
Szeretethíd Nagyernyében              

A Magyar Református Szeretetszolgálat 2009-ben hozta létre a Szeretethíd elnevezésű se-gélynyújtó akciót, amelynek programját 2012-től már az egész Kárpát-medencére kiterjesz-tették. A 2017. május 19-20-án zajló Szeretet-hídon a Nagyernyei Református EgyházközségPresbitériuma is részt vett. Az egyházközségelöljáróinak egy része a helyi köztemetőbentalálható lelkészsírokat takarította ki.  

A Körös-völgy várkastélya              A borosjenő várkastély építését a XIII. századradatálják, és sokáig Erdély legfontosabb végváraiközé tartozott. 1596 után a vár védelmére lo-vassági és gyalogos katonákat telepítettek ide.1658-ban a II. Rákóczi György ellen indulóbudai pasa támadása során a gyökértelen te-lepesek sorra megfutamodtak, a megmaradtkevés védő szabad elvonulást kapott.
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Székely tízparancsolat               

☻ Az asszony nem ember! Mivel az asszony:asszony ☻ A sör nem ital, főleg a Heineken!Még akkor sem, ha időközben elásták a csata-bicskát az Igazi Csíki Sörrel ☻ A medve nemjáték! Még a játékmackó sem, mivel egy igazimég a saját bocsának véli, és akkor lőttek apuliszkádnak ☻Ne csinálj magadnak faragottszékelyzászló-rudat, mert ...
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Esküvői kisokos 
kezdőknek és haladóknak       Egy esküvő megszervezése rengeteg munkátés türelmet igényel. Szerencsére profik hadavárja a párokat, akik hatalmas lelkesedésselés még nagyobb szakértelemmel dolgoznakazon, hogy minden a helyére kerüljön, hiszena tét óriási: ásó, kapa és nagyharang!
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Csak egyik szemem 
nevethet...                A mondás úgy szól, hogy egyik szemem sír, amásik nevet, ami az egyszerre, egy időben je-lentkező szomorúság és vidámság, bánat ésöröm kifejezése. De valahogy mintha a bánatélenne a főszerep. Ezért próbáltam egyet pödörnirajta, olyanformán alakítva, hogy inkább azöröm helyeződjék előtérbe, de jól érződjék azállapot kettőssége, a helyzetből fakadó feszült-ség. Mindezt annak apropóján írom, hogy azOrszágos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD)megállapította, hogy tizenhét vásárhelyi isko-lában diszkriminálják a magyarokat.

Új sorozat, XI. évfolyam // 21. szám  // 2017. május 25–31. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

Gyógyszerész a Himaláján

„A legszebb meglátni a Föld tetejét” 

Veress Zsombor, Maros megye „csellengője” Segesváron él, gyógyszerészként dolgozik,
négy csodálatos gyereke és életmódját támogató felesége van. A világ számos országában
járt – élményeiről könyvet is írt –, illetve nemrégiben érkezett haza a Himalája alaptábo-
rából. A szülei már gyerekkorában megszerettették vele a kirándulást, ám kisiskolás ko-
rában, a kommunizmus vasfüggönye miatt, csak álmodozhatott a távoli úticélokról. Mára
mindez valósággá vált. 
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KOS: Fellélegezhet, hiszen a héten végre meg-szűnik a pechsorozata, és az eddigiekhez ké-pest jóra fordul a sorsa. Még a rokonai, barátaiis megérzik a változást magán, persze, hogyrögvest társaságba hívják, és mindenki talál-kozni akar majd önnel.BIKA: Mostanában zárkózottabb lett, és ezt akörnyezete is megérezte. Egyes barátai kife-jezetten úgy érzik, hogy nem bízik meg ben-nük. Pedig manapság nem lenne rossz, halenne kivel beszélgetnie érzelmi gondjairól.IKREK: Kimondottan ígéretes ez a hét, és nemcsak azért, mert kiváló formában lesz, hanemmert úgy érzi egy új fejezet kezdődött el az önszámára. Emellett nyugodalmas és kiegyen-súlyozott napok elé néz. RÁK: Kellemes és boldog napok várnak önre.Szellemi kondíciója csúcsán van, dőlnek önbőlaz ötletek, buzog magában az önmegvalósításvágya és hogy egyáltalán, tegyen valami rend-kívülit.OROSZLÁN: Sikerekben gazdag hét követke-zik az ön számára. Testi és lelki kondíciója csú-csán áll és ez a napokban csak még jobb lesz!Minden akadályt és problémát könnyedénvesz.SZŰZ: Ha túl akarja élni a hetet, kénytelenlesz betankolni türelemből, ugyanis sorra ér-keznek a nem várt fordulatok, amik kikezd-hetik az idegrendszerét. Ezek nem kellemetlenmomentumok lesznek, sőt, inkább pozitívak.MÉRLEG: Végre harmonikus hete van. Ha iga-zán tökéletesnek akarja tudni, akkor tegyehozzá rendbe a kapcsolatait is. Kár lenneveszni hagyni barátságokat félreértések és ko-rábbi sérelmek miatt.SKORPIÓ: Anyagilag maximálisan biztonság-ban tudhatja magát, és ez igen jóleső érzés azön számára. Már csak azért is, mert újabb le-hetőség kínálkozik, amivel ezt tovább gyara-píthatja. NYILAS: Nagyon nagy lendülettel veti belemagát a hétbe és szerencsére az egészsége iskiváló. Ámbár hiányol valami újdonságot azéletében. Lehet, itt lenne az ideje egy új hob-binak vagy, hogy új tanulmányokat végezzen.BAK: Végre felenged görcsös makacsságábólés hajlandó lesz ügyeit nyitottabban és a la-zábban kezelni. Végre képes lesz bevallani ma-gának, hol hibázik, illetve egyáltalán észre-venni azt, hogy hol vannak problémák. VÍZÖNTŐ: Kezd egyenesbe jönni, stabilizá-lódni az élete és kiegyensúlyozottabbá válni.Igazán boldog és örömteli hét előtt áll. Hogyez a széria meddig tart ki, az főleg magán fogmúlni. HALAK: Mindenképpen törődjön többet ma-gával és családjával ezen a héten. Már csakazért is, mert a túl sok munka kezd az egész-ségére rovására menni, ráadásul szerettei ag-gódnak is önért.
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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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Halhatatlan Mozart –
fesztiválzáró 
hangverseny Május 25-én, csütörtököneste 7 órakor a HalhatatlanMozart című rendkívüli vo-kálszimfonikus hangver-sennyel zárul a XLVII. Ma-rosvásárhelyi Zenei Napokrendezvénysorozata a Kul-túrpalota nagytermében.Vezényel Shinya Ozaki, obo-án játszik Aurel Marc, fellépClaudia Bataragă szoprán,Molnár Mária alt, TiberiusSimu tenor, Balla Sándorbasszus, közreműködik aMarosvásárhelyi Állami Fil-harmónia vegyes kara ésszimfonikus zenekara. Mű-soron: Mozart-művek. Ahangversenyre a 32-es szá-mú bérletek érvényesek
AngoltáborImmár 10. alkalommal szer-vezi meg angol outdoor tá-borát az Outward Bound Ro-mánia szovátai központjá-ban. A július 2-8. között zajlókalandra középhaladó an-golnyelv-tudással rendelkező12-14 éves gyerekek jelent-kezését várják. A cél, hogy agyerekek fejlesszék nyelv-tudásukat és bátran hasz-nálják a hétköznapokban. Aprogram tevékenységei: in-teraktív játékok és gyakor-latok, tájékozódás iránytűés térkép segítségével, hegyitúrák, kötélkerti tevékeny-ségek. A programot hazai éskülföldi oktatók vezetik, él-ménypedagógiai módszerekalkalmazásával. Érdeklődniés feliratkozni június 19-igaz info@outwardbound.rocímen, vagy a 0769-224-290és a 0365-407-673-as tele-fonszámokon lehet. A helyekszáma korlátozott.
A Barabás Miklós Céh 
Maros megyei 
csoportjának kiállítása Gyökeret vert a tavaszi be-mutatkozás hagyománya,negyedszer lép marosvásár-

helyi közönsége elé a BMCMaros megyei csoportja. Anagy múltú művésztömö-rülés, amely nemrég kolozs-vári országos kiállításávalkeltett nagy visszhangot,megyénk vizuális művésze-tének is újabb lendületetadott. Az itt élő, alkotó fes-tők, grafikusok, szobrászok,díszítő- és iparművészek kö-zül huszonöten tagjai az ala-kulatnak. Egy vagy több al-kotással a mostani tárlatrais beneveztek. Sokszínű, vár-hatóan rangos, színvonalaskiállításuk a Bernády Ház-ban nyílik meg május 25-én, csütörtök délután 6 óra-kor. A megnyitón az ese-ményt Nagy Miklós Kundművészeti író méltatja.
Áloméj az állatkertbenÁloméj az állatkertben cím-mel fogyatékkal élő gyer-mekek és családjaik számá-ra szervez különleges tevé-kenységet a marosvásárhe-lyi állatkert. A program jú-nius 2-án este zajlik. A te-vékenységet 1996-ban arotterdami állatkert kezde-ményezte, azóta 228 állat-kert csatlakozott hozzá. Je-lentkezni május 31-ig lehet.Kapcsolattartó: Halmágyi

Ildikó, telefonszám: 0746-799-057, 0732-440-093.
Kastélytúra a NagyiNettel A Maros Megyei Könyvtárkövesdombi fiókja által mű-ködtetett NagyiNet programkeretében június 3-án kas-télytúrát szerveznek. A részt-vevők a miklósvári Kálnoky-kastélyt, az olthévízi Haller–Kálnoky-, az alsórákosi Sü-kösd– Bethlen-kastélyt, illetvea felsőrákosi bazaltoszlopo-kat látogatják meg. Bővebbtájékoztatás és feliratkozása kövesdombi könyvtárban,illetve Illyés Claudia könyv-tárosnál a 0748-741-507-estelefonszámon.
A hónap kiállított tárgya A marosvásárhelyi Ter-mészetrajzi Múzeum áp-rilistól új projektet indí-tott, amelynek célja ha-vonta egy-egy különlegesegyed bemutatása. Májusfolyamán e projekt kere-tében az európai muflon-nal ismerkedhetnek mega látogatók. A SzombathZoltán által preparált éskitömött állatot 42 éveőrzik a múzeum raktárá-ban.

KÁR KIHAGYNI |



A mondás úgy szól,hogy egyik szemem sír,a másik nevet, ami azegyszerre, egy időbenjelentkező szomorúságés vidámság, bánat ésöröm kifejezése. De va-lahogy mintha a bánatélenne a főszerep. Ezértpróbáltam egyet pödör-ni rajta, olyanformán alakítva, hogy inkább az örömhelyeződjék előtérbe, de jól érződjék az állapot ket-tőssége, a helyzetből fakadó feszültség.Mindezt annak apropóján írom, hogy az OrszágosDiszkriminációellenes Tanács (CNCD) megállapította,hogy tizenhét vásárhelyi iskolában diszkrimináljáka magyarokat. Mindennek előzményeként a CivilElkötelezettség Mozgalom (CEMO) tavaly nyárontett panaszt a CNCD-nél 31 olyan marosvásárhelyitanintézmény ellen, ahol hiányzik a kényelvűség.Az anyanyelvhasználati jog érvényesítése érdekébenkifejtett elszánt és sikeres tevékenységéért elismerésilleti a CEMO-t. Az érintett intézmények – iskolákés óvodák – mind vegyes tannyelvű intézmények,román és magyar osztályokkal és csoportokkal.Megjegyzendő: mindenikük vezetőtanácsábanRMDSZ-es városi önkormányzati képviselők is van-nak. „Az utóbbi évek során szervezetünk többszörjelezte az iskolai kétnyelvűség hiányát az RMDSZhelyi képviselői irányába. Sajnálatos, hogy az ér-dekképviselet sem helyi tanácsosai, sem a maros-vásárhelyi RMDSZ nem volt hajlandó érdembenezzel az üggyel foglalkozni” – olvasható a CEMOközleményében.Ezért is értékelendő a Szabad Emberek Pártja(POL) által kezdeményezett határozat, amelyet aképviselőtestület múlt csütörtökön fogadott el, samely rendelkezik az oktatási intézményekben akétnyelvű (magyar és román) feliratok kihelyezéséről.Egyébként a kétnyelvűségre vonatkozó törvényeskeret eddig is létezett, alkalmazása azonban, a helyiadminisztráció akadékoskodása miatt, elmaradt.„Gyakorlatilag egy közalkalmazott dönthette el, hogykihelyezhetők-e az iskolák épületében a kétnyelvűfeliratok vagy sem. Ez így nem jó.” – jelentette ki ahatározattervezetet benyújtó POL-os képviselő,Radu Bălaş. Úgy tűnhet, minden akadály elhárult a problémamegoldása elől.  Csakhogy ne feledjük, minden ha-tározat annyit ér, amennyit belőle megvalósítanak.Esetünkben a megvalósítás – a magyar nyelvű fel-iratok kihelyezése – a magyar érdekképviseleten(is) múlik. A határozat életbe ültetésével megbízottakellenőrzése, számonkérése mindenképp. És még valami: az elmarasztalt intézményekközött ott szerepel az a sportiskola is, amelynekigazgatója, Csíki Zsolt éppen az RMDSZ városi ön-kormányzati képviselője, annak frakcióvezetője. Hátezért nem lehet felhőtlen az örömünk. Véleményemszerint.  
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VÉLEMÉNYEM SZERINT

Szentgyörgyi László

Csak egyik szemem nevethet...  
„A pároknak még a ceremónia előtt érdemes lenne megtervezniük az esküvőjü-
ket, és csak akkor belevágniuk a házasságba, ha még mindig kedvelik egymást”-
szól a mondás, és ezen mindenki jókat mosolyog. De tény, hogy egy esküvő meg-
szervezése rengeteg munkát és türelmet igényel. Szerencsére profik hada várja
a párokat, akik hatalmas lelkesedéssel és még nagyobb szakértelemmel dolgoz-
nak azon, hogy minden a helyére kerüljön, hiszen a tét óriási: ásó, kapa és nagy-
harang! Íme, néhány „szakértő”, akik munkájukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a
„nagy napon” minden tökéletes és örökre szóló élmény legyen.

A különleges 
ízek szerelmeseinekEgy kívül-belül ízléses,személyre szabott torta a„tökéletes” esküvő egyikfénypontja, hiszen tükrözia pár személyiségét, ele-ganciát ad az eseménynek,és örök ízt hagy az emléke-zetükben. Vallja mindeztSimo Barbara, a Barbara’sCakes cukrászda tulajdono-sa, az utóbbi évek tapasz-talataira hivatkozva, akinekbár élete teljesen más irány-ba indult, a sors úgy hozta,hogy belevetette magát acukrász szakmába. Fő pro-filjuk az esküvői torták, kü-lönleges alkalmakra, ünne-pekre rendelt dísztorták,candy barok készítése. Atortasütés és díszítés való-ságos művészet számukra,ami folyamatos fejlődést éstanulást igényel, egy kevéskézügyességgel és kreativi-tással „édesítve”.„Az idei év igazán divatosesküvői tortája a NakedCake. Ez a rusztikus torta,amit általában élő, de nemkezelt virágokkal díszítünk,gyümölcsökkel, cukormázhelyet pedig vajkrémethasználunk. Az ízeket ille-tően, ami nálunk nagyonmenő, a 3 ízű belga csokistortánk, amit általunk főzöttmálnazselével bolondítunkmeg. A belga csoki külön-leges ízét a magas kakaóvajtartalma adja meg. Sokanpróbálkoztak már otthon iskipróbálni, ellopni ezt a re-ceptünket, de igen nehézaz áruházakban beszerezniaz igazi csokoládét. Ez az

én kedvencem is, én fejlesz-tettem ki ezt az ízt”- mondjaa legfontosabbakat az ideiév „slágeréről”.
Az egyszerű és egyedi
dekoráció titkairól„Az esküvő attól válik tö-kéletessé, ha minden elemeharmóniában van. A bizo-nyos elemek közé tartozikaz ízlésesen kigondolt éskivitelezett teremdekorációis”- meséli Balázs Erzsébet,az Arten Deco tulajdonosa.Erzsébet - végzettsége sze-rint stílus és divattervező,aki férjén keresztül kerültkapcsolatba az esküvők vi-lágával. Míg 2007-ben fény-képészként és videógráfus-ként dolgozott, 2009-be be-lépett életébe a teremde-koráció is, amit komolyab-ban 2012-től folytat. „Jelen-leg teremdekorációval ésvirágösszeállításokkal fog-lalkozok. Az Arten Decoszlogenje az egyszerű éselegáns – ez tükrözi az íz-lésvilágomat. Aki ebben astílusban magára ismer,azokkal az ügyfelekkel meg-értjük és kiegészítjük egy-mást”- mondja.Hivatalosan a 2017-es évdivatszíne a Greenery, a zöl-dek, a természet közelsége.„Tapasztalataim szerint kör-nyékünkön, az esküvőkönhódít a lila, a rózsaszín ár-nyalatai és a pasztellszínek.Virágok szempontjából azorgona meg a bazsarózsa.Az idei felkapott textília ajutavászon kombinációjacsipkével. Az irányzatok ma-radtak az elmúlt évekről:

rusztikus, shabby chic, en-nek a stílusnak az eszenciáia használt bútorok, a vissza-fogott színek, a gazdagonredőzött textilek, a kopottfelületek, bohém textíliák,régies kiegészítők”- ismer-teti Erzsébet, akinek céljaolyan dekorációkat alkotni,melyek mentesek mindenfelesleges részlettől, a cél-nak megfelelőek, elegánsak,illetve kellemes környezetetbiztosítanak.
Életre szóló pillanatokAz esküvőknek elmarad-hatatlan személye a fotós,aki megörökíti a pillanato-kat akár az unokák számárais. „Vannak fotósok, akiketklasszikus, dokumentumér-tékű fotózási stílusokért ke-resnek, de vannak olyan fo-tósok, akik kreativitásukértkeresettek”- meséli GrávulyVilmos Szilárd, aki munká-ival arra törekszik, hogytükröződjön bennük azegyediség, ezért mindig máskoncepcióban gondolkozik,mindig részletesen egyezteta párokkal, időbeosztásról,stílusról, díszítésről, virág-csokor színvilágáról, és per-sze  ott van a B-terv is atarsolyában, ha az időjárásmegmakacsolná magát. Szi-lárd hobbiként kezdte a fo-tózást, aztán napról-napratudatosult benne, hogy ezaz, amivel mindent meg le-het érinteni esztétikusan. Az árak tekintetében min-den fényképész arra törek-szik, hogy személyre szabottárajánlattal tudjon előállni.„Nálunk eléggé alacsonyak
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Esküvői kisokos 
kezdőknek és haladóknak 

az árak, ezért is vagyunkkeresettek más megyékbenis. Hogy számokról is emlí-tést tegyünk: egy menyegzőmegörökítése és egy köze-pes méretű fotóalbum át-lagos kiinduló ára 450 euró.Azonban, ha a kliens ter-mészetes, bőrborítású al-bumot igényel, és mondjukegy második fényképészt,

így ez az ár könnyen meg-duplázódhat”- avat be arészletekbe, aki a város ésa megye legfelkapottabbhelyszíneit is felsorolja: amarosvásárhelyi vár, akikpedig igazán egyedire vágy-nak, azoknak ott van, főlegtéli időszakban, a Bâlea-tómelletti jéghotel.
Timár Tímea

Balázs Erzsébet, Arten Deco
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bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

Gyógyszerész a Himaláján

„A legszebb meglátni a Föld tetejét”
Veress Zsombor, Maros megye „csellengője”Segesváron él, gyógyszerészként
dolgozik, négy csodálatos gyereke és életmódját támogató felesége van. A világ
számos országában járt – élményeiről könyvet is írt –, illetve nemrégiben ér-
kezett haza a Himalája alaptáborából. A szülei már gyerekkorában megszeret-
tették vele a kirándulást, ám kisiskolás korában, a kommunizmus vasfüggönye
miatt, csak álmodozhatott a távoli úticélokról. Mára mindez valósággá vált. 

– Mi a fontosabb: a cél
vagy az út?– Természetesen mind-kettő. Egész életünk azzaltelik, hogy különböző célokattűzünk ki magunk elé, azigazán fontosakért képesekvagyunk nagy áldozatokatis hozni. Így van ez a kirán-dulások, hegymászások ese-tében is. Egy negyvenes éve-iben élő férfiben már vanannyi bölcsesség, hogy be-lássa: az egész világot akkorsem fogja tudni felfedezni,ha két élete van. Ezért a célokközött fontossági sorrendetállítok fel, megpróbálom leg-alább a lista elején levő cél-jaimat elérni, amelyek min-dig kivitelezhetőek. Azonbanaz út is fontos, mert azoknaka dolgoknak tudunk a legin-kább örülni, amelyekért meg-küzdöttünk. A televízió előttüldögélve is csodálhatjuk aHimalája csúcsait, de nemlehet feledni egy izzasztó ka-paszkodást, amelynek végénott vár a jól megérdemeltkilátás. Idővel éppen azok apercek édesednek meg a leg-jobban, amelyek a legnehe-zebbek voltak.

– Nemrég a Himalája alap-
táboráig jutott el. Milyen ta-
pasztalatokkal gazdagodott?– Bár szeretem a hegyibarangolást, be kell vallanom,hogy egy teljesen átlagos ké-pességű ember vagyok, smint olyan még csak nem isálmodozhatok arról, hogy avilág legmagasabb csúcsaitmeghódítsam. Azt azonbankivitelezhetőnek véltem –még a környezetem rioga-tásának ellenére is –, hogyaz Everest alaptáboránakszintjéig eljussak. Minden,hozzám hasonló hegymá-szónak nagy álma, hogy leg-alább egyszer az élete sorántúrázhasson az igazán magas

hegyek világában. Termé-szetesen én is sokat ábrán-doztam erről. Nepál és a fő-városa, Katmandu már azelső pillanattól nagy hatássalvolt rám. Életemben előszörjártam egy harmadik világ-béli országban, ezért meg-döbbentett az ott tapasztal-ható szegénység, szeméthe-gyek, bűz, por, szmog. Ugyan-akkor nagy élmény volt be-lepillantani a számunkra ide-genszerű világvallásokba éskultúrákba: a kiismerhetet-len hinduizmusba, a béke-szerető buddhizmusba, a sze-gény, de boldog emberekéletébe. A hegyi túra, pedigmaga volt a beteljesült álom.A hegyi patakok inkább fo-lyónagyságúak, a rododend-ron fanagyságú, a hegycsú-csok pedig az égig érnek.      
– Mi volt a legnehezebb,

illetve a legkellemesebb, meg-
lepőbb élmény ezen út so-
rán?– Utazhattam a világ egyiklegveszélyesebb menetrend-szerinti repülőútján Katman-du és Lukla között. Nagymegtiszteltetésnek tartom,hogy ugyanazt az ösvényttapostam az alaptábor szint-jéig, mint sok világhírű hegy-mászó Sir Edmund HillarytőlErőss Zsoltig. A legnehezebbaz volt, hogy bizony a szer-vezetem megsínylette, hogya magasság növekedésévelegyre kevesebb oxigénhezjutottam. A magashegyi be-tegség enyhébb tünetei en-gem sem kíméltek. Az egyiklegkellemesebb élmény pe-dig az volt, amikor életembenelőször megpillanthattamFöldünk tetejét, a Csomo-lungmát, és a világ harmadiklegmagasabb csúcsát, a Lhot-set. Különleges tapasztalatvolt a serpák világában mo-zogni, és őket megfigyelni.   

– Hogyan készült fel az
útra?– Fizikailag az erdélyi he-gyekben készültem, de a szel-lemi és a lelki felkészülés ta-lán még a testinél is fonto-sabb, mert a dolgok legin-kább az ember fejében dől-nek el.     

– A világ számos országá-
ban megfordult. Melyek vol-
tak azok a helyek, amelyek
leginkább megérintették, amit
másnak is ajánlana meglá-
togatásra?– Nem kell messzire men-nünk ahhoz, hogy szépsé-geket lássunk. Itthon mindenadott ahhoz, ami egy igazánszép hegyi kiránduláshoz,természetközeli élményhezszükségeltetik. Erdélyt fen-séges hegyek koszorúzzák,amelyekből számomra a leg-kedvesebbek a Fogarasi-ha-vasok, a Retyezát és a Ki-rálykő. Életre elegendő tú-raösvénnyel és élménnyelajándékozzák meg a rá me-részkedőket. Ha egy picit ki-szélesítjük a látóhatárunkat,és viszonylag olcsón, ugyan-akkor turistabarát módonszeretnénk csodálatos he-lyeken kirándulni, akkor min-denképp meg kell említenema nem is olyan elérhetetlenAusztriát. Ám ha valami iga-zán egzotikusat szeretnénklátni, és viszonylag kis terü-leten világszép helyekre el-jutni, akkor Új-Zélandra kel-lene elutazni. Gyönyörű fjor-dok, érintetlen mérsékeltégövi őserdők, működő vul-kánok és termálfürdők vár-ják ott az embert.

– Mit tanul magáról, em-
bertársairól az utazás során?– „Minden hosszú utazásbelső utazás is” – írja FarkasWellmann Endre, hiszen uta-zásaink során sokszor kell

Napozó fókák Új-Zélandon

Veress Zsombor, Maros megye „csellengője”Segesváron él, gyógyszerészként
dolgozik, négy csodálatos gyereke és életmódját támogató felesége van. A világ
számos országában járt – élményeiről könyvet is írt –, illetve nemrégiben ér-
kezett haza a Himalája alaptáborából. A szülei már gyerekkorában megszeret-
tették vele a kirándulást, ám kisiskolás korában, a kommunizmus vasfüggönye
miatt, csak álmodozhatott a távoli úticélokról. Mára mindez valósággá vált. 
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Apor-kötet Marosvásárhelyen

A könyvbemutatón dr.Ambrus Tünde egyetemi ad-junktus és Berekméri ÁrpádRóbert levéltáros-történészmutatták be, méltatták azta kötetet, amely a 2015. ok-tóber 30-án a SapientiaEMTE csíkszeredai karán, azErdélyi Múzeum EgyesületCsíkszeredai Fiókegyesüle-tének szervezésében tartottkonferencián elhangzott elő-adások írott változatait gyűj-tötte egybe. A Magyar Tu-domány Napja Erdélybenrendezvénysorozat alkalmá-ból, Apor Károly, a kiváló er-délyi jogász, közgazdász szü-letésének 200., Apor Vilmos,ez első székely boldog halá-lának 70. évfordulója címmeltartott konferenciát Magyar-ország Csíkszeredai Főkon-zulátusa, Magyarország Kül-gazdasági és Külügyminisz-tériuma, Hargita Megye Kul-turális Központja és a Sapi-entia EMTE CsíkszeredaiKara támogatta. A konferen-cián résztvevő nyolc törté-nész – Egyed Ákos akadé-mikus; Oláh-Gál Róbert egye-temi adjunktus; Garda Dezsődocens; Apor Eszter művé-szettörténész-muzeológus;Kiss Gábor levéltáros-had-történész; Nagy Botond le-véltáros; Darvas-Kozma Jó-zsef pápai káplán, esperesés Nemes Gyula publicista,történész – közül haton le isírták a tanulmányukat, ame-lyeket Nemes Gyula kötött

végül egy „csokorba”.  A kötet marosvásárhelyibemutatóján Ambrus Tündeaz EMKE Csíkszeredai Fiók -egyesületének a törekvése-iről beszélt: „A fiókegyesületlétezésétől számítva -  2014-2017  között - három alka-lommal tartott megemlékezőtudományos konferenciát éstiszteleghetett a Magyar Tu-domány Napja előtt. Tartalmivonatkozásban pedig azt isünnepelheti, hogy évről évrelehetőséget talált kitűzöttcéljai újabb és újabb megvi-lágítása irányába. Ami nemmás, mint visszanyúlni ésvisszahozni, elültetni, bevinniegy kisrégió, Székelyföld, azerdélyi magyarság kulturális,szellemi, tudományos va-gyonából, emberi nagysága-iból a közösségünk sorskér-déseit felvállaló személyisé-gek példáit. Az elmúlt három év tö-rekvése három konferenciáteredményezet és eddig kétkötetet:1. 2015: Dózsa GyörgyKonferencia – Dózsa kötet2. 2016: Apor Konferencia– Aporok szolgálatában kö-tet3. 2017:  Gyógyító szé-kelyföldi apostolok  –  és re-mélhetőleg ezt a tartalmiösszefoglalót tartalmazó kö-tet" – fejtette ki a tanárnő. Berekméri Árpád Róbertmarosvásárhelyi levéltárosa kötetet tartalmi szempont-

ból ismertette, amelyben azelőszavak és a képmellékletmellett hat tanulmány ol-vasható: Garda Dezső: AporIstván élete és munkássága,Oláh-Gál Róbert: Apor Károly(1815–1885), Nemes Gyula:Apor Károly báró tófalvi pere,Apor Eszter: A fényképészetés festészet – Báró Apor Ká-roly portréi, Kiss Gábor: AporGizella főápoló és Apor Sá-muel altábornagy az I. vi-lágháborúban, valamint Dr.Darvas-Kozma József: AporVilmos, az első székely bol-dog. Ezt követően Nemes Gyu-la, a könyv szakszerkesztőjemegköszönte mindenkineka közreműködését, segítsé-gét, aki valamilyen formábansegítette a könyv megjele-nését, kiemelve az anyagi éserkölcsi támogatást nyújtóegyesület és személyesen azApor család mai tagjainak afontos szerepét. Záróakkordként SzékelySzilárd János a Metamorp-hosis Nova TransylvaniaeEgyesület eddig nyomdafes-téket látott kiadványait is-mertette, majd a szervezőkegy pohár finom borra hívtákmeg a könyvbemutatón meg-jelenőket.
Aporok szolgálatban, Ne-mes Gyula (szerk.), StudiumKiadó, Marosvásárhely, 2016.

Központ

Pénteken, május 19-én a marosvásárhelyi Bolyai-téri unitárius egyházközség ta-
nácsterme adott otthont az Aporok szolgálatban című konferenciakötet bemutatásának. 

Szeretethíd Nagyernyében
A Magyar Református Szeretet-
szolgálat 2009-ben hozta létre a
Szeretethíd elnevezésű segélynyúj-
tó akciót, amelynek programját
2012-től már az egész Kárpát-me-
dencére kiterjesztették. A 2017.
május 19-20-án zajló Szeretethídon
a Nagyernyei Református Egyház-
község Presbitériuma is részt vett.
Az egyházközség elöljáróinak egy
része a helyi köztemetőben talál-
ható lelkészsírokat takarította ki.  A Szeretethíd lényege, hogy Kár-pát-medence-szerte egyidőben tör-

ténik több településen valamilyenönkéntes munka a rászorulók vagya közösségek segítése érdekében.Például: ételt főznek rászorulóknak,középületet javítanak, kerítést feste-nek, temetőt takarítanak, szemetetgyűjtenek, különböző jótékonysági,kulturális, sportrendezvényeket szer-veznek stb. A 2017. május 19-20-ánzajló Szeretethídra 17 000 önkéntesjelentkezett, akik 350 feladatban 262településen végeztek önkéntes mun-kát és segítettek környezetükben Kár-pát-medence-szerte. Az idei esemény

egyházi fővédnöke Kató Béla, az Er-délyi Református Egyházkerület püs-pöke volt, és megnyitójára Nagyvá-radon került sor a Szigligeti Színházlépcsőjén. Május 20-án a Nagyernyei Refor-mátus Egyházközség Presbitériumá-nak egy része is csatlakozott a Szere-tethídhoz, amikor is a helyi közteme-tőben végeztek önkéntes munkát. Azernyeiek három hajdani reformátuslelkész sírját takarították ki: LőrincziJános (1805–1875), Pap Zsigmond(1848–1882), Kali József (1861–
1900). A munkafolyamat a követke-zőképpen zajlott: bozótirtás, szemét-gyűjtés, sírkövek lepucolása, a feliratokfekete festékkel való megírása. 

Nemes Gyula

átlépnünk saját határainkat.Ki kell zökkennünk komfort-zónánkból, új embereket, tá-jakat megismerve rá kell jön-nünk arra, hogy nem körül-öttünk forog a világ, hanemmi forgunk a világ körül. Amagasban az igazi énünk ke-rül előtérbe, mert levetkőzvea civilizáció álarcait, sokkalinkább válunk önmagunkká.Ugyanakkor hiszem azt, hogyegy tájban nem csak a pusztaköveket, egy épületben nemcsupán a díszítőelemeket kelllátnunk, hanem észre kellvennünk a mindenhol jelenlévő teremtő Istent. Vélemé-nyem szerint Istent nem csu-pán a templomi gyülekezetközösségében lehet imádni.

Ő ott van a hegycsúcsokonis, és mindenhol, ahová út-jaink vezetnek, csak meg kelltanulnunk kézen fogni őt.    – Melyek a következő úti-célok a bakancslistán?– Nem szeretek előre di-csekedni terveimről. Aztazonban biztosan elmond-hatom, hogy az erdélyi he-gyek mindaddig fognak ba-kancslistámon maradni,ameddig járni tudok. Sze-retnék emellett más konti-nensek, általam megvalósít-hatónak vélt hegyi ösvényeinis túrázni, és remélem, hogya családommal is fogok újravilágot látni.
Pál Piroska

Ausztriában a családdal

A legidősebb, 67 éves serpa
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A Körös-völgy várkastélya
(folytatás előző lapszámunkból, befejező rész)

A borosjenő várkastély építését a XIII. századra te-
szik, és sokáig Erdély legfontosabb végvárai közé tar-
tozott. 1596 után – miután Borbély György
visszahódította a törököktől – a vár védelmére lovas-
sági és gyalogos katonákat telepítettek ide, akiket ne-
mesi szabadságjogokkal ruháztak fel. 1658-ban a II.
Rákóczi György ellen induló budai pasa támadása
során a gyökértelen telepesek sorra megfutamodtak,
a megmaradt kevés védő szabad elvonulást kapott. A
fejedelem a vár feladóit, közöttük Újlaky László alis-
pánt, Diószegi Kristóf alkapitányt és Pataki Istvánt
Nagyvárad piacán kivégeztette. A vár ezután egészen
1683-ig török kézen maradt. 1849-ben Vécsey Károly
tábornok serege itt rakta le a fegyverét – emléktáb-
láját a helyi református parókia folyosóján lehet
megtekinteni –, 1885 környékén pedig honvédka-
szárnyának használták. 

A dicső múltú városArad megyében kevéshelységnek van annyira gaz-dag és dicső múltja, mintBorosjenőnek, amelyet észa-kon és nyugaton az Alföld,keleten az Erdélyi-sziget-hegység, délen pedig az Er-délyi-érchegység határol. A rómaiak idejében a Kö-rös-völgy kulcsának tekin-tették, Valens császár erő-dítményt, Marcus Aureliusvárat építtetett ide, Hadri-anus uralkodása alatt für-dőket létesítettek a terüle-tén, Probus korában pedigszőlővel ültették be vulka-nikus dombját. Kr. u. két-százhetvenben azonban agótok kiszorították innen arómaiakat, majd a hunok,az avarok és a szlávok ha-talmaskodtak a régió felett,így jó ideig ellenőrizhettéka Körös melléki vidéket.
A településre vonatkozó
legrégibb ismert 
írott magyar adat 
1191-ból valóMárki Sándor történészszerint a helységet kezdet-ben Brodnak – azaz révnek– hívták, a Jenő elnevezésváltozatai: a Nadinew, Ie-nopolis, Ienopoea, Jamenés a Jenew csak a XIV. szá-zadban kezdtek feltűnni adokumentumokban, a borosjelző viszont még ennél iskésőbb, a tizenhatodikban,vagyis az ezerötszázas évek-ben vált használatossá. Gurzó K. Enikő, a Műve-lődés című Kolozsváronmegjelenő folyóiratban arrólír, hogy a településre vo-natkozó legrégibb ismertírott magyar adat 1191-bólvaló, és Imre király egyikoklevelében őrződött meg,a következő utalást pedig1214-ben keltezték. Az első vár vagy vármag

megjelenését mégis a késői1293-as évszámmal hozzákösszefüggésbe a kutatók,mert szerintük egy ennélkorábbi erődítmény lététsemmi sem igazolja.
A vár parancsnokai 
nem tudják megtartani 
a fegyelmetAmi a vár történetét illeti,kiemelten fontos tudni azt,hogy a törökök 1658. au-gusztus huszonnyolcadikánkörülvették, majd ostromalá vették az erősséget, me-lyet Diószegi Kristróf alka-pitány és Újlaky László alis-pán vezetett.A történelem azt igazolja,hogy fegyelmet azonbanegyikőjük sem tudott tar-tani, az őrség szökdösni kez-dett, így a létszám hama-rosan háromszázötven főreolvadt. A török megadásraszólították fel a védőket, ésmiután választ nem kaptak,erősebben kezdték el ágyúz-ni a falakat.
„… Ő miattuk 
romol Erdély…”Az ötödik napon a védőkszabad elvonulás feltételemellett feladták a várat, és1658. szeptember másodi-kán elvonultak Nagyszalon-tára. Kiss Gábor, az Erdélyi vá-rak, várkastélyok címűkönyvében arról ír, hogy itt,Nagyszalontán a fejedelema tiszteket elfogatta, Újlakytszeptember hetedikén ki-végeztette, Diószegit és amelléje rendelt német had-nagyot pedig Várad piacánfejeztette le. Közölnünk kell még aztis, hogy a fejedelem csakTury Mihálynak kegyelme-zett meg, aki a vár feladásátellenezte. Az egyik Debrecen felé

menekülő porkolábot, Pa-taky Istvánt csak hetekkelkésőbb sikerült elfogatnia,és irgalom nélkül felakasz-tatta.Mondván:„… Tanúljon más is! Azlenne híre, ha nem öletnőkaz árulókat, mi akaratunk-ból lett Jenő feladása. Ő mi-attuk romol Erdély, romlunkmi, romol e darab föld smagyar nemzet az árulóebek miatt…”.
Evlija Cselebi 
meglátása 1660-bólJenő várának elfoglalásaután, 1660-ban Evlija Cse-lebi is megfordult az erő-dítmény falai között. Őtidézve:„… A Körös folyó partjánnégyszögalakú vár; kicsinykőbástyái vannak… mind-egyikbe ezer ember fér el…Déli oldalra néző, egy kapujavan… Árkában a Körös folyófolyik… E váron belül az Új-vár van. Csinos kis váracs-ka… négyszögletén deszka-tetejű, négy erős torony van,melynek falának szélességehúsz láb. E belső várnakegy nyugatra néző kapujavan. Ennek az árka is telefan folyóvízzel… A Körös fo-lyónak jobb- és balpartjánegy nagy város van, melynekkerülete körülbelül négye-zernyolcszáz lépés; jelenlegfejlődésnek indult palánka.Összesen nyolc bástyája éshárom kapuja van: a Te-mesvári-kapu délre, a Gyu-lai-kapu nyugatra, a Vára-di-kapu keletre, s mind fa-kapu. Ennek árkát is a Körösfolyó tölti meg…”.
Az erődítmény végre
magyar kézre kerülBefejezésül, ami még ajenői várat illeti, még tudnikell, hogy Veterani tábornok

német katonákkal 1693 áp-rilisában foglalta vissza, atörök őrségnek szabad el-vonulást adva.Az 1848-as szabadság-harc idejében e vár is a ma-gyarok kezére került. A császáriak által történtvisszafoglalása után, 1849.augusztus huszonegyedikénitt tette le a fegyvert Vécseytábornok Rüdiger orosz tá-bornok serege előtt.Kiemelten fontos tudnimég azt is, hogy az ittenikatolikus templomban te-mették el az aradi vértanúkegyikét, Leiningen-Wester-burg károly tábornokot.A ma látható átalakított,négy saroktornyos várkas-télyt 1870-ben Atzél Péterfőispán javíttatta, melyben1900 körül még katonaságis tartózkodott.
A XVI-XVII. századi 
Erdélyben az erődökkel
körülvett templomokat
gyakran kastélynak 
neveztékJenőnek már az állam-alapítást követő évszázad-ban, 1199-ben volt egytemploma és egy kolostora,a kora újkorban pedig je-lentős erdélyi családoknaknyújtott reprezentatív élet-teret, többé-kevésbé véd-hető lakóhelyet. Szintén a fent említettszerző, Gurzó K. Enikő köz-léséből derül ki az is, hogymint mindenik várkastély-nak, úgy a jenőinek a kifej-lődésében is mind a későközépkori hadviselő vár,mind pedig a lakóigényeketkielégítő és gazdasági funk-ciót betöltő, birtokközpont-nak számító udvarház sze-repet játszott, mondhatnók:a kettő ötvözésének, össze-olvadásának lett a végered-ménye, következésképp egy-fajta átmenetet jelöl. 

A műszót egyébként JókaiMórnak köszönhetjük, hisző alkotta meg, így eléggé fi-atal, előtte nem volt hasz-nálatos. Rajtunk múlik tehát, mitnevezünk várnak, mit kas-télynak, és mit várkastély-nak, a műfaji besorolás sok-szor eléggé megdolgoztat-hatja az agytekervényeinket,főként, ha figyelembe vesz-szük, hogy az eleganciáratörő barokk korban az erő-dített lakhelyek feladták vé-delmi szerepüket, és hogya XVI-XVII. századi Erdély-ben az erődökkel körülvetttemplomokat gyakran kas-télynak nevezték. A mai szóhasználatunktehát a korábbinál, a réginélsokkal szűkebb tartalmatjelöl. Ma már templome-rődről vagy templomvárrólbeszélünk, a korabeli leírá-sokból pedig kibetűztük:néha a kastélyoknak is voltvédőfaluk, a lőrésekkel el-látott kőfalgyűrűk bástyáipedig szuroköntőket visel-tek. Előfordult, hogy a falakkörül vízárkot is ástak, abejárat védelmét pedig fel-vonókapu szolgálta, és a ka-puközökben fegyveres őrségteljesített szolgálatot. A kastélyok urai ekkénta jobbágynép féken tartá-sára is felkészültek, nem-csak az ellenség támadása-ira. A felsorolt, zordnak éshaszontalannak minősítettvédelmi berendezésekettöbbnyire a fásító, parkosító,elkényelmesedő XVIII. szá-zadban számolták fel, bon-tották le, vagy egyszerűencsak veszni hagyták. Ezen hóbortnak a törökkiűzése után Jenő is aláve-tette magát. A külső védőfalnak nap-jainkban csupán egy bozót-tal benőtt három méter ma-
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gas és húsz méter szélesötszögű csonkja tekint szo-morúan a Körösre, és úgytűnik, szívesen mesélne an-nak, aki meghallgatná.
Befejezés, avagy 
amit még tudni kell1870 körül a belső váratneoklasszicista stílusbanújították fel. A második vi-lágháborút követően kise-gítő iskola működött a falaiközött. 1970–1972-bennagyjavításra és korszerű-sítésre került sor. 1998-ban az iskolát el-költöztették, és a vár Bo-rosjenő városának a tulaj-donába került. A város anyagi forrásokhiányában csak a minimálisállagmegőrzési munkákatvégeztette el. 2008–2009-

ben Gyula városával együtt-működve próbáltak forrá-sokat szerezni a vár turisz-tikai hasznosítása érdeké-ben, de a pályázatot 2010.augusztusban elutasították. A jelenlegi állapotrólazonban hadd tanúskodja-nak a fényképeink…
Összeállította:

Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért
külön köszönet Keresztes
Géza műépítész, műemlék-
védő szakmérnöknek; az il-
lusztrációkat, a régi és a mai
képeket Roșu Mária és Dem-
ján László műemlékvédő épí-
tész  gyűjteményéből küldte
be szerkesztőségünkbe.

Michail Valachei Transalpina’ vajvoda….. 1599. Mihály vajda
parancsa az erdélyi káptalanhoz, hogy Borbély Györgyöt, az
erdélyi összes hadak fővezérét, aki Facsetet, Borosjenőt, Lip-
pát, Világost, Arad vármegyét s a környék palánkjait vissza-
vette a töröktől, iktassa be három falu, a lippai nemesi
udvarház és a Maroson levő két malom tulajdonába. 

Borosjenő várának a 18 században készült alaprajza 

1693 június 13. Haditudósítás Jenő várában talált török fegy-
verekről (Ordentliche wochentliche Post-Zeitungen, 1693)

A vár és a már romos mecset, 1933

A belső vár ma befalazott nyugati kapuja.

A falkutatások
során feltárt,
nagy valószínű-
séggel Dienesmo-
nostorról
származó román-
kori oszlopfejezet.



Hasonlóságok és különbözőségek
a gólyák és a migránsok között
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☻ 5.1-es madárcsicser-gésre ébredsz, de nem fe-lejtetted nyitva az ablakot –egy parkban aludtál
☻ Egy volt csajod ágyábanébredsz
☻ Egy volt csajod anyjá-nak ágyában ébredsz
☻ Egy volt csajod apjánakágyában ébredsz
☻ A saját ágyadban éb-redsz, de cipőid és ruháidszanaszét dobálva hever-nek; nadrágod a csillárróllóg, sáros, szakadt zakód azasztal alatt pihen, a szoba

közepén pedig egy zsákszén és egy grillezőrács,mivel miccset akartál sütni,de – szerencsére – még tűz-gyújtás előtt bealudtál
☻ Harminchét nem foga-dott hívás – látod a telefo-nodon, aztán szép lassanrájössz, hogy nem vasár-nap délelőtt van, hanemhétfő délután
☻ A telefonodat böngész-getve elhűlve tapasztalod,hogy véletlenül minden, atelefonkönyvedben talál-ható ismerősödnek elküld-

ted hajnali fél négykor akövetkező üzit: „Mméghhminmdig szerretlek kiccs-siim”
☻ Nemcsak egy félig meg-evett pizza van az ágyadmellett, de egy félig meg-evett pizzásdoboz is

☻ Napszemüveged és mo-bilod sehol, ellenben cso-dálkozva fedezel fel akonyhaasztalon egy cserépmuskátlit, egy villanyórát,egy „Pastrati linistea” táb-lát, az utált szomszéd pos-taládáját és egy taxiajtóból

származó hamutartót
☻ És végül: fél szemed be-dagadva, négy fogad hiány-zik, minden lélegzetvételfáj; halványan dereng, hogyhazafelé belekötöttél egynagyobb társaságba…

mt

Arra utaló jelek,
hogy előző este kissé
felöntöttél a garatra

☻A gólya minden ősszelhazamegy, ezzel szemben amigráns, ha egyszer eljöttotthonról, többé a büdöséletben nem megy haza
☻ Gólyából is, migráns-ból is lehet kalifa
☻ A gólyák sokat költe-nek, a migránsokra szintén
☻A gólya is, a migráns isEurópában és Ázsiában el-terjedt
☻Az újratelepítési prog-ramoknak köszönhetően azutóbbi években mindkettőmegjelent Hollandiában,Belgiumban, Svájcban ésSvédországban is
☻A gólya egyszerre ma-ximum egy kisbabát hoz, amigráns minimum többet
☻A gólyakakas nem bú-bolja meg az őshonos fajoktyúkjait, a migránskakasigen
☻ Gólyahír csak tavas-szal van, migránshír min-den nap

☻ A gólya nem leszszarka, miután megérkezikEurópába, a migráns igen
☻A gólya is, a migráns isszereti a zöld határt
☻ Ha a gólya fészkét be-kamerázzák, nem gyújtjafel a falut dühében, míg amigráns a menekültszállótigen
☻ A gólyák Kelet-Euró-pát preferálják, a migrán-sok Nyugat-Európát
☻ A gólya egyedül kele-pel, a migráns szelfizikMerkellel
☻ A gólya néha temp-lomtornyokon tanyázik, a

migráns sose tenne ilyet
☻ A gólya táplálékkere-sés közben lassan, méltó-ságteljesen sétál, a migránsnem sétál sehogy, mert azönkéntes eteti, mint gólya afiókáját
☻A gólya hűséges a pár-jához, a migráns a párjai-hoz sem
☻ Az emberhez szokta-tott gólyák megszelídülnek,az európai emberekhezszoktatott migránsok nem
☻ És végül: a gólya a gó-lyabált kedveli, a migráns akölni szilveszteri utcabált!

Molnár Tibor

Székely tízparancsolat 

☻ Az asszony nem ember! Mivel az asszony: asszony
☻ A sör nem ital, főleg a Heineken! Még akkor sem, haidőközben elásták a csatabicskát az Igazi Csíki Sör-rel
☻ A medve nem játék! Még a játékmackó sem, mivelegy igazi még a saját bocsának véli, és akkor lőtteka puliszkádnak
☻ Ne csinálj magadnak faragott székelyzászló-rudat,mert a vásárhelyi Székely Szabadság Napján úgyiselkobozza a milicista
☻ Karácsonyra ne végy csillagszórót, mert rád fogják,hogy atombombát akarsz csinálni belőle
☻ Ne válassz túl szép menyecskét feleségnek, külön-ben minden barátod meg akarja majd döngetni, ésnéhány meg is fogja
☻ Csak olyan páleszt igyál, amelyik az asztalra löty-tyintve nem mar egy perc alatt két centinél mélyebblikat a fenyőfadeszkába
☻ Sose emberkedj nálad másfélszer nagyobb paraszt-tal a kocsmában, pláné, ha ketten vannak, de való-jában egyedül van
☻ Disznóvágáskor mindig viselj sapkát, mert amikora böllér már nagyon nem szomjas, azt döfi torkon,akin nincs
☻ Ha a fentieket csak egy üres zakuszkásborkánon ke-resztül tudtad elolvasni, akkor ma már ne igyál töb-bet!

mt
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Mindennapok

Azokéban legalábbis, akik nem a
közhelytárat akarták felütni, hanem
mondani valamit az újabb iszonyat
után. Tényleg fogytán vagyunk a
szavaknak. Ami tegnap Manches-
terben történt, Szijjártó Pétert idéz-
ve, valóban „a lehető legaljasabb
terrorcselekmény”.A Charlie Hebdo szerkesztősége el-leni támadástól, 2015 elejétől, eljutot-tunk odáig, hogy gyanút fogunk, havalamelyik hónapból nem jut eszünkbeeurópai terrortámadás, hiszen biztosvolt, csak rosszul emlékszünk. Tudjákezt a terroristák is, akik fokozatosanemelik a tétet: sorra hajtják végre aszimbolikus és különösen kegyetlenmerényleteket. Támadták már tuda-tosan Európa kulturális és adminiszt-ratív központját is, támadtak már ka-rácsonykor, szilveszter éjszaka, nemzetiünnepen, most pedig szándékosan fi-atalokat, gyerekeket vettek célba.
Hogy mi erre 
Európa válasza?Nézzük először is a „hivatalos” Eu-rópát. „Ma együtt gyászolunk, holnappedig együtt harcolunk azok ellen,akik el akarják pusztítani európaiéletstílusunkat” – mondta Jean-ClaudeJuncker, az Európai Bizottság elnöke.Hasonló mondatot bármelyik nyugat-

európai vezető csapata készíthetett aterrorcselekmények esetére fenntartottközleménygenerátorral. Csupa ször-nyülködő, harciasnak szánt szólam,amit már az sem vesz komolyan, akimondja, arra végképp nem kell szá-mítani, hogy egyetlen terrorista is meg-ijedne tőle.Juncker nyilatkozata nem csak attólfelháborító, hogy ő is úgy mondott va-lamit, hogy nem mondott semmit. AzEurópai Bizottság elnöke ugyanis úgyharcol a terrorizmus ellen, hogy nemrégmég a korlátlan bevándorlás amerikaitámogatójával, George Sorossal puszil-kodott Brüsszelben. Na nem minthaJuncker ettől már nem is gyászolhatna,de szögezzük le azt is, ahogy más nyu-gat-európai vezetőknek, neki is vanfelelőssége abban, mégpedig nem iskicsi, hogy a mindennapjaink részelett a terror. Így meg egy kicsit máshogyhangzik az együttérzése.Az uniós tisztségviselők által kör-beölelgetett Soros tevékenysége jelen-tős biztonsági kockázatot jelent Európaszámára, hiszen nagy erőket fektetbele, hogy kikezdje az illegális beván-dorlással szembeni védekezést. A pén-zéből élő civil szervezetek aktivistáisaját kezűleg bontanák le a határkerí-tést, ha tehetnék, ráadásul Soros évti-zedek óta építi birodalmát a Balkánon.

Zsoldosai feszültséget keltenek Mace-dóniában, támogatják a Nagy-Albánialétrehozására irányuló törekvéseket,akadályozva ezzel, hogy legalább vi-szonylag nyugodt helyzet legyen a tér-ségben. A konzervatív macedón kor-mány kikezdése pedig már csak azértis fontos volt, mert a kis balkáni országhatárvédelmével kulcsszerepet játszika migrációs hullám megfékezésében.Az illegális és ellenőrizetlen migrációáltal jelentett biztonsági kockázat pedigmár csak a legelvetemültebbek számáraláthatatlan. Két év és számtalan ter-rortámadás, több száz ártatlan emberborzalmas halála után sikerült eljutniodáig, hogy ne közösítsék ki azonnal,aki azt mondja, a terror és az illegálisbevándorlás között márpedig van kap-csolat. Ha ezt elfogadjuk, akkor valóbanálságos és szégyenteljes együtt moso-lyogni Sorossal, majd beállni a gyász-kórusba.Itt jutunk el a „nem hivatalos” eu-rópai válaszokig, az állampolgá rokigés az őket képviselő tagállamokig.Brüsszel célkeresztjében évek óta azokaz országok vannak, amelyek ténylegeslépéseket tesznek azért, hogy megfé-kezzék az illegális bevándorlást. A ma-gyarokat, a lengyeleket vegzálják, ré-misztő kitartással küzdenek az elevekudarcra ítélt kötelező kvótájukért –

ez minden, csak nem a Juncker általemlegetett „harc”. Az európai emberekugyanis nem az eukonform frázisokbangondolkodnak, ha terrortámadás tör-ténik. Üres szólammá vált mára olya-nokat mondogatni, hogy nem vagyunkhajlandók félni, meg nem hagyjuk vesz-ni az európai életformát. Az életformáranagyobb veszélyt jelentenek a párhu-zamos társadalmak, sőt az integráló-dásra képtelen és nem is hajlandóázsiai és afrikai bevándorlók ellentár-sadalmai, mintsem az, hogy sok rendőrlesz az utcán, és ettől kevésbé érezzükmagunkat szabadnak. Egyébként semönmagában a több rendőr fogja ér-demben kezelni a terrorizmus prob-lémáját, hanem az európai politikaielit régóta esedékes szemléletváltásaés annak felismerése, hogy bizonyosformában háború pusztít Európa ut-cáin.Akkor leszünk a legnagyobb bajban,ha sikerül az agymosás, és az európaiemberek tényleg el fogják hinni, amit„vezetőik” mondanak. Ha egy újabbmészárlás után is csak arra gondolnak,hogy akkor sem félünk, élünk ahogyeddig, nem adjuk az életformánkat –nem pedig arra, hogy megint emberekhaltak meg. És még többen fognak.
Őry Mariann 

Mi újat tudunk mondani a terrorról? – futott át tegnap az összes európai újságíró és politikus fejében

Trump a damaszkuszi úton

Trump ezzel megtagadta ko-rábbi ígéreteit és kijelentéseit,hiszen választási kampányasorán demokrata riválisa har-cias kirohanásaival szembenkövetkezetesen azt hangoztat-ta, hogy megválasztása eseténvéget vet az elődei által rend-szeresített fegyveres demok-ráciaexportnak (más névenhumanitárius intervencióknak)és befagyasztja a katonai kia-dásokat is, az így megtakarítottforrásokat pedig országa inf-rastruktúrájának renoválásárafordítja. Ehelyett azonban las-sanként és feltartóztathatat-lanul ő is belemerült a was-hingtoni politikai mocsárba,amelyet jelöltként még „lecsa-polással” fenyegetett, és hogymentse a bőrét, az ingatlanbi-rodalmát és a klánját, szim-bolikus engedményeket tett amély államnak.Mindenekelőtt 55 milliárddollárral (vagyis az EgyesültKirályság vagy Franciaországteljes évi katonai költségveté-sének megfelelő összeggel)növelte a Pentagon büdzséjét,és a nemzetközi olajmaffia „ke-resztapját”, a texasi Rex Til-lersont nevezte ki külügymi-niszternek, a hadügyi tárcátpedig arra a James Mattisrabízta, aki az iraki atrocitásairévén vált hírhedtté, különösenFallúdzsa ostromakor, amely-nek során a saját katonái által„veszett kutya” becenévvel il-

letett katonatiszt a város vé-dőinek megtörése végett szószerint semmitől sem riadtvissza (a foszforbombák és aszegényítetturánium-lőszerhasználatát és egy egész es-küvői násznép lemészárlásátis beleértve).Egyik tavaly decemberi be-szédében Trump még egészenmás húrokat pengetett, többekközött kijelentve: „Új külpoli-tikát fogunk folytatni, amelyszámításban fogja venni a múlttévedéseit. Be fogjuk fejezni arendszerváltó és kormánybuk-tató titkos műveleteinket. Cé-lunk a stabilitás, nem pedig akáosz, mert újjá akarjuk építeniaz országunkat. A más orszá-gokkal való kapcsolatainkbana kölcsönös érdekeket fogjukkeresni ahányszor csak lehet-séges, és a béke, az egyetértésés a jó szándék új időszakátfogjuk felavatni…” Facebook-bejegyzésében Medvegyevorosz miniszterelnök tökéle-tesen összefoglalta, hogy va-lójában mire is lehetett szá-mítani az új amerikai elnökkelkapcsolatban: „Röviddel a meg-választása után megjegyeztem,hogy minden attól függ, hogyTrump választási ígéreteit mi-lyen hamar fogja megtörni alétező hatalmi gépezet. Csakkét és fél hónap kellett hoz-zá…” (America’s Syria strike„on verge of military clash”with Russia – PM Medvedev,

rt.com, 2017. április 7.)Trump, aki korábban szün-telenül a mainstream médiátés az álhíreit ostorozta, mostmaga is álhírekre alapozva in-dított katonai akciót Szíria el-len, holott mindenki tudja,hogy a szír kormányerőkneknincsenek vegyi fegyvereik,miután készleteiket az ENSZellenőrzése mellett, amerikaiés orosz szakértők bevonásávalteljesen megsemmisítették2014-ben. Egy szíriai légitá-maszpont bombázása egy ál-lítólagos vegyi támadás meg-torlásaként, bármiféle előzetesfüggetlen és nemzetközi vizs-gálat nélkül, csupán egy ürügy,egy „false flag” azzal a céllal,hogy a nyugati közvéleményszemében legitimáljon egy szu-verén ország elleni agressziót,amely a maga részéről nemtámadott meg egyetlen másikországot sem, és különösennem az USA-t.Ezt az előre eltervezett had-műveletet valójában a szíriaikontextuson kívüli erőde-monstrációnak szánták Kínávalés Oroszországgal szemben.Az amerikai háborús párt dokt-rínájának ugyanis az a lényege,hogy bármiféle tárgyalás, akárellenféllel, akár versenytárssal,csakis az erő pozíciójából kezd-hető. Márpedig a cirkálóraké-ta-esőt a kínai elnök Ameri-kába érkezésének napjára idő-zítették. A jelek szerint azon-

ban a hagyjunk-időt-az-időnekművészetét évezredek óta gya-korló kínaiakat hidegen hagytaa dolog. Ők már Mao idejébenis csak egy papírtigrisnek tar-tották az USA-t, és országukbámulatos fejlődésének és erő-södésének a perspektívájábólazóta még inkább annak tart-hatják.Ami pedig Oroszország imp-resszionálását illeti, nevetsé-ges… Nyilván az orosz vezetőkis jól szórakoztak, a katonákmeg különösen. Ennek a ra-kétatámadásnak ugyanis je-lentős bumeránghatása volt aPentagon lelkiállapotára nézve.A működőképes szír repülő-gépeket már előzetesen eva-kuálták a személyzetükkelegyütt, mivel a támaszpontfölötti felderítőrepülések szá-mának hirtelen növekedésemár idejekorán figyelmeztettea szíreket az amerikaiak szán-dékaira, akiknek így csupánhat darab használaton kívülivagy javítás alatt álló repülő-gépet sikerült megsemmisíte-niük. Ráadásul a kifutópályákis sértetlenek maradtak, így aszír gépek már a támadás más-napján igénybe vehették azo-kat bevetéseikhez.Legszebb az egészben, hogya földközi-tengeri amerikai ha-diflotta hajóiról kilőtt 59 ra-kétából alig 23 ért célba, a ma-radék 36-ot elektronikusansemlegesítették az oroszok,

valójában az összeset, amelyeta légitámaszpont infrastruk-túrájának módszeres lerom-bolására szántak. Ez a pszi-chológiai ökölcsapás legalábbolyan megrendítő erejű volt aPentagon számára, mint az,amelyet 2014 áprilisában szen-vedett el, amikor a Fekete-ten-gerre bemerészkedő USS Do-nald Cook hadihajóra telepítettAegis rakétaelhárító rendszertelektronikusan blokkolta egyorosz SU-24 vadászgép, életreszólóan sokkoló élménybenrészesítve a hajó legénységét(vö. Ki állítja meg Samu bácsit?,Demokrata, 2014. december17.).Ez alkalommal a kőkorszaki(a 70-es évek technológiájátképviselő, szubszonikus se-bességű) Tomahawk cirkáló-rakétáik szerepeltek le, ame-lyeket az elektronikus hadvi-selés orosz szakértői egymásután pottyantottak a tengerbe.Ezek az elavult harceszközöklegfeljebb Jemen ijesztgetésérealkalmasak, az elektronikushadviselés ászainak számítóOroszországgal, Kínával, Irán-nal azonban egészen más ahelyzet. A történelmi változásfehér házi és Pentagon-belianalfabétái ezt nyilvánvalóancsak a saját kárukon lesznekhajlandók megtanulni. Remél-jük, egyszer és mindenkorra.
Gazdag István

Az egyik szíriai légitámaszpont ellen április 7-én végrehajtott amerikai rakétatámadás végül is nyilvánvalóvá tette azt, amit különböző jelek alapján már
korábban is sejthettünk, hogy Donald Trump behódolt a „mély államnak”, amelyet emlékezetes 1961. január 17-i búcsúbeszédében Eisenhower elnök
leplezett le, „katonai-ipari komplexumnak” minősítve, és amely ténylegesen nemcsak az Egyesült Államokat kormányozza, hanem az összes csatlósát is.
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A vár legjobb íjászai
Május 20-án szombaton délelőtt a marosvásárhelyi
várban, a Múzeumok éjszakája részeként második al-
kalommal szervezte meg A vár legjobb íjásza elneve-
zésű nemzetközi versenyt a Marosszéki Íjászok
egyesülete, amelyen több romániai és anyaországi ver-
senyző vett részt. A megmérettetésről Mátéfi Péterrel, a
Marosszéki Íjászok egyesület vezetőjével beszélgettem.

– Milyen volt a verseny?– Sikeres és érdekes, hiszensok kiváló íjász vett részt amegmérettetésen, akik pon-tosan céloztak a célpontokra.Köszönettel tartozunk SoósZoltánnak, a Maros MegyeiMúzeum igazgatójának, akitámogatott a rendezvénymegszervezésében. 
– Honnan érkeztek az íjá-

szok?– A versenyzők többek köztGyergyószentmiklósról, Csík-szeredából, Csíksomlyóról,Barótról, Székelyudvarhelyről,Alsósófalváról, Gyulafehér-várról meg Magyarországról(Nyíregyháza és Kecskemétkörnyékéről) jöttek el a ver-senyre. Marosvásárhelyről aMarosszéki Íjászok és a Șoimiide Mureș csapatai vettekrészt. Ez már a harmadik ideiversenyünk, legközelebb jú-nius 10-én Nyárádszentsi-monban tartjuk a Kakasvészelnevezésű hagyományosíjászversenyt, aztán június24-én lesz a nyári napfordulósvetélkedőnk, majd augusztus12-14 között a magyarországiBugacon veszünk részt a VII.Ősök Napja-Kurultáj rendez-vényen, ahol a hun ajkú éshun testvérnépek íjászai ve-télkednek, végül szeptember9-én lesz a Phoenix-próba,amely versenyre a Kishegy-szőlőben kerül sor, utóbbi ishagyományos rendezvé-nyünk. Amúgy, nemrég Kecs-

keméten voltunk a testvércsa-patunknál, a hagyományosHírös Kupán. 
– Mióta lendült fel Maros-

vásárhelyen az íjászat?– Hajdanán a Mureșul, aVoința és a Sănătatea klubnakkomoly íjászegyüttese volt,amelyek versenyzői számosországos versenyen indultak.A mi klubunk 2009 óta mű-ködik, 2016 óta MarosszékiÍjászok (először Reflex Íjász -klub néven működött) néventevékenykedünk. Itt meg kellemlítenem Salamon Csongoralelnök, Szabó Ádám titkárés Szabó Péterfi Attila pénz-táros, valamint Böjte BayerBarna vezetőségi tagunk ádázmunkáját, akik mindig orosz-lánrészt vállalnak a szerve-zésben. Fontos tudni, hogy család-ként összetartunk, számomraa magyarságom megélése eztjelenti, és örvendünk, hogysikerült felélesztenünk az íjá-szatot városunkban és egyretöbben csatlakoznak a ma-gyar hagyományos íjászathoz,amit mi képviselünk. Köztükvannak csigás-, vagy vadászreflex-íjászok is, akik eljárnakhazai és magyarországi ver-senyekre. 
– Tevékeny az egyesületük,

hiszen az idén már több, íjá-
szattal kapcsolatos rendez-
vényt szerveztek. Kérem, be-
széljen ezekről röviden...

– A vár legjobb íjásza el-nevezésű nemzetközi verse-nyünk idén már a harmadikhasonló verseny, emellettnemrég vendégül láttuk Mó-nus József többszörös világ-rekorder tradicionális távlövőíjászt, aki épp itt, a középkorivárban tartott rangos elő-adást, emellett városunkbalátogatott a minap a turániegyesületet is, vezetője, BiróAndrás Zsolt a Kultúrpalotakistermében nagyon szép elő-adást tartott a hunokról, amagyarok eredetéről. 
– Mennyire drága sportág

az íjászat?– Egy sportág sem kiadás-mentes, így az íjászat sem,viszont az indulásnál kell be-fektetni a kellékekre (pl. egyíj 500 és 1000 lejbe kerül, anyílvesszők 20-45 lej közöttváltoznak). Ha jó íjat veszel,akkor nem olyan rettentőennagyok a kiadások, viszont aversenyekre eljutni, az márkiadás. 
– Önnek milyen kötődése

van az íjászathoz?– Én világéletemben sze-rettem az íjászatot, gyerek-koromban fűzfavesszőből íja-kat készítettem, spárgával kö-töttem át a széleit és nád-nyílvesszőket használtam.2004-ben kerültem közelebbikapcsolatba az íjászattal, ami-kor a Csíksomlyói búcsún lát-tam a csíksomlyói lovasíjá-szok bemutatóját, akkor voltRomániában a bemutatója azIstván, a király rockoperának.Azóta hódolok az íjászatnak,2005-ben megvettem az első

íjamat is. Amúgy ez nagyonszép sportág, bárkinek aján-lom!
Szabó Ádám, a Marosszéki
Íjászok egyesületének tit-
kára a következőket mond-
ta el a próbákról:,,A rendezvényen 9 lövés-próba után pontoztunk: avárrom tetejéről egy kartonrarajzolt farkasra kellett lőnünk,aztán egy kötéllövés követ-kezett, amelynek az alján egyharang csüngött, azokat kel-lett elkapni. Utána egy kör-beforgó, nagyon technikás lö-vés következett, ahol a mozgócélpontot egy résen keresztülkellett eltalálni, majd egy ló-báburól kellett lövést leadniegy vitézre, aztán a karzat-lövés volt soron. Utána egygyorsasági lövés jött, amikor20 másodperc alatt minéltöbbet kell belőni a célpontba.Mindezek után egy térdelőlövés következett, amikor egyelfordított ablakon keresztüllőttek a versenyzők, majd egyhárompozíciós (szemből,térdről és hátulról visszafor-dulva) lövés által bizonyítot-tak a versenyzők, végül egydobókorongos fix lövés utána céltáblába  kellett belőni anyílvesszőket. Megjegyzem,hogy a lövéspróbákat mi ha-tároztuk el” – mondta el Sza-bó Ádám. 
A június 10-én Nyárád-
szentsimonban sorra ke-
rülő íjászversenyről a Ma-
rosszéki Íjászok titkára,
versenyzője a következő
információkkal szolgált:– A Kakasvész elnevezésű

íjászversenyen részt vesz aKurultáj csapata is, vagyis aTuráni HagyománykeltőEgyesület is, ők is teljesenberendezett jurtával jönnekNyárádszentsimonba, aholharci bemutatót tartanak, deegy hagyományos, régimódimenyegző is lesz, ami kéz-műves foglalkozással és vá-sárral lesz egybekötve. Sőt,mini jurtafalut is felállítanak,emellett életfa kiállítást isszerveznek – mondta el Sza-bó, aki arra is felhívta a fi-gyelmet, hogy a közeljövőbena Marosszéki Íjászok Egye-sülete – amely mintegy 22főt számlál, de versenyeken30-40 fő is részt vesz – , igyek-szik iskolákba és különbözőmás rendezvényekre is eljutni,ahol az íjászatot meghono-síthatják, de fő céljuk, hogygyerekekkel is megismertes-sék ezt a szép, hagyományok-kal rendelkező sportágat Ma-ros megyében. A Marosszéki Íjászok Egye-sület legsikeresebb eddigitagja Móréh Tamás elemi is-kolás diák, aki március 29-április 1. között  a CheileGradiștei-i íjász világbajnok-ságon a gyerek kategóriábanaranyérmet szerzett külön-böző távolságokról leadottfix lövésnemekben. Tamásédesapjától tanulta az íjásza-tot, aki hajdanán ennek asportágnak hódolt Vásárhe-lyen, amatőr szinten, s jelenlega Marosszéki Íjászok Egye-sület tagja.
Czimbalmos 
Ferenc Attila

A versenyen nézőként jelen volt a jelenleg 80 éves
egykori marosvásárhelyi íjász, Györfi Sándor, aki a
hetvenes és nyolcvanas években a vásárhelyi íjá-
szat egyik legkiemelkedőbb képviselőjeként tarta-
nak számon:– 1986-ban a jobb megélhetés reményében disszi-dáltam Romániából, de a határon elkaptak, így jó ideigaz egykori Jugoszláviában voltam lágerben. Idővel ki-váltott engem is az Egyesült Államok, ahol 30 évigéltem, ott él a gyerekem. A minap végleg hazatértemMarosvásárhelyre, ahol egykoron 16 évet íjaztam ver-senyszerűen, a hajdani Știința (Tudomány) klubnálkezdtem, majd a PTTR (Postás) egyesületeknél folytat-tam, jó eredményeket értem el, de időközben egy fé-mipari gyárban dolgoztam munkásként. Annak idejénmi mint íjászok, egy íjjal csak egy álló pontra lőttünkbizonyos távolságokról, jelenleg csak csodálkozom,hogy hány féle lövésfajta létezik – mondta el Györfi, akia legelső vásárhelyi teremviadal férfi győztese volt1969-ben.A Vár legjobb íjásza elnevezésű versenyen egyéb-ként a nézők is kipróbálhatták az íjászatot, illetve kéz-művesfoglalkozás is volt. 

Íme a díjazottak:Hagyományos, felnőtt férfi kategória –  Salamon Csongor (Marosszéki Íjászok) -76, 3 pontHagyományos, ifjúsági férfi kategória – Hegedüs Balázs (Marosszéki Íjászok) -56 pontHagyományos, gyerek kategória – Moréh Tamás (Marosszéki Íjászok) - 68 pontVadászreflex, felnőtt kategória – Dorel Bozac (Șoimii de Mureș - 53, 7 pontVadászreflex, ifjúsági férfi kategória – Biró Milán (Szirtisas) -53, 7 pontVadászreflex, gyerek kategória – Călin Bozac (Șoimii de Mureș) - 18,7 pontVadászreflex, felnőtt férfi kategória II.  – Koblos Gyula (Marosszéki Íjászok) - 72 pontHagyományos, felnőtt női kategória – Vajda Kinga (Șoimii de Mureș) - 38 pontHagyományos, ifjúsági női kategória – Buzsa Márta (–) -34.3 pontVadászreflex, felnőtt női kategória – Bianca Mihai Blaga (Șoimii de Mureș) – 52 pontVadászreflex, ifjúsági női kategória – Kovács Petra (Șoimii de Mureș) – 54,3 pont 

Mátefi Péter céloz. Az érdeklődő gyerekek figyelnek.
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Szilágyi Lóránd Tenerifére költözik családostól 

Szilágyi szerződést bon-tott klubjával, a MerkantilBank Liga NB II 19. helyénálló Cigánd sportegyesület-tel –  ahová a tavaly nyáronszerződött a Honvédtól – ,így családjával várják azújabb kihívást a Kanári-szi-geteken a jobb megélhetésreményében, amely ígére-tével vonzotta magához akorábbi NB I-es focistát éscsaládját.Sziszi (ahogy barátai be-cézik), az idei szezonban28 mérkőzésen lépett pá-lyára Cigándon, 7 sárgalapotkapott, gólt nem szerzett.A minap így vélekedett azanyaországi sajtóban a spa-nyolországi kitelepedésük-ről: ,,Az egyik kint élő isme-rősöm hatására, a jobbanyagi lehetőség miatt dön-töttünk úgy a feleségemmel,hogy mi is kiköltözünk Spa-nyolországba. A feleségemegy drága ruházati kiegé-szítőket, például 1000-2000eurós cipőket árusító bolt-

ban lesz eladó, én pedigmegpróbálok keresni egyfutballcsapatot, hiszen úgygondolom, hogy a spanyolharmadosztályban egy-kétévet még le tudnék húzni,ahol sokkal jobbak a jutta-tások, mint az NB II-ben” –magyarázta döntésüket a30 éves labdarúgó, majd ígyfolytatta: ,,Azt még nem tudom, mitfogok csinálni, ha nem si-kerül együttest találnom,hiszen nincs más szakmám,kilencéves korom óta csakfocizom – mondta a románélvonalban a Marosvásár-helyi ASA és a Medgyesi GazMetan színeiben 51 talál-kozón pályára lépett bal-hátvéd, aki a 2015–16-osidényben négy alkalommalaz NB I-ben is szerepelt aBudapest Honvéd színeiben. A Szilágyi család tagjaijúnius 20-án költöznek, egy-két hetet csak nyaralni fog-nak a spanyol tengerparton,és utána kezdik el intézni akötelező dolgokat, de mint

a Központnak elárulta, jú-nius elején néhány nap ere-jéig hazalátogatnak Maros-vásárhelyre, s akkor majdtöbbet elárul a külföldrevaló költözésükkel kapcso-latosan. C.F.A.

Az ASA, Marosvásárhelyen született egykori kiváló
balhátvédje, Szilágyi Loránd – a tavaly ilyenkor még
az NB I-es Honvédban focizott –, pár nap múlva elköl-
tözik családostól a spanyolországi mesés Tenerifére,
ahol feleségét jól fizető munka, kisfiúkat pedig egy
spanyol óvoda várja.

Szilágyi Lóri büszkeségei: felesége és kisfia
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Idén ő a legszebb vásárhelyi lány Május 22-én, hétfőn, a
Kárpátok Sétányán talál-
ható Gallery Wedding
Gardenben szervezték
meg a Miss és Mister Ma-
rosvásárhely elnevezésű
szépségversenyt.A tíz lány és tíz fiú ver-senyző hétköznapi viselet-ben, fürdőruhában, vala -mint alkalmi ruhában mu-tatta meg magát a kifutón.A legszebb lány címet a 16éves Larisa Nicolata Ogre-ának ítélte oda a zsűri, amister díjat pedig SergiuCozmin Păcurar vehette át.A szépségversenyt a helyipolgármesteri hivatal szer-vezte meg, és a Marosvá-sárhelyi Napok kiemelt ren-dezvénye.  A Központ heti-lapot és a B&B Gyógyszer-tárat a zsűriben BenedekMaria képviselte. (K.)

A választás joga. Bonyodalmak a Down-szindróma körül
Kedves jövendőbeli Anyukám! Ez a címe annak a boldog
Down-szindrómás gyerekeket bemutató videónak,
amit Franciaországban betiltottak. Az indoklás szerint
a film lelkiismeretfurdalást kelt azokban a nőkben,
akik a rendellenesség felismerésekor a magzat elvete-
tése mellett döntenek. Egy másik film a fogyatékosság-
gal élők jogai nevében megkongatta a vészharangot egy
új szűrési módszer kapcsán. Két végletről lenne szó?A fogyatékos aktivisták ahatvanas években kibonta-kozó más emberjogi moz-galmakból nyerték az ins-pirációjukat: az afroameri-kaiak polgárjogi mozgalma,a feminizmus második hul-láma, valamint a meleg fel-szabadítási mozgalom őketis erőteljes társadalomkri-tikára sarkallta.
Az épség terrorjábanAz érintetek megelégel-ték, hogy intézetekben, ese-tenként dehumanizáló mó-don, cirkuszi látványosság-ként éljenek, és azzal a jogoselvárással léptek fel, hogya társadalom teljes jogú tag-jai lehessenek, teljes életetélhessenek, egyenlő okta-tásban részesüljenek és ké-pességeiknek megfelelőenmunkát vállalhassanak. Rá-jöttek, hogy problémáik je-lentős részét nem maga afogyatékosság okozza, ha-nem az, hogy a társadalomaz ép embereket tekinti nor-mának, eszerint hozza létretereit és intézményeit, őketpedig láthatatlanságra, im-mobilitásra kárhoztatja. Azépség terrorja a hátrányosmegkülönböztetés egy for-mája, ugyanolyan, mint aszexizmus, a rasszizmus, aszegényekkel szembenidiszkrimináció vagy a ho-mofóbia, és ugyanúgy küz-

deni kell ellene.Még a hetvenes évekbenindítottak mozgalmat ame-rikai szülők azért, hogy ama már elfogadhatatlan„mongolid idióta” megne-vezéssel becézett gyerme-keik egészséges társaikkalegyütt állami iskolákban ta-nulhassanak. Az integrációmeglepő eredményeket ho-zott, számos gyerek szak-mát szerzett, leérettségizett,néhányan pedig a felsőok-tatásba is bejutottak. Egyretöbben bizonyultak keresőfoglalkozásra és önálló élet-vitelre alkalmasnak, és azévek múlásával megszapo-rodtak a történetek a kie-melkedő Down-szindrómásszemélyekről. Átlagéletko-ruk a korábbi 25 évről 60évre nőtt.
Szűrési eljárásokMindezek után talánmeglepő, hogy a boldogDown-szindrómás gyereke-ket bemutató tájékoztatófilmet miért is tiltották be.Tény, hogy a leendő szülőkrészéről mindig is nagy voltaz igény a megbízható szű-rési eljárásokra. Áttörésnekszámított a hatvanas évek-ben az az angol felfedezés,hogy a magzatvíz összeté-teléből következtetni leheta magzat genotípusára. Amintavétel azonban nem

veszélytelen, mivel csakolyan esetekben alkalmaz-zák, ahol a rendellenes mag-zat születésének nagyobba kockázata, mint magánaka szűrővizsgálatnak. Továb-bi probléma, hogy csak aterhesség 15. hete után vé-gezhető el hatékonyan, ígyha az eredmény függvényé-ben a várandós nő a ter-hesség megszakítása mellettdönt, kései abortuszra kerülsor.Mindezek után örömreadhat okot a közelmúltbankifejlesztett NIPT-teszt(Non-Invasive Prenatal Blo-od Test), amelyhez csak egyvérvétel kell, és több mint99 százalékos eséllyel jelzia Down-szindróma jelenlé-tét. Bár az eljárás egyelőrecsak Angliában is csupánprivát úton hozzáférhető,szép „kis” összegért cseré-be.
Tudni, hogy 
mire számítsunkSally Phillips brit színész-nő, egy 12 éves Down-szind-rómás kisfiú édesanyja egé-

szen drasztikus következ-tetéseket vont le A világ-szindróma nélkül című do-kumentumfilmjében: sze-rinte a NIPT-teszt veszélyesjáték a társadalom sokféle-ségével, mert előbb-útóbbeltünteti a Down-szindró-másokat a föld színéről. Jog-gal nehezményezi, hogy atársadalom nem segíti elég-gé a fogyatékos gyereketnevelő szülőket, és azt is,hogy a sérült magzattal vá-randós nők gyakran nyo-másnak vannak kitéve, hogyakaratuk ellenére szakítsákmeg terhességüket. Követ-keztetése: úgy véli, önma-gában a választás lehetőségeazt vonja maga után, hogyaz emberek a félelmeik alap-ján döntenek, így szerintea szűréseket meg kelleneszüntetni.Lyn Chitty, a NIPT-tesztkifejlesztője szerint azonbana szülők egy része csak sze-retné tudni, hogy mire szá-mítson, mert azt senki nemvitathatja, hogy az örömökmellett többletteherrel is

jár egy speciális nevelésű,igényű gyerek gondozása,és erre előre fel kell készül-ni.Míg egyesek szerint nemlenne szabad, hogy az abor-tusz mellett döntő anyákaterkölcsileg elítéljék, másokszerint kérdés, hogy aDown-szindróma önmagá-ban indoka lehet-e a ter-hesség bármikori megsza-kításának, és olyanok isakadnak, akik egyenesendémonizálják az új szűrésieljárásokat.Pedig a szülők informá-cióhoz és választásához valójoga, valamint a már meg-született, köztünk élőDown-szindrómás emberekjogai között valójában nemfeszül ellentmondás. Mind-annak a fontos munkánakköszönhetően, amit a Down-aktivisták végeznek funk-cionáló társaik megismer-tetéséért, egyre többen lesz-nek azok, akik a diagnózisbirtokában is vállalják agyermeket.
Timár Tímea


