
Te is fiam, Klaus?  Ha volt román államelnökjelölt, akit a szé-kelyföldi szavazók - különösképpen a Hargitaés Kovászna megyeiek - egyértelműen támo-gattak, az éppen a Cotroceni-palota jelenlegilakója. A választás második fordulójában e kétmegyében kapta a legnagyobb, a Szeben me-gyeit is meghaladó arányú voksot. Ismerjükbe: komoly várakozásokkal tekintettünk a szin-tén nemzeti kisebbséginek tartott Johanniselnöksége elé. Aztán - szokás szerint - csalód-nunk kellett.

Hová utazzunk 
idén nyáron?   Az emberek nem milliárdosok akarnak lenni,hanem olyan élményekre vágynak, amiket sze-rintük csak a milliárdosok engedhetnek megmaguknak. Egy ilyen utazás, azonban, nemcsakaz anyagiakat követeli meg, hanem szerve-zettséget és időt vesz igénybe. Tippek.
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Itt a Jégkorszak
Marosvásárhelyen Székelyföldi „turnéja" alkalmával Marosvásár-helyre érkezett a Maros Megyei Múzeum és abudapesti Természettudományi Múzeum ki-állítása, a Jégkorszak. Az október 7-ig, a vá-sárhelyi Természettudományi Múzeumban  lá-togatható.
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Dinnyevásárlási tippek,
avagy hogyan válasszunk
fincsi dinnyét?

Új sorozat, XI. évfolyam // 29. szám  // 2017. július 20-26. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

A Wesselényi család 
zsibói kastélya    Zsibó Zilahtól huszonhat kilométerre észak-keletre, a Szamos bal partján fekszik. Neveelőször 1387-ben Zybotheleke néven fordultelő. Báthory István Hadad várával és tizenhatfaluval együtt 1584-ben Wesselényi Ferencnekadományozta hűsége jutalmaként. 
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Ön is hozzájárulhat 
a Bolyai megmentéséhez 

Nemrégiben létrejött egy volt bolyais diákokból álló civil csoport, amely az iskola sport-
pályája tönkrement öltözőinek megmentését tűzte ki célul. Örülhetünk ennek a hírnek,
hisz aki ott járt, vagy – mint e sorok írója – éppen tíz éve érettségizett a tanintézményben,
az tudja, hogy siralmas állapotok uralkodnak a sportpálya öltözőjében. Az épületben
nyolcvanas évek óta semmiféle renoválást nem történt. Ha a csoportnak sikerül össze-
gyűjteni az elegendő összeget a munkálatokhoz, további terveik is vannak.
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KOS: A héten az lehet az érzése, hogy ez a hétmás, mint a többi. Mintha azt érezné, vár önrevalami meglepetés, egy nem mindennapi ese-mény. Talán ez lesz az oka derűs és vidám han-gulatának, hogy senki és semmi tudja kihozni asodrából.
BIKA: A múlt héten nem sikerülhetett kellőenkipihennie magát, ezért lehet olyan elcsigázott.A kiégés tüneteire lehet figyelmes, hiszen egyrekedvtelenebb, fáradtabb és manapság kevés do-log szerez önnek örömöt.
IKREK: Meglehetősen szórakozott manapság.Elhagyja, elkeveri, elfelejt dolgokat. Amíg nemmúlik el ez az állapot, addig legyen óvatos és igye-kezzen jobban odafigyelni magára, nehogy kelle-metlenségek vagy apróbb bosszúságok érjék.
RÁK: Szánjon több időt magára és vágyaira.Mostanában mellőzni kezdte hobbijait és testimeg lelki szükségleteit egyaránt. Ne száműzzeőket! Ezek a dolgok igen nagy löketet adhatná-nak önnek a mindennapokban.
OROSZLÁN: Találja meg a módját annak, hogykicsit kikapcsolódhasson, még ha csak egy-egynapra is. Túlságosan elkezdte kihasználni a tes-tét, és nem ezt teheti a végtelenségig, előbb-utóbb ki fog fáradni, és akkor ki fog dőlni.
SZŰZ: A napokban megszaporodhatnak a vitáka környezetében, mert szerettei elégedetlenekönnel és sajnos okkal. Megfeledkezik fontos dol-gokról, ígéreteket szeg, egyre inkább kivonjamagát a családi kötelességek és programok alól. 
MÉRLEG: Meglehetősen kusza hete van, bárigen jól veszi az akadályokat, amivel mérsékel-heti majd az elszabadulóban lévő káoszt. Ennekellenére pechesnek és balszerencsésnek érez-heti magát.
SKORPIÓ: Szinte minden téren kiegyensúlyo-zott és nyugodt napok várnak önre. Tervei tö-retlenül haladnak előre a megvalósulás útján,és ha körbenéz a környezetében, egészen elé-gedettnek mondhatja magát.
NYILAS: Most még optimistább lesz, mint va-laha! Mindenben meglátja a szépet és a jót, ráa-dásul környezetére is képes átragasztani ezt ahihetetlen pozitivitást. Senki és semmi semtudja kiakasztani.
BAK: A héten az anyagiak kerülhetnek előtérbe,ugyanis egy váratlan anyagi veszteség érheti.Természetesen amennyire csak lehet, megpró-bálhatja elkerülni, mint például azzal, hogy ke-rüli a kockázatos üzleteket, de még az is lehet,hogy már valami meglévő ingóságot veszít el.
VÍZÖNTŐ: Kerülje a héten, hogy túl komoly ésfelelősségteljes dolgokkal foglalkozzon. Leg-alább kis időre próbálja meg elengedni magát.Nem veszít azzal semmit, ha beiktat egy kis ki-kapcsolódást.
HALAK: A héten elkaphatja önt az utazásláz.Mindenáron menni és cselekedni akar majd. Hamódja van rá, akkor kövesse a megérzését ésutazzon. Amennyiben kevéssé rugalmas, akkoramint tud, szabaduljon ki a hétköznapokból.
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A megjelent írások nem fel tét lenül
a szer kesz tő ség véle ményét tük -
rözik!  // Szer kesztőségünk fenn -
tartja a jo got, hogy a be érkezett
le velek és más féle írások köz -
léséről döntsön. // Kéziratokat
nem őrzünk meg és nem küldünk
vissza!
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Nyáresti orgona -
hangversenyekFolytatódik a Nyáresti or-gonahangversenyek kon-certsorozat, amely idén aHangszerek királynője – azorgona jelenléte Maros me-gye kulturális térségébencímet viseli. Molnár Tündeorgonaművész július 20-án19 órakor a marosvásárhe-lyi Vártemplomban JohannPrause és Klassmeyer Ernstorgonáján játszik. A belépésa koncertre ingyenes.
Helyi termelők vásáraMarosvásárhelyen, a Ma-gyar Termék nagydíjasPetry Látványműhely ésMúzeum udvarán július 21-én, pénteken reggel 8 órátóleste 7 óráig ismét megszer-vezésre kerül a Local Far-mers’ Market (Helyi terme-lők vására) rendezvény. Avásár bő felhozatalt kínál akülönböző hagyományos éshelyi termékekből, úgymint:hústermékek, tejtermékek,sajtok, méz, lekvárok, ször-pök, gyümölcslevek, borok,pálinka, zöldség, gyümölcs,teák, fűszerpaprika, olajok,valamint kézműves termé-kek (házi készítésű kencék,szappanok, táskák, pénz-tárcák, ékszerek). A rendez-vényre látogató kerékpáro-sokat ingyenlimonádévalvárják.
Gernyeszegi Kastélynap Július 22-én hetedszerretartják meg a GernyeszegiKastélynapot, amikor reggel10-től este 8 óráig várja lá-togatóit a Teleki-kastély. Azévről évre népszerűbb ren-dezvényen a délelőtti prog-ramok főleg a gyerekeknekszólnak. A felnőtt látogatókkét történelmi kerekasztal-beszélgetésen vehetnekrészt. A gyerekeknek szánt

programokban történelmikalandjátékkal várják a ki-sebbeket, akik bábelőadástis láthatnak, és kézműves-tevékenységen, különbözőszabadtéri interaktív játé-kokban is részt vehetnek.A felnőttek az Arché Egye-sület közreműködésével akulturális örökség témakö-rében tartott előadásokathallgathatnak meg. Lesz atémához kapcsolódó doku-mentumfilm-vetítés is. Dél-után Földváry Nicole, a kas-tély tulajdonosának, TelekiKálmánnak a felesége meséla családjáról. Fellép a ger-nyeszegi kórus és az erdő-csinádi Árvácska néptánc-csoport, a rendezvényt18.30-tól a csíkszeredai Co-dex régizene-együttes kon-certje zárja.
Székesi falunap A hét végén zajlik a szé-kesi faluünnep. Július 22-én, szombaton délelőtt 10órakor lóversennyel indula rendezvénysorozat. 15órától gyermekeknek ren-deznek atlétika- és kerék-

párversenyt. A kicsik ugrá-lóvárban is szóra kozhatnak,és az arcfestés sem maradel. 16 órakor kezdődik a ló-szépségverseny, az ered-ményhirdetésre 19.30-korkerül sor. 19.40-kor Halmá-gyi Éva és Bonczidai Dezsőbábmű- vészek előadják aPiroska és a farkas címűmesejátékot. A továbbiak-ban a vajdaszentiványi nép-tánccsoport lép fel, majd aCorax együttes koncertezik.A napot tűzijáték zárja. 23-án, vasárnap délelőtt 10.30-kor ünnepi istentiszteletettartanak a református temp-lomban, 13 órakor pedigbúcsús szentmise kezdődika római katolikus templom-ban
Lukács Sándor-Lucky
karikatúrái Megnyílt a Bolyai téri uni-tárius egyházközség DersiJános termében a sepsi-szentgyörgyi Lukács Sán-dor-Lucky karikatúrakiál-lítása. A tárlat július 22-igtekinthető meg.

KÁR KIHAGYNI 



Ha volt román államel-nökjelölt, akit a székely-földi szavazók - külö-nösképpen a Hargitaés Kovászna megyeiek- egyértelműen támo-gattak, az éppen a Cot-roceni-palota jelenlegilakója. A választás máso-dik fordulójában e kétmegyében kapta a leg-nagyobb, a Szeben me-gyeit is meghaladó arányú voksot. Ismerjük be: komolyvárakozásokkal tekintettünk a szintén nemzeti ki-sebbséginek tartott Johannis elnöksége elé. Aztán -szokás szerint - csalódnunk kellett.Elsősorban a székelyföldi autonómiatörekvésekiránti érzéketlensége az, amiért neheztelhetünk rá.Dehát, ha végiggondoljuk, Johannis, bár tudjuk róla,hogy szász nemzetiségű és lutheránus, elsősorban aromán politikai osztály tagjaként, s nem kisebbségiérdekvédőként futotta be eddigi politikai karrierjét,sem polgármesteri tisztsége, sem liberális pártbelisikerei nem hozhatók összefüggésbe nemzetiségi ho-vatartozásával. Mondjuk ki: németsége (szászsága)ellenére lett azzá, aki. S csak azért válhatott azzá,amivé vált, mert teljesen beépült a román politikaikörnyezetbe, tökéletesen hasonult hozzá. Erkölcsben,magatartásban egyaránt. Számára egyetlen lehetőségnyitott: mindennap bizonyítani, hogy románabb a ro-mánnál - ha már ortodoxabb nem lehet...  Csak és kizárólag ez lehet a magyarázat arra,ahogyan viszonyul az erdélyi magyarság legfontosabbjogkövetelése, az autonómia iránt.  Brüsszelben azt tartotta érdemesnek elismételni,hogy Romániában már rég példaértékű módon meg-oldottnak tekinthető a kisebbségi kérdés, Berlinbenpedig azt bizonygatta, hogy nem lesz etnikai alapúterületi autonómia Romániában. Ennyi már elegendőlenne ahhoz, hogy örökre elveszítse az erdélyi ma-gyarok, a székelyek rokonszenvét, sőt bizalmát. Esetlegaz újabb elnöki mandátum megszerzésének esélyeiis csökkenhetnek ezáltal.Az államelnöknek a magyarsággal kapcsolatos em-lített kijelentései mellett természetesen az anyanyelv-és szimbólumhasználat korlátozása, a csíksomlyói búcsúnak az UNESCO szellemi világ -örökségi listájára való felkerülését elgáncsoló kül-ügyminisztériumi lépés is felkerülhet a sérelmi lis-tánkra, amelyet sajnos tetszés szerint folytathatnánk.Hogy az Erdélyt Romániához csatoló gyulafehérvárinagygyűlés közelgő centenáriumi évfordulója alkal-mából várható államilag támogatott etnikai gyűlölet-keltést se hagyjuk ki a sorból.
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A vállalkozókból álló cso-port nemes projektbe fo-gott, mert megelégelték ölbetett kézzel nézni, ahogyanegykori alma materük tönk-remegy.  „Tisztelt régi, vagyaktuális bolyais diákok, szü-lei, vállalkozók és bárki, aki-nek jelent valamit a Bolyaiiskola! Mi, akik itt élünk Vá-sárhelyen, nap mint nap lát-juk, hogyan megy tönkremásodik otthonunk, a Bo-lyai, és ezt nem tudjuk ölbetett kézzel nézni. Az érvény-ben lévő közigazgatási tör-vények szerint a tanintéz-mények a helyi tanácsokhoztartoznak, de senki számáranem titok, hogy a Polgár-mesteri Hivatal mennyipénzzel segíti az iskolánkat.Diákok, volt diákok, tanárok,szülők és vállalkozók, el-döntöttük, hogy hatékonylépéseket teszünk annak ér-dekében, hogy visszaadjukaz iskola régi fényét” – írjáka Bolyai Sportpálya SOS Fa-

cebook-csoportban.Elsőként a sportpálya öl-tözőit újítják fel, de ezzelnem állnak le, a líceum töb-bi, renoválása szoruló he-lyiségeinek is vissza akarjákmajd adni egykori pompá-ját, és az egész sportbázistélhetővé akarják tenni. 
Nem nagy 
összegekre, hanem 
sok kicsire számítanak„Kissé sürget az idő, mivelidén, augusztus 25-26-án,lesz a Bolyais ÖregdiákokVII. Világtalálkozója, és ad-dig szeretnénk valami konk-rétumot is felmutatni” – ír-ják továbbá az ötletgazdák.Ugyanakkor azt is elmond-ják, hogy nem nagy össze-gekre számítanak, hanemsok kicsire, mert ezeket azadományokat egy-egy sze-mély pénztárcája meg semérzi, de ebből nagyon sokdolgot fel lehetne újítani a

lepukkant iskolában.Az öltözők felújítására 50700 euróra lenne szükség,a teljes sportbázisra pedigmég 121 600 euróra. A vál-lalkozók egy induló tőkétbiztosítottak a munkálatokmegkezdéséhez, de arrakérnek mindenkit, hogynépszerűsítsék az ügyet is-meretségi körükben, illetvevolt bolyaisok között, vagybárkinek, akinek valamifélekötődése van a líceumhoz. A gyűjtés a Bolyai Collegium Alapítványonkeresztül zajlik, az adomá-nyokat a következő bankszámlaszámra lehet átutalni:
RO75PIRB2800700326002000
Piraeus Bank, valamint felkell tüntetni az „S.O.S. Bolyai” üzenetet. 
Fuss egy kört a Bolyai-
ért! adománygyűjtő 
projektAz öltözők felújítása ér-dekében az alapítvány au-gusztus 26-án, szombaton,a Bolyais Öregdiákok VII.Világtalálkozója részekéntSportnapot szervez a pályán. A számos sportágatmagába foglaló, illetve köz-ismert atlétákat felvonultatórendezvény egész napos, ésmindenki számára nyitott.A részletes programot ha-marosan közzéteszik.

Pál Piroska
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Ön is hozzájárulhat 
a Bolyai megmentéséhez 

Szentgyörgyi László

Te is fiam, Klaus?
Nemrégiben létrejött egy volt bolyais diákokból álló civil csoport, amely az iskola
sportpályája tönkrement öltözőinek megmentését tűzte ki célul. Örülhetünk
ennek a hírnek, hisz aki ott járt, vagy – mint e sorok írója – éppen tíz éve érett-
ségizett a tanintézményben, az tudja, hogy siralmas állapotok uralkodnak a
sportpálya öltözőjében. Az épületben nyolcvanas évek óta semmiféle renoválást
nem történt. Ha a csoportnak sikerül összegyűjteni az elegendő összeget a mun-
kálatokhoz, további terveik is vannak. 

Előtte...

Utána...
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Munkatársunk, Nemes
Gyula, több mint öt éve
készít interjúkat, ripor-
tokat, amelyek elsősorban
lapunk, a Központ hetilap,
hasábjain jelennek meg.
Ezek közül válogatott ki
40 szöveget és „kötött cso-
korba”. Az interjúalanyokmarosvásárhelyi, Maros me-gyei személyiségek, de nemolyanok, akik a napisajtóbanszinte mindennap címlaponszerepelnek. Ők azok em-berek, akik munkájukat, hi-vatásukat komolyan, szív-

vel-lélekkel végzik, s ezáltalérdemessé teszik életüket:önmaguk, a közösség szá-mára, de érdemessé arra is,hogy írjunk róluk, kötetbeszerkesszük, és mint egykordokumentumot, meg-őrizzük az utókor számára.A kis kiadványban szereplőszemélyek írók, zenészek,festők, lelkészek, tanárok,valamint az élet egyéb te-rületein tevékenykedő – amaguk pászmájában jelen-tős – szakemberek, akikneka rögzített szavain keresztül

betekintést nyerhetünk a2010-es évek első feléneka mindennapi életébe is. Azinterjúalanyok közül kettősajnos már itthagyta a földivilágunkat, de meggyőző-désünk, hogy emlékük e kiskötet lapjain is tovább él. A könyv: Nemes Gyula:Érdemessé tett életek, a Ga-rabontzia Kiadó gondozá-sában jelent meg, bemuta-tójának időpontjáról későb-bi lapszámunkban tájékoz-tatjuk az olvasóközönséget. 
Központ

Itt a Jégkorszak Marosvásárhelyen 
Székelyföldi „turnéja" alkalmával Marosvásárhelyre érkezett a Maros Megyei Mú-
zeum és a budapesti Természettudományi Múzeum kiállítása, a Jégkorszak. Az
október 7-ig, a vásárhelyi Természettudományi  Múzeumban (hajdani Székely-
földi Iparmúzeum) látogatható rendhagyó tárlat, megtekintése elsősorban gyer-
mekeknek lehet élmény, de a korszak iránt érdeklődő felnőttek is nagy
mennyiségű ismerethalmazzal távozhatnak onnan.A Baross Gábor (Horea)utcában található műemlék-épületbe lépve máris szem-ben találjuk magunkat egyföldtörténeti kor hajdaniélőlényeinek kitömött pél-dányaival. A valós életnagy-ságukban, élőhelyeiket imi-táló környezetben megjele-nő nagytestű állatok érdekeslátványt nyújtanak, hiszenmára már ezeket a példá-nyokat csak rajzfilmekbőlvagy képeskönyvekből is-merjük. 
Kardfogú tigris, 
óriáshiéna és gyapjas
mamutborjúA kiállításon jelen van apézsmatulok, a dél-amerikaikardfogú tigris, a rövidorrúóriáshiéna, egy kis gyapjasmamutborjú és a rénszarvasegy korabeli képviselője.Nagyméretű tárlókban lát-hatunk mamutcsontokat, va-lamint barlangi medve-, bar-langi hiéna-, jégkori farkas-csontvázakat és egy óriásöves állat páncél-rekonst-

rukcióját. A gyermekek szó-rakoztatását szolgálja anagyméretű kardfogú tigri-ses kirakós játék, az érintő-képernyős tudományos tu-dakozó és a falra akasztottsokféle színes tábla. 
„Az ember csak egy 
perce él a Földön!”Külön állványokon vagyfalra rögzítve több – a kor-szakot ismertető – írás ol-vasható, amelyek érdekeskérdéseket vetnek fel, éstermészetesen adják megrájuk a szakszerű választ is.Ilyenek például: Mit is jelentaz, hogy jégkorszak, hogyanalakul ki? Földtörténetiszempontból mennyi idejevan jelen az ember a Földön?(Ki hitte volna, hogy föld-történeti léptékkel mérveaz ember alig egy perce ér-kezett a Földre, és az utóbbi10 000 év egy másodperc-nek számít!) Milyen volt amamut? Mit és mennyitevett? Miért vannak jégkor-szakok a Földön? De az in-

formációs pannókat figyel-mesen olvasva tudomástszerezhetünk arról is, hogymekkora volt a jégkorszakiállatok és növények mérete,hogyan alakultak ki az óri-ásfajok, milyen fajok „ván-doroltak be” a Kárpát-me-dencébe, milyenek voltakEurópa vizei abban az idő-szakban, miféle nyomokathagyott maga után a szél ésa víz vagy a jég és a fagy.Külön érdekesség a vértesz-szőlősi heidelbergi ember(Sámuel) megtalálásánakkörülményeit ismertető táb-la vagy az, amely a követ-kező kérdést teszi fel: „Mais jégkorszakban élünk?”Hát bizony igen! 
Összefüggő jégtakarók
csak a jégkorszakokban
vannakAz említett tábláról meg-tudhatjuk, hogy: „Ma Föl-dünk felszínének mintegy10 %-át borítja jég. Az Észa-ki- és a Déli-sark vidékeitösszefüggő jégtakaró fedi.

Vagyis ma is jégkorszakbanélünk. Bolygónk életéneknagyobb részében viszontmeleg és kiegyenlített ég-hajlat uralkodott, s még asarkvidékeken sem volt jég-sapka. Összefüggő jégtaka-rók csak a jégkorszakokbanvannak, melyek ritkán kö-vetkeznek be és rövid ideigtartanak. A legutóbbi jég-korszaknak köszönhető Föl-dünk mai élővilágának vál-tozatossága.”
A valós tudásunkat 
mérhetjük le a témárólA Maros Megyei Múzeumigazgatója, Soós Zoltán el-mondta, hogy a múzeum ki-állítása Erdélyben elsősor-ban Székelyföldről szándé-kozott bemutatni, a többi,romániai természettudomá-nyi múzeum jelezte, hogyőket is érdekelné a tárlat.

Ilyen például a tulceai, a bu-karesti. „A kiállítás az utolsójégkorszakot mutatja be,amely hozzávetőlegesen tíz -ezer éve járt le. Több üze-nete is van, arra is próbáljafelhívni a figyelmet, hogyvigyázzunk a környezetünk-re, mert előfordulhat, hogyaz emberiség nem éli túl aklímaváltozást, a természetviszont igen, mert az képesa megújulásra. De ha okosakvagyunk, megelőzhetjük akatasztrófát” – mondta ellapunknak Soós. A múze-umigazgató elsősorban azértajánlja a tárlat megtekinté-sét, mert nagyon népszerűtémát dolgoz fel. A korszak-ról közismert rajzfilm is ké-szült, amit sokan, főleg gye-rekek ismernek és szeret-nek, de itt lemérhetjük a va-lós tudásunkat a témáról. 
Nemes Gyula

Érdemessé tett marosvásárhelyi életek
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Ha utazás, akkor napfény,kényelmes szálloda, homo-kos tengerpart, rengeteglátnivaló! A legtöbb emberilyen szempontok alapjánválasztja ki úti célját. Ennekis köszönhető, hogy az ideiév legfelkapottabb pontjaitovábbra is Görögország,Bulgária és Törökország, deezt követően nyomban ottvan Spanyolország is. „Azelőző évekhez képest sokkaltöbben választják az utóbbit,bár nem előzi meg az előbbemlített első hármat. Egyiklegfőbb oka ennek, hogy akolozsvári reptérről egyretöbb spanyol helység érhetőel. Általában ez úgy szokottlenni a repülős utaknál,hogy ahol megoldható azindulás Kolozsvárról, azoka legkeresettebbek” – meséliHajdú Zolán, a Thomas Huxutazási iroda tulajdonosa,ahol az idei évben már2.000-2.200 személy részé-re biztosítottak utazási él-ményt. Továbbá elárulta,hogy Olaszország is emel-kedő tendenciát mutat, to-vábbá Portugália is felemel-kedőben van.
Tudnia kell az utazónak,
hogy mit akarHa valaki utazási irodá-hoz fordul, már 90%-bantudja, hogy hová és mikorszeretne utazni, a többiekpedig ajánlatokat kérnek.Ilyenkor az első, hogy meg-kérdezik a fontossági sor-rendet, például, hogy fon-tos-e, hogy Kolozsvárról in-duljon, hogy homokos ten-

gerpart legyen, vagy éppenkulturális körút.„Utazás során az első éslegfontosabb dolog figyelniaz úti cél helyes kiválasztá-sára és a szállásra, mivel alegtöbb kellemetlenségezekből ered. Például ha va-laki fehérhomokos tenger-partot remél egy horvátor-szági nyaralástól, az csaló-dik” – meséli Chilat Tünde,a Family Holiday TravelAgency idegenforgalmi re-ferense.Nagyon jó dolog, hogytudják az utasok, hogyhaidőben foglalnak le kirán-dulást, mondjuk idén ősszeljövő nyárra, akár 30%-oskedvezményben is része-sülhetnek, és ahogy köze-ledik az indulás időpontja,továbbra is vannak kedvez-mények.
Biztonságos utazás?!Bár azt gondolnánk, hogyaz utóbbi időszak rengetegterrortámadása leszűkíti a2017-es évben utazásra„éhes” emberek számát, eznem így van. Igaz, hogy azokszáma valamivel kisebb lett,akik kulturális körútra men-nek, hiszen az idén is inkábba nagyvárosokban voltaktámadások, ez a nyaralóiövezeteket azonban nemérinti. „Tavaly és tavalyelőttis végigjártam az egész Gö-rögországot északról-kelet-re, elindultam Thessaloni-kitől, és lementem a Pelo-ponnészoszi félszigetig, jövőhéten újra megteszem ezta körutat, de soha egyetlen,

úgynevezett migránssal semtalálkoztam az út során, hi-szen eléggé el vannak szi-getelve a társadalomtól,nem lehet velük találkozniminden utcasarkon” – valljaHajdú Zoltán. Bár a tavalyi évben Tö-rökországban is volt egy-két robbantás, nem voltköze az üdülőtelepekhez,aminek köszönhetően a ta-valyhoz viszonyítva lénye-gesen megnőtt az oda uta-zók száma. Ennek egyszerűmagyarázata, hogy év elejéntartottak attól, hogy keve-sebb lesz a jelentkező a tö-rökországi nyaralásokra, ígyaz árakat lennebb engedték,így jelenleg sokkal olcsóbbrepülős utaknál, mint Gö-rögország.
Repülőtér nélkül„A repülőtér hiánya va-lóban kellemetlen, de lassan– sajnos – hozzászokott máraz utazóközösség, hogy Ko-lozsvárról vagy Nagysze-benből kell és lehet repülni”– meséli Chilat Tünde.A Thomas Hux a turisz-tikai csomagok mellett –ami a repülőjegyet, szállástés ellátást foglalja magába- repülőjegyeket is árul, ígyott valamennyire csökkenta forgalom. „Az az igazság,hogy amíg a reptér műkö-dött, a turisztikai csomagoknem Marosvásárhelyről

szóltak, onnan nem indultakjáratok. Azok, akik feltétle-nül repülővel akarnak utaz -ni oda, ahova eddig Maros-vásárhelyről tették a me-netrend szerinti járatokkal,azok most Kolozsvárról te-szik, tehát érzékelhetőennem befolyásolja a turiz-must” – állítja Zoltán, akiszerint viszont az pozití-vumnak számít, hogy a rep-tér leállása miatt, egy-kétcég bejött a városba, hogybiztosítsa a szállítást a ko-lozsvári reptérre.„Ha valaki minket választ,„találkozni fog” a több évestapasztalatunkkal, nyitott-ságunkkal, hiszen igyek-szünk korrekt és teljes in-formációt adni mindenegyes utazásról, szálláshely-ről” – vallja Chilat Tünde,akik lassan már karácsonyi,szilveszteri ajánlatokkal vár-ják az érdeklődőket. A Fa-mily Holiday irodánál azidei nyáron magas volt afoglalások száma mindenhelyre. Őszre az egzotikushelyek vannak kilátásban,például Tájföld, Mexikó,Kuba, Dominikai Köztársa-ság, vagy hajóutak a Karib-térségben.
A reformáció 
ünnepére is szerveznek
tematikus utatA Thomas Hux fő célja abiztonság és megbízhatóság.

„A 10 év alatt még egyik ki-rándulónk sem járt úgy,hogy, amit megígértünk,nem tartottuk volna be, vagyvalahová elvittük, és nemhoztuk haza. Volt két olyaneset, amikor bukaresti cégekbebuktak, nálunk volt le-foglalva az utasnak a kirán-dulása, és természetesen afővárosi iroda nekünk nemadta vissza a pénzt, de misaját zsebből kifizettük akárvallottat. Aki nálunk fog-lal, nem fog veszíteni, mibiztosítjuk, hogy a pénzéértcserébe azt kapja, amit meg-ígértünk” – mondja Hajdú,akik a nyaraláson kívül kul-turális körutakat is szer-veznek, ami egy egészenmás szegmens. „Például azidén Marosvásárhelyrőlszerveztünk barcelonai utat,kettőt, hozzávetőlegesen120 emberrel, magyar ide-genvezetéssel, ami nagy új-donság, és azt hiszem, hogycsak mi gyakoroljuk” –mindamellett továbbra isszervezik a történelmi uta-kat, így augusztus 23-án, areformáció évfordulójánakünnepén sor kerül egy újabbútra, a „reformáció nyomá-ban”. Természetesen magyaridegenvezetéssel olyan he-lyeket fognak meglátogatni,amelyek teljes mértékbenkötődnek a reformációhoz,mint például Vizsoly és Wit-tenberg.
Timár Tímea

Az emberek nem milliárdosok akarnak lenni, hanem
olyan élményekre vágynak, amiket szerintük csak a
milliárdosok engedhetnek meg maguknak. Például
egzotikus nyaralásokra menni, ahol naphosszat egy
függőágyban lehet ejtőzni a tenger ritmikus hulláma-
inak hangjára. Egy ilyen utazás, azonban, nemcsak az
anyagiakat követeli meg, hanem szervezettséget és
időt vesz igénybe. Szerencsére az utazási irodák tárt
karokkal, rengeteg kedvezménnyel és sokszínű aján-
latokkal várják a kirándulni vágyókat.  

Hová utazzunk idén nyáron?
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A Wesselényi család zsibói kastélya
Zsibó Zilahtól huszonhat kilométerre északkeletre, a
Szamos bal partján fekszik. Neve először 1387-ben
Zybotheleke néven fordult elő. Ez a német eredetű
Zsibót személynév és a telek köznév birtokos össze-
tétele, amelyből téves tagolás útján keletkezett a
Zsibó név. Ezelőtt azonban 1205 és 1235 között és
1219-ben Chybur néven is szerepelt. 1423-tól százöt-
ven évig a Kusalyi Jakcs család birtokolta. A XVI–XVII.
században mezőváros, vásáros hely volt. Az erdélyi
országgyűlés 1571-ben harmincadvámszedő hellyé
nyilvánította. Báthory István Hadad várával és tizen-
hat faluval együtt 1584-ben Wesselényi Ferencnek
adományozta, hűsége jutalmaként. Ettől kezdve a
Wesselényi család uradalmi székhelye volt. A tatár
csapatok 1658-ban elpusztították. 1705. november
tizenegyedikén a zsibói csatában a település mellett
szenvedett vereséget a II. Rákóczi Ferenc által veze-
tett kuruc sereg Ludwig von Herbeville tábornagy,
császári főparancsnok hadaitól. A Rabutin parancs-
noksága alatt álló szerb határőrök ezután felégették.
A csata emlékére a Szamos jobb partján emelkedő,
piramis alakú hegy a Rákóczi-hegy nevet viseli.

A WesselényiekA Wesselényi család élet-ével foglalkozó irodalom leg-szívesebben a XVIII. és XIX.század két kiemelkedő sze-mélyiségével, id. báró Wes-selényi Miklóssal és ifjabbWesselényi Miklóssal foglal-kozik, hiszen a zsibói társa-dalmi élethez és események-hez kettőjüknek van a leg-több közük. Id. báró Wesselényi MiklósZsibón született, 1750. dec-ember tizenegyedikén, szülei,Wesselényi István és nejeDániel Polixéna, akik 1749-ben a XIII. századi gótikuskatolikus templom marad-ványaira építették, a napja-inkban is álló reformátustemplomot…
Idősebb 
Wesselényi MiklósId. Wesselényi Miklóstkora eléggé különc egyéni-ségként tartja számon, VeresDániel szavaival élve: 

„ …valóban alkalmas voltegy regényhős szerepéneka betöltésére. Életébe, né-mileg egyoldalasított alak-jába sok minden belefért:leányszöktetés, állami, vallásitilalmak  megszegés, fegy-veres birtokháborítás, öt le-töltött kemény év az Inn folyófelett komorló hírhedt vár-börtönben, Kufsteinban…”.Brad Szidónia munkájábóltudjuk meg, hogy menyasz-szonyát, Cserey Helénát aszebeni zárdából rabolja el. A vallási tilalomnak a meg-szegése már akkor megjelenta képbe, amikor 1751. au-gusztus tizenkilencedikén akatolikus Cserey Helénávalköt házasságot, melyet azegyház csak abban az eset-ben nem ellenzett, ha majda születendő gyermekei akatolikus vallásban lesznekmegkeresztelve.Wesselényi azonban meg-szegi ígéretét, melyet a ka-tolikus egyháznak tett, ésMária Terézia azt a döntésthozza, hogy kárpótlásul épít-

sen a birtokán egy katolikuskápolnát, és ott köteles a re-formátusnak keresztelt fiait,Istvánt és Ferencet a katoli-kus hitben is nevelni.
A rokonok jelentik felA fegyveres birtokhábo-rítás híre – gróf Haller Jánosgorbói udvarháza ellen vég-hezvitt ostrom – egészen Bé-csig eljutott, így 1784 no-vemberében II. József letar-tóztatási parancsot bocsátottki id. Wesselényi ellen.Egy ideig szökésben volt,rokonoknál szállt meg, deamikor Dátosra menekültvalamilyen közeli rokonok-hoz, azok feljelentették, így1785 tavaszán sor került azelfogatására.Az egész menekülési idő-szakát nagyon érdekfeszítő-en és részletesen leírja Ke-mény Zsigmond, gyerekeihalálát is elmeséli és mikéntvészelte át az öt esztendeigtartó kufsteini fogságot. 1789 év végén tért haza

Zsibóra feleségével, és bele-kezd az erdélyi politikai élet-be, támogatja a színház lét-rejöttét is.Sajnos heves és túlfűtöttszemélyisége miatt 1794-ben kizárják az országgyűléstagjai közül, 1796. decemberharmincadikán – negyven-hatodik évét betöltve – meg-születik nevét viselő kisfia.Halálát ily szép szavakkalilleti Kemény: „…1809-ben elvégződöttWesselényi politikai pályája,és néhány hónappal a köz-rehatás megszűnése után,kialvék élete is. …Halálánakhíre megrázta a két országot,és a legszebb fájdalomhan-gokat szakasztá ki a költőkkebléből…”.
Ifjabb báró 
Wesselényi MiklósAz ifj. báró WesselényiMiklós teljes egészében örö-költe apja ügyességét, lele-ményességét, sajnos hibáitis; azonban bölcsességben,

sőt fölül is múlta őt.Nevéhez fűződik a zsibóigazdaság modernizálása, ajobbágyfelszabadítás elve,valamint az írói munkássága,hiszen életének több szaka-szában is rendszeresen isvezetett naplót, megkönnyít-ve az életével foglalkozó írók,történészek dolgát.Gyermekkorát a zsibói bir-tokközpontban töltötte, ti-zenhárom évesen veszítetteel édesapját, így Tőkés János,majd pedig Pataki Mózes ne-velte – az utóbbit annyiratisztelte és szerette, hogyhalálakor, sírját a családikriptába helyezte, apja ko-porsója mellé.
Az árvízi hajósA város fejlődésében tehátnagy szerepe volt a Wesse-lényi családnak. Az ő nevükhöz fűződik azitteni, Erdély egyik legszebbbarokk stílusú kastélyánaképíttetése. A család legismertebb tag-
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ja egyértelműen gróf ifj. Wes-selényi Miklós, az „árvizi ha-jós”, aki elszántan küzdöttaz erdélyi jobbágyság felsza-badításáért. És itt röviden még megkell említsük azt, hogy kéttragikus történelmi eseményfűződik a város nevéhez: 1705-ben II. Rákóczi Fe-renc seregei itt szenvedtekvereséget, 1849. augusztushuszonötödikén pedig Ka-zinczi Lajos tábornok hon-védjei itt tették le a fegyvert.
KastélytörténetA kastélyt Wessélenyi Mik-lós és felesége, Cserei Ilonakezdték el építeni 1779-ben. A hatalmas épületet Wes-selényi álmodta meg, ugyanisa kastély mögött látható ti-zenhárom helyiséges ura-dalmi lak kicsi volt számára. 1785-ben Wesselényineknézeteltérése támadt szom-szédjával, a szurduki HallerJánossal, akit ötszáz felfegy-

verzett emberrel meg is tá-madott. Amint azt már röviden je-leztük, Haller feljelentette ésa császár bezáratta Wesse-lényit a Kufstein-i börtönbe.Így aztán a kastély építéseelőbb lelassul, majd a mun-kálatok le is állnak, és 1791-ig szünetelnek.
Mindent ellopnak, 
ami mozdíthatóWesselényi szabadulásaután folytatja a munkálatokatés 1796-ra elkészül a kastély. Az épület körüli angolparkkialakítására Bécsből hozottkertészt. Kialakították a tavirózsástavat, felépítettek egy üveg-házat a téli kert számára, ésfelszerelték a szökőkutat. Az államosítás után telje-sen megváltoztatták a kastélybelsejét. Díszítőelemeit, ablakait ésajtófélfáit, a faborítást lev-erték. 

Mindent elloptak, amimozdítható volt: bútorokat,kályhákat, festményeket, ésdísztárgyakat; Neuhauserfestményeit is lemeszelték. 
A család 
címerét a pincébe 
menekítikA kastély szobái iskolaitantermek lettek, és a kas-télyból általános iskola lett,majd bentlakásos középis-kola, pionírok háza, múzeumés a természetkedvelő fia-talok kutató központja. Az angolparkból botanikuskert lett, a lovardából kantin,a kastély udvarán pedig go-kartpályát alakítottak ki.A kertben látható kőorosz-lánokat a hetvenes évek vé-gén hozták ide a szurdukiJósika Miklós kastélyból. A Wesselényi család cí-merét levették a kastély fa-láról és a pincébe menekí-tették. Így élte túl a történe-lem viharait.

A kriptát kirabolják 
és szétverikA Wesselényiek családikriptáját a XVIII. század ele-jén építették. A vasajtó mö-götti épület alagútrendsze-rében tizenkét, sírkövek általlezárt temetkezési üregetalakítottak ki. 1851-ben temették el ittaz utolsó Wesselényit, Ist-vánt. Száz évvel később a na-gyurak ellen irányuló köz-hangulat hatására a kriptátkirabolták, szétverték, alko-tóelemei és feliratos sírköveinem egy jelenkori ház alap-zatából bukkantak elő. Az utolsó két sírkő a re-formátus templomban van. 
Az Istenházáról rövidenReformátus temploma maiformáját 1749-ben kapta,amikor Wesselényi István ésneje, Daniel Polixena reno-váltatta. 

A templom külső falánlevő egyik emléktáblát id.Wesselényi Miklós tétette akufsteini börtönből való sza-badulása emlékére. 2004-ben a templom eléfelállítottak ifj. WesselényiMiklós szobrát, mely SepsiJózsef alkotása.
(befejező rész a következő

lapszámunkban)

Összeállította: 
Nagy-Bodó Tibor* A rendelkezésünkre bo-csátott dokumentációkértkülön köszönet KeresztesGéza műépítész, műemlék-védő szakmérnöknek; az il-lusztrációkat, a régi és a maiképeket Demján László mű-emlékvédő építész a sajátmunkájából és gyűjteményé-ből küldte be szerkesztősé-günkbe.

Wesselényi Miklós



Medveember

Mivel medveasszonyoknincsenek, csak medveem-berek, ezért úgy szaporod-nak, hogy megharapnakvagy megkarmolnak egy em-bert, aki aztán maga is med-veemberré változik, amikorépp ráér. Attól is medveem-ber lesz valaki, ha az erdőbentelimarskor kiissza egy med-veember nyomából a meg-gyűlt esővizet, megeszi egymedveember-dög jobb ve-séjét, vagy a bal válla fölötthátradob egy marék frissmedveember-kakálmányt, sközben rituálisan brummog.A medveemberré lett látensmedveember-ember bármi-kor képes átmedvülni med-veemberré, majd visszamedveember-emberré. Errea performanszra a székelyember, meg a székely medveis elismerően bólint, hogy„ez aztán medve, ember!”.A medveembert viszony-lag nehéz felismerni olyan-kor, amikor normális em-bernek néz ki, vagyis med-veember-ember formátum-ban, de azért akadnak árul-kodó jelek:

► Fészbukos profilképeegy medvefej, fészbukos vi-tákban vehemensen agitála medvekilövési kvóta visz-szavezetése ellen, és ka-romszakadtáig védi a med-véket a többi állattal folyta-tott eszmecserék során
►Minden juhos, disznós,kecskés, tyúkos és áfonyás-pizzás képet belájkol
► Ha a liftben véletlenüla lábadra lép vagy meglök,sose azt mondja, hogy „el-nézést” vagy „párdon”, ha-nem mindig azt, h o g y„bocs”
►Az ér-zelmeiveljátszó höl-gyekkel köz-li, hogy vele nejátsszanak, mertő nem játék 
► Általában, jó húsbanlevő, ún. „mackós” testalkatú(mint például Biró Zsolt, akivalójában medveember); las-sú mozgású, mamlasz, nyu-godtnak tűnik, de pillanatokalatt ki lehet hozni a sodrá-ból (mint például Johannist,aki ugyancsak medveem-

ber); ha a régi pártjából ki-csapják, alapít egy másikat,és onnan morog a régi párt-társaira (mint például Szi-lágyi Zsolt, aki szintén med-veember)
► A fagyizóban mindigmálnás fagyit kér, és cukorhelyett mézzel édesíti a ká-véját

►Kedvenc könyve a Mi-cimackó, kedvenc filmjei aThe Revenant és A vadonfoglyai, kedvenc rajz-filmhőse Balu, ked-venc üdülőhelyeSzováta, és a leg-kevésbé ked-venc olvas-mánya aMedveö-lő

►Ha elmész vele horgász-ni, és nincs kapás, akkor egyidő után beugrik a patakba,és kifog néhánypisztrángot ,szájjal
► Mindenevő – még amekis hamburgert és azanyósa főztjét is képes meg-enni
► Soha nem kezd kiolyan nővel, akinekgyerekei vannak, mertfél az agresszív bocsosnőstényektől

►Ha egy társalgás soránszóba kerül Ceausescu, rop-pant ideges lesz, mivel azöreg több medvét nyírt kianno, mint ahány afrikai né-gert az ebola mostanáig
► És végül: télenhasztalan hívod kocs-mázni, mert mindigalszik, de ha esetlegmégis elmegy, kizá-rólag Ursus sört iszik!

mt
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Kevesen tudják, hogy Erdélyben nemcsak farkasemberek, hanem medveemberek
is vannak, habár az előbbieknél kevesebben, merthogy az ember genetikailag
távolabb áll a medvétől, mint a farkastól (továbbá, nem félünk a farkastól, míg a
medvétől igen), így a medveemberré válás is macerásabb. A medveember
hunglish elnevezése: EMBEAR.  

A Wikipédia szerint a gö-
rögdinnye a tökfélék csa-
ládjába tartozó, Afrika déli
részéről származó nö-
vényfaj, illetve annak ter-
mésének a neve. Sokan
édes íze miatt gyümölcs-
nek hiszik, de termesz-
téstechnikailag zöldség-
nek számít (ez kábé annyi-
ra érdekes, mint az, hogy
a bálna nem hal, hanem
emlős – na, és akkor mi
van?). Nem tudni, hol ter-
mesztették először, de a
legkorábbi feljegyzett gö-
rögdinnyeszüret nagyjá-
ból 5000 évvel ezelőtt tör-
tént Egyiptomban, amit
hieroglifával is megörö-
kítettek (a piktografikus
írásban a dinnye jele a
dinnye). Gyakran helyez-
ték fáraók sírkamrájába
élelemként a túlvilágra, a
kevésbé kedvelt fáraók-
nak sört is tettek mellé.    A X. században már ter-mesztették Kínában, amelya világ legjelentősebb gö-rögdinnye-termesztője mais; a dinnyét a kínaiak man-kóval eszik, úgy ahogy a ri-zset pálcikával. A XIII. szá-zadban mór hódítók hoztákbe Európába, tehát a dinnye

valójában migránsgyümölcs,izé, -zöldség. Érdekesség,hogy a muszlimok nem esz-nek dinnyét, mert Moha-mednek egyszer beszaladta légcsövébe egy dinnyemag,és majdnem megnyuvadt. Formája gömbölyű vagyovális, de a japánok mármegcsinálták a kocka alakúdinnyét is (nem vicc!), amitkönnyebb szállítani, manev-rálni és tárolni, és a hűtőbőlse gurul ki. Ugyancsak Ja-pánban termesztik a magnélküli dinnyét, ami úgymarhaság, ahogy van, hiszena dinnyemagot simán le le-het nyelni, inkább a magnélküli meggy, a szálka nél-küli csuka vagy a csont nél-küli csirke előállításán fá-radoznának.Jelentős mennyiségű cuk-rot tartalmaz (cukorbetegeknem is ehetik), valamint ren-geteg vizet – a dinnye 90-95%-a víz, ezért a víziszony-ban szenvedők se fogyaszt-hatják. A kémiai elemek kö-zül elsősorban kálium, nát-rium, kalcium, vas és foszfortalálható meg benne, vita-minok viszont alig, s azokis a héjában, mint az almá-nál, csakhogy a dinnye héja

nem túl finom. Táplálkozásiértéke a könnyű emészthe-tőségében, a gyomor- és bél-működést serkentő, vala-mint vízhajtó hatásában rej-lik, ugyanakkor – ezt keve-sen tudják, pedig igaz – vágy-keltő hatású is, de utóbbikettő így együtt csapda: hi-ába fokozza a nemi vágyun-kat, ha ötpercenként ki kellmenjünk pisilni.Általános hiedelem, hogyLőrinc napja (augusztus 10.)után nem jó a dinnye, mert„Lőrinc belepisil”. Szent Lő-rinc – merthogy ő a pisis –csúnyán végezte: roston sü-

DINNYE tötték meg, de aki galád mó-don belevizel a dinnyénkbe,az nem is érdemel kíméle-tesebb bánásmódot. (A le-genda szerint, amikor márgrillezgették egy ideje, ígyszólt a hóhérhoz: „Az egyikoldalam már megsült, fordítsa másik oldalamra!”. Furcsamód az nem jutott eszébepoénkodás helyett, hogy pi-silje le a tüzet is, talán meg-menekült volna.) 
Dinnyevásárlási tippek,
avagy hogyan válasszunk
fincsi dinnyét? 

☻Minél nagyobb a diny-nye, annál édesebb – állító-lag. Ez egy nagy baromság,hiszen mindannyian kóstol-tunk már tizenöt kilós ubor-kaízű förtelmet, és ettünkkézilabdányi mézédes diny-nyét is 
☻ Akkor jó a dinnye, havan rajta nyuszikarmolás –legalábbis a néphiedelemszerint. Mivel elég kevesenismerjük fel kapásból a diny-nyén (vagy bármin) a nyu-szikarmolás nyomait, a kö-vetkezőképpen cseleked-jünk: vegyünk a piacon egynyulat, idegesítsük fel, majdkarmoltassuk meg vele a ki-szemelt dinnyét. Ezt köve-tően karikázzuk be a nyu-szikarom-nyomot fekete ka-riókával, majd keressünk adinnyén hasonló nyomokat;ha nem lelünk, addig ismé-teltessük a fenti műveletet

az egyre enerváltabb nyu-szival és egyéb dinnyékkel,amíg sikerrel járunk
☻ Ragadjuk meg a diny-nyét két kézzel, tartsuk afülünk mellé, és nyomjukössze jó erősen, azaz re-csegtessük meg: ha recseg,akkor érett, lehet is kifizetni.Ám nem árt, ha előzőleg be-melegítjük az ujjainkat, pél-dául néhány ujjhegyen el-végzett fekvőtámasszal, kü-lönben előfordulhat, hogydinnyerecsegtetés közbennem a dinnye recseg, hanemaz ujjízületeink, és megve-szünk egy tököt
☻ Kopogtassuk meg,mint idős gyermekgyógyásza kis köhécselő páciens há-tát: ha mélyen kongó hangothallat, akkor finom, ellenbenha tompán szól vagy kussol,akkor vagy éretlen, vagy ká-sás, vagy Tamás
☻ Irányadó a kacs (az akicsi kunkori malacfark-sze-rű izé) is: ha fakó és száraz,akkor a dinnye édes; ha zöldés nedves, akkor a dinnyeéretlen; ha nincs neki, akkorlehet, hogy nem is dinnye
☻Az érett dinnyén a haj-nali harmatlecsapódás na-gyobb, mint az éretlenen, deezzel az infóval ott a piaconnem megyünk semmire
☻És végül: ha nem akar-juk elkomplikálni a dinnye-vásárlást a fenti marhasá-gokkal – lékeltessük meg!

Molnár Tibor



A radikális, a másik oldal-hoz tartozókat eleve alacso-nyabb rendű emberfajnak(netán inkább állatfajnak?)tekintő, a másik oldal újsá-gíróit egyszerűen propagan-distának minősítő (lásd,MoMo-sok) balliberális, ne-oliberális ellenzékiekre ezpersze kevésbé jellemző. Demindkét tábor egyedei nyu-godtan bevallhatják, hogy ha

éppen némi harmóniáravágynak, akkor ez a maguk-hoz hasonlóan gondolkodókközött adatik meg nekik le-ginkább. Persze. egy ilyen,legalább viszonylag egyneműkollektívát nem mindig köny-nyű megtalálni, bármennyirekeresi is az ember, és bízikbenne, hogy aki keres, aztalál. (E sorok írójának sze-rencsére sikerült, egy zömmel

nyugdíjas kertészmérnökök-ből, mezőgazdasági szakem-berekből álló túracsoportban,akik sült bölcsész létére be-fogadták.) A munkahelyektöbbnyire nem erről szólnak,ha csak például nem egy szer-kesztőség, egy értelmiségiszellemi műhely tagjai ková-csolódnak ilyen egyetértő kö-zösséggé. Egy tantestületben,mondjuk, már más a helyzet,nem értelmiségi munkakö-rökről nem is beszélve. Demi van akkor, ha például va-laki hosszabb időre kórházbakerül? Egy általam szeretvetisztelt, bár személyesen csaktávolról ismert irodalomtör-ténésszel, médiaszakember-rel például ez történt, ahogyezt a Magyar Idők hétvégimellékletében el is panaszol-ta. Szegény, ugyancsak kifog-ta, mert mind a kórházi sze-mélyzet, mind a betegtársakrészéről olyan kormányelle-nes hangulatot, sőt eszementgyűlölködést, mint írja, „ger-jesztett gyűlöletet” élt meg,amilyennel korábban, úgy tű-nik, nem találkozott. (Nemvolt neki elég a saját beteg-sége, még a társadalomévalis szembesülnie kellett, ráa-dásul egészen testközelből.)Az már nyilván szociográfiai,sőt oknyomozó szociológiaitanulmány tárgya lehetne,hogy hogyan és miért jöttössze éppen abban a kór-házban ennyi Orbán-fóbiásellenzéki gyűlölködő, hiszenbármennyire nincs oka tap-sikolni a beteg vagy az egész-ségügyben dolgozó ember-nek, a frusztrációk nem min-denkit hangolnak át kor-mányellenessé, ha egyébkéntnem tartoznak a balliberálispolitikai táborba. Valamintazon is el lehet(ne) gondol-kodni, hogy ki miért gondol-kodik úgy, ahogy gondolko-dik, és bár a rendszerváltásóta ez a téma eléggé szőnyegalá „lett söpörve” (nehéz itta magyartól idegen személy-telen, szenvedő szerkezetetmegkerülni), mekkora szerepjutott ebben a családi szoci-alizációnak. Személyes ta-

pasztalataim szerint, amelyeka saját korosztályomra és el-sősorban értelmiségi isme-rőseimre vonatkoznak, a minemzedékünkben az, hogyvalaki most kormánypártivagy ellenzéki, egészen mi-nimális kivétellel, nem a rend-szerváltás után dőlt el. Ha-nem attól függ, hogy valakiannak idején mennyire utáltaaz elvtársi diktatúrát, vagyutálta-e egyáltalán, illetve fel-menőitől mit hozott magával,vagyis hogy ezek hogyan vi-szonyultak a kommunistarendszerhez. Valószínűnektartom, hogy még a „politikaivegyes házasságok” esetébenis valamelyik szülő világné-zete dominánsnak, megha-tározónak bizonyult, ahol pe-dig mindkét szülő alapvetőenaz antikommunista többség-hez tartozott, ott a nevelés,a szocializáció általában va-lószínűleg sikeresen felülírtaa mindenkire kiterjedő iskolaiagymosást. Azok esetében,akiket rendszerváltás előttis ismertem, szinte alig értmeglepetés, tudtam, hogymire számíthatok tőlük. Akikpedig így vagy úgy haszo-nélvezői voltak a rendszer-nek, azok és azok lemenőiugyan miért fordultak volnaszembe a pártállammal, il-letve az állampárttal és utód-pártjaival? Más a helyzet azifjú nemzedékkel, a mi le-menőinkkel, akik annyira he-terogén hatásoknak vannakkitéve (baráti kör, munkahely,sokszínű sajtó, divatos ideo-lógiák stb.), amelyek a családiszocializációt háttérbe szo-rítják.(Amúgy is elég sokbomlasztó hatás érte a csa-ládokat már a Kádár-rend-szerben is, és nem is mindenszándékosság nélkül.) Az,hogy a családon belüli, sajnosnem ritka politikai-világné-zeti törésvonalak olyan sok-szor egybeesnek a nemzedékikonfliktusokkal, alighanemjórészt erre vezethető vissza.Megvezethetőség szempont-jából nagyon sebezhető ezaz ifjúság, és a közelmúlt tör-ténetét tekintve (is) nagyon

alulinformált. Amiről, mond-juk ki, tehetnek azok a tör-ténelemtanárok is, akik akommunista oktatási rend-szerben szocializálódtak,mert ez nem egyszer azt je-lenti még ma is, hogy például’56 tanítását, bár kötelezőtananyag, vagy elszabotálják,vagy hazugságokat tanítanakróla. Ez a folyamat csak lassanfordul meg, akárcsak a nagyóceánjáró, hiszen az sem tudrögtön irányt váltani, ha el-fordítják a kormánykereket(Orbán Viktor minapi hason-lata a nemzetközi családkon-ferenciához mondott beve-zetőjéből). Mint ahogy a kom-munista rendszer oktatás-és nevelésügyi csődjét is kés-leltette, hogy a tanárok je-lentős része, idősebb gene-rációja még az „átkos” Horthyrendszerben szerzett diplo-mát… Természetesen mi ma-gunk is többet tehettünk vol-na azért, hogy gyermekeinktőlünk, mint hiteles szülőktől,megtanulják a maga folyto-nosságában látni a rendszer-váltás előtti és utáni évtize-deket. Hogy ne csak egysze-rűen tudomásul vegyék a tár-sadalom megosztottságát,netán siránkozzanak rajta,hanem tisztában legyenek agyökerekkel, az okokkal ésokozatokkal, az arányokkala történelmi realitással, ésátlássanak a manipulációskísérleteken, törekvéseken.Hogy tudják, ha az ellenzékisajtó károgását hallják, mivan a mérleg egyik serpe-nyőjében, és mi van a má-sikban. „Kifosztottatok, ide-gen hatalmaknak kiszolgál-tattatok, az országunkból iskilakoltattatok minket, meg-nyomorítottátok, megkínoz-tátok, meggyilkoltátok szü-leinket, testvéreinket, gyer-mekeinket, rokonainkat, ba-rátainkat, ismerőseinket hon-fitársainkat!” (Aki nem hiszi,járjon utána, látogasson el aTerror Házába.) „Nektek vi-szont bibircsók van az orro-tokon!” Persze, akiknek amérlege úgy működik, hogya bolsevizmus áldozatai meg-érdemelték, amit kaptak,azoknál a bibircsók nyilvánnagyobb súllyal esik a latba.Ettől a posztkommunista-balliberális-neoliberális mér-legtől vagy inkább mérleg-nélküliségtől kellene megóvniaz ifjúságunkat. Legtöbbettalán épp azok tehetnének,akiknek megvannak a törté-nelmi tapasztalataik. Mégmindig nem késő!
Kiss István Béla
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bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

Bibircsók az orron: megosztottság és mérlegelés
Teljesen érthető, ha ki-ki egy politikai világnézet
szempontjából homogén társaságban érzi magát a
legjobban, hiszen arra is csekély az esély, hogy a
más világnézetűt bármiről meggyőzze, lévén, hogy
az érdekek és az érzelmek többnyire felülírják a ra-
cionális érveket, bármennyire valljuk is, elvben, a
párbeszéd fontosságát. 
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Jó szezont hagyott maga mögött a Botosani „kicsi Fü-
löpként” ismert labdarúgója, bátyja, István nyomdo-
kain haladva. A tehetséges focistával a bajnokság nyi-
tófordulója előtt beszélgettünk eddigi pályafutásáról,
a jelenlegi bajnoki idényről, családjáról és jövőbeli
terveiről.

Felnőtt már 
a „kicsi Fülöp”

Az Erdélyi Magyar NemzetiTanács Maros megyei szer-vezete és a Pro XXI Sport- és Kulturális Alapítvány (elnöke:Cseh Gábor), a négy éve meg-alapított Bajnokok, Élspor- tolók, Sportbarátok Klubjá-nak új idénybeli, első műso-rában a magyar és román országos atlétikai bajnoksá-gon nagyszerűen szereplőhelyi sportolóit -veterán at-létáit: Barabási Rozáliát, Fü-löp Csabát, Böjte Attilát ésCsizmadi Zsoltot - hívta meg,akik Marosvásárhely hírnevét5 arany, 6 ezüst és 1 bronzé-remmel öregbítették. A veterán sportolók kész-ségesen meséltek sikeres pá-lyafutásuk kezdeteiről, majdeddigi legsikeresebb verse-nyeikről és ugyanakkor jö-vőbeli terveikről is beszá-moltak a jelenlévőknek. Aműsort lapunk sportszer-

kesztője moderálta.A rendezvényen jelen volttöbbek közt Kirsch Attila, azEMNT honosítási iroda ve-zetője, hajdani kosárlabdázó,Csiki Zsolt, a Szász AlbertSportlíceum igazgatója és Ko-vács Lajos Alpár jogász, várositanácsos is. A klub célja, hogy megis-mertesse Marosvásárhelyegykori kiválóságait és je-lenlegi sikeres sportolóit asportbarátokkal is, akiket szí-vesen látnak a rendezvénye-ken. C.F.A.
fotók: Szente Anna

Interjú Fülöp Loránddal, 
az FC Botoșani sáromberki 

születésű játékosával

– Egy sikeres élvonalbeli
bajnoki idény van mögötted.
Hogyan értékeled idei telje-
sítményed?– A beilleszkedésemkönnyebben sikerült, mintgondoltam volna, hiszen félévig a bátyám, István is ottfutballozott még, amikoroda kerültem. Elégedett va-gyok magammal, nem hit-tem volna, hogy végül isennyit játszhattam. A játékjól ment az utolsó időszak-ban, ugyanis több játékle-hetőséget kaptam a volt ve-zetőedzőnktől, Grozavutól. 

– Hogy látod az új idényt
és kik a bajnokesélyesek?– Szerintem nehéz idényelőtt állunk, mivel a legtöbbcsapat erősített, főleg azok,akik a felsőházi rájátszásbanvoltak érdekeltek az elmúltidényben, így továbbra isők a bajnokesélyesek. Bát-ran, önbizalommal indulunkaz új idényben, magam isderűlátóan várom az új sze-zont, amelyben remélem,minél többet játszhatok, ésújabb gólokkal segíthetemaz FC Botoșani együttesét. 

– A 2016–2017-es idény
utolsó játéknapján a te 90+4-
ik percben szerzett gólod kö-
vetkeztében búcsúzott el a
Pandurii az élvonaltól. Büsz-
ke vagy arra a találatodra?

– Számomra fontos, hogygólokkal segítsem együtte-sem teljesítményét, függet-lenül, ki ellen játszunk. Saj-nálom a Panduriit, de ilyena futball.
– Az előző együttesed, a

Sepsi OSK élvonalbeli csa-
pattá nőtte ki magát. Mi a
véleményed róla?– Nagyon örültem, ami-kor felkerültek az élvonalba,hiszen senki sem gondoltaezt a bajnokság elején. ASuceava elleni idegenbelitalálkozón én is jelen vol-tam, együtt örültünk a győ-zelemnek, a találkozó utánbenn voltam az öltözőbena játékosokkal. Komoly, pro-fi munka folyik Sepsiszent-györgyön, ahol én felejthe-tetlen két évet töltöttem.Hamar megszerettem a vá-rost, megismertem az egy-kori játékostársakat, a szur-kolókat, mindenkivel, akika csapat mellett vannak, jóviszonyt ápolok. Várom mára 3. forduló találkozóit, ami-kor mi éppen ellenük lé-pünk pályára Botoșaniban.

– Mint tudjuk, a szüleid
mindig is támogatták a te
meg bátyád sportpályafu-
tását. Hogyan sikerül feltöl-
tődnöd, amikor a szabad-
napokon, vagy vakációban
hazautazol?

– Mindketten nagyon so-kat köszönhetünk szüleink-nek. Itthon tartózkodásomidején gyorsan telik az idő,de ilyenkor mindig sikerülkellőképpen feltöltődnöm.Kiskorom óta sokat jelen-tenek nekem a barátaim,természetesen a családommellett, így mindig kihasz-nálom az alkalmat, hogynéha velük is találkozhas-sak. Még egy kispályás focitis „összehozunk” a barátok-kal, helyi öregfiúkkal, vagyegykori edzőimmel, sőt, asáromberki iskola szom-szédságában lévő műfüvespályán (ami az egykori kis-pálya szomszédságábanvan, ahol a Fülöp-testvéreklabdarúgói pályafutása el-kezdődött-szerk. megj.)mindig jól esik nosztalgi-ázni. Ahányszor ott járok,felbukkannak a régi, iskolaiemlékek. A barátokkal min-dig jó találkozni, kikapcso-lódást jelent számomra. 
– A bátyád sikeres négy

és félévet töltött Botoșani-
ban, téged még négyéves
szerződés köt az együtteshez.

Hogyan látod a jövődet a
futball terén?– Istvánnak nem voltkönnyű megválnia az együt-testől, az emberektől, deugyanakkor nem sikerültrosszul a beilleszkedése Di-ósgyőrben. Remélem, az újidényben több játéklehető-

séget kap majd. Bárhol isfog futballozni a hátralévőkarriere során, csak az FCBotoșani szurkolója marad.Én pedig ezután többet sze-retnék játszani, gólokat sze-rezni. 
Czimbalmos 
Ferenc Attila

FÜLÖP LORÁND a marosszentgyörgyi ACS Kinder1997-es évjáratú korcsoportjának egyik legjobb játé-kosa volt. 2012-ben a Nyíregyházi Futballiskola és akolozsvári Ardealul Labdarúgó Akadémia közül utóbbiajánlatát választotta, aztán U15-ös válogatott is lett. 2013-ban az ASA korosztályos együtteséhez igazolt,de 2014-ben a Sepsi OSK-hoz igazolt, amellyel a har-madosztályban szerepelt (nyolc találattal a csapatgólkirálya lett), és 2016-ban feljutott a 2. ligába. Az előző szezonban a 10. helyen záró FC Botoșaniszíneiben 18 mérkőzésen játszott, négy gólt szerzett,továbbá két gólpasszal is hozzájárult az együttes tel-jesítményéhez. A ,,kicsi Fülöp” teljesítményéről egy évvel korábbanígy nyilatkozott bátyja, István:– Nagyon örvendek, hogy Lóri is Botoșaniba szerződött,
és napról napra fejlődik. Remélem, szép karriert fut be
ő is az élvonalban. A csapattársai is befogadták,
mindenki támogatja őt, szeretik. Nagy elégtétel szá-
munkra, hogy mindketten 1. ligás labdarúgók lettünk,
hiszen mindig is az élvonalban akartunk játszani –mondta egykoron Lóri bátyja, Fülöp István.

Veterán atléták a Bajnokok, Élsportolók, Sportbarátok Klubjában
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A csődbíróság elfogadta az ASA újjászervezési tervét  

Mintegy másfél évvel acsődvédelmi eljárás elin-dítása után, a csődbíróságelfogadta a 2. ligás ASA új-jászervezési tervét, így azegyüttes történelmében újkorszak következik. Az új-jászervezési tervvel meg-kezdődhet a hátralékok ki-egyenlítése, ugyanis az ed-digi törvények semmilyenkifizetést nem engedélyez-tek. Egyelőre még kérdéses,hogy erre milyen összeggelrendelkezik majd az ala-kulat, a városi tanácsbanmegszavazták ugyan a tá-mogatást, ám ennek kiu-

talása csak a költségvetésitartozások rendezése utánválik törvényesen lehetsé-gessé. A klub vezetőségehónapok óta ennek a bí-rósági döntésnek a meg-hozatalára várt, mert va-lóban ettől függött, hogy aklub talpra állhat-e.Az ASA jelenleg Brassó-ban edzőtáborozik, ahol azAfumați elleni első forma-ellenőrzőn 2-1 aránybanalul maradt, de július 19-én (lapzártánk napján) a3. liga 1. csoportjában má-sodik helyen végzett Szász-hermány, majd július 22-

én, szombaton a másod-osztályos újonc nagysze-beni Hermannstadt FC leszaz ellenfele.A 2. ligás szezon augusz-tus 5-én kezdődik, a neve-zés 20-án ér véget, viszonta bajnoki menetrendet jú-lius 25-én állítják össze.Ha marad a 20 résztvevő,akkor az idén 21 fordulórakerül sor, az utolsót dec-ember 9-én, két hétközifordulóval játszák. Ha azinduló csapatok száma 18vagy kevesebb lesz, a hét-közi fordulók mellőzhetők. 
C.F.A.
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29 DOLOG, amit sosem gondolt volna

Ross Ulbricht fizikuskéntvégzett Dallasban, de nemvolt kedve laborokban pe-pecselni. 2011 elején egykönyves webáruháznál dol-gozott, ám amikor a raktárpolcai összeomlottak, véglegelment tőle a kedve. Közgazdasági kísérleté-ként elindított egy onlinepiacot, a Silk Roadot, aholbárki bármit megvehetettnévtelenül. Két technikaivívmányt ötvözött. Az egyika Tor nevű internetes bön-gésző, amellyel a felhasználótitkosítva elérheti a kívánthonlapot, így a gépet nemlehet azonosítani. Az ano-nim fizetésekhez pedig avirtuális pénzt, a bitcointhasználta. Ulbricht elsőrenéhány kiló varázsgombátadogatott el.
Mindenki magáért felelA Silk Road gyorsan meg-telt élettel, rohamosan bő-vült a kínálat, Ulbrich pedigjutalékot kapott az üzletekután. Kábítószerek. Gyógy-szerek, később önvédelmifegyverek is. Minden álné-ven zajlott. Hogy egyik félse csaphassa be a másikat,mindkettőjüknek pénzt kel-lett letétbe tenniük a web -áruháznál, és csak akkorkapták vissza, ha mindket-ten elégedettek voltak. Atöbbség a saját címére kérte

az árut, gondolták, legfel-jebb majd letagadják, hogyők rendelték.Ulbricht fölvette a „Ret-tegett Robert Kalóz” álnevet,Dread Pirate Robertsként,„DPR”-ként vezette a boltot.Tiltotta azokat a termékeketés szolgáltatásokat, ame-lyekkel kárt okozhatnak va-lakinek: ilyen például a gyer-mekpornográfia vagy a tö-megpusztító fegyverek. Szá-mára a Silk Road az igazánszabad piacot és a privátszféra védelmét jelentette.„Ne támogassátok adótok-kal az államot!” – írta.Ugyanakkor felvette admin-nak az egyik tapasztalt vá-sárlót, Curtis Clark Greent,hogy válaszoljon a szerekkelkapcsolatos kérdésekre.
Titkos ügynökökA Silk Road után többszervezet is nyomozott. AKábitószerellenes Hivatalügynöke, Carl Force példáulNob néven, egy dominikaigengszter bőrébe bújva be-szélt DPR-el. Ulbricht annyi-ra megbízott benne, hogyamikor Nob egy nagyobbadag kokainnak keresettgazdát, összekötötte Gree-nel, aki gyanútlanul a címérekérte a csomagot. Elkapták.Az óvadék kifizetése utánGreen hazamehetett, de ad-digra DPR-hez eljutott a hír

– arra viszont nem jött rá,hogy Nob nyomozó -, ráa-dásul egy másik admin aztmondta, Green bitcoint lo-pott. DPR pont a nyomozó-tól kért segítséget, megve-rette (volna) a beosztottját,a rendőrök pedig egy videóerejéig eljátszották, hogykínozzák a férfit, aki együtt-működött velük. DPR negy-venezret fizetett érte, mi-után a bizalmasai felher-gelték, a „rendelést” gyil-kosságra módosította. Anyomozók megrendeztékGreen halálát.Az FBI ügynök kollégájavégül egyszerű Google ke-reséssel jutott el Ulbricht-hoz. Abból indult ki, hogy aSilk Road alapítója az elejénbizonyára máshol ajánlgattaa honlapot. Így találta megaz Altoid nevű fórumozót,

aki egy másik bejegyzésbenelárulta az email címét.Megnézték Ulbricht közös-ségi oldalait. Azokat a filo-zófusokat kedvelte, akiktőlDPR is idézgetett. Követnikezdték. Amikor a kávézó-ban lehajtotta a laptopot,DPR is kijelentkezett a SilkRoadról. Ha DPR azt mond-ta, nem lesz gépközelben,Ulbricht később a barátaivaldobolt a tengerparton.Bekapcsolt gépnél, beje-lentkezve kellett elkapniuk,ám az akció tervezett idő-pontjában Ulbricht egykönyvtárban ült – háttal afalnak. Ekkor egy „hajlék-talan” pár jelent meg a te-remben, akik dulakodnikezdtek. A programozó rá-juk pillantót, mire a szom-széd asztalnál ülő ázsiailány váratlanul felkapta a

gépét, és elszaladt vele.A gépen számtalan SilkRoad-os jelszót és több mil-liárd értékű bitcointot ta-láltak. Ügyvédje szerint aférfi már eladta valakineka honlapot, a DPR fedőnévpedig több embert takar.Az alapító végül életfogy-tiglanit kapott, legalábbhúsz évet kell ülnie. Későbbelítélték Nobot, a gengsztertalakító ügynököt is. Kide-rült, hogy több zsaroló ésbérgyilkos profilját ő találtaki, hogy pénzt csaljon kiDPR-től.Az FBI megszüntette aSilk Roadot, ám az onlinekereskedelem virágzik. Márminden kapható: hamis ok-mány, hitelkártya, gépfegy-ver.
Timár Tímea

Több ezer drog és fegyver közül válogathatunk ked-
vünkre azokban a titkos webáruházakban, amelye-
ket a Google sem talál meg. Sokan attól tartanak,
hogy ezzel közeledik a világvége, a felhasználók sze-
rint viszont ez a szabadság igazi kezdete.

A Reddit-oldal nemrégmegkérte felhasználóit, írjákle, melyik az a felesleges tu-dásmorzsa, mely egyszermegragadt a fejükben és azó-ta sem megy ki. A Buzzfeedezekből 29-et listázott me-lyekből mi most ebből csaknéhányat emelünk ki.Elvis sosem adott ráadást,így amikor elment, nem jöttvissza. Innen a kifejezés: „El-vis elhagyta az épületet.”A Hitler bunkerét tervezőhölgy unokája tervezte Szad-dám Huszein bunkerét.A norvég királyi őrség tisz-teletbeli ezredese Sir Nils
Olav, egy pingvin.A leghosszabb angol szó,

melyben csak egy magán-hangzó van a strenghts(erősségek).A vidráknak van kedvenckavicsuk. Ezeket a karjukalatti zsákban tartják, amikornincs rá szükségük.Ian Flaming világhírűkémregényének megírása-kor karakterének a lehetőlegunalmasabb nevet akartaadni: így lett Ő Bond, JamesBond.Az izraeli bélyegek hátul-ján levő ragasztó kóser.A cápák régebb óta élneka bolygón, mint a fák.Amikor az első Star Wars-film kijött, Franciaországbanmég mindig használták a

guilloutine-t kivégzésekre.Minden embernek vanegyedi nyelvlenyomata –ugyanúgy, mint egyedi ujj-lenyomata.Svédország felületénekpontosan 17%-át borítjákáfonyabokrok.A vombatok széklete koc-ka alakú.Ha Detroitból délre indu-lunk, elérhetünk Kanadába.Ezen kívül létezik mégszámtalan információ, me-lyet egyszer valamiért (megkellett tanulni, munka miatt,véletlenül) megjegyeztünkés még mindig emlékszünkrájuk.
forrás: hvg.hu

Vannak vicces vagy különleges információk, melyeket véletlenül megjegyzünk
és meg is maradnak a fejünkben. Ezek baráti kocsmázások, beszélgetések vagy
ismerkedések alatt rendre elő is kerülnek. Íme, néhány.

AZ INTERNET titkos oldala 


