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Furcsa futballpályák – 
nem vicc, valóság!    Holnapután április elseje, a bolondozásoknapja. Ilyenkor mindenki szereti megtréfálniismerősét, barátját, sőt, ellenségét is. A sportterén kerestünk a napnak megfelelő „bolond-ságokat”, s találtunk is szép számmal. 

11. old. // SPORT

Maros megyei hetilap

www.kozpont.ro

Taktikát változtat 
a szülői akciócsoport    

Bolondját járatják a Civilek a Katolikus Iskoláértszülőcsoport tagjaival, akik a keddi, miniszté-riumi látogatásuk után sem jutottak közelebba céljuk eléréséhez. Mint Csíky Csengele, acsoport szóvivője lapunknak elmondta: csúnyapolitikai játszma áldozata az iskola. Ha ezen ahéten nem születik megnyugtató megoldás,taktikát változtatnak, de nem hagyják elveszniaz iskolát.

3. old. // TÁRSADALOM

„A szórványosodás egyik
fokmérője: a magyar iskola
léte vagy hiánya”     Ötvös József marosvásárhelyi református lelkész Ahol
még magyarul szól a zsoltár című kis kötete kerültkezembe. A szerző sok olyan gyülekezetben megfordult,ahol „még” van magyar istentisztelet, de olyanokbanis, ahol „már nem szól magyarul a zsoltár”. 

5. old. // INTERJÚ

Csíki Sört kérek!        Nyert a hazai vagy engedett a multi? - nézőpontkérdése. A lényeg, hogy a hétfőn világgá röppenthír szerint megegyezett a Csíki Sör márkanévhasználatáról a Heineken Románia és a CsíkiSör Manufaktúra. A közös közleményben arrólszólnak, hogy az elmúlt időszakban folytatott„konstruktív tárgyalások” után mindkét fél ér-dekének tartja, hogy a Csíki Sör márkanévkörüli vitát barátságos úton rendezzék.

„New Yorkot Marosvásárhelyre hoztuk”

Új sorozat, XI. évfolyam // 13. szám  // 2017. március 30– április 5. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

A Báthory család 
ősi fészke  Szilágysomlyó Szatmárnémetitől délre, és Zi-lahtól északnyugatra fekszik. Bükk, Pusztacsehiés Somlyócsehi tartozik hozzá. A helységet aKraszna folyó szeli ketté. Nevének eredetéről:P. Szathmári Károly írja „A somló lassan om-ladozó hegyet jelent hazánkban mindenütt”. 

6-7. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Az elmúlt évek megfeszített tudományos kutatómunkájának eredményeként a 
marosvásárhelyi Cardiomed szívklinika elnyerte projektjeinek támogatását, 
amelyeknek köszönhetően ultramodern, az országban egyedülálló orvosi beren-
dezésekkel szerelték fel a szakrendelőt. Emellett együttműködést terveznek a 
Siemens kutatócsapatával, akik szoftvereket fejlesztenek majd az egészségügyi gépekre.
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KOS: Párkapcsolatában jól mennek a dolgok. Afelmerülő vitákat egy kiadós séta vagy egy kelle-mes vacsora mellett meg tudják beszélni. A hétsorán vibrál a tetterőtől, az újabb és újabb ötle-tektől, melyek később kivitelezhetők lesznek.
BIKA: A héten testvér vagy szomszéd okozhatnémi kellemetlenséget. Mentálisan és fizikailagerősnek érzi magát a hét során. Ez a hét kedvezőidőszak befektetéseknek. Az elmúlt időszakban,több esetben is stressz helyzetekkel kellett szem-besüljön.
IKREK: Pénzügyekben új lehetőségek nyílnakmeg a régi tervei megvalósításához. A héten ér-demes lenne beiktatnia rendszeres programkéntvalamilyen szabadtéri tevékenységet. Erős igénytérezhet arra, hogy a fizikai közérzetét és kondí-cióját karban tartsa.
RÁK: Ez egy olyan időszak, amikor a körülmé-nyek inkább a szakmai és személyes ismeretségeibővítését segítik. Több találkozó is szóba jöhet,melyek során több és hasznos ismeretségre isszert tehet.
OROSZLÁN: Amennyiben új munkahelyet keres,ez a hét több kedvező lehetőséggel is kecsegteti.A leendő munkáltatójával gyorsan megtalálják aközös hangot, nagyon jó benyomást kelt önma-gáról.
SZŰZ: A gondolatait és az ötleteit ossza meg pár-jával. Sok mindenben az ön segítségére tud lenni.Számíthat rá és a megértő szeretetére. Óvakodjonattól, hogy provokálják. Hajlamossá teheti kisebbhisztikre, ami kínos lehet önnek.
MÉRLEG: Az egészségére kellene jobban figyel-nie. Vegye komolyan teste jelzéseit, mellyel meg-előzhet későbbi nagyobb bajokat. Legyen foko-zott figyelemmel a higiéniára és a gyorséttermiételek fogyasztásával is legyen óvatos. Valaki abarátai vagy az ismerősei közül kellemes megle-petést tartogat önnek.
SKORPIÓ: Nagyon kedvező ez a hét arra, hogyanyagi helyzetén kedvező változásokat indítsonel. Azonban óvatosan járjon el hitel igénybevételvagy egyéb jellegű kölcsön igénybevétele esetén,mert a csalás aurája érzékelhető ön körül.
NYILAS: Anyagi vonatkozásban nem áll a legki-válóbb szinten, de ez a hét kínál több esetben isemelkedő lehetőségeket. Ezen a héten lehetséges,hogy nagyobb összeget ad ki a kezéből. Amennyi-ben lényeges bevételre vár, szükséges, hogy tü-relmes legyen, mert egy kis csúszás felmerülhetaz ügyben.
BAK:Új perspektívában látja önmagát és a jövőjét.Készen áll elengedni azokat a múltbeli és jelenlegidolgokat, melyek eddig mérhetetlen akadályokatgördítettek az útjába. Azokat az értékeket, amelyekmeghatározóak, azt továbbviszi magával.
VÍZÖNTŐ: Mielőtt elindulna az autójával, vizs-gálja meg, hogy minden rendben van-e, mert le-het, hogy leáll félúton egy kisebb észre nem vetthiba miatt. Ez a hét tele van váratlan fordulatok-kal és meglepetésekkel.
HALAK: Nagyobb hangsúlyt kapnak a szív dolgaiis a hét során. Több olyan kérdésben egyetértésszületik párja és ön között, ami eddig kerülgetetttéma volt. Ezen a héten valószínű, hogy egy na-gyobb ünnepségre lesz hivatalos.
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A megjelent írások nem fel tét lenül
a szer kesz tő ség véle ményét tük -
rözik!  // Szer kesztőségünk fenn -
tartja a jo got, hogy a be érkezett
le velek és más féle írások köz -
léséről döntsön. // Kéziratokat
nem őrzünk meg és nem küldünk
vissza!

Lapunk előfizethető 
Maros megye összes  

postahivatalában 
(katalógusszám: 15429),

vagy a szerkesztőség 
Rózsák tere 16. szám 

alatti székhelyén .

Telefon: 0265-250.994
E-mail: kozpont@kozpont.ro
Honlap: www. kozpont.ro
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Marosvásárhelyi 
előadóművészek 
hangversenye Marosvásárhelyi előadó-művészek szimfonikushangversenyére kerül sormárcius 30-án, csütörtökön19 órakor a marosvásárhe-lyi Kultúrpalota nagytermé-ben. Vezényel Remus Gra-ma, zongorán közreműkö-dik Bordos Kinga. Műsoron:Brahms- és Mozart-művek.A hangversenyre a 24-esszámú bérletek érvényesek.
Száll
a világ A marosvásárhelyi Arte-cotur Egyesület által mű-ködtetett Artsy M Diákszín-társulat április 3-án, hétfőn18 órától az Ariel Ifjúságiés Gyermekszínházban újraelőadja Weöres Sándor Szálla világ című verses-zenésösszeállítását. Rendező: dr.Gyéresi Júlia. Előadják:Adorjáni Nagy Zoltán, Jan-csó Előd, Göktas Leyla, Göll-ner Boróka, Tamás Csanád,Kilyén Dávid, Kupán Zalán,Maier Krisztina, Nagy And-rea, Rózsa Ervin Arnold ésVajda Boróka, fénytechnika:Pollák Krisztián. Helyfogla-lás a 0749-016-679-es te-lefonszámon.
Művészettörténeti 
vetélkedő 
általános 
iskolásoknak Az Iskola a Dombon Egye-sület Portik Kinga német-tanárnő és Kerekes Szilárdtörténelemtanár közremű-ködésével májusban vetél-kedőt szervez Bajorországikeresztény mű- vészet cím-mel. A verseny magyar ésnémet nyelven zajlik. A szer-vezők diákok és tanárok je-lentkezését várják az isko-ladombon@yahoo.com e-mail-címen vagy az egye-

sület Facebook-oldalán. Avetélkedő anyagának inter-netes változata a http://ide-bajor.blogspot.ro honlaponérhető el.
Kirándul 
a Nagyinet A Maros Megyei Könyvtárkövesdombi fiókja egynaposkirándulást szervez nyug-díjasok számára április 29-én a vajdahunyadi várhozés a gyulafehérvári várhoz.Indulás reggel 7 órakor. Bő-vebb tájékoztatás és felirat-kozás a könyvtár kövesdom-bi fiókjánál, illetve a 0748-741507-es telefonszámonIllyés Claudia könyvtáros-nál.
Koszta Árpád 
festménykiállítása Koszta Árpád festménye-iből és csontfaragványaibólnyílik kiállítás április 2-án,vasárnap déli 12 órakor akövesdombi unitárius temp-lom Bözödi György-termé-

ben. A kiállítást MurádinJenő kolozsvári művészet-történész nyitja meg. A tár-lat április 16-áig naponta9–13 óra között látogatha-tó.
Haller József-
emlékkiállításHaller József alkotásaibólnyílt kiállítás a marosvá-sárhelyi Bernády Házban.A hónap elején elhunyt sok-oldalú képzőművész többmint hat évtizedes alkotóipályája során számos alka-lommal lépett közönségeelé és mutatott be válogatástképeiből. A mostani tárlatanyaga szelekció a családihagyatékból, az alkotó ré-gebbi és frissebb művei,mintegy félszáz grafika,pasztell és kisplasztika általvillantja fel Haller egyediművészetének jellegzetestémavilágát, gazdag élet-műve stílusbeli sajátossá-gait, megbecsülendő érté-keit. A tárlat április 20-iglátogatható.

KÁR KIHAGYNI |



Nyert a hazai vagy en-gedett a multi? - néző-pont kérdése. A lényeg,hogy a hétfőn világgáröppent hír szerint meg-egyezett a Csíki Sör már-kanév használatáról a Heineken Románia és aCsíki Sör Manufaktúra.A közös közleménybenarról szólnak, hogy az elmúlt időszakban folytatott„konstruktív tárgyalások” után mindkét fél érdekénektartja, hogy a Csíki Sör márkanév körüli vitát barátságosúton rendezzék.„A felek megegyeztek abban, hogy a Ciuc és a CsíkiSör márkanevek egymás mellett békében meg fognakférni a piacon. A megegyezés része, hogy minden peresügyet a felek egymás ellen megszüntetnek. A mindkétfél részéről tanúsított kompromisszumos kiegyezésután a két cég bizakodóan néz a jövőbe, és ezután többidőt és energiát tud arra szánni, hogy építse kapcsolataita közösséggel, partnereivel, fogyasztóival, és így mostmár csak arra kell összpontosítani, amihez a legjobbanértünk: a sör készítéséhez”- olvasható a közös közle-ményben.A sztori jól ismert, röviden összefoglalva az történt,hogy a márkanévhasználati jogon összekülönbözve aHeineken Románia, a közismerten „elfogulatlan” románigazságszolgáltatás segítségével betiltatta a vetélytársáltal gyártott Igazi Csíki Sör gyártását. Egy vidéki kis-teremelő és egy óriás multicég egyenlőtlen párharca,Dávid és Góliát szimbolikus jelentőségű küzdelme volt.Sokáig minden jel arra mutatott, hogy az összecsapása szokásos módon, azaz a túlméretezett erő győzelmévelvégződik. Az esetek 99.99 százalékában így szokott.Ezúttal - óriási meglepetésre! - nem ez történt. A konfrontációnak váratlanul nagy volt a visszhangja,a Heineken lépése felbolygatta a kedélyeket Magyar-országon is, sokan a cég által használt vörös csillag ön-kényuralmi jelkép volta miatt is háborogtak, sőt a kor-mány ezt tiltó jogszabályt is kilátásba helyezett, a for-galmazók és a fogyasztók pedig bojkottal fenyegetőztek.Valószínűleg hatott a Heinekenre Lázár János minisz-terelnökséget vezető miniszter múlt heti csíki látogatásais, aki nyomatékosította: „azok a magyar vállalkozások,amelyek bajba kerülnek, számíthatnak a magyar kor-mány segítségére; azok a multinacionális vállalatokpedig, amelyek egy magyar vállalkozás kárára visszaélneka hatalmukkal, arra számíthatnak, hogy a magyar kor-mány fel fog lépni velük szemben”.Nem vagyok nagy kedvelője az említett italnak, deezek után, ha megszomjazom - választásomnak semmiköze a minőséghez -, csak Csíki Sört kérek. Az az igazi!Véleményem szerint. 
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VÉLEMÉNYEM SZERINT

Szentgyörgyi László

Csíki Sört kérek!   
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Senki nem vállal felelősséget 
a katolikus iskoláért
Bolondját járatják a Civilek a Katolikus Iskoláért szülőcsoport tagjaival, akik a
keddi, minisztériumi látogatásuk után sem jutottak közelebb a céljuk eléréséhez.
Mint Csíky Csengele, a csoport szóvivője lapunknak elmondta: csúnya politikai
játszma áldozata az iskola. Ha ezen a héten nem születik megnyugtató megoldás,
taktikát változtatnak, de nem hagyják elveszni az iskolát.  

Bár a szülők csoportjaKirály András és Liviu Ispasállamtitkárral is egyeztetett,a szaktárca szerint Maros-vásárhely Polgármesteri Hi-vatala és a helyi tanács il-letékes az ügy rendezésé-ben. „Ugyanazzal találkoz-tunk a minisztériumban,amivel otthon: az intézmé-nyek egymásra hárítják amegoldás felelősségét, ésígy ping-pongoznak az is-kolánk sorsával. Azzal a cél-lal utaztunk Bukarestbe,hogy a szaktárca segít majda Maros Megyei Főtanfel-ügyelőségnek megoldást ta-lálni az iskola helyzetére,ehelyett azt a választ kaptuk,hogy a hivatalnál és helyitanácsnál keressük azt. Ke-serű szájízzel távoztunk, ésúgy éreztük, hogy bolondjátjáratják velünk” – fejtetteki Csíky.
„Most már lángol az erdő”Jelenleg az iskolában 405diák tanul, és ahhoz, hogyegy tanintézet önálló jogiszemélyiséggel bírjon, leg-alább 300 diákja kell legyen.Ha a cikluskezdő osztályoknem indulnak el ősszel, ak-kor a diáklétszám 300 alácsökken, és ebben az eset-ben megszüntethetik vagybeolvaszthatják az iskolát.„Minden határidőből kifu-

tottunk, most már lángolaz erdő. Az előkészítő ésötödik osztályokba való leg-utolsó beiratkozási lehető-ség ősszel van, ha akkorramég marad annyira türel-mes szülő, aki ezt kivárja.Emellett az induló kilence-dik osztály kódja benne kelllegyen a májusi HivatalosKözlönyben” – magyarázta. Ispas államtitkár úgy vél-te, hogy törvénytelen a tan-felügyelőség határozata, mi-szerint nem iratkozhatnakbe a gyermekek a ciklus-kezdő osztályokba, és ígé-retet tett a szülőknek arra,hogy még kedden beszél afőtanfelügyelővel. A szülőkszerint az államtitkár sze-mélye viszont nem garanciaarra, hogy a tanfelügyelőség„jobb belátásra” tér.
Tájékozottak 
Bukarestben 
az illetékesekKérdésünkre a szóvivőazt is elmondta, hogy mind-két államtitkár maximálisanismeri a helyzet mindenapró részletét, sőt, Ispasnapi kapcsolatban áll azújonnan kinevezett vásár-helyi főtanfelügyelővel, ép-pen ezért nem értik, hogymiért nem tudják megol-dani a helyzetet. „Kínossávált mindenki számára,

hogy eddig fajult az ügy. Azaz érzésünk, hogy csak ak-kor tudunk pontot tenni azügy végére, ha az összes il-letékes személyt bezárjukegy szobába, és csak akkorjöhetnek ki, ha megoldjáka fennálló helyzetet” – véliCsíky. 
Hogyan tovább?Mivel a legmagasabb tár-gyalási szint – a miniszté-riumi találkozás – sikerte-lenül zárult a szülők szá-mára, adódik a kérdés: ho-gyan tovább? Csiky szerinta csütörtöki városi tanácsü-lés után taktikát váltanak,de nem adják fel az iskolát. 

Pál Piroska
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„New Yorkot Marosvásárhelyre hoztuk” 
Az elmúlt évek megfeszített tudományos kutatómun-
kájának eredményeként a marosvásárhelyi Cardio-
med szívklinika elnyerte projektjeinek támogatását,
amelyeknek köszönhetően ultramodern, az ország-
ban egyedülálló orvosi berendezésekkel szerelték fel
a szakrendelőt.  A dr. Benedek Imre kar-diológus által vezetett kli-nika többek között mágne-ses magrezonancia képal-kotó géppel (MRI) gazda-godott, amely szerkezetcsak egyike a korszerű, va-lamint országos szintencsak Vásárhelyen megtalál-ható felszereléseknek, elő-nye pedig a komputerto-mográfiához (CT) képest,hogy jobb a kontrasztfel-bontó képessége a lágy szö-vetek területein. A klinikafelszerelése gyarapodott to-vábbá egy multidetektorosszámítógépes tomográffal,angiográffal, háromdimen-ziós szívultrahang-vizsgá-lóval, az utóbbi szintén csak

a városunkban van. Ugyan-akkor intravaszkuláris ult-rahangvizsgálóval is bővültaz intézmény, valamint kor-szerű számítógéprendszer-rel, amely megkönnyíti apáciensek diagnosztizálá-sát.
Cardiomed-Siemens
együttműködésAz új felszereléseket áp-rilis 15-étől helyezik üzem-be, illetve egy másik újdon-ság, hogy a Cardiomedegyüttműködést tervez a Si-emens kutatócsoportjával,akik szoftvereket fejleszte-nek majd a rendelő orvosiberendezéseire. 

A Marosvásárhely régenikijáratánál található egész-ségügyi intézmény széles-körű, európai és amerikaineves kardiológiai közpon-tokban meghonosodott el-látást biztosít a betegeknek.„A munkacsapatommalszínvonalas tudományos ku-tatásokat végzünk, több pro-

jektünket is kedvezően bí-rálták el, ennek eredménye-ként gazdagodott a klini-kánk a performans felsze-relésekkel. Ezekkel a gé-pekkel a legmagasabb szin-ten tudjuk kezelni a páci-enseinket. Ami az egészség-ügyi központunk felszerelt-ségét illeti, ha úgy tetszik:

New Yorkot Marosvásár-helyre hoztuk” – nyilatkoztaBenedek.Az orvosi berendezésekértéke 8-10 millió euró,amely összeget az EurópaiBizottság állta, illetve sajátköltségvetéséből fedezett aklinika. 
P.P.

„Egy klímaváltozást fi-gyelő labort szereltünk fel,ahol talaj-, víz- és levegő-minőséget lehet mérni, il-letve drónra csatolható ve-getációs indexet kimutató,valamint egy infravörös ka-merát is vásároltunk. Azelőbbi a felvételek nyománkimutatja a növények kiszá-radási fokát, az utóbbivalpedig hőtérképeket lehetkészíteni. Továbbá a pályá-zat részeként meteorológiaimegfigyelőállomást állítot-tunk fel a Somostetőn, il-letve a központ Iuliu Maniuutca 4. szám alatti székhe-lyén. Mivel közismert, hogy

nagy hiányossága az isko-láknak a gyakorlati oktatás,elsőként a tanárokat hívjuklaboratóriumunkba, hogymegtekintsék a felszerelé-seinket és azok működését,illetőleg egyeztetés utánmajd a diákokkal is meglá-togassák az intézményün-ket” – ecsetelte Csegzi Sán-dor, az intézmény vezetője.Kiemelte: nem csak a tan-intézmények, hanem a ku-tatómunkát végző szakem-berek, de a lakótársulási bi-zottságok számára is nyitotta kutatási központ, illetveminden érdeklődőnek szí-vesen bemutatják, mit is ki-

nál Vásárhely számára ezaz országban egyelőre rend-hagyó kezdeményezés. Hoz-zátette, hogy a projekt ese-tén legkevesebb ötéves táv-latban gondolkoznak, melysorán folyamatosan beszá-molnak a kutatási eredmé-nyekről a nagyközönség szá-mára is. 
Közalkalmazottak 
fizetésalapjából 
vásárolt felszerelésA felszerelések ára 17 ezereuróba került, és ezen össze-get a polgármesteri hivatalalkalmazottainak elmúlt két-évi fizetésalapja szolgáltatta.„Mivel az érvényben lévő tör-vények szerint közalkalma-zottak nem vehetnek fel fi-zetést pályázati pénzekből,ekképp született a javaslataz éghajlatváltozást vizsgálólaboratórium megvalósításá-ra, amely ötlete és haszna ré-góta megfogalmazódott ben-nem” – magyarázta Csegzi. 

Partnerség 
az ANM-vel, illetve 
a környezetvédelmi
ügynökséggelSkype-on csatlakozott azeseményhez az OrszágosMeteorológiai Szolgálatügyvezető igazgatója, ElenaMateescu, aki arról bizto-sította az MKTE-partnere-ket, hogy az intézményhosszú távon is segít majdaz adatok feldolgozásában,illetve a tudományos hát-teret is biztosítja. Az avatóünnepségen je-len volt Dorin Florea pol-gármester, aki üdvözölte azegyetem újabb projektjét,és úgy véli: nyitni kell a la-kosság felé, hogy a városmentalitása megváltozzék,

ami a környezettudatossá-got illeti. „Az MKTE tudo-mányos hátteret szolgáltata város élhetőbbé tételéhez”– fogalmazott. Az eseményen Danut Stefanescu, a Maros MegyeiKörnyezetvédelmi Ügynökségigazgatója együttműködésrehívta az MKTE-t, illetve biz-tosította az intézményt, hogymérési adatokkal bármikorrendelkezésükre állnak. A hivatalos megnyitót kö-vetően „nyílt napot” tartottaz intézmény, és egy helyiiskola osztálya már meg-nézhette a felszereléseket,amelyek működését azMKTE munkatársa, RaduCrisan mérnök mutatta be.
Pál Piroska
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Országszerte egyedülálló kutatási központ nyílt 
Románia szerte egyedülálló, tanulmányi célra haszná-
latos klímaváltozást vizsgáló laboratóriumot hozott
létre a Marosvásárhelyi Kulturális Tudományegyetem.
Az intézmény ezen részlegén megfigyeléseket, kutatá-
sokat és adatfeldolgozást végeznek, amely a mikro -
klíma Vásárhely lakosságának egészségi állapotára
gyakorolt hatását vizsgálja. Az oktatási és kutatási
központot Európai Uniós pályázatból finanszírozták,
és Zöld út a fenntartható fejlődésért elnevezésű pro-
jekt részeként valósult meg.
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A kis kötet hátlapjáról ol-vasom: „Édesapám meséltegyermekkoromban, hogyPóka a Mezőség kapuja. Em-lékezve gyermekkorom vi-lágára most rémülten törfel bennem a félelem: lassanbezárul ez a magyar refor-mátus kapu, hiszen öt évti-zeddel ezelőtt még szólt azsoltár minden vasárnap atőlünk nyugatra lévő har-madik faluban is, Nagyer-csén. Mára már csak egyet-len magyarként, Nagy Ká-roly húzza meg szombatoneste a harangokat ott, ésrajta kívül nincs is már ma-gyar, akit hívna az árva me-zőségi harangszó. Még szól-nak a harangok, és tíz-ti-zenöt torokból felcsendüla zsoltár Toldalagon megUnokán, de a rohamosanleapadt két faluban nincsiskola, nincs fiatal és nincsgyermek; nemsokára elhal-kul a templomi éneklés, ésakkor úgy lesz Póka a Me-zőség kapuja, hogy azon túlmár nincs magyar zsoltár:bedeszkázott magyar vég-vár lesz a Mezőség szélén.”
– Póka valóban ma már

végvárnak számít magyar
szempontból, de ha kicsit
szűkítjük a kört: ön szerint
jelen van Marosvásárhelyen
és környékén is a szórvá-
nyosodás problémája? 

– A szórványkérdésnektöbbféle vetülete van. Elsőnagy meghatározója az,hogy nyelvi vagy vallási ér-telemben beszélünk róla,hiszen az alcsíki vagy Gyer-gyó- medencei református-ság szórványéletet él, denyelvileg egyáltalán nem ve-szélyeztetett. Ma, 2017-benaz is kérdés, hogy az elván-dorlás miatt lassan elapadófalvakat – mint például Tol-dalagot vagy Oláhdellőt –szórványnak tekintjük vagycsak megszűnő települések-nek. Marosvásárhelyen semnyelvileg, sem vallásilagnincs szórványhelyzetben amagyarság, és soha nem isvolt. A városmelletti falvaktörténelmében nyelvileg ésvallásilag egyaránt voltakszórványidőszakok. Ennekegyik érdekes helye Náz-nánfalva és a vele egybenőttMarosszentkirály. Amíg azsidókat nem engedték beteljes polgárjoggal Maros-vásárhelyre, addig ott voltegy zsidó vallási közösség.Az unitáriusoknak is voltott gyülekezetük, sőt Ma-rosszentkirályon egykor pá-los rendi kolostor is volt.Náznánfalva székely eredetűfalu, hiszen a Náznán éppenegy székely nemzetség neve,s ma ott nagyon szórványo-san élnek magyarok. Egyéb-ként Marosvásárhely kör-

nyéke sem szórvány, csakvalahol a Székely Mezőségszélével kezdődik el, vagyegyházi vonatkozásban aFelső-Nyárádmentén, aholpéldául a Csíkfalvi Refor-mátus Egyházközség szór-ványgyülekezet.
„Fél évszázad alatt 
eltűnt egy magyar 
református falu”

– Mit tehet a szórványo-
sodás ellen a mindennapi
ember?– A szórványkérdésnek– szerintem – gazdasági,társadalmi, demográfiaiokai vannak, s ezekkelegyütt jár az iskolai és kul-turális vonatkozás is. Mivelaz egyszerű ember általá-ban a gazdasági és társa-dalmi változások kiszolgál-tatottja, aligha tudja meg-állítani vagy befolyásolni aszórványosodást. Erdélybena nagy gazdasági átalaku-lások – például a 19. század

végi, 20. század eleji boldogbékeidők nagyfokú iparo-sítása – nagy tömegeketmozgatott meg, s vándorol-tak el falvakról az emberek.Így könnyen szórványhely-zetbe kerültek vagy éppenszülőfalujuk lett szórvánnyá.A nagy múltú Nagyercsébőla termelőszövetkezetekmegalakulása után a ma-gyarság nagy része Szász-régenbe vagy Marosvásár-helyre költözött gyári mun-kásnak. Ma már csak egyet-len egy magyar férfi él ott.Fél évszázad alatt eltűnt egymagyar református falu. Maa szórványosodás egyik fok-mérője a magyar iskola létevagy hiánya. Úgy tudom,ősztől gyermekhiány miattmegszűnik Kutyfalván a ma-gyar iskola, ezzel egy Marosmenti falu rákerül a szór-ványosodás útjára. Ilyenhelyzetben az egyszerű em-ber egyedül nem sokat te-het.
– Mit tehetnek az intéz-

mények – egyházközségek,
önkormányzatok, kulturális
egyesületek stb. – a szórvá-
nyosodás ellen? Említsen pár
környékünkhöz kötődő szór-
ványsegítő példát.– A szórványosodás ellenvalóban csak az intézmé-nyek tehetnek valamit, éserre vannak is jó példák. Anagyfülpösi Szivárvány ház,ami aztán kinőtte magát, ésSzászrégenben szórvány-központtá alakult, a legjobbpélda erre. Ugyanilyen fon-tossá lett a nagysármásiszórványbentlakás, amelya mezőségi nagyközség ma-gyar iskoláját mentette meg,s ugyanakkor megóvott a

környező falvakban élő pármagyar gyermeket a beol-vadástól.
„Megjavítják 
a református templo-
mot; mert ők erősek”

– Mit fontos még tudni a
szórványosodással kapcso-
latosan?– Néhány évvel ezelőtt aDés melletti Kozárváronszolgáltam, ahol egy nagyromán közösség mellett élkb. száz magyar református.Már a gyermekek beszédénegyből észre lehet venni aszórványosodás legfájóbbés legbiztosabb jelét: nemmondanak hosszú magán-hangzókat. Ott már nincshosszú ő vagy hosszú ó. Ottennyivel szegényebb a ma-gyar nyelv. Az istentiszteletvégén marosvásárhelyi lel-kipásztorként megdicsér-tem a kozárvári magyaro-kat, amiért ők ott a szélekenpróbálnak magyarként ésreformátusként megmarad-ni. Szó szerint ezt mondtam:„Könnyű nekünk jó magyarreformátusként élni Maros-vásárhelyen, amíg itt Ko-zárváron maguk védik anyelvet, a nemzetet, a val-lást”. A lelkipásztor – akkormég Nyeste Csaba szolgáltott – később elmesélte, mi-lyen sokat jelentett, hogyvégre valaki nem szidta őketelhagyatottságukban, ha-nem erősítette. Ekkor elha-tározták, hogy a hozzájuktartozó, nyolc lelkes Kackón,ahol Berde Mária írónő szü-letett, megjavítják a refor-mátus templomot, és meg-tették, mert ők erősek.

Nemes Gyula

Ötvös József marosvásárhelyi református lelkész
Ahol még magyarul szól a zsoltár című kis kötete ke-
rült kezembe. Többéves lelkipásztori, esperesi szol-
gálata alatt a szerző sok olyan gyülekezetben
megfordult, ahol „még” van magyar istentisztelet, de
olyanokban is, ahol „már nem szól magyarul a zsol-
tár”. A könyv vészharangot kongat, a veszélyesen ter-
jedő szórványosodásra próbálja felhívni a figyelmet.
Ötvös Józsefet ezzel kapcsolatban kérdeztük.  

„A szórványosodás egyik fokmérője: 
a magyar iskola léte                      vagy hiánya”



A vár első említése 
1351-re datálhatóKiemelten fontos tudniazt, hogy IV. Béla király Ro-land nádor és Móric mesterkérésére1257-ben a váradikáptalan levele alapján ki-adta az általuk bírt Vata-somlyó határleírását, mely-ben a kresznai várjobbágyo-kat: Ruben hadnagyot, Echil-lanus várnagyot (varnog),Öszöd és Prinna századoso-kat és több várszolgát is em-

lítenek. Kiss Gábor, az Erdélyi vá-rak, várkastélyok című köny-vében ír arról, hogy a várról1316-ban még nem esik szóugyan, de már említik egy1351-ben kelt oklevélben –ahogyan ezt a fentiekbenmár részben mi is jeleztük– , amelyben MeggyesaljaiMóric leánya Anna, BáthoryLászlóné elismerte, hogy fi-vére Medgyesi Simon po-zsonyi, győri és bakonyi is-pán, a Kraszna folyó mellettiSomlyó várát (Castrum Som-lyo) – , és a hozzá tartozó ötfalut leánynegyed fejébenátadta neki.
A birtok bizonyítottan
1355-től a Báthory 
család tulajdonaA váradi káptalan 1355.évi levelében azt bizonyí-totta, hogy Medgyesi Anna,Báthory László felesége, anagyanyjától, Sabinától örö-költ Somlyó várát megosz-totta testvérével, Simon mes-terrel. Ezután állandóan a Bát-hory család bortoka volt.
1592-ben Báthory István
új várkastélyt építtetSzintén a fent említettszerző tud arról, hogy ami-kor 1520 körül a szendrőibég Somlyó környékét pusz-tította, a vár még „valameny-nyire ép” volt.A várat valószínűleg 1551-

ben Mohammed beglerbégrombolta le, miután könnyű-szerrel elfoglalta.Ez a vár többé nem épültfel, de helyette 1592-bensomlyói Báthory István épít-tetett a városban egy vár-kastélyt.Erről 1594-ben készítet-tek leltárt, amelyben az in-góságok mellett az udvar-bíróság háza, a nagy palota,a Kraszna felőli szeglet bás-tya, a torony alatti tárház ésegyéb helyiségek szerepel-nek.Az emeletes várkastélyészaki sarkánál van az egy-szerű, timpanonnal díszített,boltíves kapu, felette háromnagyméretű ablak, fölöttüköt ágyúlőrés. A kastély déli és délnyu-gati sarkát egy-egy négy-szögletes bástya erősíti. Azépület négyszögletes udvartölel körül. 
Báthory András 
fejedelem hadakat 
küld a vár védelméreItt kell megjegyeznünk te-hát azt, hogy Somlyót 1599-ben Báthory István birto-kolta. Testvére, András nemsokkal fejedelemmé válasz-tása után, 1599-ben hadakatküldött a vár védelmére,amit ennek ellenére Bastacsászári tábornok elfoglalt. 1602-ben Náprágy Deme-ter erdélyi püspök a fejede-lem birtokának mondja, és1612-ben Báthory Gábor
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Szilágysomlyó Szatmárnémetitől nyolcvan kilomé-
terre délre, Zilahtól mintegy harminc kilométerre
északnyugatra fekszik. Bükk, Pusztacsehi és Somlyó-
csehi tartozik hozzá. A helységet a Kraszna folyó szeli
etté.Nevének eredetéről: P. Szathmári Károly írja „A
somló lassan omladozó hegyet jelent hazánkban
mindenütt”. Neve a régi magyar somlik, somosodik
(csuszamlik) igéből származik és megcsuszamló ol-
dalú hegyre vonatkozik. A som kezdetű helynevek
málló és mozgó kőzetekből álló területekre jellem-
zők. Eredeti neve Watasomlyója, jelentése Wata (ótö-
rök: bat = elmerül) nevű személy hegye. 

A Csolt-nemzetség 
ősi birtokaSzilágysomlyó területénaz ókorból származó szi-lágysomlyói kincs néven is-mert leletegyüttest találtak.1251-ben Vathasomlyovanéven említették először. A település a lázadó Va-tától leszármazó Csolt-nem-zetség ősi birtoka volt. 1258-ban Csolt nemzetségbeliWatha fia Watha és Dénesfia Povsa Vatasomlaját ura-dalmával együtt százhúszmárkáért eladta Rátót nem-zetségbeli Roland nádornakés Pok nemzetségbeli Móricországbírónak, és határátleíratta.1319-ben Pok nemzet-ségbeli Móric fia Miklós vaj-da a somlyói uradalomhoztartozó Szécs falut Luka fia-inak adta. 1341-ben a valkaiuradalom felől elhatárolták.Ekkor Miklós vajda fia (Meg-gyesi) Móric fia Simon ésIstván fia István birtoka volt. 1351-ben említették elő-ször az oklevelek Szilágy-

somlyó – Somlyó – várát,amikor uradalmával együttMeggyesi Móric leánya Anna,Báthory Lászlóné kapta megleánynegyedként.
Az ősi fészekA Báthori-család ősi fész-ke – 1351 óta –, ősi váruk, aSomlyóvár a Magura-hegyenállott. A várat Miklós erdélyi vaj-da építtette a 14. század ele-jén, először 1319-ben emlí-tették. A városban épített vár-kastély elkészültével elhagy-ták, azóta rom. A Báthory-kastély 1592-ben épült. 1600-ban GiorgioBasta ostrommal foglalta elBáthory Zsigmondtól, 1703-ban pedig a kurucok. Kerítőfala romos, de azemeletes épület épen áll. A várnak kertjébe állítot-ták fel a turulmadaras em-lékoszlopot az 1914–1918-ban, az első világháborúbanhősi halált halt szilágysom-lyóiak emlékére. 

A Báthory család ősi fészke 
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testvérének, Andrásnak ado-mányozta.
1677-ben Bánffy 
Dénesné Bornemissza
Annát iktatják a vár és
uradalmának birtokábaA Keresztes Géza műépí-tész, műemlékvédelmi szak-mérnök által a rendelkezé-sünkre bocsátott dokumen-tációkból derül ki még az is,hogy Somlyó utolsó birto-kosa a Báthoryak közül, Bát-hory Zsófia volt, aki 1670-ben arx Somlyót és tartozé-kait öt ezer forintért elzálo-gosította Bánffy Dénesnekés feleségének, BornemisszaAnnának. 1672-ben BánffyDénes zálogosította el Gye-rővásárhelyi Gyerőfi György-nek. Visszaváltása után – még1676 előtt –, I. Apafi Mihályfejedelem zálogbirtoka lett. 1677-ben özvegy Bánffy

Dénesné Bornemissza Annátiktatták be a vár uradalmá-nak birtokába, mely ez utáne család kezén maradt.Írott dokumentumok iga-zolják, hogy Károly lotha-ringiai herceg 1687-ben el-foglalta Somlyót, és németőrséget helyezett el benne. Innen küldte tábornokát,Schaerffenberget Apafi Mi-hály fejedelemhez, hogy „en-gedelmességre” bírja, és se-regének téli szállást adjon. 
A császáriak 
elfoglalják a várkastélytKiss Gábor közléséből tud-juk meg azt is, hogy II. Rá-kóczy Ferenc szabadsághar-ca idején, 1703-ban Somlyóta kurucok foglalták el, demég ez évben Rabutin csá-szári tábornok 400-500 főscsapatot küldött a vissza-foglalására.Nem valószínű, hogy si-

került visszavenniük, mert1709-ben még mindig a ku-rucoké volt. 1710-ben azon-ban Rabutin vette ostromalá a várat, amit Gyulai Istvánés Balog Péter parancsnok-sága alatt kétezer kuruc vé-delmezett. Rövid támadás után a csá-száriak a várkastélyt elfog-lalták, az őrség közül szá-zötven katonát megöltek,nyolcvanat fokságba vetet-tek, és az erődítménybennémet őrséget helyeztek el. 
A vármegye borai számá-
ra cellariumot építenekA várkastélyból a szatmáribékeszerződés után, 1711-ben katonai élelmezési rak-tár lett. 1727-ben a vármegye úgyrendelkezett, hogy „...a vármegye borai szá-mára a somlyai várban bi-zonyos cellarium építessék…

”, 1729-ben pedig köteleztéka környező falvakat, hogy avárkastélyban őrzött rabok,és az azokra vigyázó hajdúkszámára nyáron hetenkéntegy, télen pedig két-két sze-kér tűzifát szállítsanak. 
A fényes betűkkel 
írt Báthory névA XVIII. század végén aváros, és a romos kastélymég mindig a Bánffyak bir-toka. A feliratokból: „...körfalainak egy része –írja Bunyitay  – , azonbanbelül két csonka kerek bás-tyatorony s nyugati kapujafelett az emeletes őrház falairészben még megvannak. Ekapu ormán két címerpajzslátható, a jobbfelöli a Bát-hory-címerrel, a balfelölinekpajzsa üres. A vár 1532-ben épült, sígy akkori asszonyának, The-

legdy Katalinnak czímereállhatott rajta. Ezen ThelegdyKatalinnak s … Báthory Ist-vánnak fia, szintén BáthoryIstván, ki két nemzet: a len-gyel és magyar történetébenfényes betűkkel írta be nevét, … e várban született”.
***Ma Somlyó várából cse-kély, alaktalan maradványoktalálhatók a Magura-hegyen.A városban épült várkastélyfalainak egy része romos ál-lapotban, emeletes homlok-zati része, boltozatos kapu-jával, aránylag ép állapotbanlátható.
Összeállította:

Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bocsátott
dokumentációkért külön köszönet
Keresztes Géza műépítész, műem-
lékvédő szakmérnöknek; a régi és
a mai képeketDemján László műemlékvédőépítész gyűjteményükből küldtebe szerkesztőségünkbe. 
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Sörbéke „A kenyér szilárd sör” 
– ismeretlen belga 

sörfőző szerzetesPár napja, pontosabbanhétfő délután robbant akomlóbomba: véget ért ahónapok (évek?) óta tartósör-hercehurca! A HeinekenRománia és az Igazi CsíkiSört gyártó Csíki Sör Ma-nufaktúra megállapodtak,és ünnepélyesen bejelen-tették, hogy minden pereseljárást megszüntetnek egy-más ellen. Lénárd András,a csíkszentsimoni gyár több-ségi tulajdonosának elmon-dása szerint kompromisszu-mos megállapodás született,melynek részeként ők el-hagyják az “Igazi” megne-vezést a sör nevéből, Hei-nekenék pedig lemondanaka „Csíki Prémium” megne-vezésről, amelyet utólag vé-dettek le, vagyis acirkusz(ok) kirobbanása

után. Lénárd azt is közölte,hogy a multinacionális cégetigazából az „Igazi” megne-vezés zavarta – ami valaholérthető is, hiszen azt sejteti,hogy az ő csíki sörük hamis,vagy legalábbis nem az azigazi.A közös közlemény sze-rint „a felek megegyeztekabban, hogy a Ciuc és a CsíkiSör márkanevek egymásmellett békében meg fognakférni a piacon. A mindkétfél részéről tanúsított komp-romisszumos kiegyezésután a két cég bizakodóantekint a jövőbe, és ezutántöbb időt és energiát tudarra szánni, hogy építse kap-csolatait a közösséggel, part-nereivel, fogyasztóival, ésígy most már csak arra kellösszpontosítani, amihez a

legjobban értünk: a sör ké-szítésére”. A közleményt aCsíki Sör Manufaktúra a he-lyi közösségnek, a támoga-tóknak, Magyarország kor-mányának és Hódmezővá-sárhely önkormányzatánakcímzett köszönetnyilvání-tással toldotta meg; priete-

nii stiu, de ce.Meg nem erősített infor-mációk szerint a két sör-gyártó annyira kibékült,hogy a Sörbéke-szerződés(Pax Bersabee) egy titkoszáradékába belefoglalták: aCsíki Sör Manufaktúra azimmár „Igazi” jelző nélküli

Csíki Sör mellett piacra dob-ja a Tiborg, Búscsecs, FososSilva, Góbé Brau és Jajmárktnevű söröket is, a HeinekenRománia pedig a Hej!nekemseritalt.Egészségünkre!
Molnár Tibor

Bulvárirodalom
Kreatív módon ösztönözte
olvasásra az embereket
egy amerikai könyvesbolt
a minap: „kattintásvadász”(clickbait) címekkel hirdet-tek irodalmi klasszikusokata Facebookon. Bram StokerDrakulája például a követ-kező címet kapta: „Egy ro-mán ember sokkoló felfe-dezése: a fokhagymátólrém álmaid lesznek!”; MaryShelley Frankensteinját ígyreklámozták: „Egy németorvosnak sikerült az elsőteljes test-transzplantáció!”,a Rómeó és Júliát pedig így:„Tinilány beszélte rá barát-ját az öngyilkosságra”. Azeredmény nem is maradtel: pár nap alatt megdup-lázták az eladásaikat, a Fa-cebook-oldaluk látogatott-sága pedig tizennégyszere-sére nőtt!És most nézzük, mi tör-ténne, ha bulvárújságírókadnának címeket híres ma-gyar irodalmi alkotásoknak

(az első négy az internetrőlvaló, a többit mi gondoltukhozzá): 
☻ Elkezdődött! Ostromál-lapot Egerben – forró szu-rokkal öntötték nyakon azerőszakos migránsokat(Egri Csillagok)
☻ Undorító – vak embertlopott meg a debrecenidiák? (Légy jó mindhalálig)
☻ Gigabotrány az úri lako-mán: nem tetszett a brituralkodónak a zene, kivé-geztette a zenészeket! (Awalesi bárdok)
☻ Leparasztozták a kigyúrtsuhancot – nem fogod el-hinni, hogyan reagált (Tol-di)
☻Mesés kincseket szerzetta bevándorlótól a magyarférfi, és még a lányát is el-vette (Az arany ember)
☻ Elképesztő, miket vállaltbe a csajáért egy árva juh-menedzser (János vitéz)
☻ Férjgyilkos asszony: apatakban próbálta eltüntet-

ni a DNS-nyomokat a lepe-dőből (Ágnes asszony)
☻ Felnégyelte ivócimborá-ját a falusi tűzoltó (Tóték)
☻Túlsúlyos önkormányzatiképviselőt bántalmazott azálruhás baromfikereskedő(Lúdas Matyi)
☻ Iskolás fiúkat csalt léprea lápi pedofil (Tüskevár)
☻ Székely legénykét zak-

latnak a román hatóságok(Ábel a rengetegben)
☻ Paleolit kaják (Borne-missza Anna szakácsköny-ve)
☻ Veszett rókák tizedelika kisközség baromfiállomá-nyát (Vuk)
☻ A fél falut felfalta a pad-lásról szabadult szörny (Akis gömböc)

☻ Génmódosított igásálla-tokkal dolgoztatott az idősparasztember (A két borsökröcske)
☻Kisgyerekeket akart enniaz orrplasztikázott kannibálremetenő (Jancsi és Juliska)
☻ Terrorizálja az erdő la-kóit egy hibbant törpe (Csi-pike)

mt

Honnan tudod, hogy erős nemzeti érzelmű vagy?

► Papagáj helyett turulmadarat tartasz
► Vitézkötéses pizsamában és matyóhímzéses ágyneműben alszol
► Jurtával mész Tusványosra
► A magyar vagy a székely himnusz a csengőhangod, a „nemnemsoha!” a számítógépes jelszavad
► A kuruncinfó a kezdőlapod
► A zebrát árpádsávos gyalogátkelőhelynek hívod
► A retek a kedvenc zöldséged, mert piros-fehér-zöld
► A rántanivaló húst mindig Nagy-Magyarország-alakúra potyolod ki
► Ben Affleck minden ótvar filmjét megnézed, mert magyar származású
► És végül: ősmagyar szerkóban Honfoglalózol!

mt
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Hogy a szocialisták ismétugyanabba a folyóba lépnek– nincs min csodálkoznunk.Hogy a baloldali pártok ver-senyt futnak a marxista gyö-kerű populizmus minél hi-hetőbb változatának kidol-gozásában – az szükségszerű.Mert ez ma a liberális elvektőlmegtisztított újbaloldal útja.De hogy a Jobbik is beáll asorba és zászlajára tűzi a„nemzeti burzsoázia” elleniharcot – az kissé meghök-kentő pozicionálás egy voltnemzeti radikális párttól. Haúgy tetszik, teljesen ideoló-giaidegen, abszurd és ostobaút. Voltaképp a sokszor ta-gadott összeboruláshoz vagya teljes bukáshoz vezet.Ha teszünk egy vargabetűtés elmerengünk azon, hogyBotka László miniszterelnök-jelöltként annyival tud többet

elődeinél, hogy választott pol-gármesterként nagyobb a te-kintélye, hogy kész véglegszakítani a liberális közös-ségekkel, hogy van egy fi-karcnyi esélye valami „bal-oldalit” átmenteni a követ-kező ciklusra, akkor arra isrájövünk, hogy egyelőre nemtud új tartalmat kínálni. Ígylett a „fizetésemelést min-denkinek” nyilvánvaló sület-lenségből a „fizessenek a gaz-adagok” populista szólam azúj jelszó. A vagyon után fize-tendő „luxusadó-szerű” po-litika ugyan lehet népszerű,de nem mindegy, hogy ki,mikor, milyen környezetbenés hogyan mondja.Botka pedig egy hiteltelenpárt hiteltelen vezetőinek ko-szorújában és egy olyan idő-ben mondja, amikor a kor-mányzat sokkal több és na-

gyobb mértékű szociális in-tézkedést tesz, mint az elmúltévtizedekben bárki tett volna.A cselekedet így ki is oltja azígéretet. A ténylegesen érez-hető rezsicsökkentés, a kö-zétkeztetés ingyenessé tétele,a családtámogatási csatornákkibővítése, a gyermekek utánjáró adókedvezmények nö-velése, az ingyenes tankönyv,a béremelések, és így továbba teljesség igénye nélkül,mind-mind olyan tettek, ami-re csak hiteltelenül lehet mostBotkáéknak ráígérniük. Jólérezhető, hogy nem is ez lesza baloldal kitörése pontja –és az sem biztos, hogy valahamég egyáltalán lesz neki ilyen.A Jobbik hasonló ígérete,a „földesúradó”, frappáns ésdicséretesen innovatív kife-jezés, tartalmában azonbansemmiféle újszerűséget nemláthatunk a baloldal populistaszólamaihoz képest. Az éveskereset vagy a vagyon utánbefizetendő különadó, illetveaz, hogy a bevételt adjuk odaa melósoknak, a szegények-nek, a rászorulóknak, vagyfejlesszük belőle a szociálisés az egészségügyi intézmé-

nyeket, régi-régi baloldali to-posz. Az igazságos újraelosz-tás ilyetén gondolata márMarx filozófiájának is alapjavolt. Pikáns is Vona Gáborszájából hallani.Ellenben az a fajta kom-munikáció, amely arccal meg-jelöli az Orbán-kormány reg-nálása óta sikeres vállalko-zókat, „nagytőkéseket”, képeserodálni a Fidesz népszerű-ségét. Főként, ha a Jobbik amarxista ízű „nemzeti bur-zsoázia” jelzővel illeti őket.Ugyanis a magyarok egy ré-sze nemcsak defetista (lásd:most már egyre többen el-hiszik, hogy nem lettünk vol-na képesek megrendezni azolimpiát!), hanem irigy is.Erre a zsigeri irigységrepedig könnyű a politikánakrájátszania. Könnyű a gaz-dagokat célpontba állítani,és azt hazudni, hogy mi más-képp csinálnánk. Hogy ve-gyük el tőlük a vagyonukat,a keresetüket, és adjuk odaa kisembereknek. Függetle-nül attól, hogy egy-egy gaz-dagabb polgár milyen úton-módon vagyonosodott meg.Sőt, a nagy gyűlölködés

közepette az az össznemzeticél is elhomályosul, hogy aglobalizációs kihívások kö-zepette az uniós tagságunk-ból kifolyólag Magyarországversenyképessége azon is állvagy bukik, hogy létezik-e azolyan nemzeti vállalkozói ré-teg, amely képes befektetni,fejleszteni, munkát adni, adótfizetni.A Jobbik kacskaringós po-litikai útjain már nem cso-dálkozunk. Azon sem, hogymindezzel párhuzamosan fel-vetették a „bérunió” beveze-tését is az Európai Unióban.Talán kicsit azt furcsállhatjuk,hogy mostanra már ők ismarxista könyveket olvasgat-nak, és azt is, hogy ész nélkülbeállnak a baloldali populiz-mus egyébként sem túl hiteles„ki tud nagyobbat mondani”küzdelmeibe. A dolog érde-kessége viszont az, hogy jelenállapot szerint ha a pártokvalóban a programjaik men-tén fognának össze (ahogyegyébként mondani is szok-ták), akkor a Jobbik és a szo-cialista párt már most egymástenyerébe csaphatna.
Nagy Ervin

Egyetlen komolyan vehetőpolitikai kérdése van a poli-tikának: hogyan lehet politikaiközösséget kialakítani, bár-mekkora emberi közösségetegyben tartani?Amikor ma az ellenzék lá-zasan keresi sikertelenségé-nek okait, éppen a legfonto-sabb kérdést teszik zárójelbe.Ennek oka, hogy a baloldalegy mélyen individualista vi-lágkép különböző változataittette magáévá. A klasszikusbaloldal közösségelvű volt, amai politikaellenes, mert azegyénről beszél, és nem a kö-zösségről. Eredetileg a ne-vükkel összhangban működ-tek: ők a szocialisták, a tár-sadalom képviselői, amin per-sze osztálytársadalmat értet-tek. Szerintük csak azért ala-kulhatott ki az emberi meg-osztottság, mert a tulajdonkiszakította az embereket atermészetes egyenlőségükből,a politika csupán a magán-tulajdon védelmét szolgálja.Nosza, le kell rombolni min-den intézményt, beleértve apénzt, a családot, a hagyo-mányokat.Ez a lázadás zajlott le a XX.században. Ilyen radikális lá-zadást azonban csak centra-lizált hatalmi eszközökkel le-

het véghezvinni. Ez is meg-történt. Látszólag a világtör-ténelmi gondolkodás (racio-nalitás) egyesült az emberekigazságtalanságérzetével akommunista tanokban, s bárnem értették a kommunistatanítást, sokan hittek benne.A nemzetiszocializmus is kitudta alakítani a hit és racio-nalitás egységét, a politikaiközösség összetartó feltételeit.Nem véletlenül nevezték ma-gukat a Harmadik Biroda-lomnak. Az ókori Róma és aNagy Károly utáni Német-ró-mai Birodalom örökösekéntazt tűzték ki célul, miként le-hetne az elgondolható leg-jobbat és a meglévőt össze-egyeztetni. Minden közösségugyanis megváltásra vár, kü-lönben szétesik.A mai ellenzék legnagyobbpanasza, hogy a jobboldal ki-zárja őket a nemzet egysé-géből. Ezt is félreértik, ahogysaját fogalmaik szerint sajátidentitásukat is. Mindaddig,amíg a közösség elé helyezikaz egyén érdekeit, addig sem-miféle közösségképző erőt,eszmét, hitet nem lesznek ké-pesek megfogalmazni, nem

tudnak közösséget képezni.A valahová tartozás – ön-magunk szeretetén kívül – alegnagyobb politikai erő for-rása. Ameddig a balosok lo-gikailag folttalan érvek men-tén haladnak, érzelmileg –hitüket is rabul ejtve – nemtudják megragadni az em-berek képzeletét.A nemzet eszméje fogódzó,értelem és hit egységét képeskifejezni. Egy-egy választástmajdnem bárki megnyerhetegy mai demokratikus vá-lasztási rendben, de tenden-ciájában csak az a politikaierő, amely képes észt és hitetösszegyúrva politikai össze-tartó erőt sugallni. A modernnemzet eszméje politikai ér-telemben az 1648-as veszt-fáliai béke következtében ala-kult ki – legalábbis a korábbibirodalmi törekvéseket letör-te. A nemzet eszméje haté-kony volt a szabadságért ví-vott küzdelmekben (XIX. szá-zad), a gazdasági felemelkedésfolyamatában (XX. század),ma pedig a politikai közös-séget szétverő liberális esz-mék ellenében. A liberális szósosem szitokszó, ha a közös-séget is szolgálja, nem csakaz egyén esetleges igényeit.
Lánczi András

Ezért nem tud nyerni a baloldali ellenzék

Az igazságos újraelosztás ilyetén gondolata már Marx filozófiájának is alapja volt. Pikáns is Vona Gábor szájából hallani

„A valahová tartozás – önmagunk szeretetén kívül – a legnagyobb politikai erő 
forrása. Ameddig a balosok logikailag folttalan érvek mentén haladnak, érzelmileg 

– hitüket is rabul ejtve – nem tudják megragadni az emberek képzeletét.”
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150 éves tölgyfa,
mint jobb hátvédA Maros megyei Faragóközség polgármestere, IoanMilăşan korábban a sajtó-nak azt nyilatkozta, hogy aközségbeli Tancs műfüveslabdarúgópálya építéséhez18.000 eurós összeget a2012-es évi költségvetésbebelefoglalták. Ebből az ösz-szegből építették meg azta kispályát, amelyen aztánszinte az egész világ röhö-gött. Ugyanis a falu közepénlétesített pálya egyik felénekjobb oldalán, mintegy 20méter magas, majdnem kétméter átmérőjű törzsű, kö-zel 150 éves tölgyfa ágas-kodott, amelyet a helyieknem akartak kivágni, ígyköréje hozták létre a pályát,amelynek egyik oldalán ma-gánterület, a másikon a he-lyi orvosi rendelő van. Az addig csendes, semmikirívóval nem rendelkező,mintegy 1000 lelket szám-láló falu futballpályája, ahazai és főleg külföldi saj-tóorgánumoknak köszön-hetően világhírű lett, ígytöbbek közt Franciország-ban (Le Figaro), Belgiumban(7sur7), Angliában (The Da-ily Mirror), Szlovákiában,Indonéziában és Ausztráli-ában is napvilágot láttak avele kapcsolatos cikkek. Viccesen fogalmazva, avilág legkeményebb jobb-hátvédje (mármint a tölgy-fa) alaposan megtréfálta ahelyi labdarúgást kedvelő-ket. Az évek során nem egybaleset történt a pályán,amelynek az öreg tölgyfavolt az egyik „főszereplője”,hiszen többen kisebb-na-

gyobb sérülést szenvedtekneki ütközvén. A fát elértlabdát a partvonalról rúgtákvissza a pályára és hoztákmajd játékba, akárcsak egy-koron, amikor gyermekkénta tömbházak parkolójábanaz akkor még oly kevés au-tók egyikét érte el a laszti. Idővel a község polgár-mestere a balesetek számá-nak csökkentésére is találtmegoldást: hogy kevesebbgyerek sérüljön meg a tölgy-fával való „összetűzésben”,annak törzsét gumiburokkalvette körül. ,,Ezt a területet egy helyicsalád adományozta a te-lepülésnek, s ennek a csa-ládnak volt a kérése, hogyne vágják ki az öreg tölgyfát,s a helyiek is támogatták afa megmentését. A pályát ahelyi költségvetésből elkü-lönített összegekből hoztuklétre, nem pedig uniós pén-zekből” – pontosított ko-rábban Faragó község pol-gármestere, ezzel a tudtáraadva a lapok olvasóinak,hogy nemcsak uniós pén-zeket lehet marhaságokraelszórni. Ion Cazacu, a pálya ad-minisztrátora a legmegfe-lelőbb megoldást javasolta,hogy vágják ki a fát, amireidővel sor került, így jelen-leg normálisabb körülmé-nyek között lehet játszani.  A napokban jómagam iselmentem megnézni a kü-lönös labdarúgópályát, demár a tölgyfának csak a hűlthelyét találtam. Egy helyinyugdíjas – aki nevét nemakarta nyilvánosságra hozni–, a következőket mondtael a Központnak a helyi fut-ballpályáról: „Ez egy csendes falu,

amely hírét negatívan kür-tölték világgá különbözősajtóorgánumok képviselői,így a pályáról meg a tölgy-fáról lett világhírű Tancs ésnem más dolgoknak kö-szönhetően. Sok újságírójárt itt, a cikkeikben kicsú-folták a falut, ami nem esettjól a helyi közösségnek. Az,hogy kivágták a tölgyfát,előnyös dolog, ugyanis vol-tak még kisebb-nagyobb sé-rülések, amikor a focizóknekiütköztek”.Egy biztos, a tancsi furcsalabdarúgópályához hason-lóan van még néhány olyanfocipálya Romániában és anagyvilágban, amely valamiúton-módon kitűnik. 
Focipálya a lejtőnA Bihar megyei várasfe-nesi (Finiș) labdarúgópálya,amely egy domboldalraépült, talán a legfurcsább,hiszen joggal pályázhat avilág leglejtősebb pályájacímére. A pálya mintegy600.000 lejes költséggel ké-szült, s nem sajnálták errea pénzt, még akkor sem,hogy a község egyik falujá-ban mai napig nincs beve-zetve a villanyáram... 
Vonatfütty 
a pálya szélénA nagyvilágban számosolyan futballpálya és stadionlétezik, amely furcsa, de ér-dekes, azaz egyedi, de cso-

dálni való. Ilyen például a marokkóisivatagban, akár a Himalájalábánál létrehozott focipá-lya, de csodálni való példáula horvátországi Imotski sta-dionja, amely mögött meséskörnyezet látható, akár atokyoi Toyoko Hotel tetejénkialakított játéktéren, vagySzingapúrban a világ leg-nagyobb, vízen lebegő pá-lyáján is élmény lenne fo-cizni. Érdekes lehet a szlovákiaiJanosovka stadionja is, ahola mérkőzések alatt csodálnilehet a pálya szélén elhaladógőzöst, vagy pedig a Ferö-er-szigetekbeli Eidi-stadiontkörülvevő látvány is lenyű-göző.
Czimbalmos Ferenc Attila

Holnapután április elseje, a bolondozások napja.
Ilyenkor mindenki szereti megtréfálni ismerősét, ba-
rátját, sőt, ellenségét is. A sport terén kerestünk a
napnak megfelelő „bolondságokat”, s találtunk is
szép számmal. 

Furcsa futballpályák – nem vicc, valóság!
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Ionuţ Chirilă az ASA új vezetőedzője Románia és Magyarország 
nélkül rendezik a VB-t? 

Gól nélküli döntetlennel ért véget a Románia ésDánia közötti labdarúgó-találkozó, és ezzel nagyjábólel is játszotta kijutási esélyeit az oroszországi rende-zésű 2018-is világbajnokságra Christoph Daumegyüttese, amely a negyedik helyen áll a tabellán, egypontra lemaradva a 7 pontos Montenegrótól és Dáni-ától, viszont az éllovas Lengyelország eddig 13 pontotteljesített.Románia június 10-én játssza következő találkozó-ját Lengyelországban. A magyar labdarúgó-válogatott 3-0-ra kikapott azEurópa-bajnok Portugáliától Lisszabonban a világ-bajnoki selejtezőmérkőzésen. Bernd Storck szövet-ségi kapitány csapatának nagyon megcsappant akijutási esélye a 2018-as, oroszországi vb-re, mert apótselejtezőt érő második helyen álló riválisa, Portu-gália ötpontos előnyre tett szert, míg a csoportelsőSvájc öt fordulót követően továbbra is százszázalé-kos.Magyarország legközelebb június 5-én Oroszorszá-got fogadja barátságos mérkőzésen, majd négy nap-pal később Andorra vendége lesz vb-selejtezőn.Portugália-Magyarország 3-0 (2-0)gólszerzők: Silva (32.), Ronaldo (38., 65.)
(czimbalmos)

Miután Adrian Falub ne-met mondott, Ionuţ Chirilărábólintott az ASA ajánla-tára, így ő lett az 1. ligáslabdarúgó-bajnokságbanszereplő alakulat új, idény-beli negyedik edzője DarioBonetti, Dan Alexa és IlieStan után. Az 51 éves szak-ember pályafutása során aBukaresti Electromagnetica,az Unirea Focşani, a Petro-zsényi Jiul, az Aradi UTA, aConcordia Chiajna, valaminta Jászvásári CSMS edzőjevolt, utóbbit 2014 októbe-réig mindössze hat mérkő-zésen irányította. Két együt-

tessel nem sikerült meg-menekülnie a kieséstől, azAradi UTA-val a 2007–2008-as, a Concordia Chi-ajnával a 2013–2014-es sze-zonban, utóbbival azonbanmégis bennmaradt az élvo-nalban a Bukaresti Rapidhelyén, amelyet 2014-benlicencproblémái miatt a má-sodosztályba soroltak. Chi-rilănak tizenkét forduló álla rendelkezésére, hogy acsapattal elkerülje a kiesést,ugyanakkor nagyon nehézhelyzetben veszi át a baj-nokságban 9 ponttal sereg-hajtó ASA irányítását, amely

az alsóházi rájátszásban je-lenleg 4 pontos távolságravan az élvonalban maradá-sért rendezendő, pótselej-tezőt érő hatodik (Concor-dia Chiajna), illetve ugyan-annyira a biztos bennma-radást jelentő ötödik (Te-mesvári ACS Poli) helytől.Az új vezetőedző március31-én, azaz holnap idegen-ben mutatkozik be a vásár-helyiek kispadján, amikoraz ASA az alsóházi rájátszás3. fordulójában az FCBotoșani otthonában léppályára. 
(czimbalmos)



John R. Brinkley, 
aki a kecskehere 
implantátumokra 
esküdöttJohn R. Brinkley többmint 16 ezer kecskeherétültetett be potenciaproblé-mákkal küzdő férfiaknak,akik a beavatkozástól re-mélték férfiasságuk vissza-nyerését. Az eljárás sorána herezacskóba, a saját he-rék mellé operálta oda akecskékét – úgy, hogy azokközött semmilyen összeköt-tetés nem volt. Brinkley en-nek ellenére mégis azt állí-totta, hogy az eljárás utánaz idősödő férfiak szerveiis úgy működnek majd, mintrégen. Népszerűségéhezhozzátartozott, hogy elsőbetegének felesége a mű-tétet követően véletlenülteherbe esett, amit minden-ki az eljárás sikerének tu-dott be. Miután azonban a

kuruzsló több páciense ismeghalt fertőzések miatt,pert indítottak ellene, éscsődbe ment.
William J. A. Bailey, 
aki radioaktivitással
„gyógyított”A radioaktivitásról sokáigkeveset lehetett tudni, ezthasználták ki a különbözőkuruzslók, akik gyors meg-gazdagodásukat reméltéktőle. Közülük is a legelve-temültebb William J. A. Ba-iley volt, aki orvosnak adtaki magát, és radioaktivitásthasználva ígért ragyogó for-mát, kirobbanó egészségetpácienseinek. Ők pedig be-dőltek látványos trükkjei-nek, és bőszen fogyasztottákaz általa létrehozott Radit-hor nevű készítményt, amilényegében rádiummal ke-zelt víz volt. Eben Byers,egyik leggazdagabb pácien-

se több mint 1000 palacknyiitalt fogyasztott el, hogy el-érje a kívánt egészségi ál-lapotot. A férfi hosszú, kín-keserves halált halt, szó sze-rint leesett az álla.
John Harvey Kellogg, 
az egészséges életmód
szigorú megszállottjaMíg a Kellogg-fivérekegyike gabonapehelybőlépített magának birodalmat,addig John az egészségeséletmód és a mozgás elkö-telezett híve volt. Olyannyi-ra, hogy saját módszereketis kifejlesztett, amikkel atest templomának oltáránadózott. Betegeit joghurtosbeöntésnek vetette alá, til-totta őket a szexuális akti-vitástól, amit minden be-tegség forrásának vélt. Ezazonban még nem minden,az emésztés elősegítése ér-dekében ugyanis azt aján-

lotta, hogy páciensei evésközben fel-alá járkáljanak.
Clark Stanley, 
a kígyó olaj atyjaEgy egész legendát ala-kított ki maga körül, azt hí-resztelte ugyanis, hogypuszta kézzel öl csörgőkí-gyókat, hogy kinyerje a mér-güket, amiből egy speciális,indiai gyógyítótól tanult

módszerrel olajat “varázsol”.A készítményt azzal hirdet-te, hogy csökkenti a fogfájástés az egyéb fájdalmakat. Azüvegcsékbe zárt nedűt aztánelég drágán árulta, míg lenem bukott, kígyó olaj he-lyett valójában ugyanis ás-ványi olaj, marhafaggyú, ter-pentin és piros paprika volta fiolákban.
forrás: Nők Lapja
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Minden népről sokat el-árul, hogyan ünnepel, mi-lyenek az esküvői szertar-tásai. A költségek, a foglal-koztatottak száma, valaminta szervezésre fordított időszinte azonos. De így is sokhelyen tetten lehet érni „va-lami régit”, generációkon át-ívelő szokásokat, ami aztüzeni, hogy a mai párokugyanabban reménykednek,mint elődeik: hogy boldogoklesznek.A menyasszonyt mindenkultúrában védik a rosszszellemektől, van, ahol azértkell tükörbe pillantania, má-sutt ezért tilos. Régi osztrákbabona, hogyha az esküvő-jére igyekvő fiatal lány ké-ményseprővel találkozik sze-rencsés lesz a házassága. Amai osztrák menyasszonyokmár kéményseprőt bérel-nek, megelőlegezve a sze-rencsés végkifejletet. Az ara megpróbáltatásaiSkóciában tűnnek a legke-ményebbeknek, ott ugyanisaz esküvő előtti este a ba-rátnők, rokonok bepiszkol-ják a lányt. Tojás- és krump-lihéjjal, homokkal dobálják,régen még kátrányban ishempergették. Mindeztazért, hogy ennél rosszabb

már ne történjen vele… Akipedig kenyai férfihoz megyférjhez, jó, ha tisztában vanvele, hogy ott a menyasz-szonyt megköpködik. Nemúgy, mint a török leányzót,akit lánybúcsúján tejben-vajban fürösztenek.Az orosz esküvők kulcs-fogalma a „sok”. Sok vendég,sok köszöntő, sok étel, sokital…Sok pénz – mondhat-nánk, ha arra az egymilliódolláros költségvetésű nász-ra gondolunk, amelyet egyolajmágnás fizetett a fiának.A násznépet Sting és JenniferLopez szórakoztatta, amenyasszonyi ruha pedighuszonöt kilót nyomott adrágakövekkel együtt.
Valami új, valami régi…Bár a közhiedelem úgytartja, az esküvő a meny-asszony nagy napja, azértne feledkezzünk meg a vő-legényekről sem, akikre Ír-országban annyira vigyáz-nak, hogy szertartás közbena templomot is bezárják,nehogy megszökjenek. A„valami új, valami régi, va-lami kölcsön, valami kék”babonája minden bizonnyalAngliából ered, de több or-

szág is magáénak követeli.Ugyancsak a britek készí-tettek először emeletes es-küvői tortát. A csokrot is őkkezdték el dobni, megnyitvaa jövőt a fiatal hölgyek előtt.Törökországban sem feled-keznek meg a következő es-küvőkről, ott a menyasszonycipője talpára írják a hajadonbarátnők nevét, és akinek aneve a lagzi után is olvashatólesz, az lesz a következőmenyasszony.A japán vendégek járnaka legjobban, ők szép aján-dékokat kapnak a pártól,igaz, illik kétszeresen is vi-szonozniuk. Fontos, hogycsak új bankjegyeket adhat-nak, és olyan összeget, amitnem lehet elfelezni. Egy egé-szen megdöbbentő szokás,Borneón él az a törzs, amely-nek tagjai esküvőjük előtthetvenkét órával már nemüríthetnek. A leendő férj ésfeleség együtt próbálja el-viselni a megpróbáltatáso-kat, bár, hogy az anyagcserefelfüggesztésének mi közea boldog házasélethez, nemtudni. Ami ennél is rosszabb,az a mauritániai menyasszo-nyok sorsa, akiket esküvőjükelőtt drasztikus hízókúrárafognak. Napi öt liter tevete-

jet, rengeteg kölest kell en-niük, mivel ott a kövér asz-szony a vonzó, ő jelképezi abőséget, gazdagságot. Akiaz „állatság” szót használjaerre, az várjon, Indiábanugyanis van olyan népcso-port, ahol először jelképesenegy állathoz adják férjhez alányt, hogy ezzel az álhá-zassággal megtévesszék agonosz szellemeket. Arrafele„a férjem egy állat” kifaka-dásnak más jelentése van.A lakodalmak tárházai arégi és újabb szokásoknak.Kérdés, hogy rólunk, ma-gyarokról a menyasszony-rablást jegyzik-e fel, vagy avonatozást? Amúgy az észa-ki népek szolgálnak a leg-több meglepetéssel. Svéd-

országban, ha a menyasz-szony vagy a vőlegény el-hagyja a termet, a vendé-geknek szabad a csók, már-mint az ifjú hölgyek sorbanállnak a vőlegény, a férfiaka menyasszony csókjáért.Kevésbé terjedő szokás,hogy a fiatal pár egzotikusnyaralóhelyen köt házassá-got, mezítláb a tengerpartonvagy egy szálloda baldachi-nos ágyában. Másik végletaz autós esküvő, amikor apárnak az autóból sem kellkiszállnia, úgy mondhatjákki az igent. Hol máshol ta-lálták volna ezt ki, mint aMcdonald’s szülőföldjén,Amerikában. Happy menükét személyre, elvitelre…
Timár Tímea
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Ahányféle házasság, legalább annyiféle szokás, hagyomány és babona létezik, és
bár a nyugati világ leginkább üzleti lehetőséget lát benne, a tradicionális elemek
mindenhol ugyanazt veszik célba: a hosszú, boldog, közös életet. 

Néhányan közülük fanatikusan hittek az elméletükben, mások viszont nagyon is
tisztában voltak vele, hogy átverik az emberek. Az elmúlt évszázadok legnagyobb
kuruzslóit vettük sorra.

Hírhedt sarlatánok, akik emberek százait verték át

Esküvői szokások a nagyvilágból  


