
A Kultúrpalotában 
vendégszerepel az 
Udvari Kamaraszínház                Erdélyi turnéra érkezik június28-30. között a MagyarkanizsaiUdvari Kamaraszínház, melynekelső két állomása a marosvá-sárhelyi Kultúrpalota. A 2002-ben alakult délvidéki társulatolyan darabbal áll elő, amely a múlt századhúszas éveiben a Trianont követő felfordulásidőszakait öleli át, és a csonka nemzetállammegerősítésének fájó emlékeit mutatja be.

Ahol a protestánsok hitval-
lása megfogalmaztatott       Érdőd Szatmárnémetitől szűk huszonöt kilo-méterre fekszik. A kisváros nevét 1215-benemlítik először. Egykori várát 1481-ben DrágffyBertalan építtette. 1545-ben itt fogalmaztákmeg a protestánsok hitvallásukat. 1565-benJános Zsigmond leromboltatta. 

6-7. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

3. old. // VÉLEMÉNYEM SZERINT 4. old. // TÁRSADALOM

A 6. ligából az Egyesült
Arab Emírségekbe              A Maros megyei 6. liga I. csoportjában szereplőlistavezető Somosd egyik legjobb labdarúgója, a32 éves sárpataki születésű Simon Károly aminap  Abu Dhabiban nyaralt  ahol a  maroske-resztúri születésű Molnár Levente – Al Wahdakapusedzője – családjánál voltak elszállásolva.
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Trianon: „Több ízben is lett
volna lehetőség revízióra”               Az első világháború végén egész Európa gyász-ban, betegségben, romokban hevert. A győztesSzövetséges és Társult Hatalmak és Magyar-ország között a békeszerződést (vagy diktá-tumot) 1920. június 4-én, 97 évvel ezelőtt,írták alá a versaillesi Nagy Trianon-kastélyban. 
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Vorbic romünyeste?                  Nem tudni, mi játszhatott közre a tanügymi-niszter hirtelen támadt megvilágosodásában,de tény, rátapintott a lényegre, amikor a románnyelvoktatásra vonatkozó javaslatát megtette.Mert mit is mondott a szaktárca vezetője? El-sőként aggodalmát fejezte ki amiatt, hogyegyre több külföldre települt román családbana gyermekek – bár tudnak románul – nem ké-pesek megfelelő módon kifejezni magukatanyanyelvükön. Aztán - miután megállapította,hogy a román nyelvoktatás az identitásme-gőrzés kulcskérdése a külföldön élő románságszámára - rámutatott a megoldásra is: el kellérni, hogy a külföldön letelepedett családokgyerekeinek a befogadó országok iskoláibanidegen nyelvként oktatható legyen a román.

Új sorozat, XI. évfolyam // 22. szám  // 2017. június 1–7. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

Országszerte egyedülálló 
projektbe fogtak a művészetis diákok

Rendhagyó projektet kezdeményeztek a Marosvásárhelyi Művészeti Líceum tanulói az is-
kola építész szakos diákjaival. Felvinczi Ana építésszel, tanárnőjükkel elhatározták, hogy
a tanintézmény udvarát úgy rendezik be, hogy az iskola összes diákja azt ki tudja hasz-
nálni: miniamfiteátrumot, székeket, padokat építenek, szabadtéri tanulásra alkalmas
teret alakítanak ki. Mindezt közösségi támogatásból tervezik megvalósítani. 
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KOS: Erős késztetést érez arra, hogy változ-tasson az otthonán. Ebből kifolyólag a héten alakásfelújítás, illetve -csinosítás áll majd a kö-zéppontban. Szerencsére anyagilag is megte-heti, hogy kisebb-nagyobb változásokat kivi-telezzen. 
BIKA: Szép és meghittségben gazdag hét elénéz. Az ön előtt álló mesés hetet főként sze-retteinek köszönheti, akik mindent elkövetnekazért, hogy a kedvére tegyenek és boldognaklássák.
IKREK: Nyugalmas napok elé néz, de ez nemjelenti azt, hogy ugyanakkor ne bővelkednesikerekben! A régóta húzódó, félbe hagyott éselhalasztott ügyeket is érdemes most előven-nie.
RÁK: Az ön jegyét sem kíméli a szerencse.Küszöbén áll annak, hogy egy régóta dédelge-tett álma megvalósuljon. Emellett késztetéstérezhet arra, hogy változtatásokat eszközöljönéletében.
OROSZLÁN: Gördülékeny a hete, és egy kisodafigyeléssel végig jó hangulata és eredmé-nyekben gazdag lehet. Ráadásul a jó kedve má-sokat is megfog, hiszen mindenkivel előzékenyés barátságos lesz.
SZŰZ: Lassan megtapasztalhatja, hogy elvo-nulnak a felhők a feje fölül. A napokban ren-deződni fognak problémás ügyei és megoldásttalál gondjaira. Még a hirtelen érkező kelle-metlenségekből is sikerül kivágnia magát.
MÉRLEG: A héten a kapcsolatok kerülnek elő-térbe. Nem csak ön köt új ismeretségeket, ha-nem barátait, ismerőseit is összehozza egy-mással. Rengeteg szívességet sikerül majd ígytennie, és természetesen nem fogják elfelejtenia jószívűségét.
SKORPIÓ: Kivételes hete lesz, hiszen jófor-mán minden úgy alakul, ahogy eltervezte. Nemcsoda, ha egyenesen sziporkázó a hangulata.Rokonságából kellemes hír ütheti meg a fülét,ami akár önre is hatással lehet.
NYILAS: Elképesztően felpörög a hete. Nembiztos, hogy minden úgy fog alakulni, ahogyanszeretné, de ha odafigyel rá, nem fognak ki-csúszni a dolgok a kezei közül, és sikerrel old-hatja meg a felmerülő és a régóta húzódóproblémáit.
BAK: Erősnek, magabiztosnak és határozott-nak érzi magát. Majd kicsattan a bőréből mégannak ellenére is, hogy a környezetében nemalakul éppen minden a legjobban, de ettől válikpéldássá! 
VÍZÖNTŐ: Változatos napok köszöntenek beaz életébe. Egy percig sem fog unatkozni, nagylesz a mozgás, a jövés-menés és színes prog-ramokból sem lesz hiány barátaival és szeret-teivel egyaránt.
HALAK: Egy kis fennakadás adódhat a nap-jaiban, amit a csillagok állásának köszönhet.Ennek okán akadályozzák az előrejutásban.Az biztos, hogy hiába is próbálna erőlködni,ezt most hagynia kell.
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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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Mesekönyvvásár 
az Ariel színházbanJúnius elsejétől 3-áig me-sekönyvek vásárára kerülsor a marosvásárhelyi ArielIfjúsági és Gyermekszínházudvarán. A Pro-Kaart Egye-sület és az Ariel színházszervezésében zajló vásárprogramját bábelőadások,kézműves-foglalkozások ésegyéb, gyermekeknek szólótevékenységek gazdagítják,a kínálatban térkőrajzolás,arcfestés, gyermek- és csa-ládi jóga is szerepel. A vásármindhárom napon délelőtt10 és este 7 óra között lá-togatható. A részletes prog-ram az Ariel színház Face-book-oldalán tekinthetőmeg.
Könyvbemutató Az Erdélyi Magyar Köz-művelődési Egyesület és azErdélyi Múzeum-Egyesületközös szervezésében május31-én, szerdán 18 órai kez-dettel a marosvásárhelyiBolyai téri unitárius egy-házközség Dersi János ter-mében sor kerül Ábrám Zol-tán Csodálatos tanúságtétel.Vizi E. Szilveszternek sokszeretettel Erdélyből címűkönyvének a bemutatójára.
Áloméj az állatkertben Áloméj az állatkertbencímmel fogyatékkal élőgyermekek és családjuk szá-mára szervez különleges te-vékenységet a marosvásár-helyi állatkert. A programjúnius 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: HalmágyiIldikó, telefonszám: 0746-799-057, 0732-440-093.
AngoltáborImmár 10. alkalommalszervezi meg angol outdoortáborát az Outward BoundRománia szovátai központ-jában. A július 2-8. között

zajló kalandra középhaladóangolnyelv-tudással rendel-kező 12-14 éves gyerekekjelentkezését várják. A cél,hogy a gyerekek fejlesszéknyelvtudásukat és bátranhasználják a hétköznapok-ban. A program tevékeny-ségei: interaktív játékok ésgyakorlatok, tájékozódásiránytű és térkép segítsé-gével, hegyi túrák, kötélkertitevékenységek. A programothazai és külföldi oktatókvezetik, élménypedagógiaimódszerek alkalmazásával.Érdeklődni és feliratkoznijúnius 19-ig az info@out-wardbound.ro címen, vagya 0769-224-290 és a 0365-407-673-as telefonszámo-kon lehet. A helyek számakorlátozott.
Kaland7 Az Outward Bound Ro-mánia egyhetes kalandtá-bort hirdet július 9–15. kö-

zött 13-18 év közötti fiata-loknak. Program: sziklamá-szás, tutajépítés, interaktívjátékok és gyakorlatok, tá-jékozódás iránytű és térképsegítségével, hegyi túrák,kenuexpedíció, kötélkertitevékenységek.
Kastélytúra 
a NagyiNettel A Maros Megyei Könyvtárkövesdombi fiókja által mű-ködtetett NagyiNet programkeretében június 3-án kas-télytúrát szerveznek. Arésztvevők a miklósvári Kál-noky-kastélyt, az olthévíziHaller–Kálnoky-, az alsórá-kosi Sükösd– Bethlen-kas-télyt, illetve a felsőrákosibazaltoszlopokat látogatjákmeg. Bővebb tájékoztatásés feliratkozás a kövesdom-bi könyvtárban, illetve IllyésClaudia könyvtárosnál a0748-741-507-es telefon-számon.

KÁR KIHAGYNI |



Nem tudni, mi játsz-hatott közre a tanügymi-niszter hirtelen támadtmegvilágosodásában, detény, rátapintott a lé-nyegre, amikor a románnyelvoktatásra vonat-kozó javaslatát megtet-te. Mert mit is mondotta szaktárca vezetője? El-sőként aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy egyretöbb külföldre települt román családban a gyermekek– bár tudnak románul – nem képesek megfelelőmódon kifejezni magukat anyanyelvükön. Aztán -miután megállapította, hogy a román nyelvoktatásaz identitásmegőrzés kulcskérdése a külföldön élőrománság számára - rámutatott a megoldásra is: elkell érni, hogy a külföldön letelepedett családokgyerekeinek a befogadó országok iskoláiban idegennyelvként oktatható legyen a román.A magunk részéről egyetértünk a miniszteri hely-zetértékeléssel. Innen már csak egyetlen lépés -amit az utóbbi negyedszázadban egyetlen románpolitikus sem volt hajlandó megtenni! - annak elis-merése, hogy az erdélyi, különösen az „úgynevezett”székelyföldi magyarok hiányos románnyelv-tudásárais ez lehetne az egyetlen megoldás. A román nyelvnekidegen nyelvként való oktatása a magyar tannyelvűosztályokban nem ördögtől való, különösem nem,ha a cél a megfelelő szintű nyelvtudás biztosítása.Állításomat a szakemberek bármikor alátámaszt-hatják, csakhogy a hasonló kérdésekben a döntéseketrendszerint nem felkészült, elfogulatlan szakemberek,hanem felkészületlen, elfogult politikusok hozzák.  Laikusként, a pálya széléről szemlélődőként, dea jelenséggel, azaz a hiányos románnyelv-tudáskáros következményeivel nap mint nap szembesü-lőként elsősorban a jószándékot hiányolom a kér-déssel kapcsolatban román részről véleményt nyil-vánítók többségéből. No meg az elfogulatlanságot.Az a helyzet, hogy a könnyen manipulálható többség,beleértve a román média zömét, nem képes túllépnia „románul kértem a kenyeret, nem szolgáltak ki”-féle panelen. Az effajta megközelítéseknek egyeneskövetkezménye, hogy román nyelvű szövegekbenegyazon mondatban Marco Bello és Lazlo Tekesnevek olvashatók. Ha igaz a mondás, hogy a névmaga az ember, akkor itt komoly bajok vannak, ittnem vesznek emberszámba minket. És ez addig így marad, amíg legalább Hunor nemkéri ki magának, amikor így emlegetik... Véleményemszerint. 
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VÉLEMÉNYEM SZERINT

Szentgyörgyi László

Vorbic romünyeste?    
Az első világháború végén egész Európa gyászban, betegségben, romokban he-
vert. A békeszerződések, diktátumok pedig az eljövendő történelmi nézeteltéré-
seket készítették elő. A győztes Szövetséges és Társult Hatalmak és Magyarország
között a békeszerződést (vagy diktátumot) 1920. június 4-én, 97 évvel ezelőtt,
írták alá a versaillesi Nagy Trianon-kastélyban. Ennek értelmében Magyarország
elveszítette területének kétharmadát, a lakossága pedig a korábbi 21 millióról
alig 8 millióra csökkent. A határon kívül rekedt, idegen megszállás alá került
több mint három millió magyar nemzetiségű és érzelmű ember. A téma szakér-
tőjét, dr. Raffay Ernő történészprofesszort kérdeztük. 

Dr. Raffay Ernő a magyar-országi  rendszerváltás ide-jén országgyűlési képviselő,az Antall-kormányban aHonvédelmi Minisztériumpolitikai államtitkára volt.A Károli Gáspár ReformátusEgyetem Bölcsészettudo-mányi Karáról vonult nyug-díjba a közelmúltban.„A háborúkat, amióta lé-tezik nemzetközi jog, a har-cok elülte után – amelybenaz egyik fél győz, a másikmeg katonai értelemben ve-reséget szenved – mindigbékeszerződéssel zárják le.Az 1920. június 4-én aláírtTrianoni szerződés, amelyetmi a Horthy-korszakban bé-keparancsnak mondtunk,most simán diktátumnaknevezünk, nemzetközi jo-gilag szabályos egyezményvolt. Voltak ugyanis a győz-tesek, ők pedig megmond-ták, hogy mit tartalmazmajd, és az Apponyi Albertvezette delegációnak mu-tatták, hogy hol kell aláírni.Abban különbözik ez a Tri-anoni békeszerződésnek ne-vezett diktátum a többi ilyenhasonlótól, hogy aránytalan.Aránytalanul sújtja a Ma-gyar Királyságot. Mondokegy példát: a napóleoni há-borúk az 1790-es évek kö-zepétől 1815-ig tartottak,amikor Napóleont nemzet-közi koalícióval megverték,

száműzték, megmérgeztékés meghalt. 1815-ben a Bé-csi kongresszuson összeül-tek a győztesek és a vesz-tesek. A vesztesek részérőlvolt egy francia diplomata,aki olyan ügyesen tárgyalt,hogy a következő legalább100 évre biztos alapokonmaradjon a béke. És ebbenrejlik a különbség! Előszöris: a tárgyalásokra nem hív-ták meg az egyik legna-gyobb vesztest, a MagyarKirályságot. Másodsorbanpedig, amikor meghívták,akkor sem tárgyaltak velük.Különböző bizottságokbantárgyaltak: gazdaság, hajó-zás, határok stb. A MagyarKirályság képviselőit, Ap-ponyi Albert gróf vezetésé-vel csak az aláírásra hívtákmeg, Benárd Ágost mun-kásbiztosítási orvost ésDrasche-Lázár Alfréd tég-lagyárost, akik nyilván nemvoltak jeles politikusok. Anemzetközi jog előírja a tár-gyalásos megegyezést, amitebben az esetben elmulasz-tottak.  
A szomszédok megszáll-
ták és kirabolták 
Magyarországot!A háborúnak két nagyvesztese volt: az Osztrák-Magyar Monarchia és a Né-met Császárság. Raffaytól

megtudtuk, hogy Németor-szágtól a terület és a lakos-ság 8-11%-át vették el. Ma-gyarországtól a lakosságnak65%-át és a területnek – eza megdöbbentően arányta-lan, ami soha nem fordultelő 2 000 év alatt – 71,3%-át. Tehát 4 négyzetkilomé-terből majdnem hármat el-vettek és egy négyzetkilo-métert meghagytak. Ráa-dásul a szomszédok márkorábban, a szerződés alá-írása előtt megszállták Ma-gyarországot és kirabolták.Például a román hadseregelvitt körülbelül 30 000 va-gon holmit: az írógéptől avarrógépig, a gyártól a re-pülőgép üzem felszerelésé-ig.
„Aki azt mondja, hogy
nem volt lehetőség a 
revízióra, az nem 
mond igazat!"Dr. Raffay Ernő szerint aTrianon utáni Magyaror-szágnak 1947-et követőenis több ízben lett volna le-hetősége a revízióra, de amindenkori kormányoknem használták ki a felme-rülő lehetőségeket. Egy ok-irat tanúsága szerint Hrus-csov elvtárs a Szovjet Kom-munista Párt főtitkára visz-szaajánlotta Kárpátalját, deazt a Kádár János vezette

| Központ hetilap | 2017 / 22. | június 1–7. |

„Több ízben is lett volna
lehetőség revízióra”

magyar országvezetés nemfogadta el. Sőt 1958-banMarosvásárhelyen ki is je-lentették, hogy Magyaror-szágnak semmiféle területiigénye nincs szomszédaivalszemben. „Ilyen körülmé-nyek között, mikor a magyarállam vezetői mondanak leerről, akkor a revízió kilá-tástalan. Jött azonban arendszerváltás és a háromtrianoni utódállam közül –Csehszlovákia, Jugoszlávia,Románia – kettő felbomlott.Először Csehszlovákia 1992decemberében, lett Szlová-kia, volt szlovák kormány,de nem volt hadseregük,ekkor a magyar kormány

előtt egy nagy történelmilehetőség állt. A másik Ju-goszlávia felbomlása, aminem békésen, hanem na-gyon véres, szerb-horvátháború során bomlott fel,ekkor Magyarországnakszintén lett volna lehetőségehorvát-szlovén szövetség-ben, békés úton is, de akárfegyveres úton is fellépniés megváltoztatni az állam-határokat. Tehát aki aztmondja, hogy nem voltaklehetőségeink a rendszer-váltás idején, az nem mondigazat" – vélekedik a törté-nészprofesszor. 
Nemes Gyula

Trianon
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• Fizioterápia és gyógytorna
• Kardiológia

• Bőrgyógyászat
• Nőgyógyászat
• Hematológia
• Munkaorvos

• Fül-orr-gégészet
• Ortopédia

• Gyerekgyógyászat
• Tüdőgyógyászat

• Pszichiátria
• Urológia 

• Belgyógyászat-Ultrahang
• Ideggyógyászat

• Szemészet
• Sebészet

• Infektológia
• Allergológia
• Pszichológia

•  Dietetika

A KÖZPONT HETILAP OLVASÓI
10% -OS KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLNEK

bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

Országszerte egyedülálló 
projektbe fogtak a művészetis diákok   
Rendhagyó projektet kez-
deményeztek a Marosvá-
sárhelyi Művészeti Líceum
tanulói az iskola építész
szakos diákjaival. Felvinczi
Ana építésszel, tanár -
nőjükkel elhatározták,
hogy a tanintézmény ud-
varát úgy rendezik be, hogy
az iskola összes diákja azt
ki tudja használni: mini-
amfiteátrumot, székeket,
padokat építenek, szabad-
téri tanulásra alkalmas te-
ret alakítanak ki. Mindezt
közösségi támogatásból
tervezik megvalósítani. A hét építészet szakosdiák és tanáruk számárafontos volt, hogy az előbbiekmegismerjék egy építkezésiprojekt minden fázisát: aterepfelméréstől, a tervekenát, a kivitelezésig. Ebben afélévben kidolgozták a pro-jekt elméleti részét, az épít-kezéseket pedig a nyári va-kációban valósítanák meg,ha közösségi adakozásbólösszegyűl az erre szükségesösszeg, azaz hozzávetőle-gesen 3500 dollár. A kezdeményezés aHey!yard nevet viseli, ésmárcius, április folyamánaz építészdiákok elemeztéka megvalósítási lehetősé-geket, illetve felmérték aztis, hogy a középiskolábajáró egyes szakok diákságamit tudna leginkább kihasz-nálni. „Kihívás volt közvé-lemény-kutatást végezni ar-ról, hogy az iskolástársa-inknak mit jelentene a hasz-nos tér, és annak terveit,létrehozásának lehetőségeitfeltérképezzük” – írják aprojekt honlapján a kezde-ményezők.

„Itt közösen 
alkothatunk”„Bár nyilván minden szakrendelkezik saját osztály-termekkel, ahol tanulhat-nak, gyakorolhatnak a mű-vészpalánták, viszont igenritkán szocializálódunk, il-letve alkotunk közösen. Ezaz egyik fő célja a projek-tünknek, hogy olyan kör-nyezetet építsünk, ahol szí-vesen töltünk el közösenidőt” – mondják a diákokbemutatkozó videójukban. 

Közösségi támogatásból
finanszíroznákAz udvar berendezésénekköltsége 3500 dollárra rúg– azaz közel 15 000 lejre –,az összeg magába foglaljaaz alapanyagokat, szállítást,az eszközök bérlését, azépítkezés ideje alatt hasz-nált asztalokat, illetve a tá-mogatóknak szánt ajándé-kokat. Az adakozók számáraa líceum tehetséges művé-

szének, Horvath Dianánakillusztrációit ajándékozzák,de köszönetképp a támo-gatók nevét bevésik a fa-szerkezetekbe, -bútorokbais.Eddig közel 500 dollárgyűlt össze, és még 23 napiglehet támogatni a művésze-tiseket. Terveik szerint aszeptemberi tanévkezdésenmutatnák be és adnák át amegújult udvart.
Pál Piroska

Ezen az oldalon lehet finanszírozni a kezdeményezést: 
https://www.indiegogo.com/projects/hey-yard-architecture#/

A költségvetés 
diagrammja

Az udvar látványterve

Az ülőplatform szabadtéri tevékenységekhez

Felvinczi Ana koordinátor, építész
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„Erdőszentgyörgyön szü-lettem, itt is élek a nagy-családommal, tehát felnőtt-ként és kétgyerekes anya-ként is élvezem a szülők ésa testvéri szeretet melegét.A szalma iránti szeretetemés kapcsolatom már kisgye-rekként kialakult, ami anagyszüleimhez köthető,akik egy tanyán laktak Bö-zöd és Erdőszentgyörgy kö-zött. Gyerekkoromban a va-kációkat, hétvégéket ott töl-töttem, amit úgy kell elkép-zelni, hogy nyolc ház voltegy völgyben, villany és gáznélkül, tehát semmi kom-fort. Ennek ellenére nagyonszerettem, nagymamám ké-szített szalmafonatokat ka-lapnak”- emlékszik visszaKatalin a régi időkre, azokraa téli, fagyos estékre, amikorbevitték a szalmaköteget aházba, amit le kellett há-mozni, ők pedig gyerekkénthancúrozhattak benne.Immár lassan négy éve

annak, hogy szalmaképekkészítésével foglalkozik,mondhatni, a szalma beke-rült az otthonába.  A kísér-letezés meghozta eredmé-nyét, bár a technikai részfelől nem volt nagy segít-sége, így elsősorban magá-nak kellett rájönnie a kü-lönböző fortélyokra.
TürelemjátékMíg a legkisebb, legegy-szerűbb dísz elkészítése isminimum egy órát veszigénybe, addig egy bonyolultkép – a házi teendők mellett– akár napokig is elhúzód-hat. Ennek folyamata ren-geteg türelmet igényel,ugyanis külön fel kell ha-sogatni és megvasalni a szal-maszálakat, hogy sima le-gyen, majd ráragasztani egypapírra, amin ki van rajzolvaegy bizonyos minta. Az igazán felkapott ter-mékek a nemrég megjelent

órák, amelyek bármilyenegyedi tematikára kivite-lezhetőek. „Úgy érzem, hogyaz emberek kezdenek ra-gaszkodni a népi motívu-mokhoz, ez kelti fel igazánaz érdeklődésüket. Különö-sen a magyar népi motívu-mok, ezen kívül pedig azállatos minták”- mondja.
Természet adta csodaKatalin szívesen ellátogata város- és falunapokra, il-letve kisebb-nagyobb ren-dezvények meghívásainakis örömmel tesz eleget, pél-dául nemrég jött haza a bu-dapesti Székely Fesztiválról,ahol csodálkozva fogadtákalkotásait. „Igaz, hogy sokannem ismerik fel, fának vagynádnak nézik, ezért mindigviszek magammal egy jómarék szalmát”- mondja ne-vetve.Ma már az emberek elfe-ledkeznek megállni a „szép”

előtt, Katalin azt üzeni min-denkinek, hogy merjék meg-látni a szépet egy szalma-szálban is, és bátorítsák agyerekeket a kézművességszeretetére. „Ajánlom, merta szalma természetes, azokszámára, akik ebből éltek,az Isten ajándéka volt. Min-den darab nagy szeretettelkészült, nagyon fontos, hogyaz ember szeresse azt, ami-vel foglalkozik”- mondja. A továbbiakra nagy tervek

nincsenek, bár ötlet annális több. „Nem szeretek ter-vezni, minden alakul szépen,a maga módján, de folytatnifogom, amit elkezdtem, mertörömöt és megnyugvást je-lent számomra. Úgy vagyokezzel, hogy amikor egy da-rabig abbahagyom, kéri a„lelkem”, hogy folytassam”- mondja befejezésül TamásiPál Katalin. 
Timár Tímea

„Erdélyi turnénk első fe-lében három településre lá-togatunk el a Kié ez az or-szág? című előadásunkkal.Június 28-án, szerdán Ma-rosvásárhelyen, június 29-én, csütörtökön Szovátán ésjúnius 30-án, péntekenNagyszebenben játszunk. Er-délyi turnénk második részeaugusztus utolsó hetébenkezdődik és szeptember ele-jéig tart. A Kié ez az ország?című előadás mellett a Ha-lottak napjától Virágvasár-napig című produkciónkatis láthatja a nagyérdemű”-mesélik a szervezők.
A jelent 
meghatározó múltAz MKUK mottójának ésalapítási céljának megfele-lően egy olyan műhelyszín-ház, amely a jelenünket ered-ményező múltunkat viszi

színre. 2016-ban a színházA világ magyarságáért elis-merést vehette át. „A törté-nelem örök és kifogyhatatlantéma, ami hivatástudattal,hazaszeretettel és nemzetiértékeink megőrzésébe ve-tett hittel párosulva igazánérdekes és izgalmas előadá-sokat tud létrehozni. Szín-házi munkánk során törté-nészek segítségével olyaneseményeket keresünk mega magyar múltból, amelyekalkalmasak arra, hogy belő-lük színpadi művek szüles-senek. Színházunk célja el-sősorban a gondolatébresz-tés és csak másodsorban aszórakoztatás”- nyilatkoztaAndrássy Attila rendező.
Kié ez az ország?Egy darab, amely az elsza-kadásról, egymásra találás-ról, szeretetről, asszimilá-

cióról, identitásvesztésről,erőszakról szól, váratlan for-dulatokkal karöltve, melybena nemzet elveszett hazáját,egy anya pedig elveszett fiátkeresi. Történik mindez Bu-dapesten és az elcsatolásaóta jégbe fagyott Erdélyben.A cselekmény a jugoszlávkirály elleni sikeres marse-ille-i merénylet napjaiban,1934 októberében indul Bu-dapesten, azokban a napok-ban, amikor a jugoszláv ha-tóságok százszámra űznekát délvidéki magyarokat ahatáron. A főhősnő, pályájacsúcsán lévő, ünnepelt szí-nésznő, váratlanul kijóza-nodik saját sikere szédítőmámorából, amikor szem-besül a kisemmizett és kiű-zött nincstelenek sorsával.Eszébe jut tőle erőszakkalelszakított, általa csak aprógyermekként ismert egyet-len fia, így hát visszaindul a

rögös keskeny ösvényen, za-rándokúton a sártengerbenúszó, sötét, mély völgybe,hátrahagyott gyermeke felé.Vera, akit tizenkét évvel ez-előtt, 1922-ben szó szerinta színpadról vett le Kolozs-váron a román titkosrend-őrség, és tett át a határonnyíltan vallott hazafias né-zetei miatt, a román hiva-talnokok nehezen áthatol-ható falába ütközik régen

látott szülőföldjén. Miutánaz anya éppen átverekszimagát a gúnyos rosszindulatbalkáni sovinizmussal szi-lárdra cementezett falán, éseléri, hogy végre láthassarég nem látott fiát, a viszont-látás fojtogató öröme azon-mód fullad bele a rázúdulófelismerés csendjébe. Fiából,Széplaky Lászlóból VasileSeplecanut neveltek…
Timár Tímea

A Kultúrpalotában vendégszerepel az Udvari Kamaraszínház
Erdélyi turnéra érkezik június 28-30. között a Magyarkanizsai Udvari Kamara-
színház (MKUK), melynek első két állomása a marosvásárhelyi Kultúrpalota,
illetve a szovátai közművelődési otthon, majd zárásként Nagyszebenben „hódít”
a társulat. A 2002-ben alakult délvidéki társulat olyan darabbal áll elő, amely a
múlt század húszas éveiben a Trianont követő felfordulás időszakait öleli át, és
a csonka nemzetállam megerősítésének fájó emlékeit mutatja be.

A hagyomány szolgálatában

Meglátni a szépet egy szalmaszálban…
Régen a szalmának nagy hagyománya volt, az asszonyok számára kenyérkereseti
lehetőséget is jelentett, rengeteg háznál fonták a kalapokat reggeltől estig. Ennek
értéke az idő múlásával egyre halványult, de szerencsére léteznek még kézmű-
vesek, akik érzik a fontosságát annak, hogy életben tartsák a szalma „múltját”.
Akárcsak az erdőszentgyörgyi születésű, és ott élő Tamási Pál Katalin, akinek
életében a szalma fontos szerepet tölt be, valamint precízen és gyönyörűen ki-
munkált díszeket és órákat készít.
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Érdőd, a partiumi kisváros Szatmárnémetitől szűk hu-
szonöt kilométerre délre fekszik. A kisváros nevét 1215-
ben Herdeud néven említik először. Egykori várát
1481-ben Drágffy Bertalan építtette. 1545-ben itt fogal-
mazták meg a protestánsok hitvallásukat tizenkét cik-
kelyben, 1555-ben újabb zsinatot tartottak itt. 1565-ben
János Zsigmond megostromolta és leromboltatta. 1727
és 1730 között Károlyi Sándor a romok felhasználásával
építette fel várkastélyát, ahol 1847. szeptember nyolca-
dikán kötött házasságot Petőfi Sándor Szendrey Júliával.
Ma csak romjai láthatók, mivel a második világháború-
ban elpusztult. A trianoni békeszerződésig Szatmár vár-
megye Erdődi járásának székhelye volt.

Erdőd, az őskorban 
is lakott helySzatmárnémetitől délretelepült Szatmár megyeegyik legrégibb kisvárosa.Ez az őskorban is lakotthely, a XI-XII. században né-pesült be újra. A középkor elején a Szat-már megyei Bükk-hegységegész erdős területét ellen-őrző, és egy ideig a szatmárivártól és a megyétől is füg-getlen erdőispánság élénállott.  
1456: a király 
engedélyezi 
a vár megépítésétAhogyan azt már rövidenjeleztük, a település neveelső ízben 1215-ben a Vá-radi Regestrumban fordulelő Herdeud alakban, ami-kor Ábel nevű papját emlí-tik. Ugyanakkor ismeretes aza tény is, hogy 1264-ben aszatmári vár tartozéka,1319-ben pedig a Daróczycsaládból származó Pétererdődi comesé.Kiss Gábor, az Erdélyi vá-rak, várkastélyok című mun-kájában ír arról, hogy 1392-

től a XVI. század közepéigaz egész erdődi kerület aBélteki-Drágffy család bir-toka volt. Előbb Bélteki Balk (Walk)és Drág vajdák birtoka volt,akik 1456-ban nyertek a ki-rálytól engedélyt arra, hogyerdődi birtokukon, vagy má-sutt fából vagy kőből váratépítsenek. A Keresztes Géza műépí-tész, műemlékvédelmi szak-mérnök által a rendelkezé-sünkre bocsátott dokumen-tációkból tudjuk meg, hogy1470-ben a király elvette ahűtlenné vált Bélteki Mihálybirtokait, és Drágffy Berta-lannak adományozta. A korábbi királyi enge-dély alapján Drágffy Berta-lan építette fel az erdődivárat, ahogy azt az egykoribejárat fölötti felirat is bi-zonyítja:„1481. Szent-György ha-vának 8-adján Drágfi Ber-talan kezdette csinálni ezenErdewd várát”.
Várnagyát először 
egy 1504-ben kelt 
oklevél említiKubinyi szerint a várnaköt tornya volt, a homlokzati

részén két magasabb to-ronnyal, közepén kisebb,hátsó részén pedig továbbikét toronnyal.Drágffy Bertalan rendel-kezése alapján a kőfalakmagassága hatvan, széles-sége harminc, a tornyok ma-gassága nyolcvan, a kapuszélessége pedig négy sing– egy sing körülbelül hat-vannégy centiméter – lett.Szintén a fent említettszerző tudomása szerintvárnagyát először egy 1504-ben kelt oklevél említi, mely-ben a váradhegyfoki kon-vent azt jelentette II. Ulász-lónak, hogy mikor paran-csára Butkay Pétert be akar-ta iktatni a néhai MoróczIstvánné Szatmár megyeibirtokaiba, Drágffy Györgyerdődi várnagya – castella-nus castri Erdewd vocatifamiliaris magnifici GeorgiiDragffy de Belthewk – an-nak ellentmondott. 
1565-ben János 
Zsigmond földig 
romboltatja a váratA Drágffyak kihalta után,Drágffy Gáspár özvegye,somlyai Báthori Anna ecsediBáthori Györgyhöz ment fe-

leségül, aki János Zsigmondpártján állott, és ezért a fe-jedelemtől megkapta az er-dődi uradalmat is. 1565-ben azonban Miksakirály vezére, Schwendi Lá-zár kassai főkapitány ost-rommal vette be a várat, deJános Zsigmond negyvennapi körülzárás után vissza-foglalta és földig rombol-tatta. A vár ezután már nemis épült fel. 
1730-ban Károlyi 
Sándor várkastélyt 
építtet1565 után a szóban forgóuradalom a szatmári várhoztartozó kincstári birtok volt,egészen pontosan 1629-ig,amikor báró Károlyi Mihályözvegye, Zsegnyei Borbálavásárolta meg. A későbbiek során is aKárolyi család birtoka azuradalom. Kiemelten fontos tudnimég azt is, hogy a várromanyagának felhasználásával1730-ban gróf Károlyi Sán-dor mégy hengeres torony-nyal díszített várkastélytépíttetett. Ennek kápolná-jában kötött házasságot1847. szeptember nyolca-

dikán Petőfi Sándor Szend-rey Júliával.1896-ban neogótikus stí-lusban helyreállított tornyokközül az egyik épen meg-maradt, míg a többi háromés a várkastély épülete ro-mokban hever. Legnagyobbrésze a Második Világhábo-rú végén pusztult el. 
Ami ma látható…A ma látható maradvá-nyok a Károlyi-féle átépítésilletve a XIX. századi hely-reállításból származnak. Az épületegyüttest mélyszárazárok vágja el a hegy-gerinctől. A síkság felé eső oldala-kon – északon és nyugaton– az árok külső oldalát egymagasított földsánc képezte- csupán az árokból kiter-melt földből kialakítva. A nyugati oldal külső föld-sáncát a mai aszfaltozott útelpusztította, míg az északirészen még áll.A Castrum Bene Egyesü-let szakvéleményezése sze-rint az épület szabálytalannégyzet alaprajzú – körül-belül harminc méteres  ol-dalhosszakkal –, sarkainegy-egy a falsíkok elé kiugró

Ahol a protestánsok hitvallása
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megfogalmaztatott

kerek toronnyal. Ezekből a dél-nyugati –a XIX. században helyreál-lított – pártázatáig áll, a dél-keleti romosan az első szintmagasságáig, míg a többitorony helye és formája csaka felszínen megfigyelhetőegyenetlenségek alapján kö-vetkeztethető ki. A dél-nyugati tornyot ro-mantikus pártázattal láttákel, ablakait román stílusú-nak alakították ki. Szintén a fent említettegyesület adataiból és gyűj-téséből tűnik ki még az is,hogy a dél-keleti torony akorábbi XVIII. századi álla-potot őrizte meg. A csekély megmaradtépületrészen megfigyeltadatok XVIII. századi met-szetek alapján egészíthetőekki. A kastély három kétszin-tes szárnyból áll. A negyedik– nyugati – oldalt egy fal-szakasz zárja le. A déli oldal tornyai há-romszintesek barokkos-tor-nyos sisakkal fedve, amelyalatt nyitott szakállszárítókfigyelhetőek meg. Az északioldal tornyai hasonló kiala-kításúak, de egy szinttel ki-sebbek. A déli oldalon találhatókapu fölött egy ötödik ke-rek-torony áll, amely ugyan-csak háromszintes. A bejá-ratnál egy kisebb négyszögűépítmény ugrik a falsík elé.

A tornyok díszítését rizali-tok és a harmadik szint fe-lett ovális ablakai adják.
A régészeti kutatások
sem tudják tisztázni a
korábbi fázisokatA későközépkori kastély-vár épületét tekintve szinteteljesen feltételezésekre va-gyunk utalva. A megejtett – egyébkénkorlátozott mértékű – ré-gészeti kutatások nem tud-ták tisztázni a korábbi fá-zisokat. A vár-kastélyt övező árok,a külső falsánccal együtt –a régészeti ásatás tanúságaszerint – azonban már aXVI. század elején is létezett,talán éppen már a vár épí-tésétől kezdve. Az épületek alaprajzi el-rendezését tekintve pedig,a leginkább kézenfekvő aztfeltételezni, hogy a Károlyi-féle átépítés a korábbi alap-rajzi elrendezést követte.Így ez szabálytalan négy-szög alakú lehetett, a sar-kokon egy-egy kerek to-ronnyal.
A gótikus templomAz erdődi gótikus temp-lomot 1482-ben adomá-nyozták. Az eredetileg rómaikatolikus templom röviddela felszentelése után a re-

formátus egyház templomalett. 1545-ben itt tartottákmeg az első magyarországiprotestáns zsinatot. A temp-lomot a XVIII. század soránrómai katolikus egyház újrabirtokába vette. 1860-ban Ybl Miklós ter-vei alapján felújították azépületet. A sváb származásúneves építész egy magas új-gótikus toronnyal és a délioldalhajóval egészítette kiaz eredeti falakat.A város legismertebb fiaaz 1442-ben születet BakóczTamás. Egy királyi jegyzőtehetséges fiaként, mint esz-tergomi püspök, Magyaror-szág prímása, és bíborosa,rendkívüli karriert futott be. 1513-ban Giovanni Me-dici mellett reményteljes je-löltként pályázott a pápaitrónra. A Medici sarj mintX. Leo pápa vonult be a tör-ténelembe.
Összeállította:

Nagy-Bodó Tibor* A rendelkezésünkre bocsá-
tott dokumentációkért külön
köszönet Keresztes Géza mű-
építész, műemlékvédő szakmér-
nöknek; az illusztrációkat, a
régi és a mai képeket Demján
László műemlékvédő építész
saját munkájából és gyűjtemé-
nyükből küldte be szerkesztő-
ségünkbe.



Június az év hatodik hónapja a Gergely-naptárban, valamint az összes fali-
naptárban, és 30 napos. Nevét Juno római istennőről kapta, aki Jupiter
csaja volt, you know. A 18. századi erdélyi nyelvújítók szerint a június: ter-
menes (ez onnan jön, hogy akkoriban nem május vége volt az adóbevallá-
sok leadásának határideje, azaz termenje, mint manapság, hanem június
vége). A népi kalendárium Szent Iván havának nevezi, de ennyi erővel
nevezhetné Szent Vazul havának is, mert Vazul napja is júniusban van. A
jiddis kalendárium Nagila havának nevezi, de ennek nem árt utána-
nézni, mert nem biztos.
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Jeles júniusi napok

Június 4. – a trianoni békeszerződésaláírásának emléknapja, ami egy(szerencsére elbukott) törvényter-vezet szerint szinte második nemzetiünnep lett Romániában
Június 5. – környezetvédelmi világ-nap és a szenvedélyek napja, amikora környezetvédők még szenvedé-lyesebben védik a környezetet, mintegyéb napokon
Június 6. – patika-nap, annak tisz-teletére, hogy egy június hatodikainapon nyitotta meg Magellán házi-orvosa és gyógyszerésze az első pa-tikát Patagóniában
Június 8. – Szent Medárd ünnepe;a népi megfigyelés szerint, ha ezena napon esik az euró árfolyama, nemszabad venni, mert utána még negy-ven napig esik
Június 11. – a jubileum (Ju) napja;ezen a napon fedezték fel a perió-dusos rendszer 111. elemét, a jubi-leumot
Június 17. – 1885-ben a Szabad-ság-szobor Franciaországból meg-érkezett New York kikötőjébe, amithárom napig kerestek, mert még

nem állt ott a Szabadság-szoborJúnius 18. – 1815-ben Napóleon enapon bukja a waterlooi csatát, maigasztrotörténészek egybehangzó ál-lítása szerint elsősorban azért, mertelőző este Wellington-bélszínt va-csorázott
Június 19. – a pápa napja, amikor ahívek simogatják meg az öreget, avatikáni bíborosok meghúzzák a fü-lét, a camerlengo (pápai kamarás)süt neki egy püspökkenyeret, és me-het egy kört a pápabiciklivel a SzentPéter-bazilika körül, kéz nélkül
Június 20. – a menekültek világnapjaés Angela Merkel születésnapja, azutóbbi időben együtt szokták ün-nepelni
Június 22. – 1663-ban Galileo Galileiitáliai celeb, égfizikász és csillagma-tematikus az inkvizíció, de elsősorbanMarcus Zuckerbergus főpap kény-szerítésére törölte azt a posztját aFacebookról, amely szerint a Földkering a Nap körül, és archiválta azáltala létrehozott „Eppur si muove,gájnerek!” csoportot is
Június 24. – Keresztelő Szent Jánosnapja és a csontritkulás világnapja;nem véletlen egybeesés: Ioannes

Bap-t i s t aköztudottanangolkórosvolt
Június 28. – 1914-ben meg-gyilkolták Ferenc Ferdinánd oszt-rák-magyar trónörököst Szarajevó-ban, ami némileg megváltoztatta né-hány ember sorsát, például a Svejkétis. Ugyanezen a napon 1991-benmegszűnik a KGST, de hogy ne legyenhiányérzetünk, létrejön az LMBQJúnius 29. – Szent Péter napja és ameleg büszkeség napja (a kettőneksemmi köze egymáshoz), ugyanakkoraz aratás kezdetének napja is, ameny-nyiben nincs túl melegJúnius 30. – 1991-ben e dátumonaz utolsó szovjet tank is kilánctalpalMagyarországról, aminek örömérea Pa-dö-dő kidobja az azóta is egyet-len slágerét, a Bye-Bye Szását
További, nem dátumhoz 
kötött fontos júniusi napok

► Június harmadik péntekén tartjákSvédországban és Finnországban aMidsommarfest (Nyárközép) ünnepet;

Csíkszere-dában ugyanezt ahárom nyári nap vala-melyikén tartják – általában az elsőn,merthogy nem tudni, lesz-e máso-dik-harmadik is
► Június harmadik vasárnapja Apáknapja, amikor nem kell azt hazudjákotthon, hogy horgászni mennek, ha-nem eredhetnek nyíltan kocsmázni
► Június huszonegyedike körül van(az északi féltekén) a csillagászatinyári napforduló, ugyanis előfordul-hat, hogy 20-ra vagy 22-re esik, dea lényeg az, hogy ekkor a leghosszabba nappal, és a legrövidebb az éjszaka,úgyhogy ha másnap munkanap, nemis érdemes lefeküdni
► A nyári napfordulóhoz legköze-lebb eső vasárnap a Nap napja, ami-kor ennek örömére tíz perccel ké-sőbb kel fel, s aztán úgy megmecse-redik, hogy feltesz egy napszemüve-get, pedig nincs is mi a szemébesüssön

Molnár Tibor

Júniusosdi

Vásárhelyi kánikula
Mivel az előrejelzések, va-
lamint a már most mért
hőmérsékletek is arra en-
gednek előkövetkeztetni,
hogy idén igen forró nya-
runk lesz, javasoljuk a vá-
rosvezetésnek (és nem
csak) az alábbi intézkedé-
sek és munkálatok meg-
hozását/elvégzését:

☻ A maxi-taxikat és buszokat kabriósítsák
☻ Legyen ingyen a kinyomós fanyi, amennyiben azember nem igényel ostyát, csak odamegy a fagylalt-géphez, és alátát
☻ A polgármesteri hivatal alkalmazzon magas, kövérembereket a buszmegállókba, akiknek be lehet állniaz árnyékába
☻ Amikor a hőmérséklet meghaladja a 40 fokot, az Aqua-serv rendezzen utcai csőtöréseket a város forgalma-sabb pontjain

☻ A piskótaköveket cseréljék le alulról hűtött jégkocka-kövekre
☻ A nyári szünetig még hátralévő tanácsüléseket tartsáka víkendtelepi nagybazinban, fordítógép helyett szink-rontolmácsokkal és szinkronúszókkal
☻ A templomi úrvacsorákon langyos bor helyett hidegsört adjanak
☻ A tejautomatákat tej helyett naptejjel töltsék fel
☻ A főtéri templomból ne óbégatást sugározzanak dél-ben, hanem hűsítő zenéket, például Handeltől a Vízi-zenét, Madonnától a Frozent és a Bikinitől a Fagyit
☻ Az újságosbódék mellé helyezzenek ki hűtőládákat,amelyekbe 5 lejért be lehet ülni két percre
☻ Ne szedjék le az ott felejtett karácsonyi díszítéseket,sőt, pakolják ki a többit is, mert a látvány egy kicsit hűt
☻ Plakátolják tele a várost Kiszel Tünde fürdőruhás ké-peivel, amiktől kiveri az embereket a hideg veríték
☻ A konditermeket alakítsák át légkonditermekké
☻ És végül: amikor épp nincsenek bevetésen, a SMURD-helikopterek körözzenek a főtér fölött, minél alacso-nyabban! (mt)
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Négy ország egy földön
A budai Duna-part 0 kilo-méterétől Biharkeresztesig, a4. számú főúton háromszáz-húsz kilométerre van a ro-mán határ. Onnan további tízkilométerre Nagyvárad. Leg-utóbbi látogatásunk alkalmá-val a déli órában nyüzsgő,motorzajos nagyvároson ke-resztülhajtva, visszakanya-rodtunk az államhatárhoz.Természetesen nem az ár-tándi határátkelő felé – bo-londok lettünk volna –, ha-nem délnek tartva az irányta város szélétől. A trianonidöntéssel 1920-ban elvágtákegymástól Körösszeg és aszomszéd Körösszegapátiközséget, a Sebes-Körös„mentén”. Előbbi Romániáhozkerült, a másik magyar terü-leten maradt. Negyvennégykilométert kellett autóztunk,amire oda érünk úti célunk-hoz: Körösszeg 13. századitéglavárához.Nagyváradtól déli iránybaAradig és Nagylakig, északfelé Szatmárnémetiig, össze-adva hatszáz kilométer hosz-szúságban húzódik végig avasútvonal román területen,a magyar országhatár men-tén, a trianoni döntésnekmegfelelően. Az ítélettel el-

vágták egymástól az Alföldkeleti mellékvonalait is. Ki-lencvenhét év óta áll fenn ezaz állapot, szétszabdalva egy-mástól a történelmi megyé-ket, járásokat. Északra Váradtól a „hepe-hupás vén Szilágyságban”,Ady és Kölcsey egykori szü-lőföldjén folytattuk utunkat.Az Érmellék vidékén túlnyo-móan most is magyar ajkúakélnek, többségében reformá-tusok. Nagyon szép látványtnyújt a dimbes-dombos, fo-lyóvölgyekkel szabdalt táj, asok száz évet túlélt, templom-tornyos apró falvakkal, ven-dégmarasztaló emberekkel.Érmihályfalvánál újra át-léptük az államhatárt, el-hagyva Romániát. A Nyírsé-gen, majd a valamikoriKraszna fiókvármegyén átészaknak haladva a sűrűn la-kott Szatmári részeken – aküldetésünket teljesítve – Ló-nyánál léptünk ukrán terü-letre. A magyarok által min-dig csak Kárpátaljánaknevezett tájegységet ugyan-csak 1920-ban szakítottákkétfelé a Párizs környéki„béke” – inkább megtorló –„szerződéssel”. A magyar ol-dali Záhonytól és az ukrán

Csaptól majdnem egyeneshatárvonal választja el egy-mástól Ukrajnát Szlovákiától,fel egészen a lengyel határig.Dolgunk végeztével el-hagytuk a színmagyar lakos-ságú Ung-vidéket, majd Ung-váron keresztül átléptünkSzlovákiába. Ez biz’a eléghosszú lépéssé nyúlt, mivelUkrajna felől nemrégibenvisszaállt a schengeni külsőhatár. Nem éppen kellemesemlékeket idézett a vámvizs-gálat „retró” hangulata. Szlo-vák területen, immár vissza-felé jőve nyugati irányba, azegyik fontos, szakmai felada-tunkat egészen fönn, Len-gyelország kapujánál teljesí-tettük. A Makovicánaknevezett varázslatos hegyvi-dék, Zboró 13. századi határ-várával, a Rákócziak (első vi-lágháborúban rommá lőtt)kastélyaival és az épségbenmaradt, remekmívű gótikustemplom láttával indultunkel hazafelé, a történelmi ha-zából a mostaniba.Sátoraljaújhelynél gurul-tunk vissza Magyarország te-rületére, szinte észrevétlenül.Szokták mondani valakire:„megjárta Tolnát, Baranyát”.Mi ketten, egy autóval, öt nap

alatt megjártuk oda-visszaMagyarországot, közben Ro-mániát, Ukrajnát és Szlová-kiát, és hét – Bihar, Szilágy,Szabolcs, Szatmár, Ung,Zemplén és Sáros – várme-gyét. Végig, mindenütt, egy-kor és most magyarok laktaföldet. Járt itt Mátyás királyis, aki ifjú uralkodóként1462-ben felszabadította aMátra vidékét a betelepültcseh huszita rablóktól; azsákmányból bőkezűen jut-tatott a mezővárosnak is. Akorszak csúcspontján nemkevesebb, mint húsz faragott-festett szárnyas oltár díszí-tette a mártír Bertalan apos-tol gótikus templomát.A török hódoltság alatttöbbször is tűzkárt szenve-dett a helység és egyháza, aváros a kuruc-labanc hábo-rúk idején sem volt bizton-ságban. Csúcsíves oltárai,ereklyéi elpusztultak. Amikor– 1904-ben – újból lángra ka-pott a templom belseje, máregy fanyar mondás járta:„Rendben van, mint Gyön-gyös, amikor kilencedszer le-égett.” Száz évvel ezelőtt semvolt tréfa, ami megismétlő-dött, az időközben barokk to-ronypárral gazdagodott Is-

ten-házával. Május 21-e ép-pen vasárnapra esett, amikorporig égett a templom, ésvele együtt a város nagy ré-sze. A középületek közül iscsak a központtól távolabb,szabadtéren álló, szintén kö-zépkori Szent Ferenc-renditemplom és a hozzá épült ko-lostor úszta meg a tűzvészt.Baj később is jött, csőstül.Amikor 1919 nyárutóján aKun Béla-féle vörös terror-banda eltakarodott Gyön-gyösről és a környékről, ro-mán csapatok szállták meg aMátra-vidéket, és kifosztot-ták a borospincéket. Az1950-es évek elején „csak las-san követték a szocialista kul-túrforradalom kibontakozá-sát a városi dolgozók” –olvasható egy akkori brosú-rában. Amin nem kellett cso-dálkozni, miután 1949-benaz összes mátrai vendéglátó-ipari üzemet államosították,a makacskodó borosgazdákatpedig megfenyegették: hanem lépnek be a tszcs-be,megnézhetik a pincéjüket kí-vülről, a városi ÁVH pincéjétmeg belülről. 
Ludwig Emil

Ketten öt nap alatt megjártuk oda-vissza Magyarországot, közben Romániát, Ukrajnát és Szlovákiát, és még hét vármegyét

Bombák és határozatok össztüzében
Az eset hétfő hajnalban tör-tént, és még ugyanaznap este,Manchesterben bekövetkezetta tragédia. Lapzártánkkor azIszlám Állam terrortámadá-sának 22 halottja, valamint59 sebesültje volt. A 2015.november 13-i párizsi véreng-zéstől számítva 18 alkalommalcsaptak le a dzsihadisták, ésennek a 18 támadásnak im-már több, mint 300 áldozatavan.Mitévő az Európai Unió kétrészvétnyilvánítás között? Ja-vaslatot tesz az alapszerződés7. cikkelyének életbe lépteté-sére Magyarország ellen azunió alapelveinek megsértésemiatt. Tudniillik „renitens” ha-zánkban sérül a jogállamiságés a demokrácia, valamint dúla korrupció. Sürgősen visszakellene vonnunk vagy fel kel-lene függesztenünk a mene-külteket tranzitzónába zárójogszabályt, a CEU-ra vonat-kozó törvényt és a civil szer-vezetek szabályozását újraírótervezetet.Úgy tűnik, abban az ország-ban sérül a demokrácia, ahola több napos kormányellenes

tüntetéseknek csak az eső vetvéget, ahol – akárki akármitmond – még mindig mindentellep a kormány- és nemzet-ellenes sajtó, ahol azLMBTXYZ-k minden nyárontarthatnak ordenáré felvonu-lásokat. Ugyanakkor azt a Ro-mániát, ahol az őshonos ki-sebbség a saját jelképeit semhasználhatja, azt még egyszersem vették elő Brüsszelben.És ha már a korrupciónál já-runk, annak idején az EU abbólsem csinált lelkiismereti kér-dést, hogy együttműködött aGyurcsány–Demszky-féle rab-lóbandával.A civilekkel és a CEU-valkapcsolatban ugyancsak nincsproblémája Brüsszelnek, agondot az okozza, hogy a jö-vőben már nem lehet bújta-tottan támogatni ezeket anemzetidegen szervezeteket.Mielőtt pedig azt hinnénk,hogy a tranzitzónákat ember-ségből támadják, tegyük hozzáazt, amiről nem számol be az„elnyomott” média: a kormánymegbízta az egyházi segély-szervezeteket, hogy foglalkoz-zanak az ott tartózkodó em-

berekkel, például tartsanakjátékos foglalkozást a gyere-keknek. Mindezt állami pénz-ből finanszírozzák.Az uniós eljárás egyebekmellett kizárt, hogy eljut a vé-géig, nem fogják tudni meg-vonni Magyarország szavazatijogát az Európa Tanácsban,de az mindenesetre figyel-meztető erejű, hogy az EurópaiParlament most is hazánkattámadja. Különösen úgy, ha afentiekhez hozzávesszük, hogya Magyarország elleni eljárásmegindításának előkészítésé-ről szóló határozatban az Eu-rópai Parlament menteget ésvédelmébe vesz egy terroriz-mus miatt elítélt migránst.Személy szerint a tíz év bör-tönbüntetésre ítélt Ahmed H.nevű szír férfit, aki 2015. szep-tember 16-án Röszkénél egymegafonon keresztül irányí-totta a magyar határt megtá-madó migránsokat.Európában polgárháborúvan. Egyelőre nem az eddigmegszokott, a történelem-könyvekből ismert formában.Talán a partizánakciókhoz le-hetne hasonlítani, ahogy időről

időre lecsapnak az iszlamisták,miközben egyes helyeket márgyakorlatilag elfoglaltak. Ca-lais-nál hiába szüntették mega dzsungelnak nevezett sá-tortábort, az onnan kitelepítettbevándorlók a környéken ma-radtak, és mindent megpró-bálnak, hogy átjussanak a csa-tornaalagúton az Egyesült Ki-rályságba. Ugyancsak arab ké-zen vannak az ún. no-go zónák,ahova a német vagy franciarendőr már be sem meri tennia lábát.Hiába áll egyre többszörlángokban Európa, Brüsszelnem a földrész határait, hanema tőke érdekeit védi. A beö-zönlő emberár óriási és olcsómunkaerőt, valamint felvevőpiacot jelent, még a terrortá-madásokkal együtt is. A beö-zönlő tömegből származóhasznot kívánják lefölözni,míg az államokra hárítják atömegek szociális ellátását, abűnözés és a terrorizmus meg-fékezését. Csakhogy a tőke ér-dekeit kiszolgáló brüsszelieknem látnak az orruknál to-vább, a bevándorló tömeg be-látható időn belül olyan ha-

talmas lesz, hogy az államokalkotta szociális háló szétsza-kad, a bűnözők pedig kicsúsz-nak a rendfenntartó szerve-zetek kezéből.Azonban ez csak az első lé-pés, hiszen ez a tömeg nemrabszolga szerepre készül,nem fog örökké alantas mun-kát végezni. Amint elegen lesz-nek, habozás nélkül magukhozfogják ragadni a hatalmat, ésnem fogják számon tartani,hogy ez hány emberéletet kö-vetel.A tőkét és kiszolgálóit nemrendítik meg a terrortámadá-sok – de úgy fest még a hasz-nos idiótákat sem. SzámukraManchester 22 halottja járu-lékos veszteség. Számunkranem az. Számunkra áldozatok,akiknek a tragédiája intő jel,hogyha nem bírjuk a határo-zatok és eljárások okozta ideg-őrlő küzdelmet, és nem biz-tosítjuk egyre erősebben ha-zánk védelmét, akkor előbb-utóbb Magyarország is azimént vázolt sorsra jut.
Märle Tamás

Átmentünk a törmeléken és utána már csak azt hallottuk, hogy durrog a kocsinak az oldala és az autónak a baloldalát és a jobb hátsó üvegét
betondarabokkal egyszerűen betörték – nyilatkozta Mészáros Károly, a kecskeméti Kandó Kálmán Szakgimnázium és Szakközépiskola
tanára. Az említett iskola három pedagógusa és öt diákja kisbusszal tartott egy szakmai versenyre Londonba, amikor Calais közelében
bevándorlók egy csoportja kövekkel és betondarabokkal dobálta meg őket.
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A 6. ligából az Egyesült Arab Emírségekbe
A Maros megyei 6. liga I. csoportjában szereplő lista-
vezető Somosd egyik legjobb labdarúgója, a 32 éves
sárpataki születésű Simon Károly a minap az Egyesült
Arab Emírségekbeli Abu Dhabiban nyaralt párjával,
Tímeával, ahol a  maroskeresztúri születésű, Magya-
roszágon sikeres labdarúgó- és edzőkarriert kialakí-
tott Molnár Levente – már öt éve az élvonalbeli Al
Wahda kapusedzője – családjánál voltak elszállásolva.Karesz nem csak az ISKegykori biztos hálóőrével,hanem az arab alakulat leg-jobbjával, az idegenlégiósDzsudzsák Balázzsal is ta-lálkozott.Hazautazása után Karesz,aki egykoron az Aranyos-gyéresi Huzalgyár, a maros-vásárhelyi Gaz Metan, a Szo-váta labdarúgója is volt, szí-vesen mesélt az emirátusok-beli élményeiről a Központ-nak:– Páromnak, Tímeának azunokatestvére nem más,mint az Al Wahda kapused-zőjének, Molnár Leventéneka felesége, ők hívtak oda egy-hetes nyaralásra Abu Dha-biba. Az Al Wahda épp az otttartózkodásunk alatt nyertemeg a Király Kupát, így jelenvoltunk a találkozón is a DanPetrescu által edzett Al Naserellen, épp egy páholyban ül-tünk a klub legismertebblabdarúgója, Dzsudzsák Ba-lázs közeli rokonaival, bará-taival. A mérkőzés végén mi

is lementünk a pályára Mol-nár Leventével ünnepelni,akkor ismertük meg Dzsud-zsákot is, majd együtt fény-képezkedtünk. 
– Milyen benyomást keltett

Dzsudzsák Balázs?– Egyszerű, barátságos,kedves ember, aki a futball-tudásának köszönhetőenmeghatározó játékosa azegyüttesnek. Ő rúgott kétgólt a döntőben, a csapat 3-0-ra győzött, így megnyertea Király Kupát. Neki amúgymég van egyéves szerződéseaz arab egyesülettel, aholnagyon tisztelik.
– Hát Molnár Levente, aki

egykoron a marosvásárhelyi
ISK-nál kezdte hálóőri pálya-
futását, majd a magyar él-
vonalban a Rába ETO Győr,
a Honvéd, a Sopron és a Gyir-
mót kapusa is volt?– Ő is talpig úriember, ki-váló kapusedző, aki mindennap már a másnapi edzésregondol, azok módszereit ké-

szíti még otthon is. A döntőmérkőzésen látszott a csapatkapusának jó teljesítménye,ezáltal kitűnt a Molnár Le-vente komoly munkája.Amúgy az Al Wahda előkelő,negyedik helyen végzett abajnokságban. 
– Az Al Wahda bázisáról

mit tudsz elmondani?– Csodálatos a mintegy15000 férőhelyű stadionjukés azt összekötő sportbázi-saik, amelyek nyugati nor-mák szerint vannak felépítve,míg az Abu Dhabi Aréna50000 férőhelyes, ott volt adöntő rendezve. Sajnos ottnagy a meleg, erős a pára-tartalom, sőt a Ramadan előt-ti időszakban is vannak je-lenleg az arabok, ami meg-viseli a labdarúgók teljesít-ményét is, ezért is kerül sorott az edzések és a mérkő-zésekre csak este. Sőt a déliórákban is alig járnak kinnaz emberek, csak a korai ésa késő esti órákban.
– A sportbázisokon kívül

még milyen helyeket látogat-
tatok meg Abu Dhabiban?– Mint ismeretes, az Egye-sült Arab Emírségek, vala-mint az azonos nevű tár-semirátus fővárosa, az ország

legnagyobb, egyúttal Dubajután második legnépesebbvárosa szigetre épült, a szá-razfölddel földhíd és többfüggőhíd köti össze. Szinteminden csodálatos építészetiértékű épületet láthattunk,így a Burdzs al-Arab (Araboktornya) impozáns, vitorlás-formájú hétcsillagos szállo-dát, amely a Burdzs Kalifaszupermagas, 828 méteresfelhőkarcolót, az Etihad To-wers Hotelt és a hétcsillagosEmirates Palace Hotelt ismegcsodálhattuk, ugyanak-kor lehetőségünk és alkal-munk volt, hogy kerékpárralbejárjuk a Yas Marina CircuitForma 1-es pályán is.
– Hogy állsz a futballal?

Azaz, hogy vagy egészségileg,
tekintettel arra, hogy hóna-
pokkal korábban meniszkusz
problémával és keresztsza-
lag-szakadással műtötték a
bal lábadat?– Köszönöm, most márjól, nagy hangsúlyt fektettema rekuperációra, ami nagyonfontos a műtéti beavatkozásután. Én mindenképpen mégakartam focizni, ezért is bíz-tam a műtétben. Remélem,hogy ezután egészséges le-szek, és még évekig futbal-lozhatok Somosdon, ahol egy30 fölötti, helyi szinten ta-pasztalt játékosok, barátokalkotta együttes tagja va-gyok.

Czimbalmos 
Ferenc Attila

Molnár Levente: merre tovább?Molnár Leventévelkapcsolatos informá-ció, miszerint az em-irátusokbeli Al Wahdavezetősége sűrű tár-gyalásokat folytat márnéhány napja LarentiuReghekampffal, a FCSBvolt edzőjével, aki aklub volt vezetőedzője,a mexikói Javier Agu-irre helyébe kerülnesegítőivel együtt. Ezenesetben Molnár Le-vente – aki már 5 éveaz Al Wahda együttesénél tevékenykedik, ahol azakadémia keretén belül volt kapusedző, majd az él-vonalbeli csapat hálóőreit készítette fel – is távoznaaz első csapattól. Ezzel kapcsolatosan a 45 éves Le-vente a következőket mondta el a Központnak:
,,Most folynak a végső tárgyalások Reghecampffal.

Ha ő lesz a vezetőedző, akkor teljes stábbal kerül az Al
Wahdához, így én is távozom, akár Javier Aguirre, az
együttes mexikói edzője, aki emelt fővel távozhat, hi-
szen megnyertük a President Kupát, ami az Ázsiai Baj-
nokok Ligájában való indulást is jelenti. Pillanatnyilag
még nem tudom, hol folytatom majd a munkám, az is
elképzelhető, hogy hazaköltözünk Magyarországra, de
nincs kizárva, hogy visszakerülök a klub akadémiájá-
hoz és ott folytatom a kapusedzősködést. Amúgy június
10-én utazunk haza Maroskeresztúrra, addig el fog
dőlni a sorsom itt, az Al Wahdanal” – mondta el azegykori sikeres labdarúgó-kapus.

Simon labdarúgó-karrierje felívelt volna, ha...Simon Károly 13 évesen Fazakas Árpád és Bölöni László egykori ASA- játékosok-nak köszönhetően a Nancyban volt próbajátékon két egykori ASA-s csapattársával,Csizmadia Csabábal és Filip Stoicával. Ezzel kapcsolatosan így emlékezett vissza:
– Bölöni László látott minket több mérkőzésen egy torna alkalmával és szólt, men-

jünk ki próbajátékra. Akkor a Nancynál a kemény, fizikálisan képzett fiatal, főleg
néger játékosokat helyezték előtérbe, akik jóval magasabbak és fejlettebbek voltak
nálunk. Az igazság az, hogy bánom is ezt, mert elszúrtuk a lehetőséget, hiszen fiatal
fejjel nem úgy gondolkodtunk, ahogy kellett volna. Fel sem fogtam, hogy ezzel a jö-
vőmet is megalapozhatom. Erdélyből kimentem Franciaországba, ami olyan volt,
mintha a mennyországba jutottam volna. Amikor Bölöni édesanyámat felhívta tele-
fonon és közölte vele, hogy menjek én is ki Franciaországba, elkezdett sírni, nem akart
elengedni. A próbajáték után úgy váltunk el Bölönitől, hogy rá egy évre kimegyek és
aláírok egy egyéves szerződést a Nancy korosztályos együttesével, de sajnos Bölöni
idővel a Sporting Lisszabon edzője lett, és így nem jött össze a szerződéskötés. 

Molnár Levente 
és Dzsudzsák  Balázs

Molnár Levente Simonékkal a döntő után

Simon Károly az Al Wahda kispadján
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A vásárhelyi sport ünnepe
Szombaton este a marosvásárhelyi Imperial Inn szállodában (volt President) ke-
rült sor a Marosvásárhelyi Sport Értékei Gálájára, amelyet a Marosvásárhelyi
Napok keretén belül Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala közösen szervezett
a helyi MBX Athletic Sportklub Egyesülettel. Az idén ugyanis nem a jelentősebb
eredményeket elérő sportolók vagy szakemberek, hanem a klubok és egyesüle-
tek kapták az elismerést jelképező, szárnyakat mintázó szobrocskát.Claudiu Maior, a polgár-mester személyi tanácsa-dója, Csiki Zsolt városi ta-nácsos, Ovidiu Dancu, a Ma-ros Megyei Tanács alelnökeés Lucian Goga prefektusdíszbeszéde után öt kate-góriában díjaztak a szerve-zők:A helyi sajtó képviselőiközül Dorina Matiș (Agerp-res), Mihai Veres (Zi de zi),ifj. dr. Benedek István (Köz-pont), Claudiu Oros (TVRMarosvásárhely), Bögözi At-tila (Magyar SportújságírókSzövetsége határon túli Er-délyi koórdinátora), ErdélyTV (Bálint Zsombor), IoanaMârza (Antena 1 Marosvá-sárhely), Marius Libeg(Punctul), Valeriu Voaideș(Marosvásárhelyi Rádió, ro-mán szerkesztőség), And-rada Görög (Stii TV) és SorinCrăciun (Cuvintul Liber)volt díjazva, de emellett élet-műdíjjal külön jutalmaztákAurel Rațiut (ex-Marosvá-sárhelyi Rádió) és post-mor-

tem elismerést kapott Mir-cea Răchită (SportulMureșan). Különdíjat kapott TinelNegreanu és Iuliana Rus(Marosvásárhelyi Sporthi-vatal) is a sport terén kifej-tett tevékenységükért, deszintén különdíjat kapott apolgármesteri hivatal ré-széről Laurențiu Gliga (Sa-muraii Florii de Cireș), a 76éves veterán teniszező, Si-mon Ferenc, a víkendtelepikispályás futballbajnokságszervezői és a helyi polgár-mesteri hivatal kispályás fo-cicsapata is. 
Végül a következő maros-
vásárhelyi egyesületek
képviselői vehették át
szobrocskát:Olympikus, Mureșul SK,ISK, Szász Albert Sport-líceum, Egyetemi SK,Elektromaros, ASA, MarosKK, City’us, Sirius SK,Dance Art, Torpi SK, Vul-turul Albastru SK (a Ma-

rosvásárhelyi Helyi Rend-őrség csapata), GombosMartial Arts, Olimpic SK,Gladius SK, Ring Box, Ti-ger Budo (a Marosvásár-helyi Csendőrség csapa-ta), Dragon Do, MasterSki&Bike, Black DiamondFight ,  Retro Gym, ReiFight, Lucky Dragons, Sa-kura SK, Pegasus SK, H2O,Juvenes SK, Arena, Helios,Monsters, Mini Max, AutoMoto ISECO, Tornado SK,Together Dance, Play Ma-ros, ACS Dimas, KlariszEuro Hilfe, Optim Dance,Mobility, Boxing Brothers,Rondo Dance, Bushi Shin-do, Orienter, ICECS Ma-rosvásárhely, Maros Hoc-key Klub, Sankakku, Ac-tive 7, Mureș Runners,Marosvásárhelyi Labda-rúgó-egyesület (AJF),MSE, Speranța, Gaz Me-tan, FC Atletic, TeodorMesaroș Labdarúgó Isko-la és MBX Atletic Maros-vásárhely. (CFA)

A Központot és tulajdonosát is díjaztákA sportgálán a 11 marosvásárhelyi sajtóorgánumközött a Központot is díjazták, a Claudiu Maior által át-adott, szárnyakat mintázó emlékszobrocskát ifj. dr. Be-nedek István laptulajdonos vette át.A Központ magyar nyelvű közéleti hetilap első száma2006. október 23-án jelent meg, az 1956-os forradalomötvenedik évfordulóján.Mint ismeretes a csütörtökön megjelenő KözpontMaros megye egyetlen magyar nyelvű hetilapja, amelyleginkább háttéranyagokkal, publicisztikákkal, valamintsport-, humor-, vásárhelyi épületek és rejtvényrovattalinformálja, illetve szórakoztatja az olvasóit a megye kö-zéleti, kulturális, politikai történéseiről – , 2009-benindult újra tulajdonosváltással, új munkatársakkal, illetvefriss logóval. A lapot a Medical Publicity SRL adja ki.



Szeszelő. Piás. Tintázó.Ivós. Pityókos. Kortyolgató.Micsoda szavak! És ki gon-dolná, hogy száz emberbőllegalább kilencvenre igazak,ugyanis míg a lakosság közeltíz százaléka absztinens, va-gyis soha nem fogyaszt al-koholt, addig nyolcvan szá-zaléka szociális ivó.Úgy tűnik, Európában isz-nak a legtöbbet az emberek,azon belül is Fehérorosz-országban.  Utánuk követ-keznek a litvánok, majd acsehek, horvátok, osztrákok.De nekünk magyaroknaksincs okunk panaszra,ugyanis a tízedik helyen ál-lunk. Ivásban, részegségbenaz élvonalban vagyunk! Eu-rópai és világviszonylatbanis kivívtuk ezt a helyet azegy főre jutó alkoholfogyasz-tással. És akkor még nemis tettünk említést a zugi-vókról, a falvak borfészkei-ről, a nőklubok magánytólés whiskytől hemzsegő kábaúriasszonyairól, az otthonhörpölő fáradt menedzser-rétegről, azokról, akiket or-vos sose látott.

Az élet vizecskéjeDe hol vannak az oro-szok? Köztudomású, hogynáluk az alkoholizmus nem-zeti sorskérdés, rengetegproblémájuk ered ebből azegyből, például az, hogy azorosz férfiak átlagéletkorahozzávetőlegesen hatvan év.Egy másik statisztika szerintaz oroszok egy évben fejen-ként tizennégy liter vodkátfogyasztanak, ami elképesz-tő átlag. Kevesen tudják, de1914-ben orosz földönszesztilalmat vezettek be,ami eltartott egészen 1928-ig. Valószínűleg azért oldot-ták fel, mert a kommuniz-must lehetetlen volt józanulkibírni. Erről tanúskodik aza vicc is, amely szerint Brezs-nyev táviratot kapott Szibé-riából: „Küldjetek gyorsannéhány vagon vodkát, mertaz emberek kezdenek kijó-zanodni, és keresik a cárt.”  A vodka neve azt jelentivizecske, eredete viszonthomályba vész. De az biztos,hogy a mítosszal ellentétbennem Mengyelejev alkotta

meg a receptjét, hanem sok-kal inkább egy olyan sze-mély, aki szereti alkoholiz-musát tudományosan is alá-támasztani. Finnországbanis ez a leggyakrabban fo-gyasztott alkohol, bár a fin-nek is szeretnek „mindent”inni. Maradva a skandiná-voknál, a svédek sem absz-tinensek, bár a hét öt napjánnem isznak, viszont hétvé-gén eleresztik magukat.Olyankor, ami a csövön be-fér…Nemzeti italuk a glögg,ami egy nem túl magas al-koholtartalmú forralt bor,és sokat fogyasztanak sör-ből, borból, ciderből is. Acider, a bor és a sör gyakor-latilag minden országbanjelen van, és ember legyena talpán, aki el meri dönteni,melyik, hol a legjobb. Ha-sonló a helyzet a whiskyvelis, bár azért illik Skócia rub-rikájába írni. A whiskyt ga-bona erjesztésével, lepárlá-sával, majd hordóban érle-léssel készítik, nevében az„élet vize” szavak rejtőznek.Jó néhányan állítják, hogyrák- és stroke megelőző, va-

lamint stresszoldó hatásavan, ezek alapján kész csoda,hogy nem gyógyszertárbanárulják. Rajongótábora ha-talmas, és olyan hírességekis rabjai lettek, mint Humph-rey Bogart, Jim Morrisonvagy Churchill.Ha délre megyünk, azonbelül is Görögországba, fel-tevődik a nagy kérdés, hogyaz a nemzet, amelyik képesvolt lerakni az emberi kul-túra egyik meghatározó pil-lérét, hogy a csudába nemtudott jobbat kitalálni azouzónál? A negró ízű italtulajdonképpen ánizspálin-ka, van benne menta ésédeskömény, és úgy tartják,hogy Leszbosz szigetén ké-szítik a legjobbat. Amúgyaz ouzo nevének eredete is-meretlen, valószínűleg azért,mert, aki kitalálta, annyitivott belőle, hogy már nemtudta, miért is nevezte ígyel. Szerencsére a frappé ésa finom borok megmentika görögök becsületét. HaGörögországban koccintunk,vigyázzunk, hogy csak a po-harak felső pereme érjen

össze, különben mindkétfélre hét év örömtelenségvár az ágyban.A zöld színű abszint, afranciák legendás itala,amely egy magas alkohol-tartalmú égetett szesz. Acseh sörfogyasztás mennyi-ségén senki sem lepődikmeg, tekintve a következő-ket: Pilsner, Budweiser, Kru-sovice, Kozel…Úgy tartják,a jó sör titka a jó víz, ezértis települt sok sörfőző tisztavizű patakok mellé.Ha távolabbi tájakra ka-landozunk, elsőként talán análunk is nagyon kedvelttequila jut eszünkbe, ame-lyet a filmekben ugyan sóvalés lime-mal isznak, de Me-xikóban nem. A kék agávécukorban gazdag tövébőlerjesztik és párolják, nevétegy városról kapta. A só ésa lime fogyasztása a tequilaelőtt és után akkor volt ja-vasolt, amikor rossz minő-ségű italokat állítottak elő,mert az elő és utóíz elfedtea rossz aromát.
Timár Tímea
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Régen a falvakban azt tartották az idősek, hogyha egy
településen már a kocsma sem virágzik, ott nagy a
baj, közel a vég. Egész „megnyugtató” manapság, ami-
kor egy faluban csak úgy hemzsegnek a kocsmák, hi-
szen azt jelenti, hogy a baj messze jár. De azért
gondold meg, és ne igyál?! Bár a Bánk Bán bordalá-
ban éppen az ivás mellett teszik le voksukat az urak,
minden amellett szól, hogy nem árt vigyázni. Az al-
kohol öl, butít, és gyomorba döntve még egy csomó
kellemetlenséget okoz. Mégis isznak. Mindenhol.

Az első kortytól az édes mámorig…

Kiderült Pippa Middleton lakodalmának titkos menüje
Katalin hercegné húga és ifjúnak
már éppen nem mondható férje,
James Matthews (41) üzletember
hiába igyekeztek ügyelni arra,
hogy minél kevesebb részlet ke-
rüljön nyilvánosságra a múlt szom-
bati esküvői szertartást követő
koktélparti menüsoráról. Már az
is hamar a világhálóra került, mi-
vel etették előkelő násznépüket.Váratlan bosszúság érte az újdon-sült párt, Pippát és Jamest, akik azutóbbi kétmilliárd fontot érő családibirtokának kastélyában, a skóciaiGlen Affricben töltik jelenleg a mé-zeshetüket. Nem a közeli Loch Nessrejtélyes szörnye árnyékolta be bol-dog napjaikat, hanem az eBay aukciósweboldalán árverésre kínált esküvői

menükártyájuk.Bár sokunk számára érthetetlen,hogy miért titkolták a bucklebury-iMiddleton-birtokon tartott esküvőilakoma ételeit, a világhálón ez is ha-mar kiderült. Ugyanis a vacsora,vagy ahogyan ott hívják, koktélparti350 vendége közül volt olyan, aki aszemélyre szóló esküvői menükár-tyáját az aukciós oldalon licitre bo-csátotta. A felbosszantott pár nyo-mására, miután a jogi következmé-nyeket is kilátásba helyezték, a me-nükártyát értékesítésre kínáló sze-mély visszavonta az eBay-en közzé-tett aukciós hirdetményét. Viszontaddigra már minden kiderült az ün-nepi ételsorról.Nevezetesen ezeket az ételeket

prezentálták vendégeinek a Midd-leton-Matthews páros. A rangos elő-étel: Berkshire-i pisztráng marináltuborkával, konfitált paradicsommalés tormakrémmel. Bár nyilván sokakszámára meglepő, de a főétel a kö-vetkező volt: Herdwick bárány tor-tellini padlizsán pürével, Yorkshire-i spárgával és fekete olajbogyóval.Míg a menüsort tipikus skót desszert,a sajttorta zárta, mézes whisky kí-séretében – utalva ezzel James Matt-hews családja skót gyökereire. Mígaz italválasztékból a francia borok:Chassagne-Montrachet (2015), Cha-teau Palmer (1998) és a 10 éveshighlandi malátawhisky emelkedtekki.
forrás: hvg.hu


