
Indulatok nélkül   Még mindig a vásárhelyi római katolikus isko-láról. A kérdés adott: lehet-e indulatok nélkülszólni a témáról? Szerintem nem. Sem erdélyimagyarként, sem vásárhelyiként. Mert égbekiáltóaz, ami az iskola körül, az iskolával, tágabb ér-telemben a helyi magyar közösséggel mostanságtörténik. 

3. old. // VÉLEMÉNYEM SZERINT 6-7. old. // SPORT

A széthordott Bethlen-kastély A Maros megyei Bonyha Marosvásárhelytőlharminc, Dicsőszentmártontól szűk húsz kilo-méterre, a Kis-Küküllő bal partján, a Jövedicsi-és a Kundi-patak torkolata közelében fekszik.Neve ősi magyar személynévből való, valószí-nűleg első birtokosáról nevezték el. A Bethlencsalád kedvenc tartózkodási helye. A kastély1545-ben Bethlen Farkas alakította át. 

10-11. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Filmbe illő életsorsok 
a háborúbanFolytatjuk sorozatunkat, amelyben azt próbáljukbemutatni, hogyan alakulhatott a sorsa a front-szolgálatot teljesítő magyar honvédeknek.Olyanokról teszünk említést, akik a mai érte-lemben vett Maros megyében születtek és acsászári és királyi hadsereg valamely „külön-leges” alakulatánál teljesítettek szolgálatot. 

3. old. // TÖRTÉNELEM
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Társadalomkritika 
vásárhelyi művésztől  Fogarasi Hunormarosvásárhelyifiatal grafikus-il-lusztrátornak jel-legzetes, könnyenfelismerhetőek azalkotásai. A tehet-séget nem sokratartja, a szorgal-mat, gyakorlástannál inkább. Je-lenleg művésze-téből teremti előaz egzisztenciá-ját: kiadványokatillusztrál és szer-keszt, de kedvte-lésből is rajzol, ésnem idegen tőlea társadalomkri-tika.

5. old. // TÁRSADALOM

A 2016-os év legjobb magyar sportolóit, edzőit, csapatait színpompás ünnepségen,
az M4 Sport – Év Sportolója Gálán díjazták január 12-én, Budapesten, a Nemzeti
Színházban. A házigazda Magyar Sportújságírók Szövetségének 370 tagja internetes
szavazás útján döntötte el, hogy ki kapta meg az egyes díjakat. A rendezvényen
részt vett többek között a Központ sportújságírója, Czimbalmos Ferenc Attila, aki
exkluzív beszámolót és interjút készített az olvasók számára.

Magyar sportgála erdélyi részvétellel

Rocksuli Marosvásárhelyen„A Rockzene örök érvényű”- szól a közismertmondás, ennek ellenére mégis kevés hangsúlytfektetnek az oktatására Marosvásárhelyen, ami-ként az egész országban. A Bronx Music társulatazonban mert nagyot álmodni, így február 13-án első alkalommal megnyitja kapuit a maros-vásárhelyi rocksuli, amely hatalmas űrt tölt bea zenei palettán.

4. old. // TÁRSADALOM

EXKLUZÍV
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KOS: A csillagok üzenete erre a hétre önnek:amit ma megtehet, ne halassza holnapra! A hétegyhangúan alakulhat, de csütörtöktől érkezikaz izgalmas fordulat, ami az addig unalmas min-dennapokba színt csempészhet, melynek kö-szönhetően újra felpörög.
BIKA: Ezen a héten egyszerűen semmihez sincskedve. Ráadásul számos kellemetlen problémanehezítheti meg az életét. Ugyanakkor öröméreszolgálhat a tény, hogy a környezetében lévőemberek szeretik és kiállnak ön mellett
IKREK: Eljött az ön és a megújulásának ideje.Lássa be, minden változik, ezért önnek is vál-toztatnia kell bizonyos dolgokon. A következőnapok rávilágítanak arra, hogy el kell gondol-koznia a jelenlegi helyzetén és jövőjén.
RÁK: Nagyon jól érzi magát a bőrében! Ezegyáltalán nem véletlen, úgyhogy igazán háláslehet az égieknek. A csillagok és az univerzumfolyamatosan segítik abban, hogy tele legyenenergiával.
OROSZLÁN: A héten kifejezetten morcos ked-vében lesz, ami egyet jelent azzal, hogy a na-pokban nem lesz hiány konfliktusban. Mindentekintetben feszültté válhat, és ez kihat magán -életére, munkájára és a beszédstílusára egya-ránt.
SZŰZ: A héten tettre kész és energikus lesz.Hangulata kiváló, erőből és lendületből ezen ahéten sem fog hiányt szenvedni. Dúl önben atettvágy, és mindenkinek meg akarja mutatni,hogy mire képes.
MÉRLEG: A csillagok azt üzenik, érdemes volnaidőnként meghallgatnia a bölcsebbeket, külö-nösen azokat. Akikről jól tudja, hogy az érintettkérdésben nagyobb a tapasztalatuk vagy a tu-dásuk.
SKORPIÓ: Bár az újév már egy ideje elkezdő-dött, ön mégis csak most kezd ébredezni ésészbe kapni. Most kezd el bizonyos változásokatmeglátni maga körül. Mindemellett mindennapfriss energiával és megújult emberként ébred.
NYILAS: Nagyszerű formában van, tele erővel,energiával. Éppen ezért kellene most belevágniavalami újba, amivel igazán kifejezheti, illetvemegvalósíthatja önmagát. De bármi is legyen eza dolog, azt mindenképpen sikerrel fejezi be,
BAK: A hét eleje igazán kellemetlen, konfliktu-sokkal telinek indul. Bár nem jellemző önre,hogy oktalanul vitába szálljon másokkal, mos-tanában annyi negatív élmény halmozódott felönben, hogy úgy érzi, muszáj lesz kiadnia a dü-hét magából.
VÍZÖNTŐ: Minden úgy megy ön körül, mint akarikacsapás. Minden olajozottan működik, ésúgy alakulnak a dolgai, ahogy azokat eltervezte.Jól is esik önnek a tudat az elmúlt hetek nehéz-ségei után.
HALAK: Bizonyos tekintetben úgy érzi majd,ez nem az ön hete. Olyan érzése lehet, hogy azegész világ ön ellen fordult. Higgye el, ezek át-meneti helyzetek, és a hét végére már ismét szí-nesnek látja majd a világot.
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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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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 |

Szimfonikus hangversenyJanuár 19-én, csütörtököneste 7 órakor szimfonikushangversennyel folytatódika Szórakoztató zene fesz-tiválja a Kultúrpalota nagy-termében. Vezényel: Romi-că Rîmbu karmester, zon-gorán Sorin Petrescu, ütő-hangszereken Doru Romanjátszik. Műsoron: Mozart-,G. P. Reverberi-, Dobri Pa-liev-, Márkos Albert-, AndreiTănăsescu-, Piazzolla-, Bru-beck-, Earl Hatch-, LeroyAnderson-, Petre Elinescu-művek. A koncertre a 14-es számú bérletek érvénye-sek. 
A Vadárvácska 
alkotótábor kiállítása Január 19-én, csütörtököndélután 5 órakor a Vadár-vácska nevű bucsini alko-tótábor 2016-os anyagábólnyílik kiállítás a marosvá-sárhelyi Bernády Házban.

Újra helyi termékek vására Január 20-án, pénteken 8és 19 óra között a MagyarTermék nagydíjas Petry Lát-ványműhely és Múzeum ud-varán ismét megszervezika Local Farmers’ Marketnevű helyi termelői vásárt,ahol hús-, tejtermékek, sajt,méz, lekvár, szörp, gyü-mölcslé, bor, pálinka, zöld-ség, gyümölcs, tea, fűszer-paprika, olaj, valamint kéz-művestermékek (házi ké-szítésű kencék, szappanok,táskák, pénztárcák, éksze-rek stb.) kerülnek az aszta-lokra.
Karuna-koncert 
MarosvásárhelyenJanuár 20-án 19 órakor akövesdombi unitárius temp-lomban Karuna-koncertrekerül sor. Zenéjüket a Keletés Nyugat találkozása, azimprovizáció, az együtt

éneklés és az ősi gyógyítóhangsorok harmóniája jel-lemzi. Zenél: Simon Gyuri– ének, gitár, Iszlai Renáta– ének, klarinét, Bank Balázs– ütőhangszerek.
Humoreszk 
a Bach borozóbanA magyar kultúra napja al-kalmából január 22-én, va-sárnap 18 órakor a maros-vásárhelyi Bach borpincé-ben (Forradalom utca 4.szám) Podmaniczky SzilárdHacsek és Sajó című humo-reszkjét láthatják az érdek-lődők Kinda Szilárd és Ko-zsik József előadásában. Eztkövetően a Tudományosborkóstolás következik Ko-zsik József előadásában.
Gézengúz gyermektáncházA Gézengúz játszóház tán-cházba várja a gyermekeket.A játékos néptánc- és nép-daltanulásra keddenkéntkerül sor 18 órától óvodá-sok (3–6 év), 19 órától kis-iskolások (7–10 év) számá-ra. Muzsikál Sinkó Andrásés az Öves együttes. Hely-szín: a Dr. Bernády GyörgyÁltalános Iskola (volt 2-esszámú, Dózsa György utca11. szám) tornaterme. Arésztvevők vigyenek ma-gukkal cserecipőt.

KÁR KIHAGYNI |

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.



Még mindig a vá-sárhelyi római kato-likus iskoláról. A kérdés adott: le-het-e indulatok nél-kül szólni a témáról?Szerintem nem. Semerdélyi magyarként,sem vásárhelyiként.Mert égbekiáltó az,ami az iskola körül, az iskolával, tágabb értelembena helyi magyar közösséggel mostanság történik. Akit érdekelt, eddig is részletesen nyomon kö-vethette az iskolaalapítás, meg az azt követő cirkuszeseményeit. Nincs szándékomban azok összefogla-lása. Maradjunk annyiban: elég zavaros az egész.Főleg, hogy egyesek – mögöttes célokat követve –tovább bonyolítják, magyarán: kavarják. Maguk atörténtek sem egyértelműek, hát még azok inter-pretálása. Ki-ki a saját szemszögéből szemléli, asaját érdekei szerint viszonyul hozzá. Szerintem ittvan a kutya elásva, itt kell keresgélnünk a miértekután is. Vegyük sorra. A felületes szemlélő számára vilá-gos: a román oldal több-kevesebb vehemenciávalellenzi, próbálja megakadályozni az iskola műkö-dését, ezért megkérdőjelezi létrehozásának jogsze-rűségét. A városi vezetés hozzáállása is egyértel-műen kétértelmű: miközben a polgármester – igaz,csak szóban – támogatja, vagy legalábbis nem el-lenzi, vannak a hivatalban olyan befolyásos szemé-lyek, akik megpróbálnak keresztbe tenni. Szerintemezen nincs mit csodálkoznunk, hisz élnek itt bővenolyanok, akiknek szülei vagy ők maguk annak idejénamolyan „gyarmatosítóként” érkeztek a számukramáig idegen környezetbe, s akként is viselkednek amai napig. Nos, éppen a helyzetre való tekintettel kellettvolna a lehető legkörültekintőbben, minden utóla-gos jogi és egyéb támadási felületet kizáróan eljár-niuk az „iskolaalapítóknak”. Sajnos nem ez történt.Érdektelenségből, hozzá nem értésből az érdekvé-delmi és közképviseleti szervezet szerepében tet-szelgők – a félreértés elkerülése végett: az RMDSZvárosi képviselőire, valamint pártbeli feletteseikregondolok –olyan bizonytalan helyzetet teremtettek,aminek következményeivel az oktatási intézménypedagógusainak és tanulóinak, azok szüleinek kellmost szembenézniük. Sőt, attól sem riadtak vissza,hogy a választások előtt kampánycélra használjákaz iskola ügyét, hogy aztán – legalábbis a Vár sétá-nyon tartott ominózus tüntetésen megjelentek –mélységes hallgatásba burkolózzanak.Számomra egyértelmű: az ügy – ha nem vigyáz-nak az illetékesek, akkor elkerülhetetlenül etnikaikonfliktusba torkollik, amit jóérzésű emberek nemkívánhatnak – akkor pattant ki, amikor az egykoriiskolaépületben működő román főgimnázium taná-rai, tanulóinak szülei, valamint a mögöttük felsejlőpolitikai erők úgy értékelték, hogy a római katolikusiskola indulásával elveszíthetik az iskolaépületet.Ez volt a konfliktus kiindulópontja. Ha így van, akkor marad a kérdés: ha annak idejéna római katolikus egyház – az iskolaépület tulajdo-nosa – komolyan gondolta az iskola indítását, miértadta bérbe a városnak a benne működő román fő-gimnázium részére? Ha nem kötnek bérleti szerző-dést, az elkerülhetetlen vádaskodások után, máiglenyugodtak volna a kedélyek, elkerülhető lett volnaa mostani helyzet… Véleményem szerint. 

|  TÁRSADALOM / VÉLEMÉNY  | / 3. /

Szűkebb térségünk férfila-kosságának túlnyomó több-sége a mozgósítás során a 62.közös gyalog, a 22. honvédgyalog, az 5. honvéd tüzérvagy a 9. magyar királyi hon-véd huszárezredhez vonultbe. De voltak olyanok, akik acsendőrség, a haditengerészet,a portyázó hadosztály vagykésőbb a Székely Hadosztálykötelékében kerültek a front-vonalba. A huszárezred kötelékébenharcoló nagyernyei Nagy Lajos(sz. 1883) elbeszéléséből tud-juk, hogy a frontról őket He-gedűs tábornok fegyelmezet-ten, szervezetten hozta hazaBudapestig. Ha valamelyikhorvát, vagy szlovén telepü-lésen megpróbálták feltartóz-tatni a hadosztályt, az ágyúkata helységnek szegezve ulti-mátumot adott, hogyha kétórán belül nem teszik sza-baddá az átvonulást, szétlövetiazt. Így érkeztek meg teljesfegyverzetben Budapestre,ahol Linder Béla katonai nép-biztos leszerelte őket. „Nemakarok többet fegyvert látni,”mondta, pedig láthatott volnaeleget a Magyarországra tá-madó ellenséges katonák ke-zében, ha kinyitotta volna aszemét. Az ilyen szervezettenhazatérő katonai egységeketbe lehetett volna vetni a szü-lőföldjük védelmébe. Hiszena Székely Hadosztályt is ezérthozták létre, ahova a már ha-zatért székely legények közülsokan visszaszöktek a frontonkeresztül.
„Megsebesültem és 
aznap fogságba estem”A háborúban hősi halálthalt honvédek névsorát szinteteljes egészében ismerjük, hi-szen ritka az az erdélyi ma-gyar település, ahol nem állí-tottak volna emléktáblát tisz-teletükre. A hazatérő katonákközül volt, akit súlyos sebe-sülése miatt szereltek le, mintpéldául a marosszentgyörgyiBóni Jánost (sz. 1880), aki75%-os rokkantága miatt ke-rült haza. De a szentgyörgyiekközül Csókucza László (1895)a bal lábát veszítette el, RáczJános (1891) a bal karját, Tor-dai István (1867) pedig mind-két szeme világát. A hadifog-ságból volt, aki szökve térthaza kalandos úton, mint pél-dául a nagyernyei Farkas An-tal, vagy a búzaházi KilyénMózes őrmester. A székely-kakasdi Imreh Mihálynak si-

került naplót vezetnie kalan-dos életútjáról, amely meg-maradt az utókornak. Néhányrészlet: „Marosvásárhelyrőlelindultam 1915. március 6-án d. e. 10 órakor (…) 27-énéjfél tájt felvonultunk szembeaz orosszal, de nagy erővelvolt, visszaverte csapatunkat,hajnalban én is megsebesül-tem és aznap fogságba estem(…) Október 5-én délután ki-szálltunk a hajóból és To-bolszk városában ismét lá-gerben rendeztek egy régi sósbarakkban. (…) 1920. május12-én hagytam el végleg abarakkot. Áldozó csütörtökestén értünk jött a vonat ésreggel 14-én elhagytuk Tur-kesztánt. (…)” A Magyar Királyi Csendőr-ség kötelékébe lépni előrelé-pési lehetőség volt sok vidéki,szerényebb sorsú fiatalemberszámára a 19-20. század for-dulóján. A kötelező sorkatonaiszolgálat után ezért többenéltek ezzel a lehetőséggel.Ilyen volt például a csíkfalviIncze Lajos (1886), a székely-káli Ágoston Albert (1885),az iklandi Balogh József(1889), a lukafalvi Benkő And-rás (1882), a búzaházi SikóElek, a vadadi Török József(1875) és sokan mások. A vi-lágháború idején ők táboricsendőri szolgálatot teljesí-tettek, vagy hadi beosztásbakerültek különböző ezredek-hez. A császári és királyi ha-ditengerészet egységei is résztvettek a háborúban, amelyabban az időben 15 csataha-jóval, 10 cirkálóval, 19 rom-bolóval, 7 torpedóhajóval, 47torpedónaszáddal és 7 ten-geralattjáróval rendelkezett.A marosvásárhelyi BachmannFerencről (1887) tudjuk, hogymint tengerész vonult be Pó-lába. A nyárádszentlászlóiBustya József (1892) a világ-háború alatt a Viribus Unituscsatahajón mint szakaszve-zető folyamőr teljesített szol-gálatot. Jelen volt, amikor a

hajót az olaszok elsüllyesz-tették 1918. november else-jén, több mint egy kilométertúszott az Adriai tengerben,hogy életét mentse. A nyá-rádszentmártoni Szabó Józseftizedes 1914-ben vonult bea haditengerészethez, a há-ború alatt a Maria nevű cir-kálón teljesített szolgálatot. 
„Tigrisek” a háborúbanA „Tigris” erdélyi portyázózászlóaljat Windisch-GraetzLajos százados szervezte mega 39. Honvéd gyaloghadosz-tály önkénteseiből és az er-délyi menekültekből 1916-ban. Kiképzés után – a legna-gyobb részt gyermekembe-rekből álló alakulat – igenhasználható tagja lett a 39.hadosztálynak. A sapkájukonhordott jelvényükön tigris voltlátható. Windisch-Graetz ve-zérlete alatt 27-szer hajtottakvégre győztes rohamot. A tig-risek közt kezdte frontszol-gálatát a székesi Kali Lázár(1900) 1916-ban. Kiképzésután 1916 novemberétől aromán fronton harcolt. 1918.március 18-án az olasz had-színtérre vitték. Asiagó mellettmegsebesült, majd 1918. nov.3-án olasz hadifogságba esett.Innen 1920. december köze-pén került haza.A Székely Hadosztályt 1918decemberében hozták létreaz Erdélybe betört román csa-patok elleni védekezéskéntKolozsváron. A hadosztály pa-rancsnoka Kratochvil Károlyvolt, létszáma meghaladta a12 000 főt. Kötelékében har-coltak Nyárádremetéről Ka-kucs Imre (1893) főhadnagy,Nagyernyéről Nemes Antal(1899) őrvezető, Szakács Dé-nes (1897) őrmester, Gör-gényszentimréről BereczkiFerenc (1899), NyárádtőrőlDienes Izra (1900),  Jobbágy-falváról Boros Mózes (1893)tizedes és sokan mások. 

Nemes Gyula

VÉLEMÉNYEM SZERINT

Szentgyörgyi László

Indulatok nélkül 100 éves az I. világháború

Filmbe illő életsorsok a háborúban
Folytatjuk sorozatunkat, amelyben azt próbáljuk bemutatni, hogyan alakulhatott
a sorsa a frontszolgálatot teljesítő magyar honvédeknek. Olyanokról teszünk em-
lítést, akik a mai értelemben vett Maros megyében születtek, és a császári és ki-
rályi hadsereg valamely „különleges” alakulatánál teljesítettek szolgálatot. 
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Viribus Unitis hadihajó



\ 4. \ |  TÁRSADALOM |Rocksuli Marosvásárhelyen
„Ahol az értékek találkoznak”

Morális demokrácia 
Nem elég a vásárhelyi iskola-ügy, az országosan ki-nevezett és/vagy visszahívott iskolaigazgatók körülimizéria, az elmúlt napok híradásai attól is hangosakvoltak, ahogyan térdig dagonyáz(t)unk a morális de-mokráciában...A székelyudvarhelyi diáklány esete kapcsán újfentterítékre került – újságírói megmondóemberek semtudtak ellenállni ennek a kísértésnek –, hogy: hol azemberség?Én azért beljebb mennék a kérdésekkel: mi jogonkéri számon a liberális demokrácia azt az értéket, amitő elutasít? Ha az ember nem Isten képmása, ha a jó ésrossz, bűn és erény viszonylagos, csupán emberi köz-megegyezés kérdése, amit folyton lehet változtatni,szabályait felrúgni, tartalmát kilúgozni, akkor mi okánhivatkozási alap olyanok kezében, agyában, akik elve-tették az Istent? Akik lekacagják és félreállítják a ke-reszténységet. Akik alig várták, hogy leszakadjanak a„diktatórikus vallás” köldökzsinórjáról, és mindenféleaberrációt, devianciát, erkölcstelenséget jognak, de-mokratikus vívmánynak élnek meg az egyház tanításá-nak ellenében. Kinek van joga követ dobálni arra, akilegalább következetes az elvekben, és nem változtatjaa szabályokat-törvényeket menet közben, választásiciklusok szerint?És hol van a másik fél meghallgatásának elve? Holvan az igazságosság szerinti tárgyilagos, elfogulatlanoknyomozói újságírás, amely utánajár a tényeknek, ésminden oldalról megvilágítja, miközben távol tartjamagát az erkölcsi szentenciáktól, nehogy egyoldalúság-gal vagy elfogultsággal vádolhassák? Hol van a szülőkkötelessége gyermekeik keresztény nevelésére?  Vagyinkább a média, a kibeszélés hatalma, tájaink elbulvá-rosodott virtuális és papíralapú eszközein? Ez az egyet-len megoldás az igazság kiderítésére? Fontosabb a jogaz igazságnál? A törvény ereje, a megszégyenítés, az ál-dozatkreálás hatásosabb és rövidebb útja egy ügy tisz-tázásának, mint a tulajdonképpeni igazság? Kinek amalmára hajtjuk a vizet ezekkel a felfújt ügyekkel? Haa szeretet és szolidaritás mindenkinek jár, akkor az azigazgatónak nem jár? Egy bentlakás, egy intézménylakói kell-e alkalmazkodjanak inkább, vagy a felelős ve-zető változtassa folyton a szabályokat, az inercia, akedvtelések, a jogtalan vagy kényelmi elvárások sze-rint? Mert akkor meg kellene változtatni a tízparancsotis pár évente, hisz „ilyen a világ”, „haladni kell a korral”,nem?  Lám itt üt vissza a liberális demokrácia. Ellentétben a természet törvényeivel, az élet alap-vető dolgaival, ahol nincs demokrácia. Istennek nemkell konszenzusra jutnia az emberrel ahhoz, hogy aka-ratát véghezvigye. És mégsem diktátor, holott nemkérte ki a véleményünket. Szeretetből alkotott min-dent, s minket. Hogy felismerjük törvényeit, az élet já-tékszabályait, s vegyük halál komolyan. Mertbüntetlenül nem sérthetjük meg azokat. Az erkölcsbennincs demokrácia. A bűnnek ezért mindig volt, van, leszvisszaütője. Ha nem más, hát a következmények, ame-lyeket magunkra zúdítunk. Nem mondhatjuk, hogy„nem vagyok vallásos”, netán keresztény, „tehát rámnem vonatkozik”... „Én úgy hiszem, hogy ez nem bűn,tehát nekem lehet, szabad, sőt jogom van hozzá”...Mihez is?Mert vannak bizony abszolút értékek, igazságok, tör-vények, elvek, ideák. És azok stabilan örökérvényűek.Bármely társadalmi berendezkedésben. Északon is,délen is. Az ókorban is, a 21. században is. Nyári hőség-ben is, mínusz tizenöt fokban is.Ezekhez nekünk kell alkalmazkodnunk. Nem kíván-ságműsor. Akkor is érvényesek, ha nem lájkoljuk.  Ameghívást mindannyian megkaptuk. Az asztal terítve alagzira. A menyegzős köntöst, ha kint felejtettük, köny-nyen azon vehetjük észre magunkat, hogy mi is kike-rültünk a külső sötétségre. Ott pedig sírás lesz ésfogcsikorgatás.

SP
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„A Rockzene örök érvé-
nyű”- szól a közismert
mondás, ennek ellenére
mégis kevés hangsúlyt fek-
tetnek az oktatására Ma-
rosvásárhelyen, amiként
az egész országban. ABronx Music társulat azon-ban mert nagyot álmodni,így február 13-án első al-kalommal megnyitja kapuita marosvásárhelyi rocksuli,amely hatalmas űrt tölt bea zenei palettán. Erről kér-deztünk Hints Zoltánt, arocksuli egyik megvalósító-ját, aki mesélt a kezdetekről,a rockzene fontosságáról,illetve az oktatás formájá-ról.„A történet 1989-ig nyú-lik vissza, amikor is VinczeBéla, a Rocksuli megálmo-dója egy továbbképzőn vettrészt, és olyan ötletet kapott,amely arra sarkalta, hogyérdemes ezzel a témávalfoglalkozni. Az eltelt majd-nem 30 év igazolja, hogy jóötlet volt és szükséges, lévén,hogy a közel 3 évtized alattmég mindig nem jutottunkoda, hogy az állami rend-szerbe bekerüljön a rock-zenei képzés. Annak elle-nére, hogy egy nagyon di-namikus, változó műfajrólvan szó, rengeteg ágazattal,nem ismerik el, ezért az ál-lami képzésből kimarad. Ezta hiányt pótolja a rocksuli”– meséli Hints Zoltán. To-vábbi céljuk az oktatás mel-lett, hogy összefogják a ze-nészeket, bár egyénilegmegtanítanak mindenkit, deezen túlmenően nagy hang-súlyt fektetnek az együtte-sek meglétére, hiszen úgytöbbet lehet elérni.Amint megtudtuk, a rend-szer felépítése nagyon ru-galmas, nem kell felvételizni,az alapelv, hogy valamilyenszinten mindenki megtanít-ható zenélni. „A cél, hogyörömed legyen benne, hi-szen még Kodály Zoltán isúgy fogalmazta, hogy: ze-nélni öröm.” 
Tanulás és lelki 
feltöltődés egyarántA zene gyógyír a léleknek!- vallják a szervezők, hiszenaki zenét hallgat és kedveli,annak egészen más a lelki-világa, de aki még zenél is,az jobban átéli és érti a zenemondanivalóját, ezértmondhatni, hogy egészenmásfajta emberek, más lá-tószöggel, eltérő gondolko-

dással élnek. „Például a ze-nészek jobb matematikusok,mivel az agynak olyan te-rületét mozgatja meg, amiszoros összefüggésben vanaz egzakt tudományokkal.A zenész folyamatosan szá-mokban gondolkodik, szá-molja az ütemeket, ami egyidő után nem is annyira tu-datos, hanem reflexé válik.”
Együttműködés 
eredményeA Rocksuli székhelye aFészek Debrecenben, aminem véletlen, ha a rockze-néről beszélünk Magyaror-szágon. Mára már odafejlő-dött, hogy kb. 800 lelkes di-ákja van Budapesten és Ceg-léden is, illetve első alkalom,hogy Marosvásárhelyen isbeindul.Mindez a marosvásárhelyiBRONX MUSIC egyesülettelkialakított együttműködés-nek köszönhető. 
Minőségi oktatásAz oktatói kar összevá-logatásánál elsődleges szem-pont volt, hogy mindenkigyakorlott pedagógus és ak-tív zenész legyen, hiszen ah-hoz, hogy át tudja adni atudását, mindkét feltételnekeleget kell tennie. „Sikerültegy igazán elit tanári gárdátösszekovácsolnunk, a hétszakosodást lefednünk hatkiváló tanárral, és nyugod-tan állítható, hogy egy ilyencsapattal bárhol megálljuka helyünket muzsikus és pe-dagógus szinten.”
Kik jelentkezhetnek?Bárki! Még akár olyan is,aki soha életében nem fogotthangszert a kezében, amiigazán számít, az a belsőmotiváció. Szerencsére nincshiány a jelentkezésben, hi-szen folyamatosan csöng atelefon, olyan is van, hogyegy egész család beiratko-zott.

Az utólagos statisztika aztigazolja, hogy a legnagyobbérdeklődés a dob iránt van,ami nem csoda, hiszen ebbőlvan a legnagyobb hiány azegész országra való tekin-tettel. „Köztudott, hogy arockzenében a legnagyobbszerepe a dobosnak van, őadja meg a ritmust, amit hanem tud tartani, akkor káoszlesz.”A félév zárásaként nagy„dobásra” készülnek a szer-vezők, ami egy gálaműsorkeretén belül valósul megjúnius folyamán, ahol min-den tanuló bemutatkozhata nagyközönség előtt. „A na-gyobb motiváció érdekébenlesz sztármeghívott is – amiegyelőre még meglepetés –a különlegesség pedig az,hogy a sztárok fogják kísérnia tanulókat. „Nem kis meg-lepetésünkre, egyből vállal-ták! Nagyon örülünk annak,hogy a befutott zenészek isfontosnak tartják az után-pótlást.”A cél, hogy éves szintenlegalább 200 hallgató ré-szesüljön minőségi oktatás-ban, bár egy suli fél évesidőtartamú, akár több alka-lommal is el lehet végezni,mindaddig, amíg van valamiszámukra való, ez lehet szak-mai fejlődés, csoportkeresés,együttes kialakítása, vanolyan hallgató, aki 6-7 évetagja.Jövőre vonatkozólag aszervezőknek még rengetegtervük van, például márci-usban első alkalommal be-indul a Rocksuli klub est,amikor helyi, illetve vendégmeghívottak lépnek fel, aminagy lehetőség, ugyanis aváros vezetősége nem na-gyon támogatja a helyi ze-nekarokat. „Egy zenészt pe-dig a legjobban az motivál,ha van közönsége, akkor lát-ja az értelmét, ha tapasztaljaa visszajelzést, ezért igyek-szünk erre alkalmat terem-teni.”
Timár Tímea
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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

Társadalomkritika vásárhelyi művésztől
Fogarasi Hunor marosvásárhelyi fiatal grafikus-illusztrátornak jellegzetes, könnyen felismerhetőek az al-
kotásai. A tehetséget nem sokra tartja, a szorgalmat, gyakorlást annál inkább. Jelenleg művészetéből teremti
elő az egzisztenciáját: kiadványokat illusztrál és szerkeszt, de kedvtelésből is rajzol, és nem idegen tőle a
társadalomkritika. Bár digitális eszközökkel alkot, a vázlatfüzete és a rajzeszközei mindig kéznél vannak. Hunor a marosvásárhelyiMűvészeti Líceumban tanultzene, majd képzőművészetszakon, utána a kolozsváriművészeti és dizájn egye-temen szerzett diplomát.Több alkalommal kiállítot-ták a munkáit, jelenleg pe-dig illusztrátorként dolgozikegy könyvkiadónál, aholgyerekek számára készültkiadványokat illusztrál. Nemáll távol ez tőle, hiszen aVízipók, csodapók és Vukrajzfilmek voltak a kedven-cei, de George Orwell Ál-latfarm című regényénekanimációs adaptációját isnagyon szerette. Ez művei-ből is kitűnik, ahol gyakranoperál állatfigurákkal.
Állatillusztrációk 
a kedvenceiHunor kisgyerekként sze-retett rajzolni, mint általá-ban a gyerekek, de úgy gon-dolta, hogy az átlagnál talánügyesebben forgatja a ce-ruzát. „A tehetséget nemsokra tartom, úgy vélem,kitartással bárki megtanul-hat jól rajzolni, ám szüksé-ges hozzá a kíváncsiság éssok gyakorlat” – vallja. Al-kotásaiban nagyon gyakranmegjelennek az állatok –disznó, bivaly, zebra, zsiráf–, arról kérdeztük, honnanered a vonzalma e témairánt. „Gyerekkoromban azállatos könyvek és játékokérdekeltek inkább, mintsema robotok vagy az autók. Azsem véletlen, hogy az álla -tokat ábrázoló barlangfest-mények a legősibb emberialkotások között vannak.Ugyanakkor mindigis le-nyűgözött a természet sok-színűsége és az evolúció” –válaszolt. Elmondása szerintstílusát leginkább figura-tívnak, stilizáltnak, inter-pretáltnak, rajzfilmesnekjellemezné. 

„A világ tökéletlen 
részét is meg szeretném
mutatni”Alkotásai egy részét tár-sadalomkritika ihleti, de azirónia sem áll távol tőle. Ígyrajzolt disznófejű DonaldTrumpot, gázmaszkkal lé-legző brémai muzsikusokat,vagy megcsonkított maros-vásárhelyi fát.  „A dolgoknem mindig rózsás, avagytökéletlen részét is meg sze-retném mutatni. Ezzel lehetlegjobban tükrözni a való-ságot” – állítja Hunor. 
Vannak lehetőségei 
a jó grafikusnak

Általános jelenség nap-jainkban, hogy bár intéz-ményesített, iskolai keretekközött nem tanulnak raj-zolni, többen otthon, auto-didakta módon sajátítják ela digitális illusztrálás alap-jait, és elfogadható grafiku-sokká válnak. Hunor ezt jódolognak tartja, ugyanis úgyvéli: szorgalommal, kitar-tással, érdeklődéssel és mo-tivációval megtanulható eza szakma, de elengedhetet-

len, hogy szeressük azt, ígyönmagunk fejlesztése is ma-gától értetődő legyen. Arról, hogy milyen lehe-tőségei vannak egy fiatalgrafikusnak Marosvásárhe-lyen, Hunor szerint nincsok panaszra, mert rek-lámgrafikával, webdesignal,nyomtatással foglalkozó cé-gek gyakran keresnek mun-kaerőt, de működik egy-kétkiadó is vagy játékfejlesz-téssel foglalkozó cég Vásár-helyen, akik alkalmaznakillusztrátorokat.
Animációs film 
az álommunkaA kérdésünkre, hogy milenne az álommunkája, Hu-nor szerint ahhoz még sokatkell fejlődnie, de szívesendolgozna a Dreamworks-szal együtt animációs filmelkészítésében. 

Pál Piroska
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Magyar sportgála erdélyi részvétellel
A 2016-os év legjobb magyar sportolóit, edzőit, csa-
patait színpompás ünnepségen, az M4 Sport – Év
Sportolója Gálán díjazták 2017. január 12-én Buda-
pesten, a Nemzeti Színházban. A házigazda Magyar
Sportújságírók Szövetségének 370 tagja internetes
szavazás útján döntötte el, hogy ki kapta meg az
egyes díjakat.  A legjobb anyaországi sportolókra
sorrendben már az 59. alkalommal szavaztak. A ren-
dezvényen részt vett többek közt Marosvásárhelyről
Bögözi Attila (Erdélyi Riport), Szucher Ervin (Krónika),
Farczádi Attila (Gaga Rádió), Kádár Zoltán (Maros-
vásárhelyi Rádió) és lapunk sportszerkesztője, 
Czimbalmos Ferenc Attila is, akik 2016-tól tagjai a
Magyar Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ), és
az idéntől első alkalommal éltek szavazati jogukkal.A Gálára meghívást kaptaka kategóriák legjobb három-három helyezettjei, míg anyerteseket a gálán hirdettékki, amelyen az esemény díj -átadói korábbi bajnokok, or-szágos vagy nemzetközi hírűsportolók, befolyásos sport-vezetők, közöttük az MLSZ-életműdíját átadó Csányi Sán-dor MLSZ-elnök, UEFA vb-tag és az MSÚSZ-MOB élet-műdíját Schmidt Pál, tiszte-letbeli NOB-elnök adta át. 
Hírességek a színpadonAz est házigazdája BerkesiJudit, az M4 Sport népszerűműsorvezető-riportere ésKovács ,,Kokó” István, ko-rábbi olimpiai, Európa- ésvilágbajnok magyar ökölvívóvolt. A Gála nyitányaként aHimnuszt a Kossuth- és LisztFerenc-díjas szoprán opera-énekes, érdemes művész, a2024-es budapesti olimpiaés paraolimpia nagykövete,Rost Andrea énekelte el,majd a Magyar Honvédségvitéz Szurmay Sándor Bu-dapesti Helyőrség Dandár32. Nemzeti Honvéd Dísz-egység Magyar Díszzászlóaljaés a Dinyés Dániel kamara-zenekar fellépése nyitottameg a rendezvényt. Az estfolyamán a különböző kate-góriák sportolóinak a díja-zása közben még fellépett aCimbaliband, Danics Dóra, aKowalsky meg a Vega, aMystery Gang is, de ugyan-akkor a nagyérdemi meg-csodálhatta Peller Anna, Dol-

hai Attila és az Operettszín-ház táncosai és zenészei elő-adását, ugyanakkor külön-leges produkcióval rukkoltelő a Bánhegyi testvérpár –Adrienn és Kata többszörösugrókötél-világbajnokok – ,a világhírű kanadai Cirquede Soleil artistái. Mellettükszínpadra lépett a Szuper-girls akrobatikus rock androll nagyformáció, a Rockand Magic Sportegyesülettársulata, akik 2016-banSvájcban a sportág világbaj-nokai lettek. A Magyar SportújságírókSzövetsége ezúttal is meg-hívott külföldi világsztárt éshatáron túli magyar sport-személyiséget is díszvendég-ként: a Real Madrid, a Chel-sea és a PSG egykori közép-pályása, az UEFA BajnokokLigája (2002), UEFA SzuperKupa (2002), Interkontinen-tális Kupa (2002) győztes,emellett világbajnoki ezüst -érmes (2006) francia ClaudeMakélélét és a csíkszeredaiszületésű paraolimpiai baj-nok (2012), háromszoros vi-lágbajnok (2009, 2012 és2013), Európa-bajnok(2005) kerékpározó, NovákKároly Eduárdot, akik a He-rendi Porcelán által készített,zöld Apponyi-mintával dí-szített vázát adtak át a ma-gyar labdarúgó-válogatotttagjainak, illetve Jakabfi Zsa-nettnek. Novák a rövid dísz-beszéde után nagy tapsotkapott, miután zárómondataígy szólt:,,Köszönöm, Ma-gyarország!”.
Hosszú Katinka: 

,,Elég hosszú út vezetett az olimpiai aranyéremhez:
a negyediken sikerült valóra váltanom az álmomat.
Köszönöm nagypapámnak, aki az első edzőm volt,
édesanyámnak, aki minden reggel 5.40-kor főzte a
kakaómat, és persze Shane-nek, aki nélkül most
nem állnék itt. A következő évre is rengeteg célom
van, még rengeteg közös célunk van Shane-nel, alig
várjuk, hogy a magyar közönség előtt is bizonyít-
hassak a világbajnokságon, hogy megmutathassuk,
hogy az úszás is nagyon szép sport, ahol nagyon
lehet szurkolni” – mondta Hosszú Katinka, aki
2016-ban 174 aranyérmet nyert.

Szilágyi Áron:
,,Az olimpia megnyerése után Rióban az első

nyilatkozatomban azt hangoztattam, hogy áldott
ember vagyok. De nem azért vagyok áldott, mert
ott olimpiai bajnok lehettem, és nem is azért,
mert ezt a díjat itt most átvehettem. Áldott
vagyok, mert Isten megáldott egy csodálatos
menyasszonnyal, családdal, barátokkal és tá-
mogató csapattal is. Áldott Magyarország is,
hogy van sport és van olimpia, 2024-ben akár
budapesti helyszínnel. Tehát hajrá Budapest
2024 és hajrá magyar sport 2017-ben” – említette
Szilágyi.

Gera Zoltán: 
,,Nagyszerű és nagyon értékes ez a díj. Szeretnék

gratulálni a jelölteknek, akik olimpiát nyertek.
Kicsit kellemetlen is számunkra, hogy mi nem
nyertünk olimpiát, mégis mi nyertünk. Talán
annak köszönhető a siker, hogy negyvennégy év
után ott lehettünk egy Európa-bajnokságon,
ahol, talán mondhatjuk, nem is szerepeltünk
rosszul. Nagyszerű élmény volt az Európa-baj-
nokságon részt venni, és nagyon örülök, hogy
azzal a góllal annyi embernek szerezhettem örö-
met. Köszönjük a Franciaországban értünk szur-
koló több tízezer embernek és a tévék előtt druk-

Nyilatkozatok

Czimbalmos, Szucher és Farczádi  büszken pózolt a Magyar Labdarúgó-válogatott tagjaival

Hosszú Katinkával
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kolóknak is, jó érzés volt, hogy ilyen sokan örültek
velünk” – szabadkozott Gera Zoltán.

Szöllősi György:
,,...Az M4 Sport – Az Év Sportolója Gála idei

kiemelt támogatója a 2024-es budapesti olimpiai
és paralimpiai pályázat. 

Köszöntöm a pályázat elnökét, Fürjes Balázst
és alelnökét, Bienerth Gusztávot, a Magyar
Úszószövetség elnökét, a pályázat védnöki tes-
tületének, sportolói bizottságának tagjait, hi-
vatalos nagyköveteit. 

Remélem, hogy nem hivatalosan mindannyian

nagykövetei leszünk a budapesti pályázatnak
az elkövetkezendő jó fél évben mi, akik ma itt
összegyűltünk, hogy ünnepeljük a magyar sport
2016-os évét, a mögöttünk hagyott esztendő
legnagyobb magyar sportolóit, csapatait, edzőit,
játékosait, góljait. 

Ma ugyanis csak a bajnokok legkiválóbbjai
kaptak ide meghívást, csupa, csupa győztes, és
közülük is csak a legjobbakat szólítják a szín-
padra” – említette díszbeszédében Szöllősi
György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének
(MSÚSZ) elnöke, a Nemzeti Sport főszerkesztő-
je.

Claude Makélélé: 
,,A Magyarország–Portugália Európa-bajnoki

találkozót a helyszínen láttam, és mondhatom,
hogy az egész torna egyik legjobb mérkőzése
volt. A magyar csapat egyik meglepetés-együttese
volt a kontinens viadalnak, egyáltalán nem lógott
ki a mezőnyből. Gera kiváló játékos, emlékszem
rá, éveken át játszottunk együtt a Premier Lea-
gue-ben” – mondta diplomatikusan Makélélé. 

A Gálán az alábbi kategóriákban kaptak díjakat a
sportolók:
Az Év női sportolója: Hosszú Katinka, úszás (három-szoros olimpiai, ötszörös világ- és tizenháromszorosEurópa-bajnok)
Az Év férfi sportolója: Szilágy Áron, kardvívás (két-szeres olimpiai, világ- és Európa-bajnok)
Az Év csapata: a magyar labdarúgó-válogatott (mely44 év után Európa-bajnokságra kijutva csoportelső-ként jutott tovább)
Az Év edzője: Shane Tusup (Hosszú Katinka edzője)
Az Év női labdarúgója: Jakabfi Zsanett (Wolsburg)
Az Év férfi labdarúgója: Király Gábor (Haladás)Az Év gólja: Gera Zoltán (Ferencváros, a Portugálokellen szerzett találata)
Az Év fogyatékos férfi sportolója: Tóth Tamás úszó(aki a riói paraolimpián 100 méteres hátúszásban amagyar küldöttség egyetlen aranyérmét nyerte, míg100 méter gyorson harmadik lett)
Az Év női fogyatékos sportolója: Krajnyák Zsu-zsanna úszó (aki a tőrözők egyéni versenyében bronz -érmes lett, valamint tagja volt az ezüstérmes tőr- és abronzérmes párbajtőrcsapatnak is)
Az Év fogyatékos csapata: női kerekes székes válo-gatott – Krajnyák mellett Dani Gyöngyi, Hajmási Évaés Veres Amarilla 
Az Év fogyatékos sportolókkal dolgozó edzője:Beliczay Sándor (aki Hajmási mellett a tőrözők és kar-dozók között is ezüstérmet nyert Osváth Richárd fel-készülését is segítette)
MLSZ-életműdíj: Göröcs János (1960-ban Rómábanolimpiai bronzérmes, 1962-ben Chilében világbajnoki5. , 1962-ben KEK gólkirály, korábbi 62-szeres újpestiválogatott labdarúgó)
MSÚSZ – MOB – életműdíj: a négyszeres olimpiaibajnok párbajtőröző Kulcsár Győző edző (akinek ta-nítványa, Szász Emese megnyerte a női párbajtőrözőkegyéni viadalát a riói olimpián)A gála végén Hosszú Katinka az év magyar sporto-lója díj mellett 2016 legjobb európai női sportoló-
jának járó elismerést is átvehette a kontinentálissportújságíró-szövetség vezetőitől.

,,A sport olyan terület, ahol lehet egyesíteni a nemzetet”
– mondta Szilágyi Áron két-
szeres olimpiai bajnok tőr-
vívó, aki készségesen vála-
szolt a Központ kérdéseire
is:

– Áron, tisztában vagy-e az-
zal, hogy az erdélyiek is nagyon
szurkoltak neked a tavaly nyári
világjáték idején, amikor Lon-
don után másodszorra, 2016-
ban Rióban is olimpiai bajnok
lettél? Mi több, az idéntől kez-
dődően az erdélyi sportújság -
írók is szavazhattak az Év Ma-
gyar Sportolója Gála díjazott-
jaira?– Én úgy gondolom, hogymind magyar sportújságírókszavaztak ránk, és nagyon kö-szönöm a székelyföldi sport-újságírók szavazatait is. Asport egy olyan terület, ahollehet egységesíteni, egyesítenia nemzetet, a magyarokat ésa szavazás is egy nagyon jópéldája volt ennek.  

– Voltál már Székelyföldön?– Nekem több, székelyföldiszurkolóm van, az egyik kö-zülük a 91 éves nagymamám,aki Sepsiszentgyörgyről szár-mazik és jelenleg Budapestenél. Ő is nagy izgalommal szur-kolta végig a televízió képer-nyője elől a riói olimpiai baj-noki címemet. Talán ő az egyiklegbüszkébb szurkolóm, ami-ért nagyon hálás vagyok neki. 
– Mit üzensz a székely sport-

rajongóknak?– Sok sikert kívánok a2017-es évben, remélem,hogy lesz minek szurkolniukés lesznek olyan örömök, ame-lyeknek ők is részesei lehet-nek, akár szurkolóként, akárversenyzőként is. 
– Amikor ennyi nagyszerű

sportoló találkozik egy helyen,
akkor szóba jön a sport, vagy
ilyenkor az élet apró-cseprő
dolgairól beszélgettek?– Én eddig csak egy em-berrel sikerült két percnélhosszabb ideig beszélgetnem:az edzőmmel, akivel a követ-kező heti programot egyez-tettük. Biztos, hogy a másokkalvaló beszélgetés során is szóbakerül a sport, hiszen elkerül-hetetlen, ugyanis mi sport-imádók vagyunk. Így biztosbeszélni fogunk például a2024-es olimpiai pályázatról,a júliusi budapesti úszó vb-

ről, különböző versenyekrőlis. 
– Ezen a gálán a vívók ta-

roltak, hiszen rajtad kívül Kul-
csár Győző edző MSÚSZ – MOB
életműdíjban és Beliczay Sán-
dor, az Év fogyatékos sporto-
lókkal dolgozó edzője díjban
részesült, mellettük Szász Eme-
se és Imre Géza is a kategóriák
legjobb három sportolója kö-
zött szerepeltek. Ezt te, hogyan
láttad?– Aki követte a riói olimpiát,az számíthatott arra, hogy avívás dominálni fog ezen agálán is. Én nagyon büszkevagyok, hogy 2016-ban ebbena sportágban fantasztikuseredményeket születtek, hi-szen az olimpiai éremtáblá-zaton az oroszok mögött má-sodikok lehettünk, emellettEurópa-bajnoki érmeket isszereztünk utánpótlásban. 

– Belátható a következő,
2020-as tokiói, ugyanakkor a
2024-es budapesti olimpia is?– Egyelőre erre az évadrakoncentrálok, júniusban lesza vb, a 2016-os év fő versenyeés egyelőre csak a tokiói olim-piáig látok előre. Érzem ma-gamban az erőt és elszántsá-got, hogy a legjobb tudásomszerint fogok felkészülni a kö-vetkező négy év versenyeireis és kvalifikálódjak az olim-piára. 

Czimbalmos Ferenc Attila
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Nosztalgikus-szocreál dizájn center
„PACIFIC” lemezjátszós vi-
lágvevő rádió. A sokolda-lúan fejlett szocialista elekt-rotechnikai ipar emegyöngyszeme majd’ mindenlakásban ott figyelt valame-lyik sarokban, és habár afél világ nagyvárosai fel vol-tak tüntetve a dizájnos fe-kete plexid előlapon, való-jában csak a marosvásár-helyi és a bukaresti rádiójött be rajta; a Szabad Eu-rópa Rádió hallgatásáhozmár komolyabb eszközökszükségeltettek, például egyVEF vagy egy SOKOL. Emekészülékben azonban nema rádió-rész volt a pláné,hanem a pick-up, továbbáaz, hogy egy kábel segítsé-gével össze lehetettcsatlakoztat ni kazettofon-nal/magnóval, és így lemez-ről kazettára/magnószalag-ra „vételezni”. (Csak az érdekesség ked-véért: egy hatvanperces ka-zettára, bármily hihetetlen,hatvan perc zene fért fel,ezzel szemben egy mai 4,7gigabájtos DVD-re, mp3-for-mátumban nagyjából 80órányi, azaz 80 kazettányizenét lehet rágyúrni, ráa-dásul percek alatt – annoennyi zene kazettára vagyszalagra való másolása pon-tosan 80 órát, azaz valami-vel több, mint három napotvett igénybe.) Annak ellenére, hogy,amint a képen is látható, adoboza fából készült, olyanrettenetes hanggal bírt,hogy ahhoz képest TamásGábor Andrea Bocelli ésFreddie Mercury közös gye-reke.
„Héténekes” kvarcóra.

Ahogy manapság a nebulókkörében, avagy lebontva: is-kolán, osztályon és barátikörön belül az dönti el amenőségi hierarchiát, hogy

melyikük rendelkezik ulti-mul röknetebb okostelóval,úgy a nyolcvanas évekbenezt a pionírfalkán belülirangsort a karóra határoztameg. Ha nem volt órád, gya-korlatilag nem is számítot-tál. Ha volt „héténekes” órád,akkor már voltál valaki. Deha „nyolcénekessel” rendel-keztél – amit néha ki lehe-tett fogni egy-egy konszig-nációban, ha kitartóan va-dásztad –, akkor te voltál afőgájner!(Konszignáció: egyfajtakommunista minipláza, aholaz említett kvarcórákon kí-vül olyasmiket árultak, mintpéldául: (nyugat)német hor-gászbot, horgászorsó;csehszlovák síbakancs, síléc;kicsinyég lehurbolt, de fun-gáló és márkás rádiók, ka-zettofonok, fényképezőgé-pek, számológépek; nem fa-keretes régeni, hanem kar-bonszálas osztrák teniszü-tők; (többszörösen) levetettkülföldi csizmák, bakancsok,pumaádidászok stb. Baromidrágán vesztegettek min-dent, de úgy is örvendtünk,mint nősténymajom a hím-majom farkának, hogyegyáltalán hozzájutunkmárkás cuccokhoz.)Apropó, drágas(z)ág: egyvadiúj „éneklős” óra 6-700lejbe, azaz egy akkori át-lagfizetés negyedébe fájt.Pedig külföldön (értsd: Ju-goszláviában) bagóért mér-ték kilóját, csakhogy köz-gazdasági alapvetés: a ter-mékeknek sose abszolút,hanem mindig helyi értékükvan. Így fordulhatott előama furcsaság is, hogy egyötszáz dolláros videomag-nónak az itthoni piaci áraegy új Dácsiájéval veteke-dett: utóbbit hetvenezer,előbbit ötven-hatvanezerlejért lehetett beszerezni. 
Retro LCD-tévé – azaz 
Lazac-Csipke-Díva. Máma-ság bizonyára nemcsakazért nem pakolunk nippe-

ket meg egyéb ízlésellenesdísztárgyakat a tévékre, mi-vel három-négy centi véko-nyak, így bajosan egyensú-lyozna rajtuk egy-egy kövérüvegponty, megtermett ke-rámia-kutya vagy golyóérettólomkristály-őzike, hanemmert akad mit nézni a té-vében, nem kell a tetejétbámulnunk huszonnégyórából huszonkettőt (lásdlejjebb).A régi, elektroncsöves(„lámpás”) tévék bekapcso-lása se vala oly egyszerűművelet, mint a maiak ese-tében: a startgomb  meg-nyomintása utánkábé 8-10 percig„melegedtek” az öt-venkilós monstru-mok – régebbi, le-harcolt modellekakár negyedóráigis –, mire megjöttelőször a hang,majd kisvártatvaa kép is, viszonta gyakori villany-elvevések miattsűrűn előfordult,hogy mire elértb e n n ü n k e telőbb az akusz-tikus, majd a vi-zuális inger, ad-digra már meg-int elment azáram, de ígyvisszatekintveez nem is any-nyira gáz: so-kan ennekköszönhet-jük, hogyegyáltalánmegfogan-tunk…És mégv a l a m i :a m i k o rmegjelen-tek az elsőromán szí-nes tévék,azok iskülönböz-tek némi-leg a mai

hádéredi meg egyéb tele-vizoroktól: olyan értelem-ben voltak színesek, hogyminden piros és kék árnya-latokban játszott – a sárgátnem tudták belevinni, holottbiztos szerették volna.
A tévéműsor, amit senki
se látott. Az alábbi egy igaziaudiovizuális-kultúrtörté-neti dokumentum: a TVR1989. december 22-ére ter-vezett programja, amit végülsenki nem tudott megnézni:az egyórai „Telejurnal” mégbement, ám utána a mező-gazdasági műsor meg a töb-bi agymosós marhaság már

nem: megszakították azadást, és következett a Kár-pátok Géniuszának rendkí-vüli erkélyi beszélye. A többimár történelem.Érdekes ugyanakkor,hogy a korabeli tévéműsor-szerkesztő valamit megérez-hetett, megcsapta balról aforradalom szele (jólleheta grila összeállításakor mégcsak max Temesváron for-radalmodott a hangulat): aprogramban háromszor isszerepel a „revolutionar”kifejezés…
Molnár Tibor
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Éppen elmerültem az
anyaggyűjtésben, de leg-
nagyobb meglepetésemre
a 444.hu megelőzött.Éppen elmerültem azanyaggyűjtésben, de legna-gyobb meglepetésemre alegszélsőségesebb, legalja-sabb magyarországi hírpor-tál, az Egyesült Államok tit-kosszolgálatának szolgála-tában álló 444.hu megelő-zött.Immáron másodszor okozmeglepetést nevezett bűn-banda, először akkor tette,amikor megírták, ki is való-jában Pharaon, és hogy ne-vezett szaúdi milliárdos nyil-vánvalóan a CIA fizetettügynöke, és legutóbbi ma-gyarországi feltűnése ésténykedése szintúgy ameri-kai titkosszolgálati akció volt.(Emellett természetesen alehető legnagyobb csendbenmentek el a „hírérzékeny”baloldali és liberális média-szereplők, éppen azért írtákmeg pont a sorossegglyukközeli propagandakiadvány-ban a dolgot, hogy ne legyenkomoly visszhangja.)Most pedig azt írták el azorrom elől, hogy az EgyesültÁllamok eleddig hol hekkeltemeg a választásokat. Na nemúgy, ahogy most egy botrá-nyos amerikai titkosszolgá-lati akció keretében meg-próbálják az oroszok orrárahúzni Trump győzelmét, ha-nem valóságosan: pénzzel,fenyegetéssel, lefizetéssel,zsarolással, megfélemlítésselvagy éppen a hadsereggel.

A teljesség igénye nélkül:1898-ban Kubában ren-dezett választást az EgyesültÁllamok, és megtiltotta, hogya saját jelöltjén kívül bárkimás induljon.1900-ban bevonult Ha-waiira, egyszerűen elfoglaltaa szigetet, és a soron követ-kező választáson megtiltotta,hogy az őslakosok szavaz-hassanak.1948-ban Olaszország kö-vetkezett. Itt a Washingtonáltal kiválasztott pártnakkellett győznie, ennek érde-kében az Amerikában élőolasz közösséget is bevetet-ték, levelet kellett írniukhaza, hogy elapad az ame-rikai segély, ha nem megfe-lelően szavaznak. Oliver Sto-ne így ír erről az Amerikaelhallgatott történelme címűműben:„A CIA első titkos műve-letei között volt az 1948-asolaszországi választások be-folyásolása annak érdeké-ben, hogy a keresztényde-mokraták és ne a kommu-nisták nyerjenek. Ebben azesetben – mint ahogy a II.világháború utáni időkbensok helyen – az USA »de-mokrácia« iránti elkötele-zettsége csak ennyit jelen-tett. Kennan azt mondtaMarshallnak, hogy egy kom-munista győzelem aláásná»a pozícióinkat az egész föld-közi-tengeri térségben«. Le-ginkább azt szerette volna,ha az olasz kormányzat tör-vényen kívül helyezi a kom-munista pártot, mire pol-

gárháború alakulna ki, okotadva az USA-nak a katonaibeavatkozásra.”Izgalmas, nem? S különö-sen izgalmas, hogy az eztmegidéző Oliver Stone-t 444-es körökben kötelező amúgykonteogyártó, idióta kom-munistának bélyegezni. Azpedig teljesen elfogadható,hogy bizonyos keretek kö-zött az Egyesült Államokpéldául küzdött a kommu-nista befolyás ellen, csakmindezek ismeretében nepapoljon a világnak arról,hogy ő a demokrácia leté-teményese és őrzője. Arrólnem is beszélve, hogy talánideje lenne alaposan átér-tékelni balos és libsi fejekbenHorthy Miklós küzdelmétszintúgy, és az egész úgy-nevezett „fehérterrort”. Naugye…De nézzük tovább az Egye-sült Államok hekkeléseit!1953-ban Vietnamban,amikor világossá vált, hogyaz ő elnökjelöltje nem győz-het, leállította a választást(!),helyette népszavazást ren-deztek, ahol nem lehetett aző jelöltje ellen kampányol-ni.1955-ben Indonéziábanegymillió dollárral segítettehatalomba saját jelöltjét.1957-ben Libanonbanszintén pénzzel juttatta ha-talomba saját jelöltjét.1964-70-ben Chilében aCIA előbb csak pénzzel tá-mogatta az amerikai érde-keket képviselő jelölteket ésmédiumokat, majd miután

Allende győzött, fegyverek-kel avatkozott be és katonaipuccsot hajtott végre.1965-ben az Egyesült Ál-lamok egyszerűen lerohantaDominikát, miután „rossz”elnököt választottak. A wikiígy ír erről: „Juan Bosch de-mokratikusan választott bal-oldali kormánya 1963-banlépett hivatalba, de egy évmúlva megdöntötték. Tizen-kilenc hónapos katonai ura-lom után Bosch-párti lázadástört ki 1965-ben. A rendhelyreállítására amerikaitengerészgyalogosok érkez-tek, akikhez később az Ame-rikai Államok Szervezeténekerői csatlakoztak. Egy évigmaradtak. A felügyeletükkeltartott elnökválasztáson Jo-aquín Balaguer, Trujillo utol-só bábelnöke legyőzteBoscht.”Pompás! A demokráciaértelmezése – amerikai mód-ra! És napjainkban sincs ezmásképpen. Hondurasban2009-ben szervezett puccsota CIA, majd a következő vá-

lasztásokon nem engedtékelindulni a puccsal megbuk-tatott elnököt. A kijevi Maj-danon 2014-ben hozott ösz-sze egy jó kis puccsot a CIA,majd az ott felállított szín-padon együtt ácsingózott afél amerikai kormányzatmeg a vénségére teljesen el-hülyült McCain szenátoregyütt a virtigli ukrán ná-cikkal, és együtt ünnepeltéka demokráciát. Majd a kül-ügyi apparátus legszeme-tebb alakja, bizonyos VictoriaNuland még azt is elkotyogta,hány millió dollárt áldoztakaz ukrán puccsra, és egyebekmellett jelöltekről és kam-pánystratégiáról oktatta apuccs után hatalomra ver-gődött ukrán bábkormányt.S hogy miért írta ezt meghamarjában a 444? Mert eztkapta parancsba. Hogy kusslegyen erről is. S hogy fenn-maradjon a hitelesség és afüggetlenség látszata. S hogyne más írja meg. Például neén. Hát ezért…
Bayer Zsolt 

Hekkel a CIA

A látszat ellenére semmi
homoerotikus tartalom
nincs az MSZP szóvivője el-
szólásában, midőn a Jobbik
azon terveit illetően, hogy
legújabb átalakulási kor-
szakában elcsábítaná a bal-
oldali szavazók egy részét,
Nyakó István a klasszikus
„orrod tőle fokhagymás”
vagy a szintén elfogadott
„sokat akar a szarka, de
nem bírja a farka” és ha-
sonló népi bölcsességek
felidézése helyett egy saját
szerzeménnyel örvendez-
tette meg az ATV műsorá-
nak nézőit: „Ez egy szép
álom, de Vona Gábor úrnak
a meleg popsija hideg fal-
hoz ér, fel fog ébredni, és
rájön arra, hogy itt már
nincs keresnivalója.”Persze rákattant a média,mert azért valljuk be, vanegy kis áthallása a dolognak.

A Terry Black néven elhíre-sült transzvesztita előadó-művész, azaz a Rácz Károlyáltal elterjesztett pletykaVona Gábor meleg vonzal-mairól ugyan a Jobbik elnö-kének heves cáfolatába üt-között, miszerint ő büszkeheteroszexuális, amit viszonteléggé nehéz értelmezni,mert miért kéne egy hetero-szexuálisnak büszkének len-nie arra, hogy férfiként a nők-höz vonzódik vagy fordítva?Ez ugyanis egy elhanyagol-ható százaléktól eltekintve,a Föld hétmilliárd lakójánaka lehető legtermészetesebbéletgyakorlata. Ezért a kije-lentésben van egy kis túl-kompenzálási szándék, aminémi zavart okoz. Az ember-nek az az érzése, hogy VonaGábor nem teljesen őszinte.Nem tudja, miért, de valaminem stimmel itt.

Ez a bizonytalanság rob-bant ki Nyakó István elszó-lásában, aki tehát nem ero-tikus, hanem inkább csípősengúnyos megfogalmazást ke-resett arra vonatkozóan, hogymiért nem lesz sikeres VonaGábor legújabb kísérlete,hogy mint a kígyó vedléskor,ledobja a Jobbik legújabbbőrét és egy még újabbat nö-vesszen. Ez már megtörténtkorábban is, amikor VonaGábor sokak meglepetéséremély meghajlással odakö-szönt a magyarországi zsi-dóságnak a karácsonyi ün-nepkör kezdetén, mire a ve-csési jobbikos alapszervezet(van még pár tucat legalább,akik egyetértenek velük)eképpen üzent a bugyigumihajlékonyságú pártelnöknek:„A vecsési JOBBIK NEM üd-vözli a zsidóságot a hanuka(vagy mi a f.sz) alkalmából!

Ha valakinek mégis ilyeneszement ötlete támadna, at-tól szervezetünk elhatároló-dik!”Állítólag a Jobbikban fe-gyelmi eljárás indult a ve-csésiek ellen, ami lapzártakormég nem jutott eredményre,de nem is várható, mert ezenaz alapon a Jobbik szavazó-bázisának úgy kilencven szá-zaléka ellen is eljárást lehetneindítani. Úgyhogy Vona Gáborbajban van. A rettenetes tag-ság (copyright by Szabó Iván,MDF) nem óhajtja követni apártelnök fordulatait.Aki egyre kétségbeeset-tebben keresi a MegmentőBarátot, Aki Őt Fölemeli Ál-mai Magasságába. Ugyanis aprobléma lényege az, hogyVona Gábornak se identitása,se markáns programja, se vi-lágos világnézete nincs. Ezvalószínűleg előny volt azon

korszakában, amikor drágaés rossz portékára igyekezettnaiv embertársait ügynök-ként rábeszélni, és még aJobbik felfutásakor is, amikoregy vitathatatlanul létező tár-sadalmi igényt – nevezzükkellő óvatossággal egészségesrasszizmusnak – szolgált ki.Csakhogy ma már szinteminden szereplő látja, hogyVona eddig még mindenkitelárult, akivel kapcsolatbakerült. Az ideje ezért a végé-hez közeledik. A kaméleonszínváltozásai védje¬gyé¬véváltak, s mivel a kaméleonnem túl népszerű állat, Vonátegyre többen távolságtartógúnnyal szemlélik. Ez pedigegy politikus számára, akineklegalább a tekintély látsza-tával kéne rendelkeznie, rosz-szabb, mint a halál.
Bencsik András

A kaméleon meleg popói
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A hely,amit Tétény 
ivadéka Szent István 
király idejéig birtokoltAmint azt már a felveze-tőnkben röviden említettük,a település neve tehát ősimagyar személynévbőlered. Anonymusnál olvashat-juk:

„…az erdőntúli földet Té-
tény ivadéka egészen Szent
István király idejéig birto-
kolta; sőt tovább is birtokolta
volna, ha a kisebb Gyula –
Zsombor fia –  a két fiával,
Bolyával és Bonyhával együtt
hajlandó lett volna a keresz-
ténységre térni…” .
Az okiratokban Bonyha
neve „csak” 1291-ben
tűnik fel…A település okleveleink-ben azonban csak III. Endrekirály uralkodása idején,1291-ben tűnik fel, az er-délyi káptalan előtt Filipefia, Jakab, Bonyha nevű bir-

tokát - possessionem suamBahna vocatam -, Küküllővármegyében a Tomaj nem-beli Dénesnek, a Losonczy-Bánffyak őseinek adomá-nyozta.A gyulafehérvári káptalan1319-ben azt bizonyította,hogy Tamás mester székely -ispán, Dénes nádor unokájatiltakozott az ellen, hogy Il-lés mester Bonyhát Miklóskecskési várnagynak eladja. Bonyha már az 1330-asévek elején egyházas hely,parochiális egyháza 1490-ben Szent Mihály arkangyaltiszteletére volt szentelve. 
Mátyás király a birtokot
udvari katonájának 
adományozzaKiss Gábor, az Erdélyi vá-rak várkastélyok című köny-véből tudjuk meg, hogy1465-ben Losonczy-BánffyDezső fia, idősebb Lászlószentmiklósi jószágát, a hoz-zá tartozó Bonyha faluvalegyütt kétszáz forinttért el-

zálogosította Szentiván Fe-rencnek. Az erdélyi lázadásbanvaló részvétel miatt Lo-sonczy Dezső fiainak bir-tokait - így Bonyha mező-várost is - Mátyás király el-vette, és hívének, udvari ka-tonájának, nádasdi Ongor(Ungor) Jánosnak és test-véreinek adományozta.
1495: Az örökösödési
szerződés megkötéseA Bonyhán épült várkas-télyt első ízben abban az1495-ben kelt oklevélbenemlítik, amelyben SzapolyaiIstván nádor előtt Losonczy-Bánffy Dezső fiai, János ésImre és Bethlen Márk fia,Miklós örökösödési szerző-dést kötöttek, miszerint ha-láluk esetén birtokaik, köz-tük az Újvár várához tartozócastella Bohnya vocata, atúlélőkre száll. Ennek értelmében 1501-ben Bethlen Miklós kezérejutott.

A Bethlen család két
bonyhai kastélyaA Bethlen család Bonyhánkét kastélyt építtetett. A régi– az 1545-ös – ma is áll alábán, míg a XVII. századit,az újat, az 1930-as évekbena család bontatta le. Bonyhán a régi kastély aDicsőszentmártonból Bala-vásár felé vezető aszfalto-zott út bal oldalán áll, aKund pataka egyik íve általhatárolt park közepén. So-káig gazdasági udvar volt. 
Bethleni Bethlen Farkas
reneszánsz kastélyaKeresztes Gyula, a Marosmegyei kastélyok és udvar-házak című könyvében írarról, hogy a kastély alap-kövét 1545-ben a bethleniBethlen Farkas helyezte el. Kastélyát a reneszánszstílus hatása alatt építtette,de leszármazottja, BethlenFarkas, 1860-ban, a kastélyközépső részét az angol gó-tika modorában alakíttattaát.
A Bethlen család falvaiBonyha falvaival együtt– Bernád, Kund, Dányán,Gogán, Lepend – 1501-tőla Bethlen család birtokábajutott, és a század közepétőlkezdve építkeztek. Szintén a fent említettszerző munkájából tudjukmeg, hogy a régi kastélyegyemeletes épület, közép-ső része mindkét oldalánegy-egy épületszárny-nyúl-vánnyal délkelet, illetve dél-nyugati irányba elhelyezve.Az utóbbi épületszárny-hoz kapcsolódik egy nyolc-szög alaprajzú sarokbástya,mely építészeti kialakításá-nál fogva régebbi épület-résznek véleményezhető. 

A szakvéleményezésbőlderül ki, hogy a XVII. századiátalakítás azt az épületetnem érintette. 
A feliratos 
kőtábla tanúságaA kastély legelső épületéttehát Bethlen Farkas (1505–1552) építtette, melynekalapjait 1545-ben helyeztékle. Ezen alapkőletételről egyfeliratos kőtábla emlékezikmeg, mely a mai kastélyföldszintjén található. Az akkori kastély kiné-zetéről semmit nem tudni,azonban egy 1711-es in-ventárium alapján egy kőbőlfaragott keretekkel díszítettemeletes reneszánsz palo-taként képzelhetjük el.
Bizonyos átépítésének 
a korát nem lehet 
meghatározniAz archív fényképek ésrajzok arról tanúskodnak,hogy a nagyobbik kastélyonkomoly átalakítások történ-tek a XVIII. század másodikfelében. Ezeken feltűnik,hogy a kaputorony késő ba-rokk jellegű tört tetőt, to-vábbá az északi és keletisarokpavilon jellegzetesenbarokk tetőformát kapott. Az Erdélyi Magyar Elekt-ronikus könyvtár közléseszerint a saroktornyok ri-zalitja háromszögoromzat-ban végződik, és ahogy azma is látható a kastélyhozépült északi pavilon timpa-nonjában, középen egy köralakú dísz helyezkedik el,melyet kétfelől lehulló gir-land övez. Források hiányábanazonban ezeknek az átépí-téseknek a korát nem tud-juk közelebbről meghatá-rozni.
Az erődítmény 

A széthordott Bethlen-kastély
A Maros megyei Bonyha - vagy Szászbonyha - Maros-
vásárhelytől harminc, Dicsőszentmártontól szűk
húsz kilométerre, a Kis-Küküllő bal partján, a Jövedi-
csi- és a Kundi-patak torkolata közelében fekszik.
Neve ősi magyar személynévből való, valószínűleg
első birtokosáról nevezték el. Már Anonymus is em-
líti, mint Szent István-kori falut. Először 1291-ben
Bahna alakban említik. 1330-ban már egyházas hely,
várkastélyát először 1495-ben említik. A Bethlen csa-
lád kedvenc tartózkodási helye, 1545-ben Bethlen
Farkas alakította át. 1709-ben Acton tábornok ide
menekült a kurucok elől, akik ostrommal foglalták
el. A település református templomát a XV. század
elején építették. A XVI. századi Bethlen-kastély om-
ladozó falainak egy részét a lakosság lebontotta. Ezen
a héten erről az épületről írunk a Központ olvasói-
nak.
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jellege mára már 
teljesen eltűntAz 1948-as államosításután a kastély gyors rom-lásnak indult. Az erődít-mény jellege mára már tel-jesen eltűnt, erődített fala-inak, saroktornyainak anya-gát a környékbeliek hordtákszét építkezéseikhez. A kommunizmus idejealatt a kastélyban közintéz-mények működtek. Ez időben a kastély re-noválásakor eltávolítottáka külső díszítőelemeket, acsúcsíves frízsort és a kettőscsaládi címert. Kiemelten fontos tudnimég azt is, amit az Adatbankközöl: az 1989-es rendszer-váltást követően a kastélyállapota folyamatosan rom-lott. 2008-ban Bethlen Fru-zsinának, ifj. Bethlen Ádámlányának, sikerült vissza-szereznie az épületet, az in-góságokat elszállíttatta, ésa kastélyt a Református Egy-házkerületnek ajándékozta. 2011-ben a kastély új te-tőzetet kapott, és a nyílá-sokat gipszkartonnal borí-tották be.A kastély belsejében kétfeliratos kőtábla található,melyek a kastély építési fá-zisait jelölik. A főbejárattalszemben, a földszinti nagy-

terembe nyíló ajtó felett lát-ható az 1545-ös dátummalellátott kőfelirat. Szövege: SPECTABILIS AC MAG-NI:/FIC[us] HEROS, VOLF-GAN:/GUS de BETHLEN, SE-RENISS[im]AE ISABELLAE/REGINAE CONSILIARI[us]/PRIMA FUNDAME[n]TAHUIUS AEDIFICII/ JECIT.CIRCA ANNUM/ D[omi]NI,1545. Az emeletre kétkarú, ko-vácsoltvas korlátú lépcsővezet. A lépcsőház emeleti te-réből nyílik a díszterem,melynek ajtaja felett kapotthelyet az 1719-es, díszesenkiképzett feliratos kőtábla.Szövege: 
VOLFGANGUS PRIMUM

POSUIT FUNDAM(e)N(t)A
B E T H L E N /
CONSILI(ar)I(u)S CUIUS DA-
COS ISABELLA REGEBAT/
ERIGIT AT MUROS E MOE-
NIA FIRMAT ALEXIUS/ FI-
LIUS HUNC SECUTUR
D E ( c ) O R A T I Q ( v e )
CORON(am)E(ntum) MO-
LEM. ANNO DOMINI
MDCCXIX DI(e) XXV A(ugus-
ti). A díszterem neorene-szánsz stílusú, kétfele nyílóajtókkal van ellátva, meny-nyezete profilozott lécekbőlkazettásan van kialakítva. Az oldalfalakat vállma-

gasságig faburkolat borítja,mely felett szintén neore-neszánsz konzolos párkányfut végig. Az épület föld-szintjén a termek boltozot-tak, míg az emeleten sík-mennyezettel rendelkeznek.
(befejező rész a 

következő 
lapszámunkban)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért
köszönet Keresztes Pál mér-
nöknek és Keresztes Géza
műépítész-műemlékvédelmi
szakmérnöknek. A régi és a
mai képeket Demján László
műemlékvédő építész gyűj-
teményéből bocsátotta ren-
delkezésünkre.
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„A legjobb történeteket az élet írja”- hangoztatjuk sokszor, és a dolog igazságát
mi sem igazolja jobban, minthogy a filmesek is szívesen és sokszor merítenek
ihletet megtörtént eseményekből. A kérdés csak az, hogy mennyire ragaszkodnak
a teljes igazsághoz, és mennyire alakítják át a történeteket a maguk, illetve a
közönség ízlésére. Íme, néhány nagysikerű film, amelyek itt-ott átírták a valósá-
got, nem kis felháborodást keltve az érintettekben.

Filmek kontra valóság. Mennyire van köze a teljes igazsághoz? 

A beiktatás után ott is hagyja férjét Melania TrumpMelania Trumpmeglepő bejelentésttett. Melania férje be-iktatása után mind-össze két napot tar-tózkodik majd a FehérHázban, utána ott-hagyja férjét, és fiuk-kal, Barronnal vissza-tér a család New York-i otthonába. A leendőfirst lady bejelentette,hogy tízéves fia a leg-fontosabb számára,akinek vissza kell tér-nie az iskolai tanul-mányaihoz, és szeret-né, ha a megszokott

rendszerben folytatnáaz életét.Barron még fél évigtanul majd New York-ban, utána Melaniávalegyütt Washingtonbaköltöznek, és egy ot-tani iskolában folytatjatovább a tanulmányait- de addig a leendő el-nök és felesége táv-kapcsolatban élnekmajd, ha találkozniszeretnének, akkorkénytelenek lesznekingázni New York ésWashington között.
Forrás: femina.hu
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A szív bajnokai – 
Nem is olyan buta fiúBig Mike hajléktalan, ki-látástalan élete azonbanegyik napról a másikramegváltozik egy jómódúédesanyának köszönhetően,aki szárnyai alá veszi. Ki-derül, hogy a fiú tehetségessportoló, és a megfelelőanyagi, családi háttérrel be-kerül a vágyott egyetemre.A fekete fiút örökbe fogadófehér anya alakításáértSandra Bullock Oscar-díjatkapott, a film pedig többmint háromszázmillió dol-láros bevételt termelt, Mi-chael Oner futballjátékosezzel ellenben nem kifeje-zetten örült a róla szólófilm láttán. Bár valóban ne-héz sorsa volt, és rendkívülhálás örökbefogadó család-jának, sokkal jobban örülne,ha a teljesítményére, nempedig a múltjára koncent-rálnának. Továbbá felkértea nézőket, hogy ne higgye-nek el mindent, amit a film-ben láttak, többek közöttazt, hogy nem is annyirabuta. A producerek pedigkicsit felnagyították az anyaszerepét, a filmmel ellen-tétben nem ő fedezte fel asporttehetségét, kitalálvaazt, hogy milyen poszton,és hogyan kell játszania.Sok meglepő fordulat vi-szont tényleg igaz, valóbanMike volt az, akinek a ked-véért nem a tévénél, hanemaz asztal körül ülve evett acsalád, és tényleg tizenhatévesen aludt először a sajátágyában.

Erin Brockovich - 
Zűrős természetA háromgyerekes egye-dülálló anya története JuliaRobertsnek Oscar-díjat ho-zott, a nézőknek pedig elé-gedettséget, hiszen a filmbengyőz az igazság: a kisvárossúlyosan beteg lakói össze-sen 333 millió dollár kárté-rítést kaptak attól a válla-lattól, amelyik megfertőzteaz ivóvizet. A film sikerétviszont rengeteg kritika kö-vette a szennyezés károsul-tak részéről, akik elmondták,hogy a minden idők egyiklegnagyobb anyagi kárpót-lását megítélő bírósági ha-tározattal nem igazán jártakjól, mivel az összeg közel fe-lét az ügyvédek tették el, amaradékon pedig hatszázanosztoztak. A filmben Erinnemcsak a sikernek, de aszerelemnek is örülhet amotoros George személyé-ben, de a valóság ennél sok-kal kiábrándítóbb, ugyanisGeorge, Erin exférjével szö-vetkezve megzsarolta a film-nek köszönhetően rendkívülnépszerű és gazdag nőt, va-lamint a főnökét, hogy vagyfizetnek, vagy telekürtölik amédiát azzal, hogy kettejükközött több volt, mint mun-kakapcsolat. A zsarolás si-kertelen volt, a két férfit le-tartóztatták.
Az ördög Pradát visel –
és napszemüveget!Ez a mozi eltér a többitől,hiszen a főszereplőnél nema különbségeket, hanem az

azonosságokat keresik, hogybizonyítani lehessen, nemkitalált történetet látunk. Afilmben Meryl Streep ala-kítja Miranda Priselyt, aRunway magazin kőszívűfőszerkesztőjét, és a közön-ség azóta is azt találgatja,hogy miben hasonlít AnnaWintourra, a Vogue Legen-dás vezetőjére. Túl azon,hogy az eredeti regény írójaegy évig dolgozott Wintourasszisztenseként, számosolyan azonosság akad a kétfőszerkesztőben, ami egyér-telművé teszi a dolgot: azangol származás, a két gyer-mek, a bomlófélben lévőházasság, a rideg, ellent-mondást nem tűrő termé-szet. Anna Wintour egyéb-ként megjelent a díszbemu-tatón, Prada ruhát viselt,majd úgy nyilatkozta, kife-jezetten szórakoztatónaktalálta a filmet, hiszen min-den, ami a divatot csillogó-nak és érdekesnek mutatja,jót tesz az iparnak. MerylStreep is beszélgetett vele,aki szerint Wintour kifeje-zette szívélyes volt, és a szí-nésznő úgy találta, hogy afőszerkesztőt a könyv sok-kal inkább felbosszantotta,mint a film. Több olyan ele-me van a történetnek, amia Wintourról szőtt legen-dákban is szerepel, hogysenkivel nem bonyolódikcsevegésbe, utálja, ha bárkiszemkontaktusba keveredikvele, állítólag egyszer elesetta szőnyegen, de senki nemmerte felsegíteni, inkábbúgy tettek, mintha nem lát-nák. Bár az igaz, hogy min-

dent azonnal akar, de azdurva túlzás, hogy a HarryPotter legújabb kötetét kö-vetelte volna asszisztensé-től, kirúgással fenyegetőzve.A szerző úgy nyilatkozta,hogy több főnökéből gyúrta

össze a főszerkesztő alakját,de valószínűleg csak egyesetleges pert akart meg-úszni, amiért rossz hírétkeltette a Vogue főszerkesz-tőjének.
Timár Tímea


