosan valame-

lyik üzletember vagy politi-kus zsebében van, akárcsaka tudós és a szakértő. Az vi-szont, hogy a gyógyszercé-gek a profitjuk növeléséhezfelhasználják a nyilvánossá-got is, még nem összeeskü-vés-elmélet, mert a nagy-vállalatoknak nyilvánvalóanaz a céljuk, hogy profitottermeljenek. De az már igen,hogy a betegségeket ők fej-lesztik ki és terjesztik, hogyutána eladhassák a gyógy-szerüket, kicsit olyan ezmintha a baleseteket a men-tősök idéznék elő, hogy le-gyen munkájuk.
Ami mögötte van…Az összeesküvés-elméle-tek mögött van egy téves el-képzelés: mindig az idéz elővalamit, akinek érdeke szár-mazik belőle. Ráadásul minéltöbb pénzről van szó, annálvadabb elméletek születnek.Ezekben a teóriákban bennevan az elitről alkotott negatívkép is: a vállalatvezetők ka-rikatúraszerűen gonosz em-berek, akiknek semmi semdrága ahhoz, hogy elérjékcéljaikat. A hívői a vezetőketellenőrző intézményekbensem bíznak, pedig elvilegnagy aljasságot nem lehet

sokáig csinálni, mert hamarleleplezik és lesújt az igaz-ságszolgáltatás. Nyilván sokösszeesküvésről nem tu-dunk, de ott van például ahírhedt Watergate-botrány.Nixon politikai professzio-nalizmusát kevesen szoktákmegkérdőjelezni, mégis be-lebukott a Watergate lehall-gatási ügybe, míg az újságíró,aki leleplezte, máig ebből él.
Miért jó hinni bennük?Elsősorban magyarázatotadnak a világ működésére.A technológiai fejlődés any-nyira előreszaladt, hogy azemberi megértés nem tudvele lépést tartani. És az„érthetetlen” jelenségeket arégi sémáinkkal, sztereotí-piánkkal próbáljuk megér-teni. Viszont ez nem egyénikérdés, tehát nem azért hiszvalaki az összes új elmélet-ben, mert paranoid vagyszkizofrén. Az összeeskü-vés-elméletekre szélesebbembertömegek fogékonyak.A modern folklór, a társa-dalmi gondolkodás és kom-munikáció részei, melyek avilág megértésnek illúziójá-val és további pszichológiaielőnyökkel kecsegtetnek.Például a rossz döntések

után át lehet hárítani a fele-lősséget másokra. Fontosugyanakkor, hogy mindenközösség más elméletre fo-gékony. Erdélyben példáulaz ufós teóriák nem terjedtekel, míg az USA-ban „köztu-dott”, hogy a kormányok föl-dönkívülieket rejtegetnek.Az angol lakosság harmadapedig abban biztos, hogy Di-ana hercegnő halálát nemvéletlen baleset okozta. Ná-lunk főleg a nacionalista„szabadságharcos” összees-küvés elméletek népszerűek,de erősödnek a beoltás éstudományellenes irányzatokis. Vezető politikusok is szí-vesen nyúlnak az összees-küvés elméletekhez, mertazokkal meg lehet szilárdí-tani a hatalmat.A mindenben való folyto-nos kételkedés ugyanolyankáros, mint a kritika nélkülinaivitás, így a józan ész ha-tárán belül kell maradni.Egyszóval, aki nem hisz atudományban, az ne üljönfel a repülőgépre sem, háthacsak a háttérhatalom hazud-ja, hogy repül.
Timár Tímea

Miért gondolja több száz amerikai, hogy a pápa valójában álruhás gyíkember? Tényleg szavazógépet csinálnak
belőlünk a politikusok, ha beoltatjuk magunkat influenza ellen? Hogyan válhat életveszélyessé a kételkedés?  


