
Megint győztünk?A sportszerűség megkívánná, hogy gratuláljaka győztesnek. Hogy a politika nem elsősorbana sport, azaz a korrekt verseny törvényeiszerint működik, már más lapra tartozik. Ennekellenére tagadhatatlan, az RMDSZ a vasárnapiválasztás egyik győztese. Önmagához, pilla-natnyi „formájához” képest mindenképpentúlnyerte magát.  
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A magabiztos RMDSZ-bejutás
következményei, illetve 
az érintettek nyilatkozatai
Biró Zsoltnak azóta is fülig ér a szája, és el-kezdett reggelente tornászni, hogy formábahozza magát – a gyertya még nem, de a spágamár egész jól megy neki. ☻ Csép Éva Andrea:„Meg vagyok győződve, hogy a bukaresti kol-légák Kszépnek fognak becézni”...
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„Ha kipusztulnak a méhek,
azt az emberiség legfeljebb
négy évvel éli túl” A Nyárád Völgyi Méhész Egyesület tizenhatodikalkalommal szervezett méhészkonferenciát,amelynek egyik különlegessége, hogy az ideiévben Erdélyben úttörőként megemlékezteka méhészek védőszentjéről.
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VB-n is diadalmaskodott
marosvásárhelyi női 
fitneszbajnok  Ioana Șulea, a marosvásárhelyi Universitar SKsportolója szombaton este világbajnoki címetszerzett Dominika Köztársaság fővárosában,Santa Domingóban, a Testépítő és Fitnesz Vi-lágbajnokságon.

11. old. // SPORT

Erdélyi színész a magyar si-
kersorozatban: „Élveztem a
nehézfiú szerepét játszani”

November elején került képernyőre a tavalydebütáló Aranyélet című magyar sorozat má-sodik évada. A folytatás nem csak izgalmasabb,fordulatokkal telibb, mint az előző évad: újszereplőket is felvonultat. Többek között aSepsiszentgyörgyön született Fekete LovasZsoltot, aki Marosvásárhelyen, a színi egyete-men tanulta a mesterséget, elismert színmű-vészek, Farkas Ibolya és néhai férje, LohinszkyLóránd kezei alatt.

5. old. // KULTÚRA

Lemondott tisztségéből Brassai Zsombor, az RMDSZ Maros megyei szervezetének
elnöke. A szervezet elnöki tisztségét ideiglenesen Péter Ferenc, Maros megyei ta-
nácselnök veszi át Kelemen Hunor szövetségi elnök megbízásából. Brassai a par-
lamenti választások másnapján mondott le tisztségéből, miután az RMDSZ két
szenátori és három képviselői hellyel megnyerte a választásokat a megyében. 

Balogh szerint „kicsinálták” 
Brassai Zsombort   
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KOS: Egészségügyi problémáit még most vizs-gáltassa ki időben, különben az ünnepeket fog-ják beárnyékolni a panaszai, éppen ezért neakarja őket a szőnyeg alá söpörni. 
BIKA: Zavar támadt az erőben és különös hely-zetek, kellemetlen félreértések nehezítik a hetét.Ne csodálkozzon azon, hogy egyre gyűlik önbena feszültség és a harag.
IKREK: Tudjuk jól, hogy szeret másoknak se-gíteni és tanácsokat adni, de kivételesen a hétenbezárhatná a praxisát és pihentesse, ugyanismost sokkal többet árthat vele másoknak, sem-mint segítene.
RÁK: Majd kicsattan a bőréből, ahogy közeled-nek az ünnepek, és egyre jobban élvezi a készü-lődéssel együtt. Úgy érzi, ismét teljes és helyreállt az ősszel elvesztett lelki békéje.
OROSZLÁN: Nem is számítana rá, és mégis ér-dekes fordulatok történnek az év vége közeled-tével. Tele van energiával, szinte ragyog és min-denki felfigyel önre. Bármit elérhet, amit csakakar, és már most megváltoztatja az életét,
SZŰZ: Bár fogalma sincs mi, miért történik ön-nel, de van rá megoldás, csak észre kellene ven-nie. Rengeteg negatív energia, harag, bosszúságvan önben, amiktől mihamarabb meg kelleneszabadulnia.
MÉRLEG: Végre véget ér a félreértések és kel-lemetlen helyzetek időszaka. A karácsonyi for-gatag viszont teljességgel magával ragadja! Újraérzékeny és idilli állapotban lesz, a környezeté-vel pedig sikerül megbékélnie.
SKORPIÓ: A csillagok üzenete a hétre az, hogymerjen kiállni önmagáért, kerüljön bármilyenhelyzetbe! Meg kell tanulnia azt, hogy vannakszituációk, amikor nem létezik sem barátság,sem más, csak az ön saját érdeke. 
NYILAS: A héten több olyan váratlan eseményis bekövetkezik, amelyek rávilágítanak arra,hogy egyáltalán nincs tisztában a saját lehető-ségeivel vagy épp korlátaival. Észre fogja venni,hogy környezete egyre nehezebb feladatok eléállítja önt. 
BAK: Minden téren változásra vágyik. Új mun-kára, kapcsolatokra, élettérre és egyáltalán újmindennapokra. Több hatalmat és befolyást sze-retne, nagyobb erőt, amivel irányíthatna máso-kat és a saját életét.
VÍZÖNTŐ: Maga sem tudja miért, de bizonyta-lanság és általános rosszkedv uralkodik el ma-gán. Egyszerűen nem találja a helyét és úgy érzi,semmi sem stimmel. Ám a csillagok arra figyel-meztetik, hogy véletlenül se hozzon elhamar-kodott döntéseket! 
HALAK: Ezen a héten bármit elérhet, megtehet,amit csak szeretne. Méghozzá minden területen!Tele van energiával, dinamizmusa lenyűgözi akörnyezetét. 
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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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Rendkívüli 
Bartók-hangverseny December 15-én, csütör-tökön este 7 órától a Kultúr-palota nagytermében rend-kívüli Bartók-hangversenylesz a zeneszerző születésé-nek 135. évfordulója tiszte-letére, amelynek keretébenleleplezik Ziegler Márta, Bar-tók első feleségének emlékp-lakettjét is. A műsoron Bartók:Erdélyi táncok, 3. zongora-verseny, Két kép, valamintCornel Ţăranu In memoriamBartók című alkotása szere-pel. Vezényel: Alexandre Mu-rat Franciaországból, zongo-rázik ifj. Csíky Boldizsár, obo-án közreműködik Aurel Marc.
Adventben – a 
Maros Művészegyüttes
előadásaA Maros MűvészegyüttesAdventben című, Erdély leg-szebb táncaiból, illetve ma-rosszéki adventi szokásokbólízelítőt nyújtó előadása te-kinthető meg december 21-én 18 órakor a művészegyüt-tes székházában. A Varga Já-nos koreografálta előadásbanmezőmadarasi, szászcsávási,nyárádselyei, szentbenedekitáncok láthatók. Kásler Mag-da hagyományos kántálóénekeket énekel, GyepessyLászló Széllyes Sándor viccesmonológjait adja elő. A mű-

sort Füzesi Albert szerkesz-tette. Jegyek elővételben aMaros Művészegyüttes jegy-irodájában kaphatók hétköz-naponként 13-14, 17-18 óraközött, jegyfoglalás a 0746-540-292-es telefonszámon.
Bolyai János-
emlékünnepségDecember 16-án, pénte-ken a Bolyai Farkas ElméletiLíceum – Református Kollé-gium dísztermében a tizen-hatodik alkalommal szervezBolyai-emlékünnepséget aReformátus Kollégium–Bo-lyai Farkas Líceum Öregdi-ákok Baráti Köre. A rendez-vény 11 órakor kezdődik. Aziskola udvarán megkoszo-rúzzák Bolyai János és BolyaiFarkas szobrát. 11.15-től azamfiteátrumban dr. KörtesiPéter professzor, Bolyai-ku-tató Bolyai János tudomá-nyos munkásságáról tart elő-adást, majd dr. Weszely Tiborprofesszor a Bolyaiakról ér-

tekezik. Az ünnepi rendez-vény 13.10 órakor kezdődikaz iskola dísztermében. 
Szilveszteri 
Hahota-kabaré A népszerű Hahota szín-társulat legújabb zenés szil-veszteri kabaré-előadásánakcíme: Ha betéved – nem té-ved! A bemutatóra december27-én, kedden este 7 órakorkerül sor Marosvásárhelyen,a Maros Művészegyüttes elő-adótermében. További dec-emberi előadások: 28-án,29-én, 30-án este 7 órátólés 31-én délután 4 és este 7órától. A Hahota színpadáneddig soha nem játszott je-lenetek szereplői: PuskásGyőző, Székely M. Éva, Kele-men Barna, Cseke Péter, Rit-ziu Ilka Krisztina, GönczyKatalin és Szőllősi P. Szilárd.Jegyek már kaphatók a Kul-túrpalota, illetve a MarosMűvészegyüttes jegypénz-tárában.
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Kereskedelmi társaság titkárnőt alkalmaz.

Követelmények: középfokú/felsőfokú tanulmányok;számítógépkezelői alapismeretek (Office); magyar,román és angol nyelvek ismerete; kommunikációs ésszervezői készségek. 
Kérjük, küldje el CV-jét a következő e-mail-címre:
cata12006@yahoo.com.További információk: 0740824091.



A sportszerűségmegkívánná, hogygratuláljak a győztes-nek. Hogy a politikanem elsősorban asport, azaz a korrektverseny törvényeiszerint működik, mármás lapra tartozik.Ennek ellenére ta-gadhatatlan, az RMDSZ a vasárnapi választás egyikgyőztese. Önmagához, pillanatnyi „formájához” ké-pest mindenképpen túlnyerte magát.  Vegyük a tényeket. Szakemberek előzetes becs-lése szerint is a 6 százalékot meghaladó szavazat-arány igen jó eredménynek számít. Az RMDSZ-benmár az 5 százalékos pszichológiai küszöb átlépésétis sikerként értékelték volna. Éppen ezt érezték ve-szélyben, ezért fordultak támogatásért a Fideszhez.Ahol meglepő módon kedvező fogadtatásban része-sültek, ami számos „szövetségi” politikust is meg-lepett. Maradjunk a számoknál. A számok tudvalevőlegmakacs dolgok, főleg a statisztikai adatok: kiválóanlehet manipulálni velük. Nos, mielőtt túlértékelnénka választási eredményeket, rögzítsük: bár idén any-nyival többen szavaztak az RMDSZ-re, mint ameny-nyivel 2008-hoz képest kevesebben 2012-ben, a435 ezernyi voks azt jelenti, hogy a szavazati joggalrendelkező romániai magyar állampolgár alig feletüntette ki bizalmával a „szövetséget”. Tehát minden„siker” ellenére a pohár félig telt meg, félig pedigüres maradt.A „siker” okait kutatva ki kell mondani: a kam-pány során az RMDSZ korábban soha nem tapasztaltmértékű támogatásban részesült a magyarországikormánypárti politikusok – Orbán Viktor, KövérLászló, Semjén Zsolt –, valamint a közszolgálati mé-dia – M1, Duna, Kossuth Rádió – részéről. Sőt, mégutána is, hisz a választási eredmények nyilvános-ságra hozatala után maga Orbán Viktor emelte megkalapját a „győztesek” előtt. Pedig, ha jól meggondolom, az RMDSZ-nek illettvolna megköszönnie a Fidesz részéről kapott támo-gatást. Ami előtt sokan, beleértve enmagam is, amai napig értetlenül állunk. Már akik nem veszikbe a feltálalt nemzetpolitikai blablát. Maradjunkannyiban: a barátság, a hála politikailag értelmez-hetetlen fogalmak, a politika elsősorban érdekekrőlszól. Most pedig a politikai érdek – igaz, számomraátláthatatlan módon – azt kívánta meg, hogy a Fi-desz és az RMDSZ összefogjon.Tovább megyek: az eddigiekből következően aztis feltételezem, hogy a Fidesz nem önzetlenül segí-tett az RMDSZ-en, merthogy a vasárnapi „győzelem”elsősorban nekik – Orbánnak, Kövérnek, Semjénnek–köszönhető. A dolog természetéből adódóan, a po-litikai logika szerint pedig az „önzetlen” segítségnekmegvan az ára. Kíváncsi vagyok: mi az? Mi lehet aza nyomós ok, amiért a Fidesz – tőle szokatlan módon– biankó csekket adott az RMDSZ-nek.Remélem, Orbánék támogatásának ára az RMDSZpolitikájában rövidesen érzékelhető szemléletváltás,a gyökeres megújulás lesz. Amihez az önvizsgálaton,a kétszínű, köpönyegforgató, önfeladó magatartásfeladásán, az eddigi bűnök nyilvános bevallásán ke-resztül vezet csak út. Véleményem szerint. 
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„Péter Ferenc Maros me-gyei tanácselnök veszi át azRMDSZ Maros megyei szer-vezetének elnöki tisztségétideiglenesen Kelemen Hunor,szövetségi elnök megbízá-sából azt követően, hogy de -cember 12-i dátummal Bras-sai Zsombor lemondott tiszt-ségéből. Péter Ferenc úgyértékelte, hogy a Maros me-gyei szervezetnek egy egész-séges belső önértékelést kelltartania, annak érdekében,hogy a választáson elért jóeredmények tükrében méltómódon folytathassa érdek-képviseleti munkáját. A szer-vezet ideiglenes elnökekéntmegköszönte Brassai Zsom-bor tevékenységét. A rend-kívüli tisztújító közgyűlésrejövő év elején kerül sor” -áll a szerkesztőségünkbe iseljuttatott közleményben. Az RMDSZ Maros megyei

szervezetéből egyes forrásokazt állítják, hogy a volt el-nöknek, Brassai Zsombornakaz elmúlt időszakban csök-kent a párton belüli népsze-rűsége, ezt bizonyítja az is,hogy a szenátorjelöltek rang-sorolási szavazásán a beju-tásra nem esélyes utolsó he-lyet kapta meg.Bár lapzártánkig nem si-került elérnünk Brassait, egyhírportálnak azt nyilatkozta,hogy a rangsoroló ülés utána megyei RMDSZ állandó ta-nácsa úgy vélte, hogy a rang-soroláson vallott kudarcamiatt vélhetőleg elveszítettea kampány sikeres lebonyo-lításához szükséges motivá-cióját, ezért nem bízható ráa megyei kampányfőnöki fel-adatkör, ami őt megyei el-nökként megillette volna. „A testület úgy döntött,hogy én nem gyakorolhatom

elnöki jogaimat, hanem át-ruházta Péter Ferencre, őtnevezte meg kampányfőnök-nek, és innentől kezdve gya-korlatilag én mellékvágányravoltam terelve. Amit, mon-dom, azért nem tettem szóvá,hogy ennek ne legyen negatívkövetkezménye az RMDSZválasztásokon való szerep-lésére nézve” - mondta el alapnak Brassai Zsombor. Nyilatkozata szerint Bras-sai Zsombor tizenhat évesaktív politizálás után „meg-engedi magának, hogy végrepolgári, civil életet éljen".Balogh József egykori me-gyei tanácsos szerint Brassait„kicsinálták”, és Facebook-oldalán azt írta, hogy kíváncsiMaros megye 38 szövetségipolgármesterének vélemé-nyére a megyei elnök vak-vágányra helyezéséről.
P. P.

VÉLEMÉNYEM SZERINT

Szentgyörgyi László

Megint győztünk?Balogh szerint „kicsinálták”
Brassai Zsombort  

Lemondott tisztségéből Brassai Zsombor, az RMDSZ Maros megyei szervezetének
elnöke. A szervezet elnöki tisztségét ideiglenesen Péter Ferenc, Maros megyei ta-
nácselnök veszi át Kelemen Hunor szövetségi elnök megbízásából. Brassai a par-
lamenti választások másnapján mondott le tisztségéből, miután az RMDSZ két
szenátori és három képviselői hellyel megnyerte a választásokat a megyében. 



\ 4. \ |  TÁRSADALOM |

| Központ hetilap | 2016 / 50. | december 15–21. | | |

Nincs új a nap alatt – Vonzások és választások 
Tévedés ne essék, nem Goethe regényéről van szó, hanem amúlt heti választások történéseiről, vagy inkább a választásokkapcsán felmerülő kérdésekről. Az elmúlt néhány hónap arrólszólt – legalábbis ettől volt hangos a média –, hogy fel kelleneoldani az egész társadalomra nehezedő nagy dilemmát. Már-mint hogy a nagyérdemű választóknak el kell dönteniük, milyentípusú kormánynak szavaznak bizalmat (egyelőre vonatkoztas-sunk el a pártok csatájától). Amikor a szakértői kormány hata-lomra lépett, jónéhány elemző csóválta a fejét, azzal érvelve,hogy kicsi a mozgástér, komolyabb elképzeléseket így nehézlesz megvalósítani, arról nem is beszélve, hogy az oly sokat em-legetett reformok legfeljebb csak nyomokban lesznek fellelhe-tők. Különben is, ki áll majd ki dupla mellszélességgel aminiszterelnök mellett, aki többször is kijelentette, nem ragasz-kodik mindenáron a vezetői babérokhoz. Cioloș meglepetésszerű viselkedése többször is lefegyve-rezte ellenfeleit, akik nehezen tudtak érvelni, és talán ezért istekintették őt „nemkívánatos”, vagy egyszerűen csak kellemet-len személynek. Amint az gyorsan bebizonyosodott, a decem-ber 11-i választások végül nem arra a kérdésre adtak választ,hogy milyen típusú kormányzás volna az üdvösebb (szakértőivagy „profi” politikusok általi), hanem inkább arra, hogy milyenirányban fog elmozdulni, esetleg visszafordulni, vagy helybentopogni a társadalom. Az elmúlt napok eseményei ismét meg-győztek bennünket arról, hogy hiába várjuk a bombasztikusmegoldásokat, a nagy áttörést, aki szenzációt keres, az költöz-zön Hollywoodba, és máris nagy képernyőn követheti az álmait. A szociáldemokraták (PSD) győzelmét akár borítékolni is le-hetett volna, persze sokan nem gondolták, vagy inkább nemakarták elhinni, hogy a végeredmény 46%-ot mutat majd. Ez arendkívül magas szám sok mindent elárul, de leginkább azt tük-rözi, hogy az utóbbi 26-27 évben a mentalitás terén nem sokminden változott. Az, hogy a választásra jogosultaknak nagyjá-ból 40 százaléka szavazott, a társadalom apátiáját mutatja, ésazt is, hogy sokan belefáradtak már, hogy négyévenként mindigcsalódniuk kell. Nem mellékes az sem, hogy szinte egész Euró-pában nagyon alacsony a jelenlét választások alkalmával, az 50százalék feletti eredmény határozottan magasnak számít (ilyenmegközelítésben a 40 százalék nem is rossz?!). Elgondolkodtató a fiatalok rendkívül alacsony részvételiaránya, passzivitása. Az ifjú nemzedék „ilyen” irányú állásfog-lalása (lázadása vagy érdektelensége) mintha csak olaj lenne atűzre, méginkább fenntartja azokat a trendeket, amelyektől ál-lítólag szeretnének megszabadulni. Az idősek persze nagyobbszámban szavaztak, és nyílt titok, hogy a PSD szavazótáboránakjelentős része közülük kerül ki. Vonzódásuk a párthoz nem új-keletű. Tehát nincs új a nap alatt, és ha jól körülnézünk, azt ész-leljük, hogy a „tagadó” szavazatok jelentős százaléka vándoroltát a szociáldemokratákhoz. Ennek a folyamatnak nagy veszteseia nemzeti liberálisok (PNL), akik egyszerűen nem voltak képe-sek „menedzselni” a rájuk háruló kötelezettségeket, a választáshajótöröttjeivé váltak. Míg az USR, az ALDE és az RMDSZ vi-szonylag elégedett lehet a választási eredményekkel.A szociáldemokraták fölényes győzelme nyilvánvalóan meg-osztja a társadalmat. Másképp látják ezt a fiatalok, másképp azidősek, megint másképp azok az emberek, akik a társadalmi fel-emelkedést, a remélt jólétet várják. Igaz ugyan, hogy a PSD nagydolgokat ígér (hipermodern autópályákat, különböző adókcsökkentését, némelyek teljes eltörlését és sok minden egyebetis), azonban nagy kérdés, hogy ezeket hogyan, milyen áron si-kerül magvalósítania. Aztán nem ártana egy, a milliókat kelle-mesen érintő üzemanyagár-csökkentés – ugye nálunk alegdrágább az üzemanyag EU-szinten –, ám ez a legfrissebbhírek szerint 2017-ben nem lehetséges. A jövedelmek és nyug-díjak emelését, a közoktatás színvonalának javítását és a kül-földi munkavállalók visszacsábítását szintén napirendentartják. Ami Románia jövőbeni gazdasági és pénzügyi kapcso-latait illeti, a szociáldemokraták győzelme kapcsán enyhénszólva megoszlanak a vélemények és a szimpátiák. Európábanhallani hideget-meleget. Már a leendő miniszterelnök enyhénszürreálisnak tűnő jogi helyzete miatt is... Van, aki katasztrófátemleget. Pedig valójában távolról sem olyan rossz a helyzet. Fő-ként, ha nincsenek komoly elvárásaink!

Demeter Attila 

„Ha kipusztulnak a méhek, azt az em-
beriség legfeljebb négy évvel éli túl”

A Nyárád Völgyi Méhész Egyesület tizenhatodik alkalommal szervezett
méhészkonferenciát, amelynek egyik különlegessége, hogy az idei évben
Erdélyben úttörőként megemlékeztek a méhészek védőszentjéről. Az
eseményt megtisztelték jelenlétükkel az Udvarhelyszéki Méhész Lovag-
rend tagjai is, akik csodaszép díszes ruhákban, szépen hímzett zászlók-
kal vonultak be.A közel 50 főt számláló rendezvénytCsíki Dénes plébános köszöntötte, eztkövetően Báldé Ernő főszervező, a mé-hész egyesület elnöke szólalt fel, aki aztjavasolta, hogy szükséges lenne egy Er-délyi Méhész Egyesület létrehozása, il-letve felhívta a figyelmet arra, hogy améhcsaládok kezelését okvetlenül au-gusztus 1-jétől el kell kezdeni és megis-mételni ahányszor szükséges.
A „mézajkú” prédikátor 
különös legendájaSzent Ambrus közismert püspök améhész világban, akit a legenda szerintcsecsemőkorában egy méhraj vettkörül. A méhek ellepték a gyermeket,még a szájába is bemásztak, minthacsak szőlőfürt lett volna, amelyből nek-tárt szívnak. Anyja rémülten kiáltott föl:„Ha ez a gyermek életben marad, nagyember lesz belőle!” A kisgyereket azon-ban egyetlen méhecske sem csípte meg,a jóslat pedig utat tört magának. Nagyember lett belőle, kormányzó, püspök,kiváló szónok, a méhészek védőszentje.Ezen tisztelgés alkalmából az idei kon-ferenciára december 7-én került sor,melyet egy Szent Ambrus Napi MéhészMise koronázott meg a marosvásárhelyiKeresztelő Szent János templomban.Az eseményen a jelen volt BordiKacsó Zsolt, a Mezőgazdasági Kifizetésiés Intervenciós Ügynökség (APIA)Maros megyei aligazgatója, illetve a Vi-dékfejlesztési Beruházások Finanszíro-zásának Ügynökségétől (AFIR) AntalLehel igazgatóhelyettes. Mindkét elő-járó arra bátorította a méhészeket, hogyéljenek a pályázati lehetőségekkel, nehátráljanak meg a szigorú kritériumokláttán.Ezt követően bemutatkoztak a társ-szervezők, a Milvus Group csoport ré-széről Kelemen Katalinkör nyezetvédelmi pedagógus beszélt améhekre támadó gyurgyalag és medvevédekezéséről, valamint kiemelte, hogyelindult egy kapcsolat a méhészek és aMadártani és Környezetvédelmi Egye-sület között. Az Erdélyi Magyar GazdákEgyesületeinek Szövetsége részérőlOrbán Csaba ügyvezető alelnök szólaltfel, kiemelve azt, hogy az idei évben ala-kult szövetség közel 1800 főt számlálErdély szerte, akik között több méhészis van. Egyik tagszervezete az RMGEMaros 8 éven keresztül szervezett mé-hésztanfolyamokat, így több száz em-bernek sikerült hivatalosan elismertoklevelet adniuk. „A szövetség nyitott améhészek felé, sőt, nyitottak az együtt-működésre is, ezt bizonyítja a rendez-vény társszervezői feladatainakfelvállalása is” – mondta el az ügyvezető,aki Wass Albert szavaival zárta mon-dandóját: „Együtt erő vagyunk, s szerte-szét gyöngeség''.

Magas szintű szakmai kollokviumEzt követően Tőkés Sándor méhész –300 családja van – bemutatott egy oxál-savas védekezési módot az atkák ellen,amelyre külön eszköz lett kifejlesztve, aSublimox vaporiser. Továbbá kiemelte amunkavédelem betartásának fontossá-gát, azaz a kötelező kesztyűk, gázmaszkviselését, mert különben a gáz beléleg-zése halálos is lehet. Ezt követően dr. Tó-falvi Melinda több mint egy órásszínvonalas előadást tartott Virágok,méhek, emberek címmel.
„Ha kipusztulnak a méhek, azt 
az emberiség legfeljebb négy 
évvel éli túl”Az előbbi mondat a konferencia záróelőadásában hangzott el.  Szőcs Boróka,a Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákjaKörnyezet és korfüggő zsírfelhalmozásméheknél című előadásában kiemelte:„Az eltűnéseket, pusztulásokat figyelve,azt vesszük észre, hogy a méhek több-sége télen pusztul el. A méhek telelésétbefolyásolja a méhek zsírtartaléka:minél több a zsírtartalék, annál jobbantelelődnek át. A zsírtestre szükségük vantavasszal is az új nemzedék „felnevelésé-hez”, amikor a szabadban kevés a pro-tein pótlék. A zsírtestből és a keretekbenelraktározott virágporból tudják pótolnia nagy fehérjeigényt, ezzel táplálják az újnemzedéket.”  Amint azt elárulta, améhek szervezetében nélkülözhetetlena zsírtartalék, fontos szerepet tölt be azéletükben.  „Kíváncsi voltam, hogy a kör-nyezet és kor mennyire befolyásolja améhek tartalékainak alakulását. Háromkülönböző környezetben (falun, városonés vándorlásban) tartott méheket vizs-gáltam, külön fiatalokat és időseket. Ösz-szesen 90 dolgozóval kísérleteztem,mindhárom környezetből 30 példánytválasztottam ki 3 különböző méhcsalád-ból. Kísérletem során zsírtartalom-elem-zést végeztem, ahol használtamszárítószekrényt és vegyszeres zsíroldássegítségével meghatároztam a szára-zsúlyt, valamint a zsírtartalom nélkülitömeget ahhoz, hogy a zsírtest mennyi-séget felmérjem. Az eredményeket ösz-szesítve megfigyelhető, hogy a méhekzsírtestének alakulását nagyban befolyá-solja a környezetük és a méhek kora.”A sokrétű szakmai tanácskozás végéna szervezők a jelenlévőket ünnepiebédre invitálták, ahol lehetőségük voltátbeszélni a hallottakat. Egyetértettekabban, hogy az eseményt jövőre újramegszervezik. 

Timár Tímea

- Méhészkonferencia Marosvásárhelyen -  
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„Élveztem a nehézfiú szerepét játszani” 
November elején került képernyőre a tavaly debütáló
Aranyélet című magyar sorozat második évada. A foly-
tatás nem csak izgalmasabb, fordulatokkal telibb,
mint az előző évad: új szereplőket is felvonultat. Töb-
bek között a Sepsiszentgyörgyön született Fekete
Lovas Zsoltot, aki Marosvásárhelyen, a színi egyete-
men tanulta a mesterséget elismert színművészek,
Farkas Ibolya és néhai férje, Lohinszky Lóránd kezei
alatt. A sorozatban egy cigánymaffia vezetőjét, Mátyás
Pistit alakítja megdöbbentő hitelességgel: fenyeget,
verekedik, lövöldözik és ő is megsebesül. Zsoltnak
annyira megtetszett a filmezés világa, hogy újra sze-
retne képernyőn szerepelni. Vele beszélgettünk a for-
gatásról, az akciófilmekről, a magyar valóságról, de a
vásárhelyi éveiről is.

Erdélyi színész a magyar sikersorozatban

A sorozatról…A Dyga Zsombor és Má-tyássy Áron által rendezettAranyélet egyik legjobb ma-gyar tévésorozat, filmes esz-közökkel gyártott, igényescsaládregény, találó társada-lomkritika, moziélmény a té-vében. Úgy mutatja be a ma-gyar – akár erdélyi is lehetne– valóságot a korrupcióval,ügyeskedéssel, kétes ügyle-tekkel, hogy egy pillanatigsem érezhetjük azt, hogy eza való életben nem történhetmeg. Az ötödik részben pedigolyan akciójelenetet izgul-hatunk végig, amelyet a nyu-gati filmek alkotói is meg-irigyelhetnek. A filmről a kri-tikusok és a nézők egyarántszuperlatívuszokban írnak,még petíciót is indítottak arajongók, hogy több évaddalbővüljön a sorozat.
Videófelvételről 
castingolták ZsoltotFekete Lovas Zsolt nemtudott elmenni a Mátyás Pis-ti karakter castingjára, ígyegy videót küldött el magá-ról, amiért aztán ki is vá-lasztották. „A producert, Fo-dor Juditot régebb óta is-merem, ő az én pótanyám,és írt nekem, hogy az Arany-életbe keresnek egy 40 évkörüli, kövér, cigány színészt.Válaszoltam neki, hogy nemvagyok kövér, és bár csak

33-at töltöttem, cigány szí-nésznek megfelelnék. Az ele-jén picit vacillált, de aztánelküldte a jelenetet, amitnekem föl kellett vennem.Egyébként volt már telefo-nos castingos próbálkozá-som, ami akkor nem járt si-kerrel, de ezúttal filmren-dezői szemszögből közelí-tettem meg a feladatot. Ahaverokkal felvettük a jele-netet egy óra alatt. A stábnaka videó nagyon tetszett, atalálkozás után pedig meg-kaptam a szerepet” – me-sélte Zsolt. 
„Két napig 
folyamatosan 
lövöldöztünk”A cigány maffiavezér, Má-tyás Pisti kiszámíthatatlan,agresszív, ijesztő alvilági fi-gura, ám Zsolt nagyon él-vezte a megformálását. El-mondása szerint már a je-lenet felvétele alkalmávalörömmel bújt bele a nehéz-fiú szerepébe. „Bár az akci-ófilmek világa nem áll közelhozzám, és tapasztalatomsem volt ilyen szerep elját-szásában, testhezállónak bi-zonyult számomra és na-gyon megszerettem. Moz-galmas, gyors karakterépí-téssel sikerült eltalálni azakcióhős megelevenítését”– részletezi. Az ötödik részben olyanakciójelenetet láthatunk,

amely bármelyik nyugati,nagy költségvetésű, nívósfilmben megállná a helyét,és ezt Párdányi Domonkosés csapata vezényelte, akikolyan műveken dolgoztak,mint a Star Wars, az Exodus,A kém vagy a Trónok harca.Az összecsapás okát termé-szetesen a pénz szolgáltatja:a cigánymaffia és a főhős-család férfitagjai, valamintazok segítsége között zajlik,több ember is meghal, ésMátyás Pistit is golyó éri. Atöbb mint nyolc perces je-lenetet tágra nyílt szemmelizguljuk végig, ám a rende-zők, színészek, illetve a teljesstáb keményen megdolgo-zott a profizmusért. „A je-lenet leforgatása három napmegfeszített munkát igé-nyelt, amelyből egy próba-nap volt, amit a mozgásokvázlatára és begyakorlásáraszántunk. A kaszkadőreinkis vért izzadtak a próbákalatt. A következő két nappedig folyamatosan lövöl-döztünk, ez pedig nem voltkönnyű feladat számomra.A másik nehézsége a vi-szonylag hosszú akciójele-netnek, hogy a feszültségetés a figyelmet fenn kelletttartani, sőt: fokozni” – me-sélte tapasztalatait a színész,aki eddig leginkább a desz-kákon, mintsem képernyősszereplésben szerzett ta-pasztalatot. A sorozatban a magyar

színház- és filmművészetlegjava szerepel, mint pél-dául Ónodi Eszter, AngerZsolt vagy Thuróczy Sza-bolcs. Bár Zsolt már szakmaiberkekből ismerte a színé-szeket, jó tapasztalat volttestközelben együtt dolgoznivelük, megfigyelni a tech-nikáikat, amikkel operálnakegy-egy forgatáson.  
„A valóság ennél 
is kíméletlenebb”A sorozat nem csak a ma-gyar valóságot, hanem a ci-gánymaffiózók révén az al-világ kíméletlenségét is be-mutatja. „Tényleg élethűenmutatják be az alvilág ke-ménységét a filmnek ezenrészei, egyáltalán nem sar-kítva, sőt, véleményem sze-rint a valós életben ez mégdurvább. Bár nem volt teljeskörű betekintésem a maffi-ózók életébe és cselekede-teibe, nem tagadom: egyszervolt egész estés kalandomegy buliban egy maffiave-zérrel” – vall nem minden-napi inspirációforrásáról aszínész. 

A szakma vásárhelyi
nagyjaitól tanultFekete Lovas Zsolt a Ma-rosvásárhelyi SzínművészetiEgyetemen végzett, amitimádott, nem bánta volna,ha még többet tart. Tanáraivoltak többek között FarkasIbolya és néhai férje, Lo-hinszky Lóránd is, az ők ke-zei alatt formálódott szí-nésszé. „Nekik köszönhetemaz általuk képviselt művésziéletforma működésénekmegismerését, amelynekösztönzése által kezdtemkialakítani a sajátomat. Aszínészi szakma fontos ösz-szetevőinek elsajátítását kö-szönhetem elsősorban ne-kik: a hitelességet és a pon-tosságot” – fogalmazott.Zsolt eddig számos szín-darabban megmutatta ma-gát, az Aranyélet forgatásánpedig annyira megszerettea filmezés világát, hogy újmegvalósítandó álmakénttűzte ki az újabb tévéképer-nyős szereplést.

Pál Piroska
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Névjegy: Fekete Lovas Zsolt. 1983-ban született
Sepsiszentgyörgyön, tanulmányait a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem színész szakán végezte. Magyar és
román nyelvű darabokban is szerepelt. Jelenleg a sep-
siszentgyörgyi Tamási Áron Színház színésze. Emellett
a MaskaraDub, Tesztoszteron és Prezeng zenekarokban
bűvöli az ütős hangszereket.



EmlékeztetőA mezőségi út védelméreépült XIII. századi várhelyetelőször Szatmári Laczk Ja-kab, erdélyi vajda erősítimeg. Nagyobbrészt az 1540-1541-es években épült Mar-tinuzzi Fráter György ide-jében, Domenico Da Bolog-na tervei alapján. 1619-1652 között továbberősítik Giovanni Landi ésAgostino Serena irányítá-sával. Nagyobbrészt rene-szánsz és barokk stílusje-gyeket visel magában. 1787után fogháznak használják.1856-59 között háromeme-letes épületet toldanak hoz-zá.
Szentháromság napján
villám sújtja a tornyotAz első plébániatemplomszűkösnek bizonyult az egy-re gyarapodó örménységszámára. A tanács elhatá-rozta, hogy:„… a főpiacon egy akkoranagy és díszes szentegyhá-

zat építenek, hogy az ritkítsapárját Erdélyben”. 1748. szeptember tizen-nyolcadikán saját erőből éscsekély udvari támogatássalelkezdték az egyhajós ka-tedrális építését, egy tisza-fapark közepén. Szentélyében 1759. szep-tember nyolcadikán mond-ták az első szentmisét. 1800-ban Szentháromságnapján villám sújtotta a tor-nyot. A munkálatok elvégzésétellenőrző tanácsot a Gond-viselés mentette meg a biz-tos haláltól: hétfő lévén Si-may főbíró elaludt, és amegbeszélt kilenc óra he-lyett csak tíz órára érkezett. A torony tíz óra előtt né-hány perccel dőlt össze. Egyévvel később azonban újraállt. 
A templom büszkesége 
a baloldali kápolnában
találhatóErdély párját ritkító, leg-nagyobb barokk templomát1804. június tizenhetedikén

szentelte fel Mártonffy Jó-zsef erdélyi püspök a Szent-háromság tiszteletére. Világosító Szent Gergelyoltárát a Kereskedő Társa-ság adományozta, a MáriaMennybevételének oltáráta Tímár Társulat építtette. 1960-ban egy tűzvészalatt leégett tornya és pad-lása, amelyet helyreállítot-tak. A bazilika legutóbbi ja-vítására 1998-ban kerültsor Ft. Sáska Jenő (1947-1998) örmény szertartásúplébános idejében.A templom büszkesége abaloldali kápolnában talál-ható Rubensnek tulajdoní-tott festmény, amely Jézustestének levételét ábrázoljaa keresztről. A kép I. Ferenckirály adománya 1806-ból. A szóbeszéd szerint, aháborúk anyagi támogatá-sáért hálaképpen a királykönnyelmű ígéretet tett azörményeknek: „… menjetek, járjátok kö-rül székvárosomat, nézzetekmeg mindent, … és mond-játok meg: mivel jutalmazz-alak meg titeket.” Az örmények mindentmegnéztek, és ezt válaszol-ták: „- Felséged határtalan ke-gyétől a Rubens-képet, mita Belvedereben láttunk, kér-jük hódoló tisztelettel”. A király sajnálta az érté-kes festményt, ezért egymásolatot készíttetett róla.Az örmények számítva erre,a Belvedere palotában meg-jelölték a kép hátát, és le-leplezték az uralkodó szán-dékát. A másolaton pedig nemtalálták ezt a jelölést. A Ru-bens-kép a kommunizmusidején a kolozsvári Szép-művészeti Múzeumba ke-rült. 1999 karácsonyára visz-szaszállították a katedrális-ba, de a Múzeum tulajdo-nában maradt.
A szoba, mely az 
örmények emlékét őrziA bazilika oldalán talál-

ható kovácsoltvas kapu ve-zet a templom alatti krip-tába, ahol olyan fontos egyé-niségek pihennek, mintSzongott Kristóf (1843-1907) armenológus. 1863-tól negyven évig al-gimnáziumi tanár volt,1887-ben megalapított,majd húsz éven át kiadtaés szerkesztett az Armeniamagyarörmény havi szem-lét. Megírta Szamosújvármonográfiáját, amiben gaz-dag néprajzi anyagot közöl,és összeállította a magyar-honi örmény családok ge-nealógiáját. Kutatásokat végzett a ma-gyarok eredetéről és ősha-zájáról. 1905-ben létrehívtaaz Örmény Múzeumot, ami-nek hivatalos megnyitását1907. június tizenhatodikánmár nem érhette meg. A Múzeum könyvtárát1911-ben 1639 kötet alkot-ta, történelmi gyűjteményé-ben 1057 emléktárgy voltlátható. Anyaga a kommunistaidőben a Román Állami Le-véltár kolozsvári székhe-lyében került, ahol 140,5méter hosszúságban töltibe a polcokat. Jelenleg a szamosújváriVárosi Múzeumban csak egykis örmény szoba őrzi azörmények emlékét. 
Az 1788-ban 
született határozatAz 1761-ben épített plé-bánia levéltára több eredetioklevelet, csodálatos kötésűés díszítésű anyakönyveket,ügyviteli iratokat őriz. A metropolisz Erdélyegyik legfontosabb kultu-rális és gazdasági központjalett. Volt örmény nyelvű fiú-iskolája, de létezett egy ele-mi leányiskola is. 1788-ban határozat szü-letett egy algimnázium fel-állításáról, amit a triviálisiskolák - világi jellegű iskola,ahol a hét szabad művésze-tet tanították alsó fokon -mintájára 1792-ben nyitot-tak meg, és tannyelve 1850-

ig az örmény, majd a magyarvolt. 
Szamosújvár örmény
származású lakói közül
ma senki sem beszéli az
ősök nyelvétAz 1862-ben újraalapítottiskola igazgatója a minden-kori örmény katolikus fő-esperes volt. A leghíresebb LukácsiKristóf (1804-1876) volt,aki megírta latinul az erdélyiörmények történetét. Az örmény nyelvű oktatásfeladása megteremte keserűgyümölcsét: Szamosújvárörmény származású lakóiközül ma senki sem beszéliaz ősök nyelvét. A nyelv akatedrálisban él tovább, azegyházi kórus egyházi éne-keiben.
Az örmény kereskedők-
csak novembertől febru-
árig tartózkodtak otthonFontos volt a város szá-mára szegényeinek és ár-váinak sorsa is. Az elörege-dett szegényeknek házat ésispotályt 1800-ban Kará-csonyi Emmánuel alapított. A Világosító Szent Gergelyfiúárvaházat Lukács Kristófesperes-plébános alapította1860-ban, de csak 1877-ben nyílt meg. A leányár-vaházat Kovrig Tivadar ala-pította.  Az örmény feleségek ve-zették kereskedő férjük tá-vollétében a háztartást, hi-szen a kereskedők csak no-vembertől februárig tartóz-kodtak otthon. A szerető férjek féltékeny-ségéről tanúskodnak a há-zak ma is látható rácsos ab-lakai. Rossz nyelvek szerintaz anyós is ügyelt fiatal me-nyére a ház küszöbén - azelső szobában. 
Az örmény Szamosújvár
Erdély egyik legszebb
városaA társadalmi élet egyikközpontja volt az 1842-ben
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Szamosújvár Közép-Európa talán egyetlen barokk
szerkezetű és építészeti szellemiségű városa; párhu-
zamos utcák, átlós mellékutcák, szimmetrikusan el-
rendezve a központi piac két oldalán. Ezeken az
utcákon mindenhol megtaláljuk a jellegzetes, dúsan
faragott ablakszemöldökű, magas tetejű barokk há-
zakat és a visszafogottabb díszítésű hangulatos, klasz-
szikus épületeket. A mezőségi út védelmére épült XIII.
századi várhelyet először Szatmári Laczk Jakab, erdé-
lyi vajda erősíti meg. Nagyobbrészt az 1540-1541-es
években épült Martinuzzi Fráter György idejében, Do-
menico Da Bologna tervei alapján. 

Az erdélyi város, melynek neve örökre fenn fog maradni
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már működő TársalkodóEgylet - a kaszinó -, amelyegyike Erdély egyik legré-gebbi ilyen intézményének. Todorán Endre könyv-nyomdát is működtetett,ahol helyi sajtótermékeket,és más örmény településrőlszármazó kéziratokat isnyomtattak.A késő reneszánsz és ba-rokk házai a szóbeszéd sze-rint „csak azért ilyen kisméretűek”, mert a honfiú-sítás elhúzódása miatt nemmertek igazi palotákat épí-teni. De az örmény Szamo-sújvár így is Erdély egyiklegszebb városa. 
A sajátos örmény 
díszítésű motívumokSzamosújvár házai két tí-pusra oszthatók: az első tí-pus házai hosszoldalukkalfordulnak az utca felé, a má-sodiké a rövidebb felükkel. Mindkettőn megtalálha-tók a sajátos örmény díszí-tésű motívumok: a kis fülkeaz oromzat felső síkjában,amelyben kis barokkosszobrokat helyeztek el, adíszes barokk és reneszánszportálok a füzérek, a címe-rek, a medalionok és a vo-luták megannyi formájávaldíszítve. Egy első típusú ház a Ka-rácsonyi palota. A másodiktípusú ház egyik szerénypéldája a Martaian-ház. A szamosújvári rene-szánsz és barokk egyik leg-szebb példája a Lászlóffy-ház. Késő reneszánsz díszí-tésű a főtéri Dániel ház, az1747-ben készült címeres

emléktáblával. 
A mai Szamosújvár 
csak árnyéka a múltnakA város még mindig nemébredt fel álmából, amibea világháborúk és a kom-munizmus elringatták. Az örménység nagy részekihalt, vagy „időben” elköl-tözött. Az egyházi statisztikák1882-ben még 1565 ör-mény katolikust, 1913-ban1200-at, 1954-ben 402-őt,2000-ben 189-et tartanakszámon. Jelenleg az egyházi ha-gyományt ápoló szórványp-lébánia mellett a budapestiÖrmény Gyökerek KulturálisEgyesület, a SzamosújváriPro-Armenia Alapítvány, akolozsvári Örmény-MagyarBaráti Társaság, a bukarestiRomániai Örmények Egye-sülete tesznek azért, hogyigaz legyenek a város köl-tőjének, Gábrus Zacharnakszavai: „…Én egy ember vagyok,nevem könnyen mehet fe-ledékenységbe, de Szamo-sújvár városáé örökre fennfog maradni…”.

Összeállította: 
dr. Puskás Attila, az Erdélyi MagyarörményekSzövetségének elnöke és Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bo-
csátotta régi és a mai képe-
kért köszönet Demján László
műemlékvédő építésznek és
Dezső Lászlónak.
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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

Milyen előnyökkel járna azerdélyi románok számára,ha Erdélyt visszacsatolnákMagyarországhoz? 
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☻ Ha Kolozsváron laknál, például, 5 óra alatt jutnál ela fővárosba, nem 15 óra alatt, mint most
☻ Szabadon utazgathatnál a Schengen-övezetben,anélkül, hogy állandóan ujjlenyomatot vennének tőled
☻ Olyan elnököd lenne, aki védi a saját polgárai érde-keit az EU-ban, és nem olyan, aki mást se csinál, csak ki-tüntetéseket osztogat…, már amikor éppen nincs külföldiszabadságon
☻ Olyan autópályáid lennének, amelyek Párizsba, Ró-mába stb. vezetnek, és nem a mezőn érnek véget pár ki-lométer után
☻ Nem télen lenne a nemzeti ünneped, hanem tava sszal. Meg nyáron. Meg ősszel
☻ Egy olyan országban élnél, ahol egyetlen városbantöbb híd vezet át a Dunán, mint egész Romániában
☻ És végül: amikor Ausztriába mennél sízni, nem kénebolgárnak kiadd magad, hogy ne röhögjenek rajtad!

A fölényes PSD-győzelem következményei
☻ A moldáviaiak sokkot kaptak:„Azt hittük, nálunk csak az oroszokkommunistábbak”
☻ A PSD bejelentette az első gazda-sági intézkedést: „Négy év múlva nemlesznek választások, hogy spóroljunk”
☻ Dragnea bejelentette, hogy felfogják emelni a szavazói alsó korhatárt60 évre, mert úgyis csak azok szavaz-nak
☻ A PSD úgy túlnyerte magát, hogykét miniszterelnökük lesz
☻ Iliescut bevitték a sürgősségire,mert amikor kijöttek az első exit poll-adatok, akkorát vigyorgott, hogy kia-kadt az állkapcsa

☻ Országszerte boldog nyugdíjasoktüntettek a választások estéjén, a hoz-zájuk legközelebb eső Catena gyógy-szertáraknál
☻ Tariceanu pártja annyi százalékotért el, ahány felesége volt, és mostbánja, hogy nem nősült legalább negy-venszer
☻Még meg se számolták az összesszavazatot, de a DNA-nál már megje-lentek a buldózerek
☻ És végül a legjobb hír (nekik): aPSD az RMDSZ nélkül kormányozhat!

(A tnr nyomán) 
www.timesnewroman.roA magabiztos RMDSZ-bejutás következményei, illetve az érintettek nyilatkozatai

☻Kovács Péter főtitkár két számmal na-gyobb borotvát vett, mert még jobban meg-nőtt az arca
☻ Szilágy Zsolt EMNP-elnök úgy meg-borult, hogy azt mondta: nekik köszönhetiaz RMDSZ a jó eredményt, mert ha a Néppártis indult volna, még alternatív küszöbbel sejutnak be
☻ Kelemen Hunor azt nyilatkozta: „Hami ezt tudjuk, hogy a román kártyának isilyen erős mozgósító ereje van, mint náluka magyar kártyának, korábbi kampányokbanis előhúztuk volna”
☻Verestóy örömében visszaszállíttatottHáromszékre két erdőt
☻Semjén Zsolt már elindult Székelyföldreünnepelni, de még nem ért oda, mert a nagyhideg miatt váltott lovakkal halad, és többszöris megáll melegedni útszéli csárdákban
☻ Tőkés László: „Még szerencse, hogyén nem rájuk szavaztam, különben nyolcszázalékkal jutnak be”
☻ Orbán Viktor: „Nem kenyerem a di-csekvés, kedves barátaim, de azért lássukbe: olyan népszerű vagyok Erdélyben (is),hogy ha az EMNP-nek kampányoltam volna,ők is bejutnak”
☻ Markó Attila úgy fellelkesült, hogyszinte hazajött, Biharkeresztesnél érte utolKövér László
☻ Az RMDSZ két autonómiát fog kérniannak a négy megyének, ahol nyertek: egyetHargita-Kovászna-Maros megyéknek, egyetpedig Szatmár megyének

☻ Borbély László: „Bánom, hogy nemindultam hatodjára is, mert ha az RMDSZ-tmégis bevennék a kormányba, én lehetnéka csempeügyi miniszter”
☻ Biró Zsoltnak azóta is fülig ér a szája,és elkezdett reggelente tornászni, hogy for-mába hozza magát – a gyertya még nem, dea spága már egész jól megy neki
☻ Vass Levente: „Nagyon örvendek amandátumomnak, csak tartok tőle, hogyBukarestben össze fognak keverni Wass Al-berttel”
☻ Császár Károly: „Számomra nem fogváltozást jelenteni a Bukarestbe költözés,ott se ismer a lőtéri kutya se”
☻Novák Csaba Zoltán: „Markó Béla ren-geteg hasznos tanáccsal látott el, és még akabalafésűjét is nekem adta”
☻ Csép Éva Andrea: „Meg vagyok győ-ződve, hogy a bukaresti kollégák Kszépnekfognak becézni”
☻ Bogdan Diaconu és Sebastian Ghitaúgy megmecseredett a választások éjsza-káján, hogy azt hitték, övéké az RMDSZ6,5%-a, és azt énekelték, hogy: „Noi suntemmaghiari, noi suntem maghiari, noi suntemaici pe veci király!”

Titkosszolgálati források-
ból tudomásunkra jutott,
hogy a leendő román kor-
mány jövőre Erdély-szerte
bojkottálni fogja a márci-
ustizenötödikei ünnepsé-
geket (és nem csak), így
puszilván vissza Magyar-
országnak azért, hogy a
magyar külügyminiszter,
Szijjártó Péter hivatalosan
megtiltotta volt a Románi-
ában és más országokban
diplomatató magyar dip-
lomatáknak, hogy részt
vegyenek decemberelse-
jés ünnepségeken, ren-
dezvényeken. Íme, néhány

tervezett akció, illetve szigo-rítás, amelyek közül egyeseksajnos bennünket, erdélyimagyarokat is érintenek:
☻ Semjén Zsolt nem lo-vagolhat be Kézdivásárhelyfőterére, max pónilovon
☻ Kövér Lászlót csakakkor engedik be Románi-ába, ha a határon lenyírja abajszát, mert akkora, hogyaz a román hatóságok sze-rint már nemzetbiztonságikockázat
☻ Vona Gábort personadisgratának nyilvánítják,ezért kénytelen lesz álruhá-ban menni az EMI-táborba

☻ A Szent Anna-tavat éskörnyékét természetvédelmiterületté nyilvánítják, úgy-hogy Tusványosnak lőttek
☻ Betiltják Petőfit, anevét viselő utcákat átneve-zik, a köztéri szobrait beda-rálják, miután a költőt, WassAlbert „háborús bűnöshöz”hasonlóan forradalmas bű-nösnek nyilvánítják
☻ A Hatvannégy Várme-gye Ifjúsági Mozgalom min-tájára megalakul egy sovénromán ellenszervezet, aMiscarea de Tineret a CelorPatruzecisiunu de Judeteplus Sectorul Agricol Ilfov

Románia visszavág – a magyarok őszinte sajnálatára
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Reálpolitika
Kelemen Hunor az elmúlt napokban azt nyilatkozta, nem veszik le napirendről az önrendelkezés kivívásának ügyét. Hát ne is vegyék.„Közjogilag tízmillió ma-gyar állampolgár miniszter-elnöke leszek, aki felelős-séget érez tizenötmillió ma-gyarért” – olykor nem ártilyen mondatokat felidézni,amikor a Kárpát-medenceimagyar néplélek hangulat-változásait vizsgáljuk. Majd-nem tizenöt éve MedgyessyPéter, a szocialisták akkoriminiszterelnök-jelöltje voltképes ilyen szavakkal be-maszatolni az akkoribanamúgy is a kilátástalanságszakadékának a szélénegyensúlyozó határon túlinemzettársak együvé tarto-zásba vetett hitét. Aztán megis magyarázta minden ro-mán, szerb, szlovák és ukránnacionalista elégedettségére,hogy ő maga ugyan nagytisztelője Antall József poli-tikai életművének, de ezzelegyütt úgy látja, hogy egy-kori kijelentése, miszerintlélekben tizenötmillió ma-gyar miniszterelnöke akarlenni, félreérthető volt, „amia politikában, különösen ami térségünkben nem a leg-szerencsésebb”.A hátunkon futkosott ahideg szerte Erdélyben. Ma-gyarországon élő barátain-kat, rokonainkat buzdítottuktelefonon, levélben egyaránt:ha másért nem is, menjetek

helyettünk szavazni, de neengedjétek a határon túlia-kat csak a hátukra nőtt púp-ként kezelő szocialistákat ahatalom közelébe!
Nem így történt 
2002 tavaszán.Jött Medgyessy, majdGyurcsány és Bajnai – nomeg Törzsök Erika és Ko-vács „Merjünk Kicsik Lenni”László. És mind, mindannyi-an egy kórust alkottak, akikazt énekelték Markó Bélavolt RMDSZ-elnökkel együtt,hogy a kis lépések politikájaelegendő az erdélyi magyarérdekek védelméhez. Aztánjött az autonómiaküzdelembudapesti elárulása, a hu-szonhárommillió románozásés 2004 decemberének ötö-dik, gyászos napja is.Ezt látva pedig Bukarestsem volt rest. Ott ütöttek arománok, ahol tudtak. Ma-gyar politikusokat hurcoltakmeg, autópályát térítettekel, az oktatás minden szint-jén fojtogatásba kezdtek. To-vábbra is probléma a kétnyelvű feliratozás, a magyarhimnusz éneklése, a nemzetiszimbólumok szabad hasz-nálata, és már nemcsak abürokratikus akadályozásalátszik a kommunista rend-

szer által elrabolt egyháziingatlanok visszaadásának,hanem visszamenőleg ismegkérdőjelezik ennek jog-szerűségét.Nyolc évvel Medgyessypofátlan és a szavazatszer-zésért a nemzet szellemétarcul köpő kijelentése utánAntall József politikai örö-köse lett ismét minden ma-gyar miniszterelnöke. OrbánViktor nem számolgatta, ki-kért és milyen feltételek mel-lett tervez kiállni. Két dolgotkért: egységet és összefogásta sokszínűségben is. Nem titok, hogy a Fideszbábáskodott az RMDSZ el-lenzékéből verbuválódottkét másik romániai magyarpárt megszületésénél. Ahogyaz sem titok, hogy az erdélyimagyarok az RMDSZ miatticsalódottságuk ellenére semnagyon pártoltak el a ro-mániai rendszerváltozásnapjaiban létrejött érdek-védelmi szövetségtől. AzRMDSZ-é volt az elsőszülöttijog, ennek mentén tárgyalt,képviselt, szövetkezett ésutasított el közeledéseket.Aztán az sem titok, hogy aFidesz nem mindig tudottmit kezdeni főleg Markó Bé-lával és az általa, majd azutódja, Kelemen Hunor általképviselt irányvonallal –

vagy fordítva.A rátermett államférfiakés politikusok legfőbb tu-lajdonsága azonban a reál-politikai lehetőségek felis-merése és azok párhuzambaállítása egy adott közösségetemésztő fenyegetésekkel. Aromániai magyarságot a bu-karesti nacionalista hatalompillanatnyilag a létében ve-szélyezteti. Vezetőit látvá-nyosan és mondvacsináltvádakkal, igazságszolgálta-tásnak álcázott erőszakté-tellel hurcolásszák a ható-ságok. Az egykor a tisztsé-géről tartott népszavazásonOrbán Viktor által támoga-tott Traian Basescu volt ál-lamfő újabban a Tiszáig vi-zionálja Románia határait,és az egykor Budapestenmasírozó román bakák csiz-máinak csattogására emlé-keztet. Ilyenkor törvényszerűentörténik meg a sérelmekenvaló felülemelkedés. Amikoraz összefogás fontosabbáválik, mint a szembenállás,amikor az erdélyi magyarpluralizmust szükségszerű-en a háttérbe szorítja azacsarkodó nagyromán so-vinizmus.Minden magyar minisz-terelnöke most nem tehetettegyebet, mint közölte: a ma-

gyaroknak nincs mit ünne-pelniük Erdély elcsatolásá-nak évfordulóján, a romániaimagyarokat pedig Bukarestnem mindig tiszteli, ellenbenfenyegetettségben tartja. Eveszélyeket felismerve pedigösszefogásra és történelmiméretű szavazói aktivitásrabuzdított a vasárnapi par-lamenti választásokon. Mertcsak akkor lesz ott a ma-gyarság a bukaresti törvény-hozásban, ha a magyar em-berek elmennek szavazni,és fölhatalmazzák az össze-fogást létrehozó magyar po-litikai erőket arra, hogy kép-viseljék az ő érdekeiket éshallassák a hangjukat. Amostani választás tétje azerdélyi és partiumi magyar-ság megmaradása, hangsú-lyozta Orbán Viktor. A választóknak pedig jo-gos elvárása, hogy ne csakegy erős legitimációval ren-delkező RMDSZ üljön a bu-karesti törvényhozásban,hanem egy olyan szövetség,amely teljesíti a szavazóinaktett ígéreteit. Kelemen Hu-nor az elmúlt napokban aztnyilatkozta, nem veszik lenapirendről az önrendelke-zés kivívásának ügyét. Hátne is vegyék.
Kristály Lehel

A magyar baloldali-libe-rális pártok sosem tudtakmit kezdeni a nemzetpoli-tikával. Amikor épp nem vi-szonyultak olyan ellensége-sen a határon túli magyar-sághoz, mint a kettős állam-polgárságot elutasító kam-pány során, akkor messzeeltartották maguktól a té-mát, és úgy tettek, minthaminden a legnagyobb rend-ben volna. Ez kristálytisztánmegmutatkozott 2002. dec-ember 1-jén, amikor Med-gyessy Péter miniszterelnökBudapesten koccintott ro-mán kollégájával, AdrianNastaséval Erdély elcsato-lásának évfordulóján. Ké-sőbb sem változott az MSZPhozzáállása: a párt 2013-asévértékelőjének vendége amagyarellenes Victor Pontavolt, majd nem sokkal ké-sőbb a szocialista Gurmai

Zita térden állva, virággalköszöntötte azt a Ion Ilies-cut, akire negyedszázadmúltán is rávetül a maros-vásárhelyi pogrom sötét ár-nyéka.A Fidesz ellenzékben töb-bé-kevésbé következetesenkiállt a kisebbségi magyarokjogaiért, és amikor a 2010-es választás után felálló Or-szággyűlés 97,7 százalékostöbbséggel elfogadta a kettősállampolgárságról szóló tör-vényt, úgy tűnt, új korszakkezdődik. Ezzel szemben azelmúlt hat évből a székely-zászló-ügyet és a mostanialkalmat leszámítva nemi-gen tudunk olyan esetet em-líteni, amikor Budapest fel-emelte volna szavát, pediga szomszédos országok bő-ven adtak rá okot a magyarintézmények elleni harctólaz anyanyelvhasználat kor-

látozásán át az egyénekmegfélemlítéséig.Idővel többen is kritikátfogalmaztak meg határontúlról, köztük Tőkés Lászlóés az idén elhunyt TamásAladárné. Persze senki semállítja, hogy asztalt csapkod-va kell követelni Székelyföldhatvanas években megszün-tetett autonómiájának visz-szaállítását, ahogy az isegyértelmű, hogy a magyarkormánynak számtalanszempontot kell figyelembevennie – Szlovákia esetébena visegrádi együttműködéssok mindent felülír –, deegyes esetekben érthetetlena hallgatás. Még abból semlett botrány, hogy a romá-nok, nyilván a megbékélésjeleként, Avram Iancut vá-lasztották a kolozsvári re-pülőtér névadójának, majdidén nemzeti hőssé avatták.

Iancu volt az, akinek a ve-zetésével kiirtották Gyula-fehérvár, Nagyenyed, Med-gyes és Torda környékénekmagyarságát, megváltoztat-va a térség etnikai összeté-telét.Mindez nagyon megfelelBukarestnek, hiszen jelzi: ahatóságok továbbra is szintebármit megtehetnek, senkisem emel szót a sovinizmusellen. Romániának kifeje-zetten jól jön, hogy mind-ehhez Budapest még fede-zéket is biztosít, amikorBrüsszel ellen verbális sza-badságharcot vív, és önkénteljátssza a rosszfiú szerepét.Azért pedig kifejezetten há-lásak lehetnek a román na-cionalisták, hogy a Fideszkommunikációjában az el-sősorban Nyugat-Európátérintő migráció ügye hosszúideje a magyarság sorskér-

déseként jelenik meg.Ma a magukat nemzetiérzelműnek valló magyarokjó része azon sopánkodik,hogy Brüsszelben több Mo-hamed jön világra, mint Pi-erre, miközben teljes lelkinyugalommal szemlélik,hogy Marosvásárhelyentöbb Petru születik, mintPéter –és közben a Péterekiskolái, intézményei, közös-ségei folyamatos zaklatás-nak vannak kitéve.Persze ha a pillanat ura-lása felől vizsgáljuk a dolgot,érthető: a kisebbségi jogok,az anyanyelvhasználat, a ha-táron túli magyar kultúravédelme nem kecsegtetkönnyű sikerrel. És főlegnem hoz annyi szavazatot,mint a fantomok elleni ha-dakozás.
Póla Gergely

Péterek, Petruk és Mohamedek
Az utóbbi időszak szokatlan villongásokat hozott a román–magyar kapcsolatokban. A legemlékezetesebb meg-
nyilvánulás kétségkívül Traian Basescu üzenete volt, amely stílusában az észak-koreai fenyegetéseket idézte. Ez
betudható a parlamenti választást megelőző cirkusznak, amelynek hagyományos, sőt nélkülözhetetlen kelléke
a magyarellenesség. A volt román elnök Orbán Viktornak címzett kirohanása nyomán úgy tűnik, hogy Bukarest-
ben izzó gyűlölettel gondolnak a mostani magyar kormányzatra, pedig a románok nagyon is jól járnak a Fidesszel.
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A rendezvény célja anemzeti összetartozás erő-sítése és Székelyföld auto-nómia törekvéseinek támo-gatása.A tornán rekordszámú,összesen 48 csapat küzdöttmeg két csoportban a tró-feákért – az 1976-ban ésazelőtt született öregfiúkés 18 év felettiek, vagyis1998-ban és azelőtt szüle-tettek – , a SzékelyföldértKupáért és az AutonómiaKupáért.A 40 év alattiaknak kiírtAutonómia Kupában 32,míg a 40 év felettieknekrendezett Székelyföldért Ku-pában 16 csapat indult avégső győzelemért. Minden-

honnan érkeztek együtte-sek, Kárpátalja, Délvidék,Felvidék, Magyarország ésErdély is képviselve volt. Anagyszámú résztvevő miatta mérkőzéseket a RákócziSportcentrumban és a Bá-nyai János Műszaki Szak-kollégium tornatermébenrendezték. A csapatok ama-tőr játékosokból álltak, azérkező országok – nagypá-lyás futball és futsal – elsőhárom osztályában leigazoltsportolók nem vehettekrészt.A budapesti székhelyűSzékelyföldért Társaság elő-ször 2009-ben, Diósdonrendezte meg a Kárpát-me-dencei amatőr csapatoknak

kiírt tornát. A Nemzetstra-tégiai Kutatóintézet 2013-ban csatlakozott a szerve-zőkhöz. Székelyudvarhelyidén másodszor volt ház-igazdája a tornának, jövőreaz összecsapások újra Di-ósdon lesznek.
Eredmények, Autonómia
Kupa (40 év alattiak)Nyolcaddöntő: Millenni-um–Kerepes 3–0, FarkasTrans–Székelykapu BT 3–2, Felvidék–Gyergyószent-miklós 2–1, Beregvidék–Or-baiszék 3–0, F.R.Ady–Csík-menaság 2–2 – büntetőkkel4–3, Szeged–Bukovinai Szé-kelyek 0–0 – büntetőkkel

2–3, Protestáns TeológiaiIntézet–Szerda Nyóc 0–0 –büntetőkkel 4–3, Manches-ter–Nyárádszereda 0–1. Ne-gyeddöntők: Felvidék–Be-regvidék 1–4, F.R.Ady–Bu-kovinai Székelyek 1–2, Mil-lennium–PTI 1–0, FarkasTrans–Nyárádszereda 4–2.Elődöntő: Beregvidék–Mil-lennium 1–0, Bukovinai Szé-kelyek–Farkas Trans 0–1.Bronzmérkőzés: Millenni-um–Bukovinai Székelyek 2–2 – büntetőkkel 3–1. Döntő:Beregvidék–Farkas Trans1–3.
Székelyföldért Kupa 
(40 év felettiek)Negyeddöntők: Erdővi-dék–Fradi Veteránok 0–2,Csíkszentmárton–Pressing4–1, Székelykeresztúr–Di-ósdi Székelyek 4–1, Hargi-ta–Orbaiszék 0–3. Elődön-tők: Fradi Veteránok–Csík-szentmárton 3–0, Székely-keresztúr–Orbaiszék 5–1.Bronzmérkőzés: Orbaiszék–Csíkszentmárton 3–0. Dön-tő: Fradi Veteránok–Szé-kelykeresztúr 0–1.
Döntős volt a „marosvá-
sárhelyi” FradiAz Autonómia Kupán aNyárádszereda hetedik lett,akárcsak a Pressing a Szé-kelyföldért Kupán, míg atöbbszörös kispályás bajnok

marosvásárhelyi Bastiaegyüttese – amely a ren-dezvényen Fradi Veteránoknéven szerepelt, ugyanis alegnépszerűbb magyaröregfiúk labdarúgó-együt-tes objektív és szubjektívokok miatt nem lehetett je-len a tornán –, a döntőt ját-szotta, amelyet ádáz csatá-ban, kétes bírói döntésekvégett vesztett el, a torna-győztes Székelykeresztúrellenében.A Fradi Veteránok névenjátszó marosvásárhelyiekfelállítása a következő volt:Gábor Ákos (elnyerte a Szé-kelyföldért Kupa legjobbkapusa címet) – kapus; Tol-vaj József csk., Böjte Attila,György István, Lokodi Lász-ló, Veres József, EugenCizmaș, Nagy Péter (a csa-pat gólkirálya), Ignácz Sán-dor (ex Transportul Maros-vásárhely), Hatman Andrásés Sipos Attila - mezőnyjá-tékosok.A Pressing keretében akövetkező játékosok léptekpályára: Szucher Ervin csk.,kapus; Bögözi Attila, SzöllősiLászló (ő volt a torna leg-idősebb játékosa), EnyediCsaba, Kádár Zoltán, Czim-balmos Ferenc, CzimbalmosCsaba, Csutor András, Csu-tor Tomi András, Vlad Ama-riei és Berekméri Edmond.
C.F.A.

A Kárpát-haza Labdarúgó Torna keretein belül a Nemzetstratégiai Kutatóintézet
és a Székelyföldért Társaság közös szervezésében az idén (2016. december 3-4-
én) Székelyudvarhelyen került sor a VII. Székelyföldért Teremlabdarúgó Tornára.
A sportesemény fővédnöke dr. Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke, míg
védnökei Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Biró Zsolt, a
Magyar Polgári Párt elnöke, illetve Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet
elnöke voltak.

Hajrá székelyek, hajrá magyarok! 
Jól szerepeltek a vásárhelyiek a 
Székelyföldért Teremlabdarúgó Tornán

A "marovásárhelyi Fradi", azaz Bastia

A Pressing játékosai jó barátságot  
ápolnak a Diósdi Székelyek csapataval

A Pressing együttese

A Pressing csapata mérkőzés  előtt
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VB-n is diadalmaskodott 
marosvásárhelyi női fitneszbajnok

Egyelőre megmenekült az ASA a csődtől  
Egy ideig megmenekült az ASA 1. ligás labdarúgó-
klubja a csődtől – közölte a minap a Digi Sport –,
ugyanis az együttesnek sikerült egyezségre jutnia
valamennyi partnerével, akik az elmaradt anya-
giak folyósítását szorgalmazták. Így nem maradtolyan követelés, amelynek alapján most indokolt lettvolna kimondani a sportklub felszámolását, ami abajnokságból való kizárást vonta volna maga után.Egyelőre az élvonalbeli csapat folytathatja szereplé-sét a bajnokságban, habár a fent említett központisportadó információja szerint a döntés egyelőre nemhivatalos. Véglegesen december 23-án jelenti be ahazai labdarúgó-szövetség a döntést, hogy addig nevegyék el a szóban forgó alakulatok labdarúgóinak ajátékkedvét, és ne befolyásolják vele a szereplésüket.Korábban arról szóltak a hírek, hogy december 9-én kimondják a sportszervezet csődjét, aminek kö-vetkeztében a Hivatásos Labdarúgóliga kénytelenlesz kizárni az együttest az 1. ligából.A bajnokságot hat büntetőponttal kezdő ASA azon-ban nem ússza meg az újabb pontlevonást, így aRomán Labdarúgó-szövetség (FRF) licencadó bizott-sága a bajnokság félbeszakításával tőle továbbihárom pontot elvesz, mert november 30-ig nem tudtarendezni adósságait. Nem csak a marosvásárhelyiklub van ebben a helyzetben, hiszen a zsilvásárhelyiPandurii  és a medgyesi Gaz Metan is hasonló bünte-tést kap, míg a jászvásári CSM Politehnica és a temes-vári Poli ACS az utolsó pillanatban kerülte el abüntetést. Az ASA az utolsó fordulóban a fővárosi Di-namo otthonában maradt alul 1-0 arányban, viszonta következő bajnoki fordulóban december 18-án, va-sárnap hazai pályán játszik utoljára az idén, ellenfelea zsilvásárhelyi Pandurii lesz. A találkozóra 18 órakorkerül sor. C.F.A. 

Ioana Șulea, a marosvá-sárhelyi Universitar SK spor-tolója (edző DumitruCheteleș és Sebastian Po-povici) szombaton este vi-lágbajnoki címet szerzettDominika Köztársaság fő-városában, Santa Domingó-ban, a Testépítő és FitneszVilágbajnokságon, ahol azifjúsági korcsoportban a bi-

kini fitnesz +166 cm kate-góriájában nyerte meg azaranyérmet. Șulea 2015-ben Európa-bajnoki címet és világbaj-noki bronzérmet szerzett aspanyolországi San Salva-dorban, az idén a világ leg-színvonalasabb testépítő ésfitnesz versenyén Barcelo-nában, az Arnold Classic Eu-

rope megmérettetésen egyezüstöt meg egy bronzot isbegyűjtött, majd a PrágaiEWLS Grand Prix versenyenis két bronzot kasszírozottbe, s nem utolsó sorban min-dent megnyert, amit nyernilehetett az országos ifjúsági,majd felnőtt testépítő és fit-nesz bajnokságon. 
C.F.A.
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\ 12. \ |  KÁVÉ MELLÉ |
A művészet elsődleges célja, hogy érzelmet váltson
ki a megfigyelőből, azonban ez nem minden esetben
párosul pozitív töltettel. Sokszor felkavar, elszomorít,
sokkol, vagy undorral tölt el. De nemcsak a műtár-
gyak lehetnek ránk ilyen hatással, hanem a belőlük
élő emberek tettei is: a művészek, műkereskedők,
tolvajok, hamisítók, és persze a nézők is tudnak bot-
rányt kelteni. És meg is teszik! Íme, néhány válogatás
ezekből, amelyek rengeteg pénzért találtak gazdára.

Kilencezer 
hallott pillangóSokan teszik fel a kér-dést, hogyan lehet művészaz, aki hozzá sem ér az al-kotásaihoz? Damien Hirst aleggazdagabb kortárs mű-vész híres erről, ő csak irá-nyítja a munkát és aláírja a

kész műveket. Becslésekszerint vagyona több mintegymilliárd dollár. Ezt a hi-hetetlen mennyiségű pénztpedig úgy szerezte, hogyegész életében botránytbotrányra halmozott. A leg-nagyobb dobása az volt,amikor egy kitömött cápáttett formaldehidbe, és a
műnek A halál fizikai lehe-tetlensége egy élő tudatá-ban címet adta. Az eredeti-leg hatezer dollárértvásárolt cápa a művészetiátalakulás végén 12 milliódollárét kelt el.De nem kis felháborodástkeltett az is, amikor egy 19.századi halott csecsemő ko-ponyájának mását elkészí-tette platinából, és azt 8600gyémánttal díszítette, a ha-lál szépségét dicsérendőcéllal. A mű készítési költ-sége 14 millió font volt, dejókora profittal, 50 millióértadta aztán el.

Legutóbbi botrányos al-kotása 2012-ben azzalverte ki a biztosítékot, hogykilencezer pillangót ölt megegy performansz kedvéért.A lepkék a Tate Modern kétablaktalan szobájában rep-kedtek, a szépséget és a bol-dogság törékenységét szim-bolizálva. A látogatokazonban többet is véletle-nül agyonnyomtak vagy rá-juk léptek, az elpusztult ál-latok teteméből pedigkollázs készült.
Ellopott művészetMa már nem kell feltét-lenül betörni egy múze-umba, ha valaki el akarjalopni a másik szellemi ter-mékét, hiszen ott az inter-net. Ezt használta fel Ri-chard Prince, aki az„eltulajdonítás” nevű mű-vészeti ágazat követője.Legutóbbi kiállítása úgy ké-szült, hogy véletlenszerűenkiválasztott pár embert aneten, és megjegyzést fű-zött az Instagramra feltettképeik alá. Erről készítettegy fotót, majd ezt vá-szonra kasírozta. Az így ké-szült képekből kiállítástrendezett Új portrék cím-mel, ahol a műalkotásokdarabját 90 ezer dollárértkínálta. A képek mind el-keltek.A képek eredeti készítőitermészetesen felháborod-tak. Nemcsak azon, hogy azáltaluk készített fotóval va-laki más keres pénzt, deazon is, hogyan mert aztfelhasználni az engedélyüknélkül. A művész, aki a het-venes évek óta lopja más

emberek alkotásait, nem látebben semmi problémát.Ahogy ő mondja, amikorpéldául lefotózza egy másikember fényképét, akkor őazt művészileg átértelmeziés műalkotássá emeli, ezt aszellemi munkát kell meg-fizetni.
A nácik féltve 
őrzött titkai2010-ben egy piti kisadócsalás okán kezdett elnyomozni a német rendőr-ség, ám ez az évszázad leg-nagyobb művészeti felfede-zéséhez vezetett. Egymüncheni lakásban 1200elrejtett festményt találtak,amelyek többségéről azthitték, hogy a második vi-lágháború alatt elpusztul-tak.Corneliu Gurlitt, a magá-nyos öregember, akinek sefelesége, se gyereke, egye-dül a festményeit szerette,amelyeket az apja hagyottrá titokban. Ő ugyanis a náciNémetország egyik legna-gyobb műkereskedője volt,akinek az volt a feladata,hogy a modern, „elfajzott”festményeket titokban kül-földre értékesítse. Az öregazonban nagy rajongójavolt a német expresszio-nistáknak, így a legjobb ké-pekből össze állí totta sajátgyűjteményét. A festmé-nyek egy házilag barkácsolt,konzervekkel megpakoltpolcsor mögött voltak el-rejtve, és csak akkor szedettelő egyet-egyet, ha pénzrevolt szüksége. Így került azadóhatóság látókörébe.

Timár Tímea

Felkavaró művészet, botrányos alkotások 

Damien Hirst

Corneliu Gurlitt 

Richard Prince


