
Kedd este a KeményZsigmond Társaság ren-dezvényén tartott elő-adást Oniga Erika Házakés sorsok Marosvásár-helyen címmel. A fiatalművészettörténész hatépületet – azoknak épí-téstörténetét, tulajdono-sait, mai állapotát – muta-tott be, amelyek a KossuthLajos utcában találhatóak. 

A történeti Királyföld
egyik vára            Szászkézd Segesvártól mintegy húsz kilomé-terre délkeletre, a történeti Királyföld szélénfekszik. Neve a magyar Keszi törzsnévből, ezpedig talán kéz főnévből való. Előtagja a bete-lepült szászokra utal. Először 1308-ban Kizdnéven szerepelt. 
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Elégedett a Maros KK
idénybeli teljesítményével            A Maros KK férfikosárlabda-csapat vezetőed-zője, Szászgáspár Barnabás, a Központ kéréséreértékelte a csapat elmúlt szezonbeli teljesít-ményét.  A tavalyi ezüstérem után a 7. helyenvégzett a csapat a bajnokságban, a RomániaKupában a vásárhelyiek döntőt játszottak.
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Hajni házi szörpjei            Manapság egyre több ember nem elégszik megazzal, hogy a hipermarketekben vásároljon, he-lyette piacokon, vásárokon keresi fel a helyi ter-melők portékáit. Aki pedig így tesz, az nagyeséllyel találkozhat Hajni házi szörpjeivel, aki kü-lönleges, sokszínű ízvilággal várja vásárlóit. Sze-rencsére egyre elterjedtebbek nálunk is az egész-séges, vegyszermentesen készített szörpök.

5. old. // TÁRSADALOM

Zsigerből gyűlölködők             Fölösleges volt minden eddigi görcsös igyekezet,a folyamatos ködösítés, hivatali packázás el-lenére is kiderült, ami egyébként korábban issokak előtt nyilvánvaló volt, kik, milyen obs-kúrus erők állnak a vásárhelyi római katolikusgimnázium ellenzői mögött. Mondhatnám úgyis, kibújt a szög a zsákból, pontosabban azsigeri sovén gyűlölet a megjátszott jogtiszteletparavánja mögül.
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KOS: Nagyon nagy hévvel veti bele magát ahétbe azzal a tervvel, hogy megvalósítja a szán-dékait. Ám a sors közbeszól, és adódhatnakolyan kellemetlenségek a környezetében, ame-lyek megkívánják a figyelmét és az energiáját.BIKA: Alapvetően szerencsés hete van, báradódhatnak olyan momentumai, amikor a leg-kevésbé sem érzi majd magát annak. De talánmégiscsak jó hír lehet önre nézve, hogy pénzáll a házhoz.IKREK: Derűs és nyugodt napok várnak az Ik-rek jegyűekre annak ellenére, hogy igazságszerint anyagilag nem állnak a helyzet magas-latán. Ráadásul ebből adódóan lehetnek to-vábbi kellemetlenségei és bosszúságai a na-pokban.RÁK: Meglehetősen hullámzó hét elé néz.Lesznek különösen mély és magas pontjaiegyaránt. Ettől persze a hangulata is szeszé-lyesen alakul, hiszen ön a stabilitás híve, rosz-szul viseli az ilyen gyors váltásokat.OROSZLÁN: A héten tovább folytatódnak asors által küldött megpróbáltatások, de nincsmiért aggódnia, tökéletesen helyt fog állni.Bármilyen tervekkel is készüljön, illetve legye-nek olyanok a szőnyege alatt, amelyeket régótahalogat, ideje őket elővennie.SZŰZ: Elképesztően érzékeny és ezzel együttsértődékeny is lesz a héten. Minden bosszantjavagy bántja és depresszióhoz közeli állapotbanlesz. De a hét végére már ki is lábalnak ebbőlaz állapotból.MÉRLEG: Tele van önbizalommal és vágyak-kal. Úgy érzi, mindenre képes. Emellé párosula csillagok kedvező állása is, akik minden szük-séges erőt, lehetőséget meg is adnak önnekahhoz, hogy célba érjen.SKORPIÓ: A héten igazán érezheti majd, hogykézben tartja az irányítást. Hatalmasnak, be-folyásosnak érezi magát. Ráadásul a korábbancsak hobbinak hitt tevékenység is kezd komolyteret nyerni az életében és nem pusztán szen-vedély jelleggel.NYILAS: A napokban kimondottan türelmet-len és ingerlékeny lesz. Ezzel és érzékenysé-gével együtt könnyen megbánthat másokat,egy-egy megjegyzéssel, amit meg később meg-bán. BAK: Fordítson több figyelmet az egészségére.Mostanában elhanyagolta, és ha nem tesz érte,meg lesz a böjtje. Egy kicsit vissza kellene fog-nia a nagymértékű étvágyát és többet kellenemozognia.VÍZÖNTŐ: Meglehetősen eseménytelen a hete,márpedig ezt nem bírja, ezért ha kell, erőnekerejével, de a hét közepére kitalál valamit, ami-vel feldobhatná. Talán túl jól sikerül is, és nemcsak a mindennapjai, de a környezete is fel-bolydulhat.HALAK: Meglepetésekkel teli hét vár önre. Acsillagok több tekintetben is kedvezni fognak,és még akár egy utazással, környezetváltozás-sal is számolhat. Tegyen eleget a baráti meg-hívásoknak és lehetőség szerint pihenjen mi-nél többet.
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A megjelent írások nem fel tét lenül
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léséről döntsön. // Kéziratokat
nem őrzünk meg és nem küldünk
vissza!

Lapunk előfizethető 
Maros megye összes  

postahivatalában 
(katalógusszám: 15429),

vagy a szerkesztőség 
Rózsák tere 16. szám 

alatti székhelyén .

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

\ 2. \ |  NAPTÁR |

Szimfonikus hangverseny A XLVII. Marosvásárhelyi Ze-nei Napok rendezvénysoro-zata május 11-én, csütörtö-kön este 7 órakor szimfoni-kus hangversennyel folyta-tódik a Kultúrpalota nagy-termében. Vezényel Fakh-raddin Kerimov azerbajd-zsáni karmester, zongoránjátszik Csíky Oana. Műsoron:Csajkovszkij-, Rachmaninov-,Prokofjev-, Sztravinszkijmű-vek. A koncertre a 30-as szá-mú bérletek érvényesek.
Kistemplomi esték A marosvásárhelyi Gecse ut-cai református egyházközséga Kistemplomi esték előadás-sorozattal ünnepli a refor-máció 500. évfordulóját, va-lamint a gyülekezet és temp-lom több mint 200 éves múlt-ját. A történelmi és művé-szettörténeti előadásokra azegyházközség gyülekezetiházában (Ştefan cel Mare u.26. sz.), csütörtökönként dél-után 6 órai kezdettel kerülsor. Május 11-én Kovács Má-ria Márta A marosvásárhelyiKistemplom úrasztali kész-lete, május 18-án BereckiSándor Biblia és régészetcímmel tart előadást.
A só útja – X. alkalommal A Fókusz Öko Központ jubi-leumi eseményre várja diá-kok, csoportok, túrázni éskikapcsolódni vágyók jelent-kezését. A X. alkalommalmegszervezett A só útja ren-dezvényre május 13-án 10órától kerül sor. Jelentkeznia focusecocenter@gmail.come-mail-címen vagy a 0748-472-200 és 0744-774-897-es telefonszámokon lehet.Aki biciklivel szeretné vé-gigjárni a túrát, előre jelezzeebbéli szándékát.
Aporok szolgálatábanMájus 19-én, pénteken, 18órai kezdettel a marosvásár-

helyi Bolyai-téri UnitáriusEgyházközség tanácstermé-ben kerül bemutatásra azAporok szolgálatban. Apor-konferencia című kötet. Akönyv Nemes Gyula szer-kesztésében jelent meg2016-ban és a 2015-benCsíkszeredában tartott Aporkonferencián elhangzott elő-adások írott változatait tar-talmazza. A könyvet méltatja,bemutatja: Dr. Ambrus Tün-de egyetemi adjunktus ésBerekméri Árpád-Róbert le-véltáros-történész.
Civil szervezetek vásáraMájus 11–13. között ismétmegszervezik Marosvásár-helyen a civil szervezetekEgyütt a közösségért vásárát.Az idei rendezvény központitémája: a Maros megyei civilszervezetek 15 éves közös-ségi részvétele – elvárások,eredmények, kilátások. Má-jus 11-én a civil kávéház ke-retében beszélgetésre kerülsor a civil szervezetek tizenötéves közösségi jelenléte kap-csán, honnan indultak, mittettek, milyen kihívások vár-ják a jövőben ezeket a szer-vezeteket, milyen célkitűzé-sei vannak annak a közös-ségnek, amelyben tevékeny-ségüket folytatják. Május 13-án, szombaton kerül sor ma-gára a civil szervezetek vá-sárára a Rózsák terén, ahola szervezetek standoknálmutatják be tevékenységü-

ket, megszervezik a civil me-netelést és a civil crosst, to-vábbá a virágóra mellett sorkerül a II. marosvásárhelyiutcazene-fesztiválra.
Bélyegkiállítás 
és régiségvásár Május 13-án 7.30 és 14 óraközött a marosvásárhelyi Mi-hai Eminescu Művelődési Ház-ban bélyegkiállítás és régiség-vásár lesz. A vásáron antiktárgyakat, pénzérméket, ki-tüntetéseket és egyéb gyűj-teményeket mutatnak be ésbocsátanak áruba. A rendez-vényt a Maros Megyei Bélyeg-gyűjtők Egyesülete szervezi. 
A meditáció 
jótéteményeirőlMeditálj a stresszmentes, bé-kés, tudatos életért! címmeltart előadást Ferenczi Attila,a nyíregyházi Rajinder Me-ditációs Központ vezetőjemájus 12-én, pénteken 18órakor a marosvásárhelyiEminescu utca 28. szám alattiBocskai teremben. Meditá-ciós tanfolyamot is – elméletés gyakorlat – tartanak május13-án, szombaton 9.30 és18.30, illetve 14-én, vasárnap9.30 és 14 óra között. Az in-gyenes tanfolyamokra a Vil-lanytelep (Uzinei) utca 4.szám alatt kerül sor. A helyekkorlátozottsága miatt be kelljelentkezni, telefonszám:0770-210-180.

KÁR KIHAGYNI |



Fölösleges volt min-den eddigi görcsös igye-kezet, a folyamatos kö-dösítés, hivatali packá-zás ellenére is kiderült,ami egyébként koráb-ban is sokak előtt nyil-vánvaló volt, kik, milyenobskúrus erők állnak avásárhelyi római kato-likus gimnázium ellenzői mögött. Mondhatnám úgyis, kibújt a szög a zsákból, pontosabban a zsigerisovén gyűlölet a megjátszott jogtisztelet paravánjamögül.A Kovászna, Hargita és Maros megyei RománokCivil Fóruma múlt pénteken kiadott sajtóközlemé-nyében „vaskos törvényhozási hibának” nevezte azegészségügyi anyanyelvhasználatot biztosító, objektívokokból - például az elvándorlás következményekéntkialakult krónikus személyzethiány miatt - korábbanáltalunk is betarthatatlannak minősített törvényt,továbbá azt vetette a döntéshozók szemére, hogy arómai katolikus iskola törvénytelen módon történtmegalakítása által kockára tették, azaz veszélyeztetikaz ugyanazon épületegyüttesben működő UnireaFőgimnázium jövőjét.Ha már itt tartunk, ejtsünk néhány szót a 36 szé-kelyföldi román civil szervezetet egyesítő Kovászna,Hargita és Maros megyei Románok Civil Fórumáról.Eddigi megnyilatkozásaik alapján kimondható:semmi sem áll távolabb tőlük, mint a civilség. Szintekizárólag - igaz, kevés számú, de romboló hatásukattekintve annál hatékonyabb - megélhetési romá-noknak nevezhető, egykori, de ma is aktív szekusok,magukat újságírónak nevező hivatásos gyűlöletkeltőkgyülekezete.Csak súlyosbítja a helyzetet, hogy rendszeresencsapódnak hozzájuk a székely megyék prefektusai,a mindenkori Hargita és Kovászna megyei ortodoxpüspök, illetve azok a nemzetféltők, akik foglalko-zásszerűen románok. Mint legutóbb a Kovásznamegyei prefektus, aki az európai regionális és ki-sebbségi nyelvek chartája előírásainak betartásátvizsgáló magyar ET raportőr látogatása kapcsánkiadott hivatalos közleményében abbéli félelménekadott hangot, hogy a kisebbségi nyelvek „túlzott”használata - fogózzanak meg! - a hivatalos, azaz aromán nyelv kárára történik.Hát valahogy így fest az eredeti román demokrácia,ahol a kisebbségi kérdés modellértékűen megol-dottnak tekinthető, s ahol a „túlzó, románellenes”magyar követelések mögött a Budapestről irányított„irredenta, soviniszta” törekvések állnak. Hát ígyvagyunk.  
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VÉLEMÉNYEM SZERINT

Szentgyörgyi László

Zsigerből gyűlölködők 
Április végén Kolozsváron második alkalommal rendezték meg az Orvosi Kivá-
lóságok Gáláját, ahol kitüntetésben részesült Prof. Dr. Benedek Imre is. Az ese-
ményen díjakat osztottak ki, amelyeket elismert orvosok, egyetemi oktatók,
kórházi menedzserek vehettek át kutatói, szakmai és oktatási tevékenységükért,
illetve a páciensek iránti elhivatottságukért. „Megtisztelő, hogy orvosi eredmé-
nyeimet a legsikeresebb erdélyi kardiológiai tevékenységként könyvelték el, és
ennek köszönhetően én is átvehettem ezt a díjat. Elmondhatom, hogy ez a díj azt
szimbolizálja számomra, hogy minden álmom megvalósítottam, szakmai és ma-
gánéleti síkon egyaránt” – mondta el lapunknak a közismert kardiológus. 

Akadályozzák 
a klinika fejlődésétBenedek professzort arrólkérdeztük, hogy melyek alegújabb fejlemények a kar-diológia klinikán, és meg-tudtuk, hogy gőzerővel zaj-lanak az átépítési munká-latok, melyeknek célja a kri-tikus infarktusos betegekellátásáért felelős egységmodernizálása, illetve a kar-diológiai koronáriás őrző,az USTACC, létrehozása,amelynek kialakítását egy2012-es törvény szabályoz-za, mégis, hosszas utánajá-rás eredményeként csakmost indult el a folyamat. Aprofesszor úr szerint ennekmagyarázata az, hogy bár avezetőségből néhány sze-mély segíti a munkát, egye-sek mindent elkövetnek,hogy megakadályozzák en-nek sikerét. Ezen utóbbi cso-portba tartozik Dr. LőrincziZoltán, a kórház orvosigaz-gatója is, RMDSZ-es színek-ben politikai funkcióban lé-vén. A kardiológia klinikamunkatár-sai úgy 

vélik, azzal, hogy elutasítottaaz új egység – törvénybenszabályozott – létrehozását,hozzájárult a folyamatokhátráltatásához. Ezen túl-menően az orvosigazgatóaz infarktusos betegek szá-mára szükséges, illetve a re-noválás idejéig a sürgősségiellátás számára biztosítandóágyszám növelését is meg-vétózta, habár a kórház ke-retén belül 20 nem normá-zott, működőképes ágy meg-található volt. „Sőt, amíg afőigazgató hiányzott, és őlátta el a feladatait, szinteellehetetlenítette a klinikánkmegfelelő működését: azo-kat az egyszerhasználatoseszközöket, amelyeket sür-gősségileg kellett beszerez-nünk, nem engedélyezte. Ez-zel egyértelműen hátrányoshelyzetbe hozta a pácien-seket” – számolt be a hely-zetről a kardiológus pro-fesszor.  
A megyei RMDSZ-től
nem kaptak választHozzátette, hogy jólműködő, világszerteelismert egész-ségügyi intéz-ményük van,így érthetet-len szá-mukra Lő-rinczi or-vosigazga-tó mun-kájukatakadá-l y o z ócseleke-dete. Azt ismeg tudtuk,hogy a Marosmegyei

RMDSZ elnökének törvényszerinti joga lenne képvise-lőt kinevezni a kórház ve-zetőtanácsába, ezzel segítvea jelenlegi tarthatatlan hely-zet megoldását, ám Benedekprofesszorék ebbéli javas-latára nem érkezett még vá-lasz a Péter Ferenc által ve-zetett intézményből. A kardiológus nem konk-rétan RMDSZ-es akadályo-zásként értékeli a történte-ket, hiszen a klinikán dol-gozó magyar ajkú alkalma-zottak mélyen RMDSZ-ér-zelmű kiscsoportot képvi-selnek, ami be kell épüljönaz RMDSZ nagy csoportjába,érdekképviseletébe. A kar-diológia klinika munkatársaiviszont úgy vélik, kis politi-kai érdekcsoportok bosszú-ját tapasztalják, ami mögöttvalószínűleg Vass LeventeRMDSZ-es képviselő áll, aki,annak idején, amikor orvosialigazgató volt, igazgatótár-sával felsőbb politikai uta-sításra bezáratta a jól mű-ködő kardiológia klinikát.Ezen intézkedést csak eré-lyes lépésekkel lehetett ha-tályon kívül helyezni. Bene-dek professzor kijelentette,hogy nem tudja megérteniezen, a közösségünk politi-kai képviseletén belül tör-ténő csatározásokat, hiszenezek egyértelműen a beteg-ellátásra is kihatnak, és ezérttöbbször is kéréssel fordulta megyei RMDSZ-elnökhöz,hogy párbeszéd révén mi-hamarabb megoldják ezt ahelyzetet, a vitát megszűn-tessék, esetleg azáltal, hogya fennebb említett „kisRMDSZ”-ből az erre képzettés tapasztalt emberekethelyzetbe hozzák, hogy megtudják védeni magukat. Azelső lépés például a koráb-ban említett kórházi veze-tőtanácsi hely betöl-tése lenne,amit többmint egyéve nem
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sikerült elintézni, és ami ajól informáltak szerintRMDSZ-színezetű kellenelegyen. 
Visszásságok a MOGYÉ-nAmi az orvosi egyetemkörüli helyzetet illeti, Be-nedek professzor azt is ki-fejtette, hogy a héten, a sze-nátus egyes magyar tagjai-nak támogatásával, egy ver-senyvizsgát nyert magyartanárjelöltet utasítottakvissza. „Ilyen még soha nemtörtént az orvosi egyete-

münkön, de úgy tűnik, egyescsoportok érdekei előbbre-valóak a helyi és nemzetiérdekeinknél, vagy talánegyesek „magyarabbak”,mint mások” – szögezte le. Úgy tűnik, sok olyanprobléma akad közösségün-kön belül, ami nem köny-velhető el a többségi nemzetszámlájára. Kérve a pro-fesszor urat, megígérte, azelkövetkezőkben visszaté-rünk még erre a témára. 
KözpontDr. Lőrinczi Zoltán
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Egyéni sorsok a Kossuth utca házainak falai mögött 
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Múlt év végén megjelent lapszámunkban hírt adtunk
arról, hogy miként kezdte el a működését egy fiatal
művészettörténészekből álló csoport, akik Marosvá-
sárhely épített örökségét veszik számba, dokumen-
tálják és teszik közkinccsé. Ennek a csapatnak a tagja
Oniga Erika is, aki kedden este a Kemény Zsigmond
Társaság rendezvényén tartott előadást Házak és
sorsok Marosvásárhelyen címmel. A fiatal művészet-
történész hat épületet – azoknak építéstörténetét, tu-
lajdonosait, mai állapotát – mutatott be, amelyek a
Kossuth Lajos utcában találhatóak. Ha Marosvásárhely köz-pontjában vagy a közvetlenközelében lévő utcákban sé-tálunk, olyan régi középü-letekkel, családi házakkaltalálkozunk, amelyek a 19.század végén, 20. századelején épültek. Ezeknek elsőfrontja, homlokzata legtöbb

esetben fel van újítva, amitmegcsodálhatunk, de „nemlátunk a falak mögé”. Ebbensegítenek a művészettörté-neti kutatások, amelyek el-végzése után építéstörté-netek, családi történetek,egyéni sorsok bontakoznakki. Oniga Erika a Kossuth
Lajos utca régi épületeivelfoglalkozott, fotódokumen-tációt készített az épületek-ről, levéltári adatokat gyűj-tött azok tervezéséről, meg-építéséről, a hajdani tulaj-donosok élettörténeteit tár-ta fel. Az utcában a század-fordulón többnyire zsidócsaládok éltek, akik majd-nem minden házban üzletetvagy műhelyt működtettek.Volt itt lisztkereskedés, pék-ség, szappanfőző, kelmefes-tő és lakatos műhely. Az1900-as évek elején ezek atulajdonosok vagy felújít-tatták épületeiket vagy úja-kat építettek helyettük. Amásodik világháború utánazonban sok ház tulajdonosnélkül maradt, az épületeka város tulajdonába kerül-tek, amiket aztán szociálislakásokként adtak ki. A keddesti előadáson résztvevőkhat ma is létező épületrőlszerezhettek bővebb infor-mációkat.
Bodola-ház1. Az úgynevezett Bodo-la-házat (Kossuth utca 9.)Bodola Ferenc ügyvéd ala-kítatta át 1901-1902-ben,amikor a 19. század végénépített ház homlokzata el-veszítette historizáló jellegétés szecessziósat öltött. Azelőadó szerint ez volt Ma-rosvásárhely második sze-cessziós épülete az agrár-bank után. A házon az 1940-es években történtek átala-kítások, de a homlokzaton,a pincében, a padláson, anyílászárokon, a csempe-kályha töredékeken, az ab-lakok acélsodrony redőnye-in még ma is felismerhetőka 20. század eleji építészetsajátságos jegyei, jelei. Azépület kívülről szép, de be-

lülről siralmas állapotbanvan, csak évek kérdése, hogymikor dől össze, ha nemkerül javítás alá. 2. Az özvegy Ferenci Ká-rolyné lakóháza (Kossuthutca 48.) omladozófélbenvan, de eredeti nyílászáróitmég őrzi. Az épület histo-rizáló homlokzata 1911után klasszicizáló-szecesszi-ós jegyeket kapott. Belülmálladozik a vakolat, de akapualjban még látható egyart-déco felé közelítő ru-hásszekrény. 3. A műrészleteitől meg-fosztott Kossuth utca 56.szám alatti lakóház lepusz-tult főhomlokzata alapjánaligha gondolnánk, hogyépíttetője, Katzer Jakab1902-ben két alkalommalis megfordult a város épít-tető bizottságánál egy „tet-szetősebb” homlokzati tervelkészítése érdekében. Aneobarokk épület nyílászá-róit hajdanában kiemelőgazdag ornamentikát az épí-tési tervek és a korabeli fel-vételek fedik fel. 4. Patrubány Gergely aváros tehetős polgáránakszámított, fia Miklós bank-igazgató volt. A ma Kossuthutca 64. szám alatt álló épü-let elődje 1892-ben leégett,ezért tulajdonosai 1907-ben Soós Pál tervezővel, ki-vitelezővel felújítatták éskitoldatták. Napjainkban azépület kívülről jól néz ki,de belülről omladozik. 
Csonka Géza már kilé-
pett műterme falai közül5. Csonka Géza (1861–1918) fényképész műtermea Kossuth Lajos és az AranyJános utca sarkán helyez-kedett el. Ma helyében mo-dernista irodaház látható.

Csonka Szászvárosból jöttMarosvásárhelyre, ahol areformátus kollégiumbanérettségizett, majd Buda-pesten tanulta a fényképészszakmát. Az 1880-as évek-ben tért vissza városunkbaés nyitott saját műtermet,amelynek mása az általa ké-szített fotókon is látszik.Marosvásárhely azon elsőfotósai közül való, aki márkilépett a műterméből és avárosról is több felvételt ké-szített. Munkásságának kö-szönhető, hogy a város je-lentős családjait, közembe-reit is megörökítette. MiutánVajdahunyadra költözött,műhelyét Csonka Béla (öcs-cse vagy unokaöccse) vetteát, aki azt Erdély egyik leg-jobb műtermévé alakította.Nevéhez fűződik a Csonka-villa (Dózsa György utca),amelyet 1904-ben építtetetta francia-belga szecessziójegyében. Az épület későbbPionír ház volt, 2013-baneredeti formájában újítottákfel, és ma a Hotel Privo nevetviseli. 6. A legjobban dokumen-tálhatónak a dr. Szilágyi Sán-dor orvos, fényképész, ze-nész lakóháza (Kossuth utca43.) bizonyult, mivel uno-kaöccse Lányi Oszkárügyvéd jóvoltából nagyongazdag fénykép- és levél-hagyaték maradt meg azutókornak. A Szilágyi családintenzív társasági életet élt,sportolt, nagyon sokat fo-tózott, levelezett, utazásairólképeslapokat küldött, ame-lyek szerencsés módon nemkallódtak el. A lakóházukat1909-ben alakítatták át,amely a magyaros szecesz-szió jeleit mai napig meg-őrizte. 
Nemes Gyula

Oniga Erika
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Kapucni, csador, napszemüveg  
Mindhárom véd. Őrzi az inkognitódat. Nem látjákaz arcod. Nem érzékeli más, hova nézel, mire figyelsz.Jó a megtévesztésre. Álarcnak is. Attól, hogy hősködsz,attól még sunyi vagy. Takarózol a vallási kultúrákbaneredetileg más funkciót betölteni hivatott viselettel.Nincs merszed nyílt sisakos támadásra. Nincs gatyádtiszta szemmel, nyílt tekintettel, felemelt fővel előállni:nézzétek, én vagyok! Tokkal, vonóval. Nem szégyellem.Nem bújok el az ujjam mögé. Vállalom magam, tisz-tességesen. Ahogy felnőtt emberhez illik. Milyen jól jön, hogy a média is harap az álságos„emberi jogok” maszlagjára, és kitakarja az arcod,nem engedi, hogy felismerjenek. A photoshop kitakar,miközben te betakarod. Végülis ugyanaz: el tudszbújni a tömegben. Behúzódhatsz a kapucni védelmébe...Gonosz rafinériádat még elfogadhatóvá is sminkeled:hogy „hát biztonság”, meg „szemérmes szégyenlősség”,„személyiségi jogok” s egyebek... De közben te ártaniakarsz. Fittyet hányva más jogaira, a közösségre. Nemvagy tisztességes, nyílt és becsületes. Takargatszvalamit, rejtegeted, hogy aztán előnyödre váljék, amásik ellen... Visszaélsz barátaid, embertársaid bi-zalmával, és lóvá teszed őket.Szerintem ez több mint úri huncutság, múló divat,menőzés. Ez inkább agyafúrt gonoszság, ostoba ge-rinctelenség és feltűnési viszketegség, ami közbengyávasággal párosul.Kell a szemüveg, ha süt a nap, hogyne kellene. Deeste miért akarod, hogy még az is sötétítsen? Aha,azért, nehogy felismerjenek. Hát így könnyű. Akkor amásik, aki rád néz, eleve vesztésre áll. Mit titkolszelőle?Kell a fejkendő is, sapka meg sál, ha indokolt. Haolyan az idő, vagy a kultúra íratlan szabálya ezt diktálja.Na de, ha nem?És kell a kapucni is, hiszen egyházi ruhaként „látottnapvilágot”. A csuha része volt, fejfedő gyanánt. Aszerzetesek is azért használták, ha muszáj volt, hogylenyírt fejük ne fázzon. Ne betegedjenek meg. Nemegymás ellen használták, fegyverként... Arról sajnosnem ők tehetnek, ha a filmek eleve a gonosz erőkmegtestesítőjeként reklámozzák – jobban sugallja atitokzatosságot –, amikor szereplők szemükbe húzottkapucnival felismerhetetlenekké válnak és azonosulnaksötét árnyékukkal. Mint a csontváz-halál a kaszával. Ma meg oda jutottunk, hogy a ruhagyárak, sport-szergyártók is divatot kreáltak belőle. Eleve terroris-taöltözetként népszerűsítik.  S akkor csodálkozzunk, hogy ha szemedbe húzod,eleve gyanússá válsz? Napszemüveged elrejti tekin-tetedet, így hamarább kitalálod szándékomat, mintgondolnám. És ki tudja, mit szorongatsz a kapucnidalatt?Vajon meglepődnék, ha lerántanám maszkodat?

Sebestyén Péter

Manapság egyre több ember nem elégszik meg azzal, hogy a hipermarketekben
vásároljon, helyette piacokon, vásárokon keresi fel a helyi termelők portékáit.
Aki pedig így tesz, az nagy eséllyel találkozhat Hajni házi szörpjeivel, aki külön-
leges, sokszínű ízvilággal várja vásárlóit. Szerencsére egyre elterjedtebbek ná-
lunk is az egészséges, vegyszermentesen készített szörpök, amit házilag sokszor
csak körülményes, nagy munkával tudunk előállítani.„Házi szörpöket, lekváro-kat készítek asszonyemlé-kezetem óta, erdélyi receptszerint, ahogy nagymamám-tól, édesanyámtól tanultam.Mivel jómagam is két gyer-mek édesanyja vagyok, fon-tos számomra, hogy gyere-keim egészségesen, vegy-szermentesen táplálkozza-nak, ezért is kezdtem előál-lítani olyan gyümölcsökből,amelyek a hazai földben te-remnek” – meséli Király Haj-ni, aki kezdetben csak a csa-ládot lepte meg a finomsá-gokkal, majd barátait kezdteel megajándékozni némi„hajnis” készítménnyel, mígegyre nőtt az igény a ter-mékek iránt. Ahogy telt azidő, úgy a kereslet is nőtt aszörpjei iránt, és természe-tesen az újabbnál újabb ízekiránt. „Az évek során meg-próbáltam a gyümölcsöketpárosítani, keverni, mivel agyerekeim kezdték nemmeginni a homoktövis natúrlevet, így született meg elő-ször a homoktövis-eperkombináció, majd a homok-tövis-barack, a legvégén pe-dig a homoktövis-fekete ri-bizli, amely a tavalyi évbenelső díjas lett a Gyümölcsízek sokadalma versenyen.”
Sokszínű ízvilágA termékek sokszínű íz-világának köszönhetőenmindenki megtalálja a szá-mára legfinomabb terméket,a tapasztalatok azt igazolják,hogy a vásárlók nagy ked-vence a páratlan erdei mál-

na, a homoktöviskeverék ésa levendula. „Meggyőződé-sem, hogy a legegészsége-sebb a havasi fenyőrügyédes kivonata, a hargitai er-dőkben termett málna pá-ratlan zamata, a fekete ri-biszke jótékony hatása, alegtöbb C-vitamint pedig ahomoktövisből jutathatjuka szervezetünkbe.”Hajni feleség, anya, házi-asszony és termelő is egy-ben, aki termékeit sajátmaga készíti el, nagyon nagyodafigyeléssel, és ami a leg-fontosabb sok-sok szeretet-tel. „Segítségem csak a csa-lád, a férjem és a nagyszülők,akik vigyáznak a két kislá-nyomra, amikor én dolgo-zom, vagy épp próbálom ér-tékesíteni az általam készí-tett finomságokat.”Munkáját megkönnyíti,hogy felkeresett néhány he-lyi, illetve Hargita megyeitermelőt, akiktől átveszi afriss gyümölcsöket feldol-

gozás céljából. „Így nekemsem kell mindennel meg-birkózni és őket is segítem,mert így legalább helybenmaradnak a gyümölcské-szítmények.” Mindamellettvan jó pár gyümölcs, amitmaga gyűjt be a szentimreiBüdösfürdőről, mint példáula fenyőrügy, az erdei málna,az áfonya, vörösáfonya és aszeder, melyeket forrásvízzelkészít el, mivel sokkal má-sabb az ízük, mint az itthonikútvízzel készített szörpök-nek.A vásárlói kör jól kiala-kult, amihez nagyban hoz-zájárult az, hogy a Petry cégáltal szervezett Local Far-mers’ Market nevű rendez-vényre meghívást kapott ta-valy év januárjában, „Azótais rendszeres kiállítójuk va-gyok, ami alkalmával a vá-sárlók is megismertek sze-mélyesen. A legjobb azegészben, hogy akik szeretika termékeimet, azok tudják,

hogy havonta egy alkalom-mal biztosan megtalálnak aRákóczi-lépcsőnél a vásár-ban.”Jövőre vonatkozólag céljatovábbra is megtartani ezta  színvonalat, amit mosta-náig sikerült elérnie, hogya vásárlók továbbra is elé-gedetten távozzanak. „Bő-víteni nem igazán szeretnék,hiszen már így is elég szélesa termékeimnek a skálája,legyen az áfonya, málna, vö-rösáfonya, feketeribizli, ho-moktöviskeverékek, eper,meggy, bodza, menta, illetve

a különlegességnek számítólevendula, de szokott lennifenyőrügy és rózsaszörp is.”Hajni azt üzeni mindenvásárlónak, hogy próbálja-nak meg minél több helyiterméket vásárolni és fo-gyasztani, hiszen ez nem-csak a helyiek számára jelentnagy segítséget, de sokkalegészségesebb is. „És, hogymiért fogyasszák az általamkészített termékeket? Mertbenne van szívem-lelkem!”- zárta sorait.
Timár Tímea

Hajni házi szörpjei Hajni házi szörpjei 
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A történeti Királyföld egyik vára
Szászkézd Segesvártól mintegy húsz kilométerre délkeletre, a történeti Királyföld
szélén fekszik. Neve a magyar Keszi törzsnévből, ez pedig talán kéz főnévből való.
Előtagja a betelepült szászokra utal. Először 1308-ban Kizd néven szerepelt, ké-
sőbbi említései: Kezd, Kyzdy és Zaazkezd. 1161 után települt székelyekkel. Őket
a XIII. század elején a mai Kézdiszékbe költöztették, amely a településről kapta a
nevét. A székelyek emlékét a Segesvárra vezető utca Seklergasse neve őrzi. 

A települést a XIII. század
végéig székelyek laktákAz eredetileg honfogla-láskori magyar falut a XIII.század végéig székelyek lak-ták, mely kiköltözésüket kö-vetően szász kézre került. A település mellett emel-kedő hegy tetejét koronázóparaszt- vagy menedékvárata történelem nemigen említi,ostromáról nincsenek ada-tok. Az első világháború előttiidőkben még épségben fenn-állott épületegyüttes mameglehetősen lepusztult ál-lapotban van. A XV-XVI. század fordu-lóján háromszoros védőgyű-rűvel épült – ezek közül macsak a belső áll még – oválisalakú várba a déli oldalonálló kaputornyon át lehetbejutni. A kaputoronyból pedig avédőfolyosóra feljutni, a má-

sodiktól a harmadik kapuigsikátorszerű út vezet, majdinnen a vár elgazosodottudvarára jut a látogató. Ittépületnyomok és egy kúthelye tűnik elő. A körülbelül kilenc-tízméter magas várfalat lőré-sekkel ellátott három toronyés ugyanennyi bástya erősíti,ezek még meglehetősen jóállapotban vannak…
A tekintélyes vár romjaiSegesvártól délkeletre, aKőhalom felé vezető út mel-lett települt a kis szász falu.A nyugati szélén emelkedőhegy tetején tekintélyes várromjai láthatók.A falu nyugati szélénemelkedő ötszázharminchatméter magas hegyen állnakparasztvárának tekintélyesmaradványai. 1347 után építették és akörnyező falvak lakosságá-

nak szolgált menhelyül. 1704-ben elfoglalták akurucok, de rövidesen visz-szafoglalták a császáriak. A vár a XX. század elejénmég épen állt, később a la-kosok széthordták. A vár-hegy alatt a középkor végénkolostor állt.Az észak-déli irányú, ová-lis alaprajzú vár déli végénépült, kaputoronnyal védettbejáratán keresztül egy szűksikátoron át vezet az út aharmadik kapuhoz, ahonnanaz udvarra juthatunk. A vár falai részben ma ismintegy tíz méter magasanállnak hat vastag falú, köralakú toronnyal. 
A parasztvárA településtől nyugatratehát, egy magaslaton állnak– mintegy megkoronázva atájat – a késő középkorbanépült szászkézdi Parasztvár

tekintélyes romjai. Az Erdélyi várak közlé-séből tudjuk meg, hogy avár kezdetben három to-ronyból – Kaputorony, Iskolatorony és Fejedelem torony– és védőfalból állt. A XVII.századig viszont újabb tor-nyokat emeltek. Ez a Paptorony és a Lő-portorony. A kaputornyot külső Őr-toronnyal és zwingerrel erő-sítették meg. Az őrtoronyegy 8 x 5,5 méteres alapte-rületű építmény, másodla-gosan kapcsolódik a keletivárfal külső oldalához. Aboltozott földszintet kívülrőlfakapu zárta le, az emeletiszinten négyszögletes lőré-sek helyezkedtek el. A tornyot nyitott konzo-lokra fektetett tornácos te-tőszerkezet zárta le. Az Őr-tornyot a Kaputoronnyalösszekötő falszoros párhu-zamosan haladt a keleti fal-lal, külső oldalát támpillérekerősítették meg. Szakvéleményezésekbőlderül ki, hogy a Kaputoronya vár egyik legerősebb véd-műve lehetett. A torony al-jában árkádíves átjáró ve-zetett a vár belsejébe, eztfüggőlegesen felvonható fa-kapu védte. 
Egy kápolna maradványaiA Kaputorony vár belse-jében elhelyezkedő északioldalán egy fal fut a Pap-to-ronyig. A fal melletti a kiindulásipontnál egy lépcső visz fela kaputorony felső szintjére,illetve a várfal belső oldalánfutó gyilokjáróra is fel le-hetett jutni. A vár közepén a téglalapalakú északkelet-délnyugattájolású épület maradványai

találhatóak. Szintén a fent említett for-rásból tudjuk meg, hogy ahagyomány szerint a kápol-na maradványai ezek, bárnem kizárható hogy vala-melyik toronyban – pl. aPap-toronyban – lehetett al-ternatívaként még a kápol-na. Kiemelten fontos tudnimég azt is, hogy a váratmindössze egyetlen korabeliírott forrás említi, egy 1470-ben kelt oklevél, melybenaz erdélyi vajda meghagyja,hogy háború esetén a szász-kézdiek fele otthon marad-hat a váruk védelmének ér-dekében.
1467-ben Mátyás innen
bocsát ki okleveletAmit még Szászkézdrőltudni kell, hogy első emlí-tésétől (1308-1310) fogvadékánátus székhelye. 1337és 1440 között az úgyneve-zett Szászkézdszék székhe-lye is volt, királybíróval. A XV. század közepén aszék központját Kőhalomrahelyezték át. 1419-ben em-lítették először városként:„civitatis nostrae Zaazkyzd”,később oppidum. 1467-ben itt járt Mátyásés innen bocsátott ki egyoklevelet. Továbbá: 1663-ban I. Apa-fi Mihály országgyűlést tar-tott Szászkézden.
1678-ban az országgyűlés
megerősíti Szászkézd Se-
gesvárszékhez való tarto-
zásátSzászkézd évszázadokonkeresztül Segesvárral is ver-sengett, ugyan a XV. századmásodik felétől Segesvár-székhez tartozott. 
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A hadak vonulásától éstermészeti csapásoktól súj-tott szászkézdiek 1673-banfellázadtak Segesvár ellen,amiért a város nem tartottatiszteletben bíráskodási ésbíróválasztási jogukat. De-legációjukat, amely bejelen-tette, hogy ezentúl saját ma-gukat kívánják igazgatni, asegesvári szenátus börtönbevetette. A konfliktus több évig tar-tott, végül 1677 decembe-rében katonaságot vezényel-tek Szászkézdre, hogy le-csillapítsa a közhangulatot,az országgyűlés pedig 1678-ban megerősítette a telepü-lés Segesvárszékhez tarto-zását. 
A vár ostromáról 
nincsenek adatokA szászkézdi várról mégazt kell megjegyezzük, hogya XIV-XV. század fordulójakörül építették a megújulótörök támadások kivédésére. Ostromáról azonban nin-csenek adatok, és meglehe-tően kevés történeti ese-mény fűződik hozzá.Amint azt már rövidenemlítettük, I. Apafi Mihály1663-ban ide hívott összeerdélyi országgyűlést, ame-lyen az 1662-ben Szentim-rén hozott ítéletet – a Ke-

mény János fiára vonatko-zók kivételével – megsem-misítették. A Keresztes Géza műépí-tész, műemlékvédelmi szak-mérnök által a rendelkezé-sünkre bocsátott dokumen-tációkból tudjuk meg azt,hogy II. Rákóczi Ferenc sza-badságharca idején, 1704-ben Sándor János vezetésé-vel a kurucok Szászkézdetis elfoglalták, de nem sokkalkésőbb a császáriak vettékismét birtokukba. A Parasztvár a XX. századelején még épen állott, demára már gondozás hiányá-ban rommá lett, udvarát gaznőtte be. 
A szászok kivándorlásaA települést 1876-banNagyküküllő vármegyéhezcsatolták. 1899 és 1913 között azegyik olyan erdélyi községvolt, ahonnan a legnagyobbarányban vándoroltak ki alakosok Amerikába, szászokés románok egyaránt.A Ceauşescu-diktatúraidején szász lakosságánaknagy részét eladták Nyugat-Németországnak, az itt ma-radtak nagy része az 1990utáni években követte a faluszász közösségét Németor-szágba.

Az egyházak alakulása Szászkézd evangélikusegyháza 1766-ban négy-száznyolcvankét férfit és öt-százhuszonhat asszonytszámlált. 1786-ban negyve-negy polgár, száznyolcvanszabadparaszt, százhatvany-nyolc zsellér és harminchétmás család lakta. 1770-ben még csupánhúsz román és ugyanannyicigány család, a XIX. századelején már mintegy nyolcvanromán és harminc cigánycsalád is élt Szászkézden –közben román jobbágyokköltöztek be, főleg a kör-nyező jobbágyfalvakból. Ortodox egyháza 1820-ban vált önállóvá, görög ka-tolikus gyülekezete pedig1827-ben alakult, húsz csa-láddal. A két felekezet 1846-ig ugyanazt a templomothasználta.
Az evangélikus 
templom tehát nem a
régi templomra épültRoșu Máriától tudjukmeg, hogy a mai Szászkéz-nek valamikor a XII-XIII. szá-zad fordulóján már volttemploma. Két véletlenülelőkerült kockafejezet ta-núskodik róla.Ez a románkori stílusban

épült, feltehetően bazilikáselrendezésű templom Szász-kézd északi részére lokali-zálható a Székelyek utcája35. szám alatt. A templom később góti-kus elemeket kapott. Az ok-iratok két gótikus ablakróltanúskodnak. A templomromjai a XIX. században mégmagasan álltak. Ma már csakegy alagsori rész létezikamit, osszáriumnak hasz-náltak.  Kiemelten fontos tudniazt, hogy az evangélikustemplom tehát nem a régi,vagyis nem a XII-XIII. századitemplomra épült - ez és atemetője a reformáció ko-ráig, körülbelül  1545-ighasználatban lehetett -, ha-nem a helység egy előzőentűzvészben elpusztult ré-szén. A templom alapozásaalatt leégett házak nyomáttalálták, ezt egy 1446 Hu-nyadi érem keltezi. Az evan-gélikus templomot legko-rábban 1490-1500-bankezdték építeni (két Mátyásés egy II. Ulászló dénárralkeltezve).
BefejezésülSzázszkézd szász evan-gélikus temploma 1493 és1497 között épült, és 1663-

ban országgyűlés színhelyevolt. 1677-ben teljesen át-építették, 1878–1879-benboltozatát lecserélték. Az1520-as években kezdtékerődíteni, de védőfalait aXIX. században lerombolták. Eredetileg a XV. század-ban épült tornyát 1677-benépítették át a segesvári óra-torony mintájára. 1832-benátépítették. 1986-ban egy földrengéssúlyosan megrongálta.Mostani összeállításunk-ban még arról is írnunk kell,hogy a település legrégibbháza alighanem a 176. szá-mú, amelynek mestergeren-dáján 1702-es dátum lát-ható. A XVIII. században kétnagy tűzvész pusztítottaSzászkézd házait: 1714-ben a főtér környé-ke égett le, 1791-ben pedigtöbb teljes utca.
Összeállította:

Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bocsá-
tott dokumentációkért külön kö-
szönet Keresztes Géza műépítész,
műemlékvédő szakmérnöknek;
az illusztrációkat, a régi és a
mai képeket Roșu Mária és Dem-
ján László műemlékvédő építész
gyűjteményükből küldte be szer-
kesztőségünkbe. 
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A Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma szerint az anyanyelvhasználatot az egészségügyi intézményekben lehetővé
tevő, nemrég megszavazott törvénytervezet „durva, alkotmányellenes és diszkriminatív törvényhozási hiba”, „fölösleges luxus”, amely
bürokratikus bonyodalmakat okoz, és indokolatlan költségekkel járna. Az AGERPRES hírügynökséghez múlt pénteken eljuttatott köz-
lemény szerint a három székelyföldi megyében élő románok fórumának igazgatótanácsa azt állítja: az RMDSZ által indítványozott jog-
szabályt áprilisban úgy szavazta meg az alsóház, miután a szenátus hallgatólagosan elfogadta, hogy a 263 képviselő a tények ismeretének
hiányában, „elmenőben” szavazott, mert az ülést közben berekesztették. Az „elmenőben”-t senki ne értse félre, csak nem néz minden
honatyuska pornót a telefonján munkaidőben, egyszerre. (Mint köztudott, azóta már a PNL, a PMP-vel és az USR-vel közösen, alkotmá-
nyossági óvást nyújtott be ellene, mert nem árt az óv(atoskod)ás, még ha utólag is; annak, hogy eme jogszabálynak nehezen lehetne ér-
vényt szerezni a gyakorlatban, ebből a szempontból semmiféle relevanciája nincs.)

Magyar nyelvhasználat – „fölösleges luxus”

A közlemény vátesz szer-zői úgy vélik: a törvény ne-gatív következményeket fogmaga után vonni az egész-ségügyben, ráadásul sérti azalkotmányt és a jogállami-ságot. „Ez egy durva, alkot-mányellenes és diszkrimi-natív törvényhozási hiba,amely idegen Románia min-den lakosának nemzeti ésállampolgári érdekeitől. Fel-hívjuk a figyelmet, hogymindez a kormánykoalíciócinkosságával történt, amelyösszejátszik az RMDSZ-szel,súlyos zavart keltve a tör-vényhozásban és az érintettintézmények működésében,fölösleges luxust és indoko-latlan költségeket eredmé-nyezve” – írják. (A parlamentáltal elfogadott törvény ér-telmében azokon a telepü-léseken, ahol egy nemzetikisebbség létszáma legalább5.000 fő, vagy számarányaeléri vagy meghaladja azösszlakosság 20%-át, ott azillető nemzeti kisebbségnyelvét beszélő egészségügyidolgozókat is alkalmaznikell.)Hát, ez már szinte sci-fi-kategória, csak sajnos való-ság. Mert, amit művelnekvelünk, az lassan kemé-

nyebb, mint az Isaac Asimováltal kitalált robotika háromalaptörvénye: bármilyen au-tonómiatörekvést, önren-delkezési igényt, anyanyelv-használati jog-revendikálástaz Alkotmány első cikkelyé-vel vernek vissza kapásból,pajzsként használva, amelyszerint Románia egységesés oszthatatlan nemzetállam,úgyhogy mindenkinek pofa

be! Amikor éppen ráérnek,alkothatnának egy különránk vonatkozó, az említett-hez hasonló hármas tör-vényt, ha már úgyis másod-rendű állampolgárok va-gyunk, valahogy így (előbbaz eredeti, utána a „törvény-javaslatunk”):
1.) A robotnak nem szabadkárt okoznia emberi lényben,vagy tétlenül tűrnie, hogy

emberi lény bármilyen kártszenvedjen
2.) A robot engedelmeskednitartozik az emberi lényekutasításainak, kivéve, ha ezekaz utasítások az első törvényelőírásaiba ütköznének
3.) A robot tartozik saját vé-delméről gondoskodni,amennyiben ez nem ütközikaz első vagy második törvénybármelyikének előírásaiba

1 – A magyarnak (vagy másnemzeti kisebbséginek) tilosbármiféle jogokat követelnie,vagy tétlenül tűrnie, hogymás magyarok (vagy másnemzeti kisebbségiek) eztmegtegyék
2 – A magyar (vagy másnemzeti kisebbségi) enge-delmeskedni tartozik a több-ségiek utasításainak, kivéve,ha azok követelnének nekijogokat, mivel az, ha köz-vetve is, de az első törvényelőírásaiba ütközne
3 – A magyar (vagy másnemzeti kisebbségi) meg-védheti a már létező jogait,de semmiképpen nem tehetkísérletet azok kibővítésére,még többségi állampolgárvagy szervezet által se, mivelaz szembe menne első vagymásodik törvény előírásai-val.Így végre világossá válnamindannyiunk számára, egy-szer s mindenkorra, hogyhol a helyünk. Ja, és kérünkengedelmet meghunyász-kodni, a legmélyebb alázat-tal.

Molnár TiborFélkörforgalom 
Mind lehet Párizsnaktejfeltornya, Londonisz-tánnak bigbennye ésBrüsszelnek pisilő pucása,olyan közlekedési látvá-nyosság, azaz olyan (mű-ködő!) félkörforgalomtalán a világon sehol nincsmég egy, mint a vásárhelyiMaros-híd Egyesülés lakó-negyedbe torkolló végé-nél! Remélhetőleg sose fogmeghibásodni, mert nemtudni, honnan szednénekegy fél rendőrt, aki irányí-taná a forgalmat az illetőkereszteződésben, a fél-körforgalom megjavítá-sáig.Íme néhány további,nem kevésbé eredeti ötlet,amiket szintén gyakor-latba lehetne ültetni, álta-

luk még egyedibbé és kü-lönlegesebbé varázsolvaszeretett városunkat:
☻Piros-sárga-kék szemafor
☻ Ülőrendőr
☻ Pepita zebra
☻ Kockaköves bicikliút
☻ Parkolóvályogház
☻ Babakocsimosó
☻ Fizetős parkoló, aholneked fizetnek, hogyparkolj oda
☻ Zsáksugárút
☻ Útsziget
☻ Fordított Szent Andráskereszt
☻ Olyan hepehupás út,amelyiken egymásután van két hepe
☻ Babapiskóta-járdab-urkolat
☻ Benzingémeskút mt
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A Wall Street-i globalista pénzguruk hatalma töretlenül érvényesül a világpoliti-
kában, és csak azokat tűrik meg, akik behódolnak szándékaiknak. A meghu-
nyászkodó vezető politikusokkal, nemzetközi szervezeti vezetőkkel, sőt egyházi
főméltóságokkal együtt alkotják a világelit kasztot. Ki ismeri például Paul Singer
amerikai dollármilliárdos pénzügyi befektetőt, aki 50 millió dollárért megvette
Argentína államadósságának elértéktelenedett kötvényeit, hogy ezután harminc-
szoros árat, másfél milliárd dollárt követeljen és kapjon érte egy amerikai bíró-
ság segítségével? Vajon hány ilyen dollármilliárdos van még G. Soros mellett
ebben a Wall Street-i világformáló szándékú hatalmi elitben?

Párhuzam
Kálmán Olga egyik utóbbi műsorában a közismertközgazdász professzor miközben magát fényezte ame-rikai professzorságát hangoztatva, kikelt Orbán Viktorkeresztyénségét illetően. Micsoda keresztyén lelkü-letű ember az – kérdezte emelkedett hangnemben –aki a segítségre szoruló embereket nem fogadja be,milyen keresztyén az, hergelte tovább magát, aki akrisztusi könyörületnek a csíráját sem mutatja. Nos,nagy tudású professzor úr, és hasonlóan gondolkodóés érvelő liberális társai, akik minden további nélkülránk szabadítanák idegen emberek sokaságát, kérem,hogy válaszoljanak a következő egyszerű kérdésekre.Önök, akik minden bizonnyal rendelkeznek lakássalés netán ehhez tartozó környezettel, mit szólnának,ha egyszer a portájukon megjelenne egy ismeretlenidegen ajtójukon dörömbölve, és arra kérné önöket,hogy engedjék be őt a lakásukba? Vajon nem vonnák-e kérdőre az idegent, aki ráadásul a kerítésen át-ugorva, vagy a kertkaput feltörve jutott el alakásukhoz? Nem az volna-e az első kérdésük felé,hogy honnan s miként került ide, továbbá hogy mitakar? És ha elmondaná, hogy bajba került, minden to-vábbi nélkül ajtót nyitnának-e neki? Nem kérnének-etőle vajon személyazonosságát bizonyító iratokat, bi-zonyítékokat? Netán állapotát, egészségét illetőennem merülne-e fel önökben, hogy esetleg nem hor-doz-e magában az illető rejtett, fertőző állapotot, ra-gályos betegséget? Arról nem is beszélve, hogy vajonnem áll-e valamiféle gonosz szándék az illető gondo-lataiban? Ha önöknek mindezen kérdésekre az a vá-laszuk, hogy természetesen, feltétlenül és feltételeknélkül beengednék az idegent, és elszállásolnák őt,akkor rajta, van rá mód. Induljanak el a határokhoz,válasszanak maguknak embert és vigyék haza! Mutas-sanak példát az önök által hitetlenséggel megvádoltés megbélyegzett keresztyéneknek! Orbán Viktormint a magyar választópolgárok által kormányzássalmegbízott vezető nem tesz mást, mint a reá bízottnagy portát és annak lakóit védelmezi, és ami nemmás, mint Magyarország és az itt élő népesség. Párhu-zamot vonva a ház és haza között, a miniszterelnö-künk csupán azt teszi, amit ilyen esetben mindennormális felelős ember tenne, és tesz is a saját portá-jának és családtagjainak biztonsága és azok védelmeérdekében, ha veszélyekkel áll szemben. Nagyonrosszindulatú, és eléggé el nem ítélhető aljas beállításaz, ha az önök által elvárhatónak gondolt keresztyénhitvallásra és gyakorlatra, egyben a krisztusi magatar-tásra hivatkozva felelőtlenséget és balgaságot kíván-nak ránk kényszeríteni, miközben hiteltelenséggel ismegvádolják felelős országos vezetőnket és veleegyütt egyben hazánk lakosságának jó részét.

F. B.

A világelit és magyar csicskái
A jelek szerint hiába nyertválasztást Donald Trump,mert a remélt változás egyrekésik, és a Wall Street-iekröhögnek a markukba azo-kon a százmilliókon szertea világban, akik Trump el-nökké választásával a nép-felség győzelmében bíztak.Európában is késik a reméltúj politika térhódítása. Meg-bukott ugyan az osztrákpártokrácia, de az osztrákoktovábbra is a régi gárda igá-ját nyögik. Kudarcot vallottaz olasz globalista báb Mat-teo Renzi is, de Olaszor-szágba változatlanul özön-lenek az Európa megszál-lására odavezényelt szeren-csétlen milliók. Felsült a pi-pogya francia, antipolitikusHollande, de már meg is ta-lálták a szintén globalistabábfigura Macronban a„méltó” utódját, aki tovább-viszi a szervilis vonalat.A német Merkel kancelláris várhatóan tovább foly-tathatja dicstelen pályafu-tását szeptemberben, merta vele szembe állított kihí-vója az a politikai haramiaSchulz, aki, ha lehet, mégnála is rosszabb alternatívaa német választóknak, és avalódi változást jelentő AfDmég felkészületlen a kor-mányzati feladatra. Az Eu-rópai Unió mindenben hi-telét vesztett bürokrata ve-zetői változatlanul és ren-dületlenül kiszolgálják ame-rikai globalista gazdáikat,cserébe a világelitbeli klub-tagságukért. Semmit semjelent nekik, hogy Európáttönkreteszik, lényegébenfelszámolják a bevándorol-tatott milliókkal, akikkel ki-takaríttatják az európai ős-lakosokat. Addig is, elterelőhadműveletként, uszítanakPutyin ellen, bökdösik, éb-resztgetik a szunyókálóorosz medvét, és az illegálismigránsáradat balkáni út-vonala biztosítása érdeké-ben kaotikus, polgárhábo-rús állapotokat generálnaka térségben.Jól érzékeli ezt a helyzeteta hazai ellenzékinek neve-zett alakulatok egyre gya-rapodó sokasága. Ők márszemmel láthatóan nem isbíznak abban, hogy demok-

ratikus választások útjánkormányra kerülhetnének.A magyar nép nem is játszikszerepet a terveikben, csu-pán eszközként használjákaz embereket a kormány-buktató szándékukhoz. Nema kormányzással járó fele-lősségnek, sokkal inkább avilágelit elvárásainak kíván-nak megfelelni, minden tö-rekvésük ehhez az erőhöztartozni és általa hatalom-hoz jutni.A világelitnek útjában vanaz Orbán-kormány, mertakadályozza az Európa le-igázására szőtt tervük meg-valósítását. A hazai Orbán-ellenes tábor meg is teszmindent, és még annál istöbbet, hogy teljesítse glo-balista gazdái kívánságait.Az Országházban és az ut-cán egyaránt.Az utcán folyamatos a fe-szültség fenntartása a bármiürügyén való hőbörgéssel,handabandázással, rendőribiztosítás melletti vonulá-sokkal, útlezárásokkal. Rá-galmaznak, gyalázkodnak,hazudoznak büntetlenül,kockázat nélkül, hiszen sem-mi bajuk sem esik emiatt ademokráciában. Amivel napmint nap visszaélnek. Ezen-kívül nevetségesen blőd, va-lótlan és teljesíthetetlenígérgetésekkel felelőtlenülszédítik a hiszékeny em-bereket. Ennyi az ellenzékvalódi programja. Ennyirefutja. De nincs is szükségüktöbbre a remélt helytartóiszerepek elnyeréséhez. AzOrszágházban Szél Berna-dett már olyan vehemenci-ával fröcsög, hogy okkal le-het aggódni az egészségéért.Szólásra jelentkezésekor –

még otthon is, a tévé előtt– célszerű bekapcsolni abiztonsági öveket, mertolyanokat mond, hogy ha akutya bevenné, megvesznetőle. Mitől is más ez a poli-tika, mint például GyurcsányFerenc vagy Juhász Péterpolitizálása?Világelit, világerő, háttér-hatalom. Mindegy, hogy mi-nek nevezzük ezt az élet-ünkre, szabadságunkra törőveszedelmes alakulatot.Úgyszintén mindegy, hogyminek nevezzük szekérto-lóikat. Hívhatjuk őket csics-kának, ügynöknek vagy akárnemzetárulónak. A lényeg,hogy napjainkban már nincsjelentőségük a hagyomá-nyos politikai szerepek sze-rinti megjelöléseknek. Nin-csenek baloldali, nincsenekjobboldali pártok, csak aglobalista világhatalom ésa nemzeti függetlenség kö-zötti küzdelem maradt.Aki a globalista, neolibe-rális világuralmi törekvésszekerét tolja, az a nemzetiszuverenitás árulója, nem-zetáruló. Aki a magyar sza-badságot, nemzeti függet-lenséget támogatja, az ma-gyar hazafi. Nagyon kell vi-gyáznunk magunkra, egy-másra, a kormányunkra,mert minden magyar felelősminden magyarért.
Somogyi János
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Szászgáspár elégedett a Maros KKidénybeli teljesítményével
– Nehéz, gondokkal teli

idényt hagyott maga mögött
a Maros KK. Kérem, értékelje
az együttes idénybeli teljesít-
ményét...– Nagyon nehéz ezt a sze-zont pár mondatban elemez-ni, hiszen ez az idény olyanvolt, amire én sem számítot-tam, hiszen több problémánjutottunk túl. Ha tényleg ele-mezni akarjuk, akkor azt kellmondanom, hogy nagyjábólmeg vagyok elégedve a csapatteljesítményével, hiszen mintemlítettem, több problémávalis küszködtünk az utóbbi évalatt, amik miatt kérdésesvolt az együttes további sze-replése a bajnokságban. Ittaz anyagi helyzetre gondolok,hiszen volt olyan eset is, ami-kor a játékosok közül néhá-nyan hazautaztak, aztán visz-szatértek egy hét múlva, majdfolytatták a bajnoki szerep-lést. 

– Ezek után beszélhetünk
pozitív teljesítményről? – Igen, meg vagyok ezértis elégedve, mivel három fron-ton is szerepeltünk és egyikensem vallottunk szégyent. ARománia kupában egy má-sodpercre voltunk a tovább-jutástól, míg a bajnokságbanis nehezen adtuk a bőrünket.Megjegyzem, szerettünk vol-na jobb szereplést elérni, deminket a többi együttes és aszövetség is már a bajnokságelején leírt, nem igazán akar-ták, hogy a Maros KK a leg-jobb négy csapat közé ke-rüljön – ezért nem kerülhet-tünk ki az európai porondra–, emellett a bíráskodás isolyan volt, amilyen... Tehátmég egyszer: mi a maximu-mot nyújtottuk a 2016-2017-es bajnoki idényben. 

– Dicséretes egy ed-
zőnek, ha motiválni tud-
ja a játékosait, akik
anyagi problémákkal
küszködnek. Ezt sikerült
Szászgáspár Barnabás-
nak...

– Ez így van! Mi bővebbkerettel indultunk, amelybőlidővel négy alapemberünktávozott, helyükbe persze má-sok jöttek, ők rövid idő alattbe kellett illeszkedjenek a ke-retbe. A játékosokat nagyonnehéz motiválni, mikor bár-milyen problémájuk van, fő-leg, ha anyagi gondjaik is van-nak. Volt egy időszak, amikorilyen helyzet miatt nehezenlehetett őket felpörgetni, hogymentálisan és fizikálisan is akosárlabdára összpontosít-sanak. De idővel a keret össze-kovácsolódott, aztán jöttekaz eredmények is. 
– Elnökváltás is volt az el-

múlt idényben, hiszen az április
4-i elnökválasztáson Cornel
Lungut Béres Lóránd váltotta.
Ez mennyire befolyásolta a
játékosok teljesítményét?– Ez egy löket volt a ráját-szás előtt, aztán rendeződtekaz anyagi problémák is, ígyjobban tudtunk dolgozni.

– Örvendetes dolog, hogy
a minap az együttes alapem-
bere, Goran Martinics még
egy idényre aláírt a Maros
KK-val – augusztusban ne-
gyedik bajnoki szezonját kezdi
Marosvásárhelyen –, emellett
a beállós Sánta Szabolcsnak
még van egy éve a tavaly alá-
írt szerződésből, ugyanakkor
a Temesvári Timbának köl-
csönadott Engi Rosenfeld Dá-
vid is hazatért. Van kilátás,
hogy mások is szerződést
hosszabbítsanak?– Martinics az első játékos,aki hosszabbított velünk,aminek vezetők, szurkolókegyaránt örülnek.  Ő a csapatalapembere, akinek nagyonsokat köszönhe-tünk, és köréfogjuk építenia következőidényben azegyüttest. Azidényt befe-jező csapatminden játé-k o -

sával elégedett a szakvezetés,ezért mindenkivel tárgyalunk(hat légiós lehet az új baj-nokságban a keretben- szerk.megj.).
– A játékosok és a klub ve-

zetőségének nem kis örömére
a közönség az elmúlt szezon-
ban is jelesre vizsgázott. Ők
a hatodik játékos?– Ez így van, köszönjük alelkes vásárhelyi közönség-nek, hogy mindig a csapatmellett van, bármilyenek isvoltak az eredmények az el-múlt években, hiszen ez egykosárlabdához értő közön-ség, aki nem hagy minketsoha cserben. Reméljük, hogya következő idényben is ha-sonló szurkolásban lesz ré-szünk, és mi is jobb teljesít-ményt tudunk majd nyújtani. 

– Ön már évek óta a Maros
KK edzőjeként (másodedző
vagy vezetőedző) tevékeny-
kedik. Gondolta volna, hogy
huzamosabb ideig edzheti az
együttest?– Nem gondoltam. Nekemnagy kihívás volt, amikor ve-zetőedzőnek választottak, él-tem a lehetőséggel, sőt a csa-paton belüli gondok meg-erősítettek. Reméljük, hogyaz utóbbi hónapok tapasz-talata sokat fog nyomni alatban az elkövetkező idény-ben. 

– Mit vár a csapattól a
2017-2018-as bajnoki évad-
ban?– Elsősorban egy egész-séges projektet szeretnénkkidolgozni, amelyben legyenmeg a kellő anyagi háttér ésbiztonság, hogy ilyen szintentovább tudjunk dolgozni. Hameglesz mindez, akkor 2-3alapemberre is szükség lesz,emellett néhány tehetséges,helyi fiatalt is be szeretnénképíteni a keretbe, hiszen aszövetség új szabályzata sze-rint egy U23-as játékost kella pályára küldenünk a talál-kozók legalább első tíz per-cében. Én nagyon remélem,hogy ütőképes csapatot tu-dunk kialakítani, hisz nekünkmindig kevés esélyt adtak,ennek ellenére folyamatosanott voltunk az élbolyban ésjó eredményeket értünk el. 

Czimbalmos 
Ferenc Attila

A Maros KK férfikosárlabda-csapat vezetőedzője a Központ kérésére értékelte a
csapat elmúlt szezonbeli teljesítményét.  A tavalyi ezüstérem után a 7. helyen
végzett a csapat a bajnokságban, a Románia Kupában a vásárhelyiek döntőt ját-
szottak, sőt a FIBA Európa Kupa küzdelmeiben is érdekelt volt az alakulat.

VII. Olasz
Az elmúlt hét a marosvásárhelyi Apollo Old Boys
(edző: Márton Géza és Kanyaró György) gerincére
épülő Marosvásárhelyi Öregfiúk néven szereplő
egykori vásárhelyi labdarúgók alkotta együttese
2011, 2013, 2014 és 2015 után ötödször nyerte
meg az Olasz Lajos-emlékversenyt a nagyadorjáni
dombok lábánál elterülő Dorman sportbázis
egyik, kisebb méretű, kiváló minőségű gyepsző-
nyeggel rendelkező pályáján megrendezett öreg-
fiúk labdarúgó-tornán.A tornán részt vett a házigazda Apollo Old Boys mel-lett az Ilyés Miklós vezette Erdőszentgyörgy és a Be-rekméri János által edzett Gernyeszeg 40 év felettiöregfiúk csapata is, míg az Apollo Old Boys két alaku-lattal szerepelt a megmérettetésen.A torna körmérkőzéses volt, a kisebb méretű füves-pályán (40X60 méter, 5 méteres kapuk) sorra kerülőösszecsapásokon a 7+1 játékost felsorakoztató alaku-latok 2X20 percet játszottak, a rangsort pontszám ésgólarány alapján állították fel.Eredmények:Gernyeszeg–Erdőszentgyörgy 1-1, MarosvásárhelyiÖregfiúk–Apollo Old Boys 2-2, Marosvásárhelyi Öreg-fiúk–Erdőszentgyörgy 2-1, Apollo Old Boys–Gernye-szeg 2-1, Apollo Old Boys–Erdőszentgyörgy 2-1 ésMarosvásárhelyi Öregfiúk–Gernyeszeg 4-1.
Végső sorrend:Marosvásárhelyi Öregfiúk 3 7-3 7 pontApollo Old Boys 3 6-4 7 pontErdőszentgyörgy 3 2-4 1 pont  Gernyeszeg 3 3-7 1 pont
Íme az Olasz Lajos-emlékversenyen 
együtteseinek összetétele: 

Marosvásárhelyi ÖregfiúkBiró II. Levente – kapus; Gábor Ákos, Tolvaj Józsefcsk., Aurel Stoica, Ördögh Attila, Tamási Ferenc, Petro-leon Sándor, Kelemen Sándor és Gheorghe Vasiu – me-zőnyjátékosok.
Apollo Old BoysSurányi Béla és Czimbalmos Ferenc – kapusok;Dudás József, Daróczi László csk. , Soós Levente, EugenCizmaș, Fodor János, Kelemen Norbert, Bálint Lajos,Anton Turc és Szilágyi Dezső – mezőnyjátékosok
ErdőszentgyörgyKerekes Lóránt – kapus; Székely Béres László, BereiBalázs, Rostás Máté (Fanici), Totó József, Samu Miklós,Sütő Béla, Gábor Miklós, Csizmadi Árpád, BarthaCsaba, Keresztes Misi csk., Kozma Mátyás, Vasile Jur-can, Péter Zoltán és Ilyés Miklós szervező – mezőny-játékosok. Edző: Ghiță Pop
GernyeszegPețan Miklós – kapus; Márton Sándor, Bálint Istváncsk., Berekméri János, dr. Butiurcă Sándor, Ivácsony Jó-zsef és Orbán István – mezőnyjátékosok. Edző: Berek-méri János
Az esemény végén a torna 
szervezőikülöndíjakat osztottak ki:

Legjobb kapus – Surányi Béla (ex ASA ifi, 65 éves)
Legjobb játékos – Aurel Stoica (ex DicsőszentmártoniChimica, Steaua, U. Kolozsvár és ASA)
Gólkirály – Ördögh Attila (ex Nyárádszereda, 3 gól) ésSzilágyi Dezső (Szabéd, 3 gól).Az emléktornán díszmeghívottként vett részt VirgilMăceșan köztisztviselő a Marosvásárhelyi Polgármes-teri Hivatal részéről, de szurkolóként jelen volt többekközt Karácsony Károly, Nyárádgálfalva polgármestere
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Lajos-emléktorna 

és Nicolae Ioan Miculi, azElektromaros egykori játé-kosa is. Olasz Lajos 53 éves korá-
ban hunyt el 2009-ben, va-lamikor a Sportiskolánál is-merkedett meg a futballalSzász Károly keze alatt,

aztán a Metalotehnicánál,majd az Imatexnél folytatta,végül Gernyeszegen ját-szott. Haláláig tagja volt az
Apollo Old Boys öregfiúkcsapatának és Aszalos Já-nossal egyik alapító tagjavolt Marosvásárhely talán

legrégebbi kispályás csapa-tának, a mai napig a víkendivasárnapi bajnokságban lé-tező Bastiának. (CFA)

Olasz Lajosról mondták barátai...

Aszalos János  (Metalotehnica): 

,,Lajos nemcsak csapattársam volt, hanem jó barátom
is. Ha tehettük, mindig együtt voltunk, a családjaink is jó
viszonyt ápoltak. Az edzéseken és a  mérkőzéseken a ma-
ximumot nyújtotta, Isten áldotta tehet sége volt.”

Márton Géza (Viitorul Gyergyószentmiklós, 
Viitorul Marosvásárhely): 

,,Hirtelen annyi közös emlék jut eszembe Lajival kap-
csolatosan, hogy nem is tudom, melyiket elevenítsem fel.
Inkább emberként értékeltem őt: rendes, tisztelettudó
ember, tehetséges, odaadó labdarúgó, kedves, őszinte
barát volt…”
Ilyés Miklós 
(Erdőszentgyörgy):

,,Örömmel tölt el, hogy évente részt vehetünk Erdő-
szentgyörgy csapatával az Olasz Lajos Emlékversenyen,
amely első kiírását 2010-ben megnyertünk. Lajos ellen
több alkalommal játszottunk a nyolcvanas években,
mindig felnéztünk rá. Ifiként már középhátvéd voltam,
de nehéz volt őt fogni, mert technikás, megyei szinten ki-
váló labdarúgó volt.”

Aurel Stoica 
(Chimica, Steaua, ASA):

,,Én felsőbb szinten futballoztam, mint ő, de több al-
kalommal játszottam ellene különböző barátságos mér-
kőzéseken, kispályás találkozókon. Lajos egy tehetséges
helyi futballista, ugyanakkor jó barát volt.”

Metalotechnika - 1981 Olasz Lajos alsó sorban balroól az első 

Aurel Stoica, a torna legjobbja
a  labdát bűvöli

Jól esik a pihenes két
mérkőzés után
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Nőstényördögtől a szexbombáig 
Mi a különbség a nőstényördög és a szexbomba között? Cirka száz év. Az előbbi a
filmtörténet első vampja volt, vele kezdődött egyfajta szexuális szabadság, amely
arra volt hivatott, hogy a férfiak csapodárságáért a nőket vonja felelősségre. A
felfogás nagy változásokon ment át, a szerepkör azonban maradt, csak a nevét
változtatták meg, valamint a külsejét az adott kor divatjához.Ma ismét divat a vamp.A világhálót böngészve többtippet is találtam a démoninők vamp ruhatárát éssminkjét illetően. Megtud-tam, hogy mit kell magamravennem, hogy vérbeli vamp-nak nézzek ki. Az ajánlatokközött szerepelt áttetszőmuszlinfelső, a klasszikuskis fekete ruha és azok adarabok, amelyek szexin ki-emelik az adottságokat. Hét-köznap lehetőleg fehérrelkombináljam a feketét, ésa kényelmes cipő helyett ti-zennégy centis tűsarkakontipegjek be munkába. Ennéltöbbet már szinte feleslegesis tudni a vampságról a hu-szonegyedik századi csa-joknak.
Démonok, vámpírok, mágia1897-ben Londonban be-mutatták Munch hátbor-zongató festményét, A vám-pírt, ami egy Vérvörös hajúnőt ábrázol, előtte pedig őr-jöngő kéjvágyának élettelenáldozata, a férfi. Ameriká-ban megjelenik Bram Stokerhíres regénye, a Drakula,majd megteremtik az iro-dalom két prototípusát. ZolaNanáját, az arany bestiánakis nevezett, párizsi félvilágiszínésznőt és Wedekind Lu-

luját, a férfiakra elemi csa-pásként lesújtó „szépségesvadállatot”. Ezután elszaba-dul a pokol, csak úgy hem-zsegnek az irodalomban ésa művészetben a démonok,vámpírok.Theodosia Goodman, akiegy szabó lányaként szüle-tett, szinte egy időben azúj csodával, a mozgóképpel,akkor még nem sejthette,hogy ő lesz Hollywood elsővampja, Theda Bara néven.Mágikus erejét horrorlegen-dákkal támasztják alá: szar-kofágok között él, kopo-nyákkal és núbiai rabszol-gákkal körülvéve. Tíz évalatt mintegy negyven film-ben falta a férfiakat, tom-boló sikerrel, utána eltűnta süllyesztőben. Ameriká-ban beköszöntött a newdeal korszak, a kispolgáripublikum új, bonyolultabb,modernebb nőtípust kívánt.Theda Bara fénylő csillagaleáldozik, feljön a Hold sá-padt fényű, rejtélyes asszo-nya, Greta Garbo, a svédSzfinx.
Fehér maszk, 
fehér melankóliaA nagydarab, unottanflegma nőt svéd menedzse-re varrta Hollywood nya-

kába. Jobb híján őt szemel-ték ki az intellektuális vampszerepére, de ehhez változ-tatni kellett a külsején.Drasztikus fogyókúrára fog-ták, kiszedték a szemöldö-két, szabályozták a fogsorát,rendbe hozták elhanyagoltbőrét és haját. Most mármindenki egyetértett abban,hogy ilyen arcot száz évbenegyszer lehet kamera elékapni. Rezzenéstelen arcanemcsak a közönséget, akamerát is megigézte. Rom-lott kurtizán, rossz útra té-vedt jó lány, hideg bestia,aki úgy részegítette meg aférfiakat, akár a jégbehűtöttpezsgő. Királynőként uraltaa filmvásznat, nagy kárthagyva maga után, amikorharminchat évesen örökrehátat fordított a kamerák-nak.
A végzett 
varázslatos asszonyaHollywood nehezen váltmeg a maga teremtettevampoktól, bár folyamato-san variálta, csiszolta a fi-gurákat. A negyvenes éveksötét képi világában a vampmár úgy jelenik meg, mintfemme fatale, azaz a végzetasszonya. Különös ismerte-tőjele: a magánéletét is át-

szövő titokzatosság, elegan-cia és érzékiség. A kék an-gyal címszerepében feltűntMarlene Dietrich, aki a náciNémetországot megtagadvaáthajózott Amerikába. Mi-után némi beavatkozássalsikerült rajongó nőt vará-zsolni a kövérkés, „plumpfrauleinből”, megszületett amúlt század legvarázslato-sabb végzet asszonya. Né-met „alapanyagból”, holly-woodi mintára, egy nagy-világian elegáns, vamposanrámenős, egyedi és utánoz-hatatlan példánya a hódításművészének. Egy igaziemancipált vamp, aki nemcsinált titkot abból, hogyimádja a férfiakat, sőt a nők-höz is vonzódott: elsőkéntviselt nadrágot, öltönyt, fér-finyakkendőt.
A szex édes angyalkájaDe hova tűntek a holly-woodi platinaszőke vamp-tünemények, mint Jean Har-low, a harmincas évek ün-nepelt szexszimbóluma, Ma-rilyn Monroe előképe? Vagya világ legszebb nőjénektartott Rita Hayworth, a sze-relem istennője, férfiak ez-

reinek álma (bár az a négy,akihez hozzáment, mindmegcsalta és elhagyta)?Kitörölhetetlen nyomotigazán csak egy szexbombahagyott maga után: MarilynMonroe, a nagyformátumúvampok álmatag, szeszélyes,labilis idegzetű „kishúga”, aférfiakat megőrjítő szőkedémon és az önmagát el-pusztító bukott angyal. Min-denkivel ágyba bújt, akitéppen megkívánt, és mind-egyik szeretőjét megcsalta,viszonya volt mindháromKennedy fivérrel. Menekült:egyik házasságból a másik-ba, miközben szenvedett aszeretethiánytól. Lényéneknaiv báját, bujaságát, hu-morát több filmben is meg-csillantotta, őrizzük megolyannak az emlékét, ami-lyennek a Van aki forrónszereti c. tüneményes ko-médiában láthatjuk. Mindenhibájával együtt a szex édesangyalkája volt, a romlásmagányos virága, a klasszi-kus vampkorszak legendásikonjai közül az utolsó, akikorai, rejtélyes halálával be-tette maga után az ajtót.
Timár Tímea
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A mexikói Juan Pedro
Franco súlya elérte ko-
rábban a 600 kilót, most
már „csak” valamivel több
mint 400-at nyom. A me-xikói férfit fogyása előtt avilág legkövérebb ember-ének tartották. Az életét ve-szélyeztető túlsúlyából ed-dig 175 kilót adott le, ígyegy guadalajarai kórházbangyomorszűkítő műtétet vé-gezhetnek rajta. A beavat-kozás után az eddiginél ha-marabb lesz teltségérzete,és kevesebb táplálékkal isbeéri, így tovább fogyhat.Az egykor a világ legkö-vérebb nőjeként emlegetettEman Ahmed Abd al-Atit amumbai Saifee kórházbankezelik hónapok óta. Ötszázkilósan érkezett oda, elvé-gezték rajta a gyomorszűkítőműtétet, és korábbi súlyafelére, 250 kilóra fogyott.

forrás: hvg.hu

Ledobott 175 kilót a világ legkövérebb embere, végre megműthetik


