
Csak ennyire futja?  Amint híre kelt a szombati Orbán-előadásalatti sikertelen provokációnak, rögtön le-mondtam arról a szándékomról, hogy Tusvá-nyosról írjak. Megtették - igaz, nem helyettem- mások, talán túlzottan is sokan. Egyébkéntsem arról írtak, amiről érdemes lett volna -magáról az Orbán-beszédben megfogalmazot-takról -, hanem a ballibbant hölgyemény szá-nalmasra sikeredett füttyös jelenéséről.

Hogyan védekezzünk 
nyaraláskor a betörők ellen? Kevés bosszantóbb dolog van annál, mint ami-kor nyaralásból megtérve döbbenten konsta-táljuk, hogy amíg mi lazán pihiztünk valahol,távollétünkben vendégségbe jöttek hozzánk,ettek, ittak, majd távozáskor minden könnyenmozdítható értéket magukkal vittek. De...
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Ilyenek a mai erdélyi fiatalok  Nemrégiben tette közzé az Új Nemzedék Köz-pont Nonprofit Kft. a Magyar Ifjúsági Kutatáselnevezésű elemzését, amelyben gyorsjelentéstkívánnak adni a kárpát-medencei fiatalokról.2016 során a magyarországi 8000 15–29 évesfiatal megkérdezése mellett 4000 külhoni ma-gyar fiatallal is készült interjú, amelyből 2000erdélyi.
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A falumonográfia a híd
múlt és jelen között    

Az utóbbi három évtizedben nagy lendületetvett Erdélyben és ezen belül szűkebb hazánkban,a Székelyföldön is a helytörténet-kutatás, és afalutörténet-, monográfiaírás. Előfordul, hogyerre képzett történész szakember vállalkozik,de elsősorban műkedvelők „mestersége” ez.

Új sorozat, XI. évfolyam // 30. szám  // 2017. július 27– augusztus 2. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

Van-e esélye a megfiatalo-
dott ASA-nak a feljutásra?A héten elkészült az elméletileg húsz csapatotfelvonultató 2. ligás labdarúgó-bajnokság új idé-nyének menetrendje. A Maros megyeiek számáraa legfontosabb, hogy az újraszervezési terv jóvá-hagyásával a csődtől megmenekülő ASA elkezd-hette a versengést az 1. ligába való visszajutásért.  
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Felszállt a fehér füst(felhő)
– bemutatkozott a magyar
alpolgármester 

„Azzal a gondolattal indulok, hogy mindent megtegyek a feladataim teljesítésére, és leg-
alább olyan hatékony alpolgármester legyek, mint az elődeim” – nyilatkozta Makkai Ger-
gely, Marosvásárhely RMDSZ-es alpolgármestere. Feladatkörébe tartozik a társadalmi és
kulturális ügyekért felelős igazgatóság koordinálása, a műszaki igazgatóság, a társada-
lombiztosítás, továbbá ő a helyi katasztrófavédelem elnöke, képviseli a várost a megyei
tanáccsal szemben, figyelemmel kíséri az adók és illetékek begyűjtését, illetve a hulla-
dékkezelés ellenőrzése is az ő reszortja lesz.
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KOS: Problémás a hete, semmi sem alakul ked-vezően, folyamatosan akadályokba és falakbaütközik. Viszont a csillagok jelenlegi állásai sze-rint el eltarthat ez egy darabig, úgyhogy kény-telen lesz alternatív megoldásokat találni arravonatkozólag, miként ne veszítse el a türelmét.
BIKA: Rendkívül sűrű hete van, úgyhogy hanem akar semmiről se lemaradni vagy elcsúszni,akkor pontos terveket kell kovácsolnia, amihezutána foggal-körömmel fog ragaszkodni egészhéten.
IKREK: Nyugalmas hét vár a jegy szülötteire,attól eltekintve, hogy lesz valami, ami nemhagyja őket nyugodni. Egy kérdés zaklatja majdőket, amelyre mielőbb szeretnének választkapni.
RÁK: Igazán ígéretes hete van. Örömteli percekés kellemes időtöltési lehetőségek várnak önre.Kimondottam vidám és boldog lesz a héten, nemzavarja semmi meg ezt a felhőtlen állapotot. 
OROSZLÁN: Kezd belefásulni és megcsömör-leni a mindennapokba. Jogosan érzi, hogy márideje lenne történnie valami jónak, vagy legalábbha lehetősége nyílna egy kis pihenésre. Ám neaz égiektől várja a csodát, hanem saját magától.
SZŰZ: Nagyon okosnak kell lennie, fontos, hogyjól ossza be az idejét. A napokban új kihívásokraszámíthat, és ha mindenütt a legjobb formájátszeretné hozni, akkor nagyon a toppon kell len-nie!
MÉRLEG: Nagyszerű lesz a hete, ugyanis kap-hat egy jó hírt, ami bearanyozza az egész hetét.Ugyanakkor van egy kérdés, probléma, ami meg-oldásra vár, de magában kell keresnie a választ. 
SKORPIÓ: Kellemesen sűrű a hete. Egész hétenremek passzban lesz annak ellenére, hogy nemsok alkalma adódik lazulni. Mindenestre a csil-lagok azt sugallják, hogy a napokban különösenérdemes pozitívan gondolkodnia vagy egy adottdologra így fókuszálnia.
NYILAS: A napokban a sors úgy hozza, hogylehetősége nyílhat arra, hogy azt csinálja, amitszeret, vagy legalábbis esélyt kap rá, hogy meg-valósítsa egy régóta dédelgetett álmát. Ennekellenére ne ugorjon bele semmibe gondolkodásnélkül.
BAK: A felismerések hete következik. Az élettöbb területén is megvilágosodhat, bár lehet,hogy ezek a leckék nem mindig lesznek túl kel-lemesek. Úgy érezheti, mindenki ön ellen van,de ha félreteszi ezt a gondolatot, rá fog jönni,hogy igazából ön van saját maga ellen. 
VÍZÖNTŐ: Bármennyi dolga és feladata is le-gyen a héten, akkor is meg kell tudnia oldani,hogy le tudja vezetni a felgyülemlő feszültségét,és hogy pihenjen. Ha nem veszi figyelembe akorlátait, csak kellemetlen tapasztalások vár-hatják.
HALAK: Idillikus és békés napok elé néznek ajegy szülöttei és az csak emelni fogja a hangula-tukat, hogy pénz is áll a házhoz. Semmiképpense kezdje el szórni, de azt nyugodtan megteheti,hogy áldoz belőle egy keveset a kikapcsolódá-sára.
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A megjelent írások nem fel tét lenül
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Outdoor Leadership Augusztus 6-a és 9-e közöttvezetői készségeket fejlesztőexpedíciót szervez az Out-ward Bound Romania a Gör-gényi-havasokban. Tizenöt,Maros megyében élő vagy ta-nuló/dolgozó, 18-35 év kö-zötti fiatal jelentkezését várjákaugusztus elsejéig. A projektetrészlegesen a Maros MegyeiSport és Ifjúsági Igazgatóságtámogatja, az egyéni hozzá-járulás 170 lej. Jelentkezésés a program részletei: VajdaKinga, telefonszám: 0769-224.283, e-mail: kinga@out-wardbound.ro.
Koronkai NapokA hét végén, július 28-án,pénteken és 29-én, szomba-ton zajlik a Koronkai Napokrendezvénysorozata. A falu-ünnep megnyitóját péntekdélután 4 órakor tartják, eztkövetően kulturális műsorkezdődik. Többek között fel-lép a Navara Dance tánccso-port, a Tholdalagi Mihály ál-talános iskola diákjai, a Kö-kényes néptáncegyüttes, Kó-bori Andrea. 20 órakor a Titánegyüttes koncertezik, 21 óra-kor Szabó Péter operaénekesszórakoztatja az egybegyűl-teket, majd Kristóf Kati & Mi-lán koncertezik. Szombatondélelőtt lovas bemutató ésfutballbajnokság is lesz, dél-ben karatebemutatóra, majdkulturális műsorra kerül sor.15 órakor Takács Mihály nép-táncot mutat be, 16 órakor a

Kiskorál, 16.30-kor a CsávásBand koncertezik. 18.30-korSebestyén Aba operettelőa-dása kezdődik, 20 órakorLászló Attila, a Csillag születiktehetségkutató győztese, 22órakor a Bojtorján lép fel. Aprogramhoz gyermeksziget,kézművesvásár, civil szerve-zetek vására is tartozik.
Nyáresti 
orgonahangversenyA Nyáresti orgonahang-versenyek rendezvénysorozatsoron következő koncertjétjúlius 30-án, vasárnap 18 óra-kor tartják a Nyárádszeredá-hoz tartozó andrásfalvi re-

formátus templomban. Mol-nár Tünde orgonaművésznőTordai Nagy Mihály hangsze-rén játszik. A belépés ingye-nes.
Látogatható 
a JégkorszakA Maros Megyei Múzeumés a budapesti Természettu-dományi Múzeum szervezé-sében a marosvásárhelyi Ho-rea utcai Természettudomá-nyi Múzeumban október 7-ig látogatható a Jégkorszakkiállítás. A látogatók találkoz-hatnak a jégkorszak után ki-halt, de jól ismert állatfajokkal(életnagyságú rekonstrukci-ók, csontvázak), amelyeket amúzeum munkatársai az ere-deti élőhelyükre emlékeztetőkörnyezetbe helyeztek el.Megtekinthető egy mamut-fióka, kardfogú tigris, hiéna,barlangi hiéna, pézsmatulokés egy gigantikus gliptodon.A fent említett látványosságokmellett a kiállítást különfélemédiaeszközök gazdagítják,amelyek a korabeli klímáról,illetve az akkori állatok élet-éről tartalmaznak informá-ciókat.

KÁR KIHAGYNI 



Amint híre kelt a szombatiOrbán-előadás alatti si-kertelen provokációnak,rögtön lemondtam arróla szándékomról, hogyTusványosról írjak. Meg-tették - igaz, nem helyet-tem - mások, talán túl-zottan is sokan. Egyébkéntsem arról írtak, amirőlérdemes lett volna - ma-gáról az Orbán-beszédbenmegfogalmazottakról -, hanem a ballibbant hölgyeményszánalmasra sikeredett füttyös jelenéséről.     Mi is történt valójában, azt mindenki láthatta. Azérdekelt - értsd: az Orbán-fóbiában szenvedő - médiamaga is tálalta, nyilván a saját értelmezése szerint. Őkúgy látták, láttatták, hogy „Fidesz-nyuggerek hajától fogvaföldre cibáltak, bántalmaztak egy védtelen, véleményénekfüttyögve hangot adni próbáló, ártatlan lányt”. Valamiazonban nem stimmel a történet körül. Kérdem én:hogyan, milyen boszorkányság folytán volt lehetséges,hogy a ballibbant média előre tudta, a másfél ezres tö-megben hol fog állni az egyszem füttyögő hölgyemény,akit majd - miután „megatrocitálták” - mikrofonvégrekell kapni? Lehetséges, hogy mindent előre egyeztettek?- kérdem, de akár állíthatnám is. Hogy aztán kik, milyen sajtóorgánumok, politikaipártok álltak ki a lövétei aktivista nőszemély mellett,nos, az mindent elárul, elsősorban azt, hogy kik szervez-hették a provokációt, kik akartak profitálni a történetből.Érthető, hogy az ellenzék minden lehetőséget megragad,ha pedig ilyen nem igen adódik, akkor maga próbáljamegteremteni - amint az eset bizonyítja: mindenáron -az alkalmat arra, hogy bírálja a kormányzatot, hogykifejtse nézeteit, hogy meggyőzze a választópolgárokat.Mindenesetre az a tény, hogy az ellenzéknek politikaiérvrendszeréből csak ennyire futja - mármint a füttyögésre -,nem sok reményre jogosítja fel őket a jövőre vonatkozólag.       Megpróbálok a hasonló cselekedetek eltervezői, elkö-vetői mellett szóló érveket találni. Eszembe jutnak Voltaireszavai: „Nem értek egyet azzal, amit mondasz, de életemvégéig harcolni fogok azért, hogy mondhasd”. Hát igen,hogy mondhasd, s ne füttyögd! Mert a füttyögés nem afejlett vitakultúra tartozéka. Bizony nem. Nem tudom, atusnádfürdői meg a többi hasonló eset ismeretében afrancia klasszikus kitartana-e továbbra is véleményemellett.Most veszem észre, hogy magával ragadott a hév, smagam is a provokációval foglalkoztam, nem a lényeggel:Orbánnak a világ, Európa és benne Magyarország jövőjérőlszóló lényeglátó előadásáról. 
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A monográfia szó az ér-telmező szótár szerint azt je-lenti, hogy egy témát annyirakimerítünk, hogy ahhoz mársemmit nem lehet hozzáfűzni.„Falumonográfia” írására ép-pen ezért nagyon nehéz vál-lalkozni. Sőt, szinte lehetetlen!Mert úgy megírni egy tele-pülés történetét, hogy ahhozne lehessen még valamit hoz-záfűzni, szerintünk kivitelez-hetetlen. Ezért a kutató tör-ténész, műkedvelő történetírólegfennebb arra vállalkozhat,hogy adalékokat közöljön egyadott település monográfiá-jához, hogy eloszlassa leg-alább részben a történetéretelepedett „ködöt”. 
A falutörténet-írás 
elsősorban műkedvelők
„mestersége”De lássuk, kik is maguk aszerzők. Kiváló és mintánakvaló falutörténeteket írtakszakavatott történészek: Pál-Antal Sándor (szerk.): Bac-kamadaras 600 éve. Székely-udvarhely, 1992; Szabó Mik-lós: Mélyre nyúló gyökerek.Mezőmadaras 800 éves tör-ténete. Kolozsvár, 2008; Ka-kucs Lajos: Nyárádremete fa-lumonográfia. Marosvásár-hely, 2008; stb. De amint Sza-bó Miklós történész írja Nyá-rádszentbenedek falutörté-netének előszavában: hely-történet, illetve falutörténetművelését ritkán vállalja felképzett szakember, történész.Műkedvelők mestersége ez.Tanárok és tanítók, lelkészekés orvosok, néha éppen egy-szerű érdeklődők vállalják felazt, és kitartóan gyűjtik, gya-rapítják a szeretett szülőfa-lujukra vonatkozó adatokat,a falu nevének alakulására, ahatárnevekre, a helységbenösszeírt katonaköteles férfi-akra, a világháborúkban ele-settekre (…) vonatkozó em-lékeket és feljegyzéseket.(Nám Móréh M. Emese: Nyá-rádszentbenedek 700 éve.Marosvásárhely, 2010) Példátezekből is ma már nagyonsokat említhetünk. Somosdtörténetét például a településreformátus lelkésze, BotosCsaba írta meg; Marossárpa-takét Gálfi Tibor és BerekmériEdmond pedagógusok; Vaj-daszentiványét úgyszintén atelepülésen hosszú ideig ta-nárkodó Barta Zoltán; Nagy-ernyéjét az onnan elszárma-

zott orvos, Dr. Nagy Lajos, je-len sorok írója pedig Székes,Csejd, Székelykakasd és Csík-falva falutörténetének szer-zője, de a sort folytathatnánk. Egy másik kérdés, amittöbben feltesznek: miért isvan szükség falutörténet írás-ra? László Márton levéltáros-történészt kérdeztük ezzelkapcsolatos véleményéről.„Mi, akik – részben – hely-történetírással is foglalko-zunk, azt reméljük a falumo-nográfiáktól, hogy egyrészthidat képezzenek a jelen ésa múlt között, a jövő felé, ama embere is ismerje meg,és ezáltal érezze sajátjának atelepülését, gondozza, építsetovább azt a falut, közösséget,amelynek elődei is tagjai vol-tak. Az iskolát, a templomot,amelyet ősei építettek, ápoljatovább mai utóda. A kőke-reszt, amely ősei nyughelyétjelöli, ne enyésszen el az utódközönye miatt, a templom,amelyet őse épített, ne ürüljönki, és ne is váljék rommá.Legfőképpen pedig: a közös-ség, amely saját falubíróinkeresztül évszázadokon átönmagát igazgatta, olyan ve-zetőket válasszon, akik a közjószellemében a falu, a közösségérdekében munkálkodnak”– osztotta meg velünk véle-ményét László Márton. 
„Minden településnek
meg kellene írni 
a történetét”Barta Zoltán nyugalmazottföldrajz-történelem szakostanár szakmai és becsületbelikötelességének érezte meg-írni szülőfaluja, Abafája tör-ténetét, amely 2012-ben látottnyomdafestéket. Vajdaszen-tivány tanáraként írta meg atelepülés történetét 2001-ben, amelyet aztán mára márnégyszeresére bővített. (BartaZoltán: Örökség. Vajdaszen-tivány története, Marosvá-sárhely, 2017) „Úgy gondo-lom, van igény a falutörténe-tekre, persze ez falutól függő.

Abafáján például alacsony ér-deklődés volt a könyv iránt,de a vajdaszentiványiakbannem csalódtam. Az első kia-dás 200 példányban jelentmeg, ami azonnal el is fogyott.Utána az emberek érdeklőd-tek, lesz-e újabb kiadás. Mivelnagyon sok levéltári forráskerült még időközben a ke-zembe, elhatároztam, hogyújra megírom, sokkal bőveb-ben. Véleményem szerintminden településnek megkellene írni a történetét, mivelsok a kiadatlan levéltári forrás,és sok az idős embereknéllevő információ, amiket oralhistory formájában lehetnerögzíteni, amíg nem késő" –mondta el lapunknak BartaZoltán. Nám Emese pedagógusmint egy kirakós játék da-rabjait gyűjtötte Nyárádszent-benedek történetének apródarabjait, majd 2010-ben „ki-rakta”. „Minden megtalált éshelyére rakott apró darabka,minden nehezen kiolvasott,de értékes szó, név, dátumvagy dokumentum egy újabbörömforrás, egy újabb lépésvolt, hogy kirajzolódjon egyfalu képe, amely bizonyáraértékes marad az utókor szá-mára. A Nyárádszentbenedektörténetére vonatkozó adatokés a még élő szájhagyományösszegyűjtése azzal a céllaltörtént, hogy megmentsük,ami még menthető a múltemlékeiből. Minél nagyobb abetekintésünk a település tör-ténelmi múltjába, annál in-kább fejet tudunk hajtani őse-ink emléke előtt, akik ezen aföldön otthont teremtettek,és megőrizték, építették aztverejtékük és, ha kellett, vérükárán is” – vallja Nám Emese. 
„A múltbeli helytállás erőt,
hitet adott a folytatásra”Marossárpatak falutörté-netének két szerzője közülegyik sem született a faluban,mindketten kezdő pedagó-gusként kerültek a telepü-
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A falumonográfia híd múlt és jelen között    

Szentgyörgyi László

Csak ennyire futja? Az utóbbi három évtizedben nagy lendületet vett Erdélyben és ezen belül szű-
kebb hazánkban, a Székelyföldön is a helytörténet-kutatás, és a falutörténet-,
monográfiaírás. Előfordul, hogy erre képzett történész szakember vállalkozik,
de elsősorban műkedvelők „mestersége” ez. Mai írásunkban arra keressük a vá-
laszt, hogy mit is jelent a falumonográfia?  Kik vállalkoznak megírására és miért?
Van-e szükség falutörténet-kutatásra, monográfiaírásra? 

lésre. Ennek ellenére érde-kelte és foglalkoztatta őketa közösség jelene és múltja,oktató-nevelő munkájukmellett részt vettek a tele-pülés közéletében is. Tervbevették, hogy a teljesség igé-nye nélkül, megpróbáljákösszegyűjteni azokat a sze-mélyes emlékeket, amelyeketa falu idősebb polgárai márhosszú ideje hordoznak szí-vükben, őriznek lelkükben.Ugyanakkor írásos doku-mentumokat és fényképeketgyűjtöttek a településről,több alkalommal megláto-gatva különböző levéltárakat.„Elsősorban a közösségértvaló tenni akarás vezényelt

a munkánkban. A közösségtörténetének jó néhány ese-ményét mi is átéltük, a többitpedig régi dokumentumokatböngészve, vagy az időseb-bek emlékeit hallgatva át-éreztük. A közvetlen vagyközvetett élmény, a múltbelihelytállás gyakran adott erőtés hitet az olykor-olykor aka-dozó munkánk folytatásához,befejezéséhez. Én személye-sen élvezettel végeztem akutatómunkát, főleg a világ-háborúkról szóló részek fel-kutatásában, megírásábanleltem örömöm" – tekint visz-sza Berekméri Edmond. 
Nemes Gyula
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A beszólás joga 
Ma már két tinédzser egy-egy okostelefonnal és
egy szélessávú internet-hozzáféréssel meg tud szo-
rongatni egy polgármestert. Ez a beleszólás sza-
badsága – hangoztatta fennen egy szakállas bácsi
Tusványoson. Hát igen, ez afféle olaj a tűzre. A fiatal nemzedék bá-torításának álcázott összekacsintás egy korántsemtiszta és egyértelműen pozitív jelenséggel. Jóleső biz-tatás és hátbaveregetés: így kell ezt csinálni. Ez a jövő.Nincs mit tenni, csak így tovább. Beleszólni mindenbe,amihez nem értünk, belekotyogni mindabba, amibennincs illetékességünk. Megmondani a tutit a papnak, atanárnak, az utásznak, az orvosnak vagy a villanysze-relőnek, mert mi jobban értünk mindenhez.Attól, hogy a wikipédián elolvastuk, attól, hogy vanmaroktelefonunk, s hívhatjuk a 112-t, azon nyombanokosabbak, érettebbek, hozzáértőbbek, nagyobb sza-kik lettünk? Ha nincs szavaink mögött megfontoltság,kellő tapintat, érzékenység, tisztelet a másik emberiránt, ha csak fricskázni, okoskodni szeretnénk, közbenbelemászva olyasmikbe, ami meghalad minket, az mirejó? Hogy visz egyént és közösséget előre? Mert attól,hogy megszorongatnák a polgármestert, vagy bárkit,attól még nem oldottak meg semmit. Legfeljebb kakas-kodásra elég, de sem az erőviszonyok, sem az ügy nemnyert jobb végkifejletet. Nem lehetne nagyobb hatástelérni egy kis alázattal, önneveléssel, önfegyelemmelés annak belátásával, hogy a társadalmi játékszabályo-kat a saját javunkra célszerű betartani?Nem más ez, mint felhívás keringőre: szólj bele, hiszjogod van hozzá: Mit számít, ha tudásodat meghaladja?Az iPhone majd segít, a jól értesültség már egyenran-gúvá tesz a másikkal, akkor is, ha még a nyomába semérhetnél egyébként. Pláne nem szakmailag, bölcsesség-ben, elkötelezettségben, érettségben. Hiába gyorsítod,sietteted az időt, a jövődet, az életet meg kell élni, azutat ki kell taposni. A tapasztalatot, a szakmát, a hiva-tásért/hivatásban meg kell küzdeni. Nem mások ellen,hanem elsősorban magadat legyőzve és uralva. Előszörszenvedj meg te is az eredményért, járd ki az inasisko-lát, mielőtt a Mestert kiütnéd a nyeregből, hogy lelke-det és tieidet is megmentsd. Az elméleti tudást előbba saját életedben ültesd gyakorlatba. A saját bőrödönkell kipróbálnod, letesztelned az elveket úgy, hogy köz-ben sebeket kapsz és nyeled a port a tikkasztó hőség-ben, ázol és fázol, és megszenveded a poklok kínját, dekitartasz, és a kavicsból gyémánt lesz. Na, akkor szól-hatsz bele. És akkor is szelíden, szeretettel, megfontol-tan, mert a langyos vizet nem kell feltalálni. Ezt afáradságot és időt nem oldja meg a mobil helyetted, ésnem tudod kispórolni úgysem, még ha három diplomátis szereztél, mert neked már könnyebben ment ez,mint szüleidnek...Emlékszem, gyermekkoromban hányszor kaptam afakanálból a könyökömre, amikor feleseltem. És meg-tanultam, hogy ne szóljak a nagyok dolgába. Csak ami-kor én is odajutok, hogy tettem valamit azért, hogyfelnőjek, és egyenrangúvá váljak azzal, akinek eljárásátakkor kritizáltam.A beleszólás szabadsága nem más, mint az ellenke-zés szabadsága. S ez nem a kegyelem, nem a szeretetszabadsága. Persze nem arról van szó, hogy félelembőlmeghátrálsz, és szó nélkül hagyod, hogy bűnt kövesse-nek el ellened. Lehet ötleted, véleményed, jó szándékúmegjegyzésed, építő javaslatod beleszólás nélkül is.Igaz, oda már lelki, érzelmi intelligencia kell. Az igazságés a szeretet kéz a kézben jár. De amikor valaki csaknagy arc szeretne lenni, ha csak a számítógép vagy amarokkütyük varázsában szeretné osztani az észt, azvalójában az igazi szabadságot figurázza ki. Rosszul ér-telmezi és visszaél vele. Meghamísítja az isteni szán-dékot. Nem arra használja, amire való. Mert aszabadság, a beleszólás szabadsága is felelősséggel jár.Nélküle csak beszólás lesz.

Sebestyén Péter

Visszaszoktatni a vásárhe-
lyieket a helyi termékekre!

Maros megyében már lé-tezik néhány igazán jól mű-ködő kezdeményezés a he-lyi fogyasztóknak az ősitermelőkkel való megismer-tetése céljából, hiszen ki neismerné a Petry által min-den hónapban megszerve-ződő Local Farmer’s Mar-ket, illetve a Közvetlenértékesítés a Fókusznál el-nevezésű vásárokat. De mi-vel más, akár kisebb telepü-lések jóval előrébb vannak,mint Marosvásárhely, enneka feljavítása és kiküszöbö-lése céljából a Romániai Ma-gyar Gazdák Egyesülete Ma-ros Szervezet egy újabbkezdeményezést indít út-jára, Keresd a helyit! cím-mel, hiszen úgy látják, hogynagy szükség van rá.„Tisztában vagyunk azzal,hogy városunkban léteznekehhez hasonló akciók, de ezegy kicsit mégis más. Azesemény célja, hogy a kis-termelők közelebb kerülje-nek, és szorosabb kapcsola-tot alakítsanak ki a vásárlóikörrel, hiszen egy ilyen ren-dezvény sokkal közvetle-nebb, személyesebb, mintaz, ha valaki elmegy a piacrabevásárolni” – meséli SikóLászló az RMGE MAROS fa-lugazdásza, a rendezvényszervezője.Az esemény további cél-kitűzése azon kistermelőkmegszólítása, akik a sajátmaguk által előállított ter-mékeiket nem mindig tud-ják értékesíteni, egy ilyen al-kalom, azonban esélyt adarra, hogy kialakuljon a bi-zalomra és ismeretségrealapuló viszony a vásárló ésa vevő részéről egyaránt.„Bár Marosvásárhelyhezközel van a Nyárádmente, aKüküllő vidéke és a Marosvölgye, ahol jó minőségűzöldségek teremnek, azon-ban egyre nehezebben, vagy

sokszor egyáltalán nem jutel a városi fogyasztókhoz” –mondja a szervező, melynekegyik legfőbb „ellensége” ahiper marketek széles kíná-lata, amelyek tonnaszámraárulják más országok ter-mékeit, csak néha elvétveegy-egy helyit, amelyek bárolcsók, de a minőségbenhagynak némi kívánnivalótmaguk után. Ezért is szeret-nék visszaszoktatni a vásár-helyieket a helyi termékekcsodálatos világába, hiszenazok, nemcsak finomak, deegészségesek is.Az esemény helyszíne aszervezet székháza, a La-posnya utca 23 szám alatt,melyre július 27-én kerülsor, reggel 10 órától egészendélután 18 óráig. A vásárraeddig Maros- és Nyárád-mente, valamint mezőségitermelők jelentkeztek,mely nek száma tizennégy.

A standokon megtalálha-tóak lesznek friss zöldség-től, sajttermékektől el-kezdve egészen a befőttekigminden, ami a konyhábakell. Ha pedig minden a ter-vek és elképzelések szerintalakul, lesz egy csütörtökizöldséges kispiac, hiszen avárosnak ebben a részében,amúgy sincs közel ilyen jel-legű vásártér.„Váljunk tudatos vásár-lóvá és keressük a helyi ter-mékeket. A növekvő keres-letnek köszönhetően újabbhelyi kezdeményezések in-dulhatnak el a termelésre.Pénzünkkel és időnkkel pe-dig  jó minőségű helyi gaszt-ronómia kialakulását támo-gathatjuk, olyanét, amimindkét félnek előnyös ésvisszafizetődő” – véli a szer-vező. 
Timár Tímea

Erdély minden részének megvan a jellegzetes ízvilága, termékei, amelyek minő-
ségi alapanyagokat jelentenek bárhol és bármely étkezéshez. A közvetlenül a
termelő kertjében leszedett friss zöldségek és gyümölcsök, az istállóból éppen
kihozott frissen fejt tej vagy az abból készült sajttermék, a közeli erdő szélén so-
rakozó kaptárokból származó méz még a leghétköznapibb étkezést is kulináris
élvezetté tudja varázsolni.
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A kutatás egyes fejezete-iben vizsgálják a családala-pítás, valamint a gyermek-vállalás alapvető mutatóit,a fiatalok oktatási helyzetétés továbbtanulási terveit,de bemutatják a fiatalok sza-badidős tereit és tevékeny-ségeit, foglalkoznak a kul-túrafogyasztással, az inter-nethozzáféréssel és- hasz-nálattal, illetve azzal, hogymit tekintenek problémának. „A kiadvány egy iránytű,amely eligazít bennünket aKárpát-medence magyar fi-ataljainak gondolatvilágá-ban, terveiben, mindennap-jaiban. Az erdélyi fiatalrólnyújt átfogó képet többekközött családalapítási ter-veikről, munkavállalássalkapcsolatos megfontolása-ikról, magyar nyelvű tanulásilehetőségeikről, nemzetiidentitásukról, szabadidősszokásaikról olvashatunk.Hosszú idő óta újra alapo-sabb, pontosabb képet kap-hatunk az Erdélyben élő fi-atalokról” – tudjuk meg aközzétett kiadványból. 
„Az országban élő ma-
gyarok részét képezik a
magyar nemzetnek”A nemzeti hovatartozáskérdésében az Erdélybenélők 85 százaléka értettegyet azzal a kijelentéssel,miszerint az „országban élőmagyarok részét képezik amagyar nemzetnek”. A meg-kérdezettek 10 százalékaelutasította ezt az állítást,és nemmel válaszolt a kér-désre. Az arányok a többséginemzethez tartozás kérdé-sében máshogy alakultak.Erdélyben a helyi magyaro-kat a román nemzethez tar-tozónak a válaszadók 55százaléka véli, és 37 százalékutasítja el a kijelentést.
Magyarokhoz kötődnek
és magyarul beszélnekA kutatás arra is rámutat,hogy az erdélyi fiatalok 45százaléka elsősorban a ma-

gyarokhoz kötődik, 20 szá-zalékuk az erdélyi magya-rokhoz, 8 százalék a széke-lyekhez, 6 százalék az er-délyiekhez, 6 százalék va-lamilyen egyéb közösséghez,5 százalék pedig a romániaimagyarokhoz. Erdélyben amegkérdezettek jelentőstöbbsége, 94 százaléka ma-gyarul beszél a családi kör-ben, a válaszadók 4 száza-léka vegyesen használja aromán nyelvet a magyarral. 
Nagyrészük szingli, de a
kapcsolatban élők párjai
leginkább magyarok„Erdélyben a 15–29 éveskorosztályban a válaszadók76 százaléka nőtlen vagyhajadon, 13 százalék a há-zasok aránya, és 9 százalé-kos értéket vesz fel az élet-társi kapcsolatban élőkaránya. Erdélyben a párkap-csolatban élő 15–29 évesek85 százalékának párja ma-gyar, 7 százalékának van ro-mán házastársa vagy pár-kapcsolati partnere, a társak2 százaléka roma és 1 szá-zalék valamilyen egyéb nem-zetiségű” – részletezi a ku-tatás. 
Baráti kapcsolatok vs.
munkalehetőség„Az erdélyi fiatalok a ba-ráti kapcsolataikkal elége-dettek leginkább. Az egytőlötig terjedő skálán 4,3-raértékelték ilyen irányú vi-szonyaikat. A második leg-magasabb pontszámot kétkategória, az élettel való ál-talános elégedettség és part-nerkapcsolatokra vonatkozóválaszlehetőség érte el 3,8–3,8-as átlaggal. A jelenlegiéletszínvonalra vonatkozótényező 3,7-et ért el, ezt atanulási lehetőségekkel valóelégedettség követte 3,6-osátlagponttal. Két kategóriaazonos értéket kapott (3,5),ezek voltak a személyes élet-tervek megvalósulásánakesélyei és a jövőbeli kilátá-sok. Egy tizedponttal maradt

le az anyagi helyzet, végül afelsorolásban a munkavál-lalási lehetőségek kategóri-ája szerepelt leggyengébben,3,2-es értékkel” – áll az ered-mények között.
Szinte mindenki 
meg van keresztelveNem meglepő, hogy Er-délyben a fiatalok 76 szá-zaléka valamilyen módonvallásos, ebből 24 százalékaz egyház tanításai szerintélők aránya, míg 52 százaléka maga módján vallásos. Aválaszadók 8 százaléka nemtudta megmondani, hogyvallásosnak tekinti-e magát11 százalék nem vallásos-ként definiálta magát, 3 szá-zalék a „határozottan másmeggyőződésű” kategóriátválasztotta, további 2 szá-zalék pedig nem tudott vagyakart válaszolni a kérdésre.Az erdélyi válaszadók kö-rében csupán 1 százalékazok aránya, akiket szüle-tésükkor nem kereszteltekmeg vagy nem jegyeztek besemmilyen egyházi közös-ségbe.Az erdélyi fiatalok 48 szá-zaléka tanul vagy részt veszvalamilyen képzésben, 42százaléka dolgozik főtevé-kenységként, 6 százalék sa-ját bevallása szerint nemtanul, de nem is dolgozik.Az erdélyi 15–29 éves kor-osztályban az adatfelvételeredményei alapján a vála-szadók 49 százaléka tervezi,hogy a későbbiekben foly-tatja tanulmányait, vagyistovábbtanul, vagy valami-lyen tanfolyamot választ, ám15 százalék nem tervezi atovábbtanulást. 
Magyar- és 
idegennyelvhasználat 
a médiumokbanAz erdélyi fiatalok 65–70százalékban jelezték, hogyTV-t magyar nyelven néznek,az online közösségi oldala-

kat, valamint az internetetmagyarul olvassák. A kizá-rólag román nyelvű TV-né-zés, illetve online közösségioldalak használata ebben akorosztályban 3–4 százalék.A válaszadók 2 százalékajelezte, hogy többnyire ro-mán nyelven internetezik.„A vegyes nyelvhasználat(vagyis román és magyar)az online közösségi kom-munikációt jellemzi legin-kább (22 százalék), ezzelközel azonos arányban néz-nek TV-t és interneteznekvegyes nyelven (21–21 szá-zalék). Az internetezésrőlmondták legtöbben a fiata-lok – a megkérdezettek 10százaléka – hogy a magya-ron és az államnyelven kívülmás nyelvet is használnakennél a tevékenységnél, 8százalék pedig online kö-zösségi oldalon is kommu-nikál egyéb nyelven” – tűnikki a statisztikákból. 
Kedvenc szabadidős 
tevékenységekAz erdélyi fiatalok több-sége szabadidejében a ba-rátaival „lóg”, beszélget hét-végén (58 százalék), hét-köznap viszont csak 43 szá-zalékuk tölti el ilyen módonszabad óráit. Jóval többenhasználnak számítógépet ésinternetet szabadidő-eltöl-tésre hétköznap (65 száza-lék), mint hétvégén (45 szá-zalék). A hétvégi Faceboo-kozást 42 százalék jelöltemeg, hétköznap pedig 62százalék tölti szabadidejétezzel a tevékenységgel.A kérdőívben felsoroltkulturális terek és szabadidőeltöltésre alkalmas helyszí-nek közül az erdélyi fiataloka kávéházat, teaházat jelöl-ték meg legmagasabb arány-ban, 86 százalék választottaezt a helyszínt, mint olyat,ahol évente többször is meg-fordul. 60 százalék felettiértéket vettek fel – csökkenő

sorrendben – az éttermek,a sörözők és borozók, vala-mint a plázák. A legalábbévente többszöri könnyűze-nei koncertre járók aránya60 százalék, könyvesboltotpedig a válaszadók 57 szá-zaléka szokott látogatni. Azerdélyi fiatalok fele éventelegalább néhányszor jár ki-állításra, múzeumba, vala-mint könyvtárba. A kondi-terembe járók aránya 37százalék. 30 és 20 százalékközé esett azok aránya, akikművészfilmeket néznek, artmozikba, táncházba vagykomolyzenei hangversenyrejárnak. A válaszadók 14 szá-zaléka évente legalább né-hány alkalommal jár ope-rába.
Ezek a legnagyobb 
problémákA kutatás rákérdezett azerdélyi fiatalok számára leg -égetőbb problémaként meg-jelenő tényezőkre. A vála-szadók az alkohol elterje-dését (22 százalék), vala-mint a munkanélküliséget,az elhelyezkedési nehézsé-geket (21 százalék) neveztékmeg. A 15–29 éves erdélyiek20 százaléka jelölte meg azanyagi nehézségeket és alétbizonytalanságot, 15–15százalékot kapott a célta-lanság, az elvándorlás és akábítószerek elterjedése. 13százalék jelezte, hogy a bi-zonytalanság, a kiszámítha-tatlan jövő is problémátokoz az erdélyi fiatalság-nak.
Reprezentatív a kutatásA 45–50 perces kérdőívet2016 októbere és decem-bere között töltették ki akutatók, elmondásuk szerinta kutatás a 15–29 éves né-pességre nézve reprezenta-tívnak tekinthető terület, te-lepüléstípus, korcsoport ésnem szerint.

Pál Piroska

Nemrégiben tette közzé az Új Nemzedék Központ
Nonprofit Kft. a Magyar Ifjúsági Kutatás elnevezésű
elemzését, amelyben gyorsjelentést kívánnak adni a
kárpát-medencei fiatalokról. 2016 során a magyar-
országi 8000 15–29 éves fiatal megkérdezése mellett
4000 külhoni magyar fiatallal is készült interjú,
amelyből 2000 erdélyi, ezen belül partiumi, székely-
földi és belső-erdélyi. Az első eredményeket a múlt
héten zajló Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diák-
táborban is bemutatták. Részletekre kitérve kizáró-
lag az erdélyi fiatalokra vonatkozó kutatási
eredményeket mutatjuk be.  

Ilyenek a mai erdélyi fiatalok 
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Erdély egyik legszebb barokk kastélya
(folytatás előző lapszámunkból, befejező rész)

A Wesselényi-kastély építése valószínűleg 1778 után
kezdődött és 1810-ig tartott. Az eredetileg négyszög
alaprajzú, késő barokk épületegyüttesből a főépület
és két déli pavilon maradt fenn. Kazinczy Lajos se-
rege 1849. augusztus huszonötödikén a kastély ud-
varán tette le a fegyvert, és a nagyteremben írták alá
a megadásról szóló okmányt. Utolsó gazdája Teleki
Béla, az Erdélyi Magyar Párt elnöke volt. A park szé-
lén az 1771-ben épült egykori lovarda áll, falát Johan-
nes Nachtigall lószobra díszíti. Az 1781 óta
fejlesztett, huszonnégy hektáros park 1968 óta nyil-
vános botanikus kert. Magában foglal többek között
több üvegházat, két japánkertet, egy fosszíliarezer-
vátumot, egy kétszintes, huszonhárom medencéből
álló akváriumot és egy vadasparkot. 

Emlékeztető, avagy 
amit a kastélyról 
még tudni kellA kastély első ura, Wes-selényi Ferenc 1584-ben Bát-hory István híve és nagyér-demű kamarásaként kaptameg Hadadot és Zsibót, hu-szonhat faluval és a báróicímmel.Amint azt már rövidenemlítettük, Erdély egyik leg-szebb barokk kastélyánaktartott épületet 1778-bankezdték el építeni. A munkálatok több mintharminc évig tartottak. 1805-ben Kazinczy Ferenc első er-délyi útja alkalmából FranzNeuhausert, a fiatal festő-művészt találta Zsibón, akia kastély ebédlőjének vá-szonra festett vadászjelene-tein dolgozott. 
A Wesselényiek 
büszkeségeA kastély mai formájátidősebb Wesselényi Miklósidejében nyerte el, a kastélymelletti lovardát is ő építtette1771-ben. A Wesselényiek büszke-

sége volt a messze földönhíres zsibói ménes, amelyapáról fiúra szállt. A kastélyvégül 1810-re készült el. Az épületen barokk ésklasszicista építészeti elemekkeverednek, nagy árkádosloggiája és a középkori ha-gyományoknak megfelelőnégy sarokbástyája különö-sen látványos.
A Wesselényi-kriptaA szakirodalmi forrásokszerint a zsibói Wesselényi-kriptát – mely a kastély felett,egy nagy kiterjedésű dombtetején áll, pontosasban csakállt – a XVIII. században épít-tette ifjabb báró WesselényiIstván. Merényi-Metzger Gáborkutatásai szerint azonbannem ő, hanem az édesanyja,gróf Bánffy Katalin kezdteel építtetni a sírboltot, még-pedig a férje elhunyta után,azaz 1734 tavaszán. Zoványi György reformá-tus püspök ugyanis a követ-kező kezdetű gyászbeszédetvetette papírra az asszonyhalálakor: „MAUSOLEUM, Az-az: Te-

metségnek uj Tornya. Mely-lyet, Régen eltőkéllett aka-ratjából építtetett, NÉHAIMÉLTOSÁGOS FEJEDELMIAszszony, Gróf LosontziBÁNFFI KATA ASZSZONY, b.e. Férjének, N. MÉLTOSÁGOSL. B. HADADI VESSELENYIISTVÁN Fejedelmi UrnakÁgyas-Házúl nyúgodalomra;Melly mikor el-készült vólna,Férjén való sok siránkozásamiatt el-bádgyadván, hozzávaló búzgó szerelmében a’titkos Isteni igazgatás általel alutt. … Férjével együtt,magától még életében el ké-szíttetett Halotti Pompávalegyszer’s mind tétessék azonMausoleumban ’Sibón …”. Az özvegy nem sokkal aférje halála után, 1734 nya-rán meghalt, és így az épü-letet valószínűleg tényleg Ist-ván fia fejeztette be. Ezen időpont óta, egészena XVIII. század végéig pedigide temették el a Wesselényicsalád elhunyt tagjait.
A kripta egykori „lakói”A zsibói Wesselényi-kriptaés annak egykori sírkövei,epitáfiumai szinte teljesen

megsemmisültek. Ezen tény ellenére azon-ban Merényi-Metzger Gá-bornak mégis sikerült kide-rítenie, hogy pontosan kiketis temettek el a báró Wesse-lényi család egykori sírbolt-jában. A fent említett szerző köz-léséből ismeretes az alábbinévsor:
1. Idősebb báró 
Wesselényi IstvánBáró Wesselényi Pál és Bél-di Zsuzsanna gyermeke. Fő-ispán, az erdélyi rendek elnök,cs. kir. belső titkos tanácsos.Született a Torda vármegyeiGerenden, 1674. augusztus21-én. Meghalt Kolozsváron,1734. április 27-én.
2. Gróf Bánffy KatalinGróf Bánffy György és grófBethlen Klára gyermeke, idő-sebb báró Wesselényi Istvánfelesége. Született a Kolozsvármegyei Válaszúton, 1684-ben. Meghalt a Doboka vár-megyei Kékesen, 1734. au-gusztus 12-én.
3. Báró Wesselényi PálBáró Wesselényi István és

báró Dániel Polixéna gyer-meke. Született 1740 körül.Meghalt Kolozsváron, 1747.augusztus 16-án.
4. Báró Wesselényi IstvánIfjabb báró Wesselényi Ist-ván és báró Dániel Polixénagyermeke. Született 1744-ben. Meghalt 1748. augusz-tus 20-án.
5. Báró Wesselényi SámuelIfjabb báró Wesselényi Ist-ván és báró Dániel Polixénagyermeke. Született 1749-ben. Meghalt Kolozsváron,1750. július 13-án.
6. Báró Wesselényi KatalinIfjabb báró Wesselényi Ist-ván és báró Dániel Polixénagyermeke. Született 1752.január 1-én. Meghalt Zsibón,1752. május 21-én.
6. Báró Wesselényi KatalinIfjabb báró Wesselényi Ist-ván és báró Dániel Polixénagyermeke. Született Zsibón,1753. április 4-én. MeghaltZsibón, 1753. április 5-én.
7. Báró Wesselényi FerencIfjabb báró Wesselényi Ist-

Báró Wesselényi Béla Pál temetése 1904-ben / Zsibó

A Wesselényi kripta



| ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK | / 7. /

| Központ hetilap | 2017 / 30. | július 27– augusztus 2. |

ván és vargyasi báró DánielPolixéna gyermeke. Született1757. február 27-én. Meghalt1757. március 1-én.
8. Ifjabb báró 
Wesselényi IstvánIdősebb báró WesselényiIstván és gróf Bánffy Katalingyermeke. Cs. kir. kapitány,főispán. Született Nagysze-benben, 1708 júliusában.Meghalt Zsibón, 1758. feb-ruár 10-én.
9. Báró Wesselényi 
KatalinIfjabb báró Wesselényi Ist-ván és báró Dániel Polixénagyermeke. Született 1755.augusztus 21-én. Meghalt1758. április 4-én.
10. Báró Bánffy PolixénaBáró Bánffy György ésbáró Wesselényi Zsuzsannagyermeke, ifjabb báró Wes-selényi István és báró DánielPolixéna unokája. Meghaltgyermekként, 1765-ben.
11. Báró Bánffy SámuelValószínűleg báró BánffyGyörgy és báró WesselényiZsuzsanna gyermeke, báróWesselényi István és báróDániel Polixéna unokája.

Meghalt gyermekként, isme-retlen időpontban.
12. Báró Dániel PolixénaBáró Dániel István és grófPekry Polixéna gyermeke, if-jabb báró Wesselényi Istvánfelesége. Született a Felső-Fehér vármegyei Szászvesz-sződön, 1720. január 14-én.Meghalt Zsibón, 1775. április28-án.
13. Báró Wesselényi ÁdámIdősebb báró WesselényiMiklós és Cserey Helénagyermeke. Született 1781.május 21-én. Meghalt 1782.május 7-én.
14. Báró Wesselényi IstvánIdősebb báró WesselényiMiklós és Cserey Helénagyermeke. Született 1778.március 14-én. Meghalt1782. május 24-én.
15. Báró Wesselényi Ferenc Idősebb báró WesselényiMiklós és Cserey Helénagyermeke. Született 1779.április 26-án. Meghalt 1782.december 22-én.
16. Báró Wesselényi PolixénaIdősebb báró Wesselényi

Miklós és Cserey Helénagyermeke. Született 1780.április 8-án. Meghalt 1785.március 7-én.
17. Báró Wesselényi PálIdősebb báró WesselényiMiklós és Cserey Helénagyermeke. Született Kolozs-váron, 1785. március 16-án.Meghalt Kolozsváron, 1785.május 4-én.
18. Báró Wesselényi
ZsuzsannaIdősebb báró WesselényiMiklós és Cserey Helénagyermeke. Született Kolozs-váron, 1783. március 2-án.Meghalt 1785. május 20-án.
19. Báró Wesselényi Sámuel Idősebb báró WesselényiMiklós és Cserey Helénagyermeke. Született Zsibón,1790. szeptember 25-én.Meghalt Zsibón, 1790. szep-tember 27-én.
20. Báró Wesselényi MáriaIdősebb báró WesselényiMiklós és Cserey Helénagyermeke. Született Zsibón,1791. október 10-én. Meg-halt Zsibón, 1791. október20-án.

21. Báró Wesselényi FerencIdősebb báró WesselényiMiklós és Cserey Helénagyermeke. Született Zsibón,1793. október 4-én. MeghaltZsibón, 1793. október 4-én.
22. Báró Wesselényi LajosIdősebb báró WesselényiMiklós és Cserey Helénagyermeke. Született Zsibón,1799. augusztus 24-én. Meg-halt Zsibón, 1799. augusztus24-én.
23. Idősebb báró 
Wesselényi MiklósIfjabb báró Wesselényi Ist-ván és báró Dániel Polixénagyermeke. Cs. kir. kapitány,főispáni helytartó, a „zsibóibölény”. Született Zsibón,1750. december 11-én. Meg-halt Zsibón, 1809. október25-én.
24. Ifjabb Pataki MózesIdősebb Pataki Mózes ésPataki Krisztina gyermeke.Református lelkész, az „árvízihajós” nevelője. Született Ko-lozsváron, 1784. február 29-én. Meghalt Kolozsváron,1815. január 25-én.
25. Cserey HelénaCserey Farkas és BorosKatalin gyermeke, idősebbbáró Wesselényi Miklós fe-lesége. Született a Krasznavármegyei Krasznán, 1754-ben. Meghalt Zsibón, 1831.december 16-án.
26. Ifjabb báró 
Wesselényi MiklósIdősebb báró WesselényiMiklós és Cserey Helénagyermeke. Politikus, alispán,az MTA tagja, az „árvízi hajós”.Született Zsibón, 1796. dec-ember 30-án. Meghalt Pes-ten, 1850. április 21-én.

27. Báró Wesselényi 
HelénaIfjabb báró WesselényiMiklós és Lux Anna utószü-lött gyermeke. Született Pes-ten, 1850. május 16-án. Meg-halt Pesten, 1850. május 26-án.
28. Báró Wesselényi 
Béla FerencBáró Wesselényi Béla Pálés Aubin Franciska gyerme-ke. Született Kolozsváron,1876. május 24-én. MeghaltZsibón, 1879. május 8-án.
29. Báró Wesselényi PálBáró Wesselényi Béla Pálés Aubin Franciska gyerme-ke. Született Zsibón, 1880.április 23-án. Meghalt Zsibón,1880. szeptember 22-én.
30. Báró Wesselényi Béla PálIfjabb báró WesselényiMiklós és Lux Anna gyerme-ke. Főrendiházi tag. SzületettZsibón, 1847. május 11-én.Meghalt a Kolozs vármegyeiAlsózsukon, 1904. október20-án.

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 és VetésiLászló református szórvány-lelkész, a romániai reformá-tus egyház szórványügyi elő-adója a saját munkájából ésgyűjteményéből küldte be aszerkesztőségünkbe.
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HOGYAN VÉDEKEZZÜNK NYARALÁSKOR a betörők ellen?
Kevés bosszantóbb dolog
van annál, mint amikor nya-
ralásból megtérve döbben-
ten konstatáljuk, hogy amíg
mi lazán pihiztünk valahol
egy messzi tenger partján,
addig mások az aktív pihe-
nésnek egy ránk nézve igen-
csak kellemetlen módját
választották: távollétünk-
ben vendégségbe jöttek
hozzánk, ettek, ittak, kul-
turáltan szórakoztak, majd
távozáskor minden köny-
nyen mozdítható értéket –
számítógépeket, laptopo-
kat, tévéket, DVD-lejátszó-
kat, telefonokat, konyhai
robotgépeket, porcelán
nyuszikat s egyebeket – ma-
gukkal vittek. A „tolvaj előttnincs zár” mondás ma is ér-vényes; beépíthetünk bármi-lyen bombabiztos, paplanvas-tag páncélajtót lakásunk/há-zunk fő nyílászárójaként, alegmodernebb zárszerkeze-tekkel ellátva, úgyis feltörik,vagy legfeljebb az ablakon ke-resztül hatolnak be (a bezárttermopán ablakot kívülről egymeghajlított acéldróttal is si-mán ki lehet nyitni, de inkábbnem részletezzük, hogyan).Továbbá, egy félprofi betörő-nek a méregdrágán megvá-sárolt és beszereltetett riasztóse jelent problémát, hiába ál-lítják ennek ellenkezőjét a

biztonsági rendszerek forgal-mazásával foglalkozó cégek.(Amelyek „patronjai”, leg-alábbis itt Vásárhelyen, csupaalvilági figurák, ergo nem túlmegnyugtató, hogy mindenáltaluk beszerelt lakásvédelmikütyü kódját tőlük kapod…)Ha teljes védettséget nem isnyújt, nagyban növeli esélye-inket – arra vonatkozóan,hogy távollétünkben ne pa-kolják ki a lakást – a MEGTÉ-VESZTÉS: el kell hitetni a rosz-szaságokkal, hogy valójábannem is vagyunk elutazva, vagylegalább ne legyen evidens,hogy el vagyunk.    Az egyik legárulkodóbb jel
A TELI POSTALÁDA, ezértkérjük meg valamelyik szom-szédot, hogy két-három na-ponként ürítse ki. Ez perszeönmagában nem sokat ér,legalábbis ha én betörő len-nék, nem is foglalkoznék apostaládákkal, inkább leje-gyezném az elutazott-gyanúspotenciális klienseim gáz- ésvillanyóráinak (amelyek a leg-több esetben vagy a lépcső-házban, vagy az udvaron, azazkönnyen hozzáférhető helyentalálhatóak) az állását, majdpár nap múlva visszalátogat-nék a kis jegyzetfüzetemmel,és ahol nincs változás, ott ala-posabban is körülnéznék éj-szaka. A villanyóra még vi-

szonylag könnyen kicselez-hető, ha égve hagyunk egylámpát vagy bekapcsolva egytévét, a gázóra viszont márbajosabban: arra elég kevésotthon nyaraló rokonunk, ba-rátunk lenne kapható, hogynaponta elmenjen hozzánk,és főzzön egy húslevest, vagysüssön egy bájglit.A legtöbb háztartásban mégmindig van FIxTELEFON,ezért nem árt, ha nyaralásunkidejére az arra érkező híváso-kat átirányítjuk a mobilunkra(fél perces művelet az egész),mert a betörők bevett szokása,hogy sűrűn hívogatják a kirá-molásra kiszemelt lakást, ésha napokon keresztül nem ve-szi fel senki, vagy mindig azüzenetrögzítő válaszol, az márgyakorlatilag meghívó. (Nemmegoldás, ha kihúzzuk a falicsatlakozót, mert attól a hívófélnél még kicseng.) A KAPU-
TELEFONnal is szoktak ugyan-így próbálkozni a huncutok;azt nem lehet átirányítani, el-lenben ha kikapcsoljuk, az márnem fog kicsengeni, és azt hi-hetik, hogy rossz.

AZ AUTÓNK már kemé-nyebb dió, ön-vagyonvédelmiszempontból, mert pechünk-re azt is szemmel tartják. Hanem vagyunk bogötások, éscsak Mamaiára, Félixre vagyegyéb belföldi proli üdülő-

helyre fussa, ahova saját ko-csinkkal haladunk el a kiccsa-láddal, akkor startból megvagyunk lőve, hiszen fel fogtűnni nekik a verdánk meg-szokott, üresen árválkodóparkolóhelye. Viszont, ameny-nyiben megengedhetjük ma-gunknak, hogy citromcápák-kal pancsoljunk a Bahamá-kon, százeurós pezsgőkokté-lokat szürcsöljünk a Kanári-szigeteken, vagy óriás-avo-kádó mellű melanéz benn-szülött csajokkal hetyegjünkegy csendes-óceáni turista-paradicsomban – amely he-lyekre értelemszerűen repü-lővel jutunk el –, akkor… szin-tén szívunk: egy hetek ótanem mozduló kocsi legalábbannyira szemet szúr az ön-kéntes lomtalanítóknak, mintegy olyan, amelyik nincs ott.De a második esetben leg-alább megkérhetjük egy ha-verünket, hogy hétvégenkénta mi kocsinkkal menjen pe-cázni, s még a benzint is álljuk– elsőre pénzkidobásnak tűn-het, de ha láoádikö pont ezfogja eltántorítani a csibé-szeket attól, hogy megszaba-dítsanak a bevezetőben fel-sorolt értéktárgyainktól, ak-kor nem is olyan rossz be-fektetés. És végül a legfontosabb: a
FACEBOOK. A fent leírt óv-

intézkedések egy korhadt fa-batkát sem érnek, ha közbennaponta több tucat olyan ké-pet posztolunk, amelyekenegy tengerre néző teraszonhemmedve sörözünk, a gye-rekeink homokvárat építeneka parton, az asszony meg lég-várakat egy hullámok nyal-dosta sziklán. Mert ne higgyesenki, hogy a lakásbetöré-sekre szakosodott brigantiknem figyelik a fészbukot –nagyon is figyelik! És azt sehiggye senki, hogy a fészbu-kos profil alapján nem lehetkideríteni az illető pontos lak-címét, merthogy baromikönnyen, percek alatt ki lehet!A modus operandit, ahogy atermopánablak-kinyitás ese-tében sem, itt sem áruljuk el,legalábbis nyilvánosan nem.Akit érdekel, hogy hogyanderíthető ki seperc alatt bárkilakhelye a fészes adatlapjábólkiindulva, az jelezze a KözpontFacebook-oldalán komment-ben, e cikk alatt, és megkapjaa választ, három nap múlva. Azért csak három nap múl-va, mert postai levelezőlaponküldjük.
Molnár Tibor

Felszállt a fehér füst(felhő) – bemutatkozott
a magyar alpolgármester
„Azzal a gondolattal indu-
lok, hogy mindent meg-
tegyek a feladataim telje-
sítésére, és legalább olyan
hatékony alpolgármester
legyek, mint az elődeim”– nyilatkozta hétfői sajtótá-jékoztatóján Makkai Gergely,Marosvásárhely RMDSZ-esalpolgármestere; tekintve anagy elődök eredményes-ségét, közülük is főleg a leg-utóbbiét, nehéz eldönteni,hogy a randamentes dumátkomolynak vagy viccnekszánta-e. A frissen beiktatottalpolgármester Kali Istvánügyvezető elnökkel – aki azMPP-s és EMNP-s kalando-zások után megállapodnilátszik az RMDSZ-nél, leg-alábbis egyelőre – és Ma-gyary Előd frakcióvezetővelközösen tartott sajtótájé-koztatóján ismertette a pol-gármester által a számárakijelölt feladatköröket. „Óri-ási megtiszteltetésnek” ne-vezte a tisztségbe való ki-nevezését, és azt is elárulta,

hogy a polgármesteri hiva-talban „nagy szeretettel fo-gadták, szinte várták”. (Miaz, hogy szinte? Valakit lehetvárni, vagy lehet nem várni– szinte várni hogyan lehet?)Ígérete szerint igyekszikmajd hasznosítani parla-menti képviselői, illetve ameteorológiai intézetben,valamint helyi tanácsoskéntszerzett tapasztalatait.    Makkai startból több fel-adatot kapott, mint annakidején Peti András vagyCsegzi Sándor, sőt, még iro-dát is, ami szintén biztató,mivel egy másik nagy előd,Józsa Tibor anno még aztse akvirált, csupán egy le-vegőtlen padlástéri legény-szobát a Hangya-épületben,és egy Furnica-lépcsőre szó-ló ingyenes gyalogosbérletet.Feladatkörébe tartozik a tár-sadalmi és kulturális ügye-kért felelős igazgatóság ko-ordinálása, a műszaki igaz-gatóság, a társadalombizto-sítás, továbbá ő a helyi ka-

tasztrófavédelem elnöke,képviseli a várost a megyeitanáccsal szemben, figye-lemmel kíséri az adók és il-letékek begyűjtését, illetvea hulladékkezelés ellenőr-zése is az ő reszortja lesz.Szerencsére a vásárhelyi kó-borkutya-probléma márévekkel korábban megoldó-dott, különben még azt is anyugdíjas alpolgink nyakábavarrták volna, aki valahogyátcsusszant az RMDSZ általmég a választási kampány-ban meghirdetett fiatalításiszitán.Elmondta még, hogy jóstratéga szeretne lenni, éshelyt kíván állni a „minden-napi taposómalomban”.Mindehhez kívánunk nekiegészséget, munkabírást, ki-tartást és… tartást!
Makkai Gergely meteo-

rológus, informatikus 1952.
április 7-én született Ma-
rosvásárhelyen. A Papiu
Ilarian líceumban érettsé-
gizett 1971-ben, majd a Ba-

beş-Bolyain szerzett föld-
rajztanári diplomát és me-
teorológusi szakképesítést.
A Maros-Bánát Vízügyi
Igazgatóság munkatársa
volt 1976-tól; 2003-ban
megszerezte a környezet-
tudományok doktora foko-
zatot a gödöllői „Szent Ist-
ván” Egyetemen. 2000 és
2004 között az RMDSZ par-
lamenti képviselőjeként te-

vékenykedett. Tudományos
ismeretterjesztő írásokat
közölt A Hétben és a Vörös
Zászlóban, földrajzi témájú
előadásokat tartott a Népi
Egyetemen, és szakelőadá-
sokkal szerepelt a Maros-
vásárhelyi Rádió Mikroen-
ciklopédia rovatában. Több
tudományos mű szerzője,
illetve társszerzője.

Molnár Tibor



Kell egy valós vízióvalrendelkező, karizmatikusvezető, aki érti és érzi, hogymit akar a magyarok több-sége, és ezt hihetően, szóvalés cselekedettel – annakminden felelősségével és azabból eredő konfliktusával– bátran vállalja, hogy vég-hezviszi. És szükséges egyjövőkép nélküli ellenzék,amely egyre inkább önmagasírásójává válik. Nos, OrbánViktor Tusnádfürdőn el-mondott történelmi beszédeaz előbbire, az azt követőellenzéki nyögdécselés pe-

dig az utóbbira szolgál jópéldaként.Ha úgy tetszik, az ellen-zéki pártok ez idáig nem isOrbán Viktor jövőképéreszórták szánalomra méltószitkaikat, hanem – mindenönismeret és önmérsékletnélkül – arról szóltak han-gosan, ami a saját lelkiis-meretüket nyomja. Minthaa miniszterelnök helyett asaját tükörképüket köpköd-ték volna kínjukban.Mert miről is szólt az elő-re lekottázott ellenzékinóta?

Botka László, a „talán-miniszterelnök-jelölt” sze-rint a jövő évi voksolás tétjenem az, amiről a kormányfőbeszélt, hanem inkább az,hogy az emberek egy lesza-kadó Magyarországra vagyaz egyenlőségre és az igaz-ságos jövőre szavaznak. Ésa baloldal szerint is megkell védeni Magyarországot,de nem a tömeges, illegálismigrációtól, hanem a kiván-dorlástól, amiért szerintükOrbán Viktor politikája afelelős.Érdemes lenne egy tisz-tára törölt tükröt tartani apolgármester orra elé, hiszpontosan a szocialisták bi-zonyították be azt, hogy egygazdasági válságot lehetugyan megszorításokkalideig-óráig kezelgetni, deannak tragikus társadalmikövetkezményei lesznek. Éserről nem csupán a Gyur-csány-kormány tehet, hiszBotka László is megszavaztaazokat a jogszabályokat,amelyeknek következtébena szegény családok még in-kább leszakadtak, a nyug-díjasok egyre kevesebbpénzből éltek, a fiatalok pe-dig, leginkább a jövőkép hi-ányában, a devizahitelekterhei elől menekülve, illet-ve a munkanélküliség nö-vekedése miatt mentekNyugatra.A Gyurcsány-párt alelnö-

ke, Nagy-Huszein Tibor sze-rint a miniszterelnök telje-sen elvesztette kapcsolatáta magyar valósággal, és nemigaz, miszerint Magyaror-szág egyre inkább a sajátlábára állna, hisz a kormány„egy buszmegállót sem” épí-tett az unió pénze nélkül.Azt hiszem, hogy Nagy-Huszeinnek is tükröt kelleneadni a kezébe. Hiszen le-ginkább pártjának elnöke,Gyurcsány Ferenc vesztetteel kapcsolatát a valósággal.Mert mit is mondhatnánkegy olyan bukott politikus-ról, aki hetente rukkol kivalami orbitális őrültséggel,amit később sem bizonyí-tani, sem megvédeni nemtud (pl. papirosok OrbánViktor külföldi bankszám-láiról, vagy a titokzatosorosz pénzekről, amelyekvalószínűleg Gyurcsány dip-lomái mellé lettek eldugva,mert azóta sem találja azo-kat…). Hogy az ország kezd-e a saját lábra állni? Költőikérdés, gondoljunk csak aGyurcsány–Bajnai-kormá-nyok által felvett IMF-hite-lekre, és nézzük meg, hogymi a helyzet ma! Az pedig,hogy mennyi uniós pénzttud lehívni Magyarország,jól láthatóan csak az irigységmiatt fontos, hiszen a Gyur-csány-kormány közel semvolt ennyire hatékony.Szél Bernadett, az LMP

társelnöke szerint a Fidesznem Európa jövője, hanemMagyarország múltja, és iga-zából „nőtt Magyarországkiszolgáltatottsága, meg-roggyant hagyományos, sta-bil nemzetközi kapcsolat-rendszere. Az alternatívátpedig ők kínálják. Nőnektükröt küldeni illetlenségugyan, de ebben az esetbenmuszáj lesz. Az LMP ugyanismára már semmiféle alter-natívát nem jelent. Lehet,hogy kezdetben még pislá-kolt valami, de ma már nem.Mint ahogy az sem igaz,hogy a stabil diplomáciamegroggyant volna. Hisz azvalóban történelmi siker,hogy a V4-ek egyre erősebbszövetségben tudnak fel-lépni érdekeik védelmében.De ugyanígy tiszta tükör-be kellene néznie a Jobbikelnökének is, aki szerint aminiszterelnök csak ellen-ségképet tud gyártani a nép-nek. És maga Orbán Viktorcsupán „a saját démonaivalküzd”. Hisz éppen arról aVona Gáborról lehetne jo-gosan ezt állítani, aki azzalalapozta meg politikai kar-rierjét, hogy zsidó és cigánygyökerű ellenségképeketgyártott, ma pedig, amikorcukisodni próbál, a saját dé-monával, a múltjával küsz-ködik – hasztalan.
Nagy Ervin 
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Tusnádfürdői tükrök
A kormánypártok választási győzelméhez nyilván-
valóan több dolog szükséges, két lényeges pillér
azonban, úgy tűnik, Tusnádfürdő után is stabilan áll

A Carit San 
Medical 
J á r ó b e t e g - r e n d e l ő

a következő orvosi szakellátással áll az önök rendelkezésére:

Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 07.00–20:00
Marosvásárhely, Mihai Viteazul utca 42. szám
Tel.: 0265.269.172, 0265.266.249                                                   
Mobilszám: 0730-619-401
E-mail: contact@caritsanmed.ro
Laborvizsgálatok:
Aurel Filimon utca 15.
Tel.: 0265-250-874 vagy 0730-619-404

facebook.com/caritsan

www.caritsanmed.ro
ON-LINE PROGRAMÁLÁSOK

• 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. 
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A héten elkészült az elméletileg húsz csapatot felvo-
nultató 2. ligás labdarúgó-bajnokság új idényének
menetrendje. Az élvonalból kiesett Zsilvásárhelyi
Pandurii és az előző 2. ligás idényben szintén anya-
giakkal küszködő Foresta Suceava is vállalja az indu-
lást, de nagy valószínűséggel nem lesz tagja a me-
zőnynek a csődközelben levő Brassói FC, ez esetben
helyének átvételére a Resicabányai Metalul jogosult,
amely az előző bajnoki idényben a legjobb kieső he-
lyen végzett.  A Maros megyeiek számára a legfonto-
sabb, hogy az újraszervezési terv jóváhagyásával a
csődtől megmenekülő ASA elkezdhette a versengést
az 1. ligába való visszajutásért. 

Van-e esélye a megfiatalodott 
ASA-nak a feljutásra? 

Augusztus elején indul a 2. liga. Vajon hány csapattal?

Mettől meddig tart 
a bajnoki idény?A 2. ligás bajnoki idényaugusztus 5-én, szombatonkezdődik. Az előzetes prog-ram szerint a bajnokság elsőrésze december 9-ig tart,amikor lejátszák az odavá-gó-sorozat tizenkilenc for-dulóját, valamint a vissza-vágókból is két fordulót. Aszezon második része a hát-ramaradt tizenhét fordulóvalfebruár 24-én kellene kez-dődjön, és június 2-ig tart. 
Hogyan sikerült 
az ASA felkészülése?A bajnoki idényre valóelső felkészülési találkozónaz ASA a CS Afumați csapa-tától szenvedett 2–1-es ve-reséget, majd 1–0-ra nyer-tek a Brassó megyei, 3. ligásSzászhermányi FC ellen, az-tán a másodosztályú Her-mannstadttal mérkőztekmeg, amely alakulat idén a3. liga 5. csoportjának meg-nyerésével jutott fel. A ta-lálkozó 2–2-re végződött.Az ASA újabb barátságosmérkőzésére szerdán, lap-zártánk után 18 órától aTrans-Sil stadionban kerültsor, ahol a 3. ligás FK Csík-szereda ellen játszott.
Fiatalokkal van 
esély a feljutásra?A vezetőség arra számí-tott, hogy vannak olyan le-igazolásra váró nagy nevek,akik csak a bíróság határo-zatára vártak, hogy azonnalaláírjanak, de erre nem ke-rült sor. Noha felbukkantakúj játékosok a keretben,egyikük sem olyan név, akikismertek, többnyire olyanfiatal labdarúgók, akik a fej-lődésben bíznak. A pozití-vum az, hogy egészen biztos

nem látunk majd az utóbbiidőben megszokott, de meg-unt labdázgatást. Egyelőreúgy tűnik, kevés az elen-gedhetetlenül szükséges ta-pasztalat, szükség van há-rom-négy nagyon jó és ta-pasztalt játékosra.A brassói Forex edzőköz-pontjában Bálint László ve-zetőedző a következő játé-kosokat használta a hárombarátságos mérkőzésen:Florin Iacob (24 éves, FCBrassó), Tudor Negrușa (18éves, ASA ifi) – Robert Băjan(21 éves, FC Brassó), CornelEne (23 éves, ZsilvásárhelyiPandurii), Florin Ilie (25éves, Zsilvásárhelyi Pandu-rii), Carlos Chertes, Dan Pa-nait (20 éves, FC Viitorul)– Robert Candrea, Paul Ia-cob (20 éves, KonstancaiFarul, kölcsönben), MarvinSchieb, Cristian Raiciu (21éves, Rapid Bukarest), DenisAndrei Casian (17 éves, Tri-colorii 11 Temesvár), Tibe-riu Petriș, Dumitru Muntean(28 éves, UTA Öreg HölgyArad), Maximiliano Laso(29 éves, argentin illetőségű,Freamunde, portugál 2.Liga), Rafael Licu (19 éves,Dunărea Călărași) – VasilePetra, Raul Iliescu, Alexand-ru Stoica és Alexandru Bo-iciuc (20 éves, CSM PoliJászvásár). Az együttesnek tagja mégBogdan Moga (22 éves, ASAifi), Szász Tamás (19 éves,ASA ifi), Katona Arnold (20éves, ASA ifi), Sergiu Păcurar(22 éves, ASA ifi) és GabrielMureșan is, de ők objektívvagy szubjektív okok miattnem játszottak a felkészítőtalálkozók alkalmával.
Kik távoztak 
az együttestől?A 2016–2017-es idény-ben használt, főleg tapasz-

taltabb játékosak zöme tá-vozott Marosvásárhelyről,helyüket fiatal, tapasztalat-lan labdarúgók foglalták el.Hogy ez mennyire lesz nye-rő az augusztus elején kez-dődő bajnoki évadban, azkérdéses, de mindenképpenszükség lenne 3-4 „régi mo-torosra”, akik köré kelleneépíteni az új együttest. Atavalyi alakulatból MarvinSchieb, Carlos Chertes, Ti-beriu Petriș, Vasile Petra,Raul Iliescu, Alexandru Sto-ica és Robert Candrea ma-radt, akik mellé elkellenemég néhány tapasztaltabblabdarúgó is. A tavalyi játékosok közülPap a FC Botoșani, M. Cons-tantin a FC Viitorul, M.Bolboașă a Petrolul, Sebas-tian Bucur a Dinamo U19,Bănel Nicoliță a ciprusi ArisLimassol, Andrei Sin az él-vonalbeli CSM Poli Jászvásár,Marius Bâtfoi a 2. ligás CSBalotești, Andrei Ciolacu aszingapuri Warriors FC,Kostas Rougalas a belga 2ligás KVC Westerlo, EmilDică a hazai 3 ligás NationalSebiș játékosa lett, míg Răz-van Dulap, Adrian Viciu, Ja-

vier Velayos, Alexandru Tu-dose, Viorel Ferfelea, NicolásGorobsov, Gaston Mendy,Valentin Lemnaru és CiprianRus még nem kötött másalakulattal szerződést. 
Célkitűzés: 
feljutás az élvonalbaNem lesz könnyű dolgaaz ASA-nak, hiszen nem voltigazán meggyőző a csapatteljesítménye a felkészülésiidőszakban, sem az igazolásikampánya. A csődbírósági döntéstőlfüggetlenül, a klub vezető-ségének az optimizmusátmég semmi sem indokolja.Az újjászervezési terv gya-korlatba ültetésének elsőszámú feltétele az állam-háztartási, mintegy 600 ez-res tartozás kiegyenlítése,addig a városi támogatástsem lehet átutalni, az egyébtartozások és folyó kiadásokfedezéséről nem is beszélve. 
Kik ellen küzdenek 
a feljutásban?A Román Labdarúgó Szö-vetség (FRF) mogoșoaiai

sportközpontjában kihir-dette a 2. ligás bajnokság2017–2018-as szezonjánakmenetrendjét. A keddi sor-solás szerint az ASA a kö-vetkező hétvégén hazai pá-lyán az újonc Știința Miros-lava ellen kezd, majd azanyagi gondokkal küszködőForesta Suceavával és a Da-cia Unirea Brăilával, aztánmég egy újonccal, a Temes-vári Ripensiával játszik. Azodavágók végére maradtaka kemény ellenfelek, köztüka feljutásra legesélyesebb-nek tartott Aradi UTA, to-vábbá a Temesvári ACS Poliés a Dunărea Călăraşi. Az idény első része dec-ember 9-ig tart, amikor le-játsszák az odavágó-sorozattizenkilenc fordulóját (köz-tük kettőt hétközben, au-gusztusban, illetve novem-berben), valamint a vissza-vágókból is két fordulót. Azidény második része a hát-ramaradt tizenhét forduló-val (hétközi áprilisban ésmájusban) február 24-énkellene kezdődjön, és június2-ig tart. 
Czimbalmos 
Ferenc Attila

Labdarúgó 2. liga, az 1. forduló programja (augusztus 5.): Marosvásárhelyi ASA–
Ştiinţa Miroslava, Temesvári Ripensia–Foresta Suceava, Dacia Unirea Brăila–Temesvári
ASU Poli, FC Argeș Piteşti–Pandurii Târgu Jiu, Chindia Târgovişte–Aradi UTA, Bukaresti Me-
taloglobus–Szatmárnémeti Olimpia, Academica Clinceni–Dunărea Călăraşi, CS Mioveni–CS
Afumaţi, Nagyszebeni Hermannstadt–CS Baloteşti, Nagyváradi Luceafărul–Resicabányai
Metalul (Sportul Snagov) 
A Marosvásárhelyi ASA találkozóinak sorrendje a bajnokság odavágóin:
1. forduló (augusztus 5.): ASA–Ştiinţa Miroslava ; 2. forduló (augusztus 12.): Foresta Su-
ceava–ASA;  3. forduló (augusztus 19.): ASA–Nagyváradi Luceafărul; 4. forduló (augusztus
23.): Temesvári Ripensia–ASA; 5. forduló (augusztus 26.): ASA–Resicabányai Metalul
(Sportul Snagov); 6. forduló (szeptember 2.): ASA–Dacia Unirea Brăila; 
7. forduló (szeptember 9.): FC Argeș Pitești–ASA; 8. forduló (szeptember 16.): ASA–Chindia
Târgovişte; 9. forduló (szeptember 23.): Bukaresti Metaloglobus–ASA; 
10. forduló (szeptember 30.): ASA–Academica Clinceni; 11. forduló (október 7.): CS Mio-
veni–ASA; 12. forduló (október 14.): ASA–Nagyszebeni Hermannstadt; 13. forduló (október
21.): CS Baloteşti–ASA; 14. forduló (október 28.): ASA–CS Afumaţi; 
15. forduló (november 4.): Dunărea Călăraşi–ASA; 16. forduló (november 8.): ASA–Szat-
márnémeti Olimpia; 17. forduló (november 11.): Aradi UTA–ASA; 18. forduló (november
18.): ASA–Pandurii Târgu Jiu; 19. forduló (november 25.): Temesvári ASU Poli–ASA. 
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Meghalt Virgil Lăcătușu

61 éves korában elhunyt Virgil Lăcătușu, az ASAvolt sportigazgatója, aki egykoron a csapat alelnöke-ként is tevékenykedett. Lăcătușu a 2014–2015-ösidény elején szorgalmazta a Daniel Stanciu, egykoriklubelnök idecsábítását, azon évadban az alakulataz utolsó fordulóig küzdött a bajnoki címért. Virgil Lăcătușu július 3-án töltötte be a 61. életévét. 
C.F.A.

Érdekes cikk jelent meg a minap a köz-
ponti sajtóban arról kapcsolatosan, hogy
egykori, élvonalbeli együttesek melyik
osztályban szerepelnek és mi lett a sor-
suk. A gsp.ro információjából tallózok
néhány érdekes információt:1. A hazai, első három ligában szereplő109 csapat közül, 26 együttes községet kép-visel.2. Bukarest után az első három ligábanszereplő csapatok közül a legtöbb együttesTemes megyében van. 3. A 3. ligában létező Milcov Olt egy 1546lelket számláló községből származik. Fehérmegyében öt együttes fog játszik a 3. ligacsoportjaiban a 2017–2018-as idénytől kez-dődően. 4. Ilfov megye településeinek 23 százalékátképviselik 3. ligás alakulatok. 5. 11 megyének egyetlen 3. ligás alakulatavan, négy megyének viszont nincs csapata

az első három osztályban. 6. Bukarest, Ilfov ésTemes megye után alegtöbb, első három osztályban lévő csapatKolozs megyében van (egy élvonalbeli-CFRés 5 harmadik ligás alakulat), míg a Bákó(Aerostar), Bihar (Luceafărul), Caraș-Severint(Școlar Reșița), Hunyad (Cetate Deva),Ialomița (Unirea Slobozia), Neamți (CSMRoman), Olt (ACS Milcov), Prahova (Petrolul),Sălaj (FC Zalău), Tulcea (Delta Dobrogea),Vrancea (CSM Focșani) megyét mindösszeegy, 3. ligás együttes képviseli. Beszterce,Mehedinți, Vâlcea és Vaslui megyének nincslabdarúgó-együttese az első három ligában.A legérdekesebb az, hogy többek köztArad, Bihar, Szatmár, Máramaros, Fehér, Hu-nyad, Suceava, Neamți, Bákó, Galac, Cons-tanca, Buzău, Maros, Argeși, Vâlcea, Olt,Brăila, Beszterce, Szeben és Brassó megyénekis évekig volt 1. ligás alakulata, jelenlegnincs csapatuk az élvonalban. C.F.A.

Megyék, ahol 
kihalt a foci
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6 DOLOG, amit nem biz-
tos, hogy tudott ROBIN
WILLIAMSRŐL

A dánok életvezetési cso-daszere, a hygge a tavalyiévben már letarolta a vilá-got, hiszen még a csapbólis ez folyt. Ez nehezen le-fordítható, így leginkábbcsak körülírható életérzés,amelyet a dánok a minden-napjaik egyik központi moz-gatórugójának tartanak. Ahygge a pillanat megélésérőlszól, az intimitás, a közvet-

lenség megteremtésének aművészete, egymás társa-ságának az élvezete min-denféle hátsó szándék nél-kül. Vagy éppen a saját tár-saságunké, ugyanis a hyggétegyedül is meg lehet tapasz-talni, például egy jó könyvtársaságában.A skandináv életvezetésitárházból 2017-ben egyújabb módszer indult el vi-

Dánia, Svédország, Izland vagy Norvégia rendszerint
az első ötben szerepel a világ legélhetőbb országai-
nak a listáin, nyilván nem véletlen, hogy az ott élők
ennyire elégedettek az életükkel. A világ kevésbé bol-
dogabb részein élők ezért is próbálnak ellesni tőlük
valamit. Szerencsére a módszereikben nincs semmi,
ami lehetetlenné tenné az alkalmazásukat, akár ná-
lunk is.

Gyerekkorát is átitatta 
a színészi játékRobin Williams édesapjaüzletkötő volt a Ford Mo-tornál, édesanyja pedig ko-rábban modellként dolgo-zott. Mindkettejük korábbikapcsolatából már voltakRobinnál idősebb gyerekeik,így a fiú kénytelen volt azidő nagy részében egyedüljátszani. Több mint kétezerjátékkatonájával szórakoz-tatta magát a legszíveseb-ben, mindegyiknek különhangot kölcsönözve.
Sokat improvizált 
a szerepeibenRobin Williams nem min-dig ragaszkodott foggal-kö-römmel a szövegkönyvhöza szerepeiben. Rengetegetimprovizált, így születettmeg például gyerekkorunkkedvenc meséjéből, az Alad-dinból a mókás dzsin ka-raktere is. 
Superman volt 
a legjobb barátjaRobin Williams és Chri-stopher Reeve még az egye-temen barátkoztak össze,közös óráik voltak és gyak-ran segítették ki egymást abajból. Miután Supermanegykori megformálója egylovas baleset miatt 1995-ben nyaktól lefelé lebénult,Robin Williams volt az első

kollégája, aki meglátogatta. 
Súlyos függőséggel 
küzdöttA hetvenes évek végénés a nyolcvanas évek elejénRobin Williams kemény ko-kainfüggőségben szenve-dett, és csak azután mondottbúcsút szenvedélyének,hogy egyik jó barátja, JohnBelushi komikus túladago-lásban meghalt. Később vi-szont az alkohollal adódtakgondjai, és depresszióval isküzdött.
Imádott biciklizniA színész jóban volt LanceArmstrong biciklistával, őkeltette fel az érdeklődésta kerékpározás iránt. RobinWilliams számtalan jóté-konysági túrán is részt vett,és sokszor látogatta meghíres sportoló barátját aTour de France ideje alatt.
Nem jósoltak 
neki nagy sikereketMár gimnazista évei alattis őt tartották a legvicce-sebbnek a társai, ám éppenneki jósoltak a legkevesebbsikert a felnőtt életben. Ezzelszemben Robin Williamsértegy egész világ – köztük miis – rajongott, Golden Glo-be-, Emmy- és Oscar-díjasszínész volt.

forrás: Nők Lapja

A világ legismertebb nevettetője
és egyik legtehetségesebb színé-
sze volt, aki humorával mindenki
szívét megmelengette. Robin Williams múlt 
héten lett 66 éves, rá emlékezünk élete kevésbé 
ismert momentumaival.

A BOLDOG ÉLET központja – „receptek” Skandináviából

lághódító útjára, a lagomfogalma. Míg a hygge a bol-dogság pillanatnyi vagy leg-alábbis véges határidejű ál-lapota, addig a lagom márhosszú távú elképzelés, vol-taképpen a teljes életre vo-natkozik.A lagom életérzés a své-dektől érkezett, a kifejezésnagyjából annyit jelent,hogy pont elég, nem túl sok,nem túl kevés. A túlfogyasz-tásra épülő, a minél na-gyobb házat és minél drá-gább autót hajszoló nyugativilágban ez akár szentség-törésnek is számíthat, ígyérdemes közelebbről ismegismerkedni vele, mivelnemcsak az anyagiak, ha-nem az élet sok más terénis hajlamosak vagyunk aszélsőségekre. Legyen szóevésről, fogyásról, munkárólvagy edzésről, képesek va-gyunk mindent túlzásbavinni. A svédek viszont aztmondják, hogy a mértékle-tesség erény, sőt, kulcs aboldog élethez. A lagom azelégedettségre épül, az ér-zésre, hogy a dolgok éppmegfelelőek. Ez a középúta svéd mindennapok biztosalapja: a munkaóráktólkezdve az édességek élve-zetéig mindent áthat azegyensúly és a mértékle-tesség. A lagom rendezi vi-szonyunkat önmagunkkal,és segít abban, hogy kom-fortosan érezzük magunkata bőrünkben.
Csendes magabiztosságA svédek a lagom nevé-ben nem vágnak fel a va-gyonukkal, de nem is sze-rények. Nem harsányak, denem is visszahúzódóak. Asvéd divatban nincsenektúlzások, de vannak ötletek.A svéd dizájn egyszerrefunkcionális és stílusos, egy-szerű és fenntartható – deazt az IKEA-ban órákig bo-lyongani képes tömegekneknem is kell magyarázni.Ezek persze általánosítások,de mégis az érvényességük

sokszor visszaköszön a szo-kásokban, gesztusokban.Egyfajta csendes magabiz-tosság árad a lagom elveitkövető emberekből – a foly-ton elégedetlenkedő, pa-naszkodó, búval bélelt, gyak-ran túlzásokba menekülőmagyarok sztereotípiája fe-lől megközelítve ez valóbannehezen értelmezhető. Szó-val, hogyan is kezdjük?Például a felismeréssel,hogy az elégedettségheznem feltétlenül kellenek tár-gyak, amelyeket birtokbavehetünk. Amelyek viszonta birtokunkban vannak,azok legyenek tartósak ésértékesek. A lagomhozugyanúgy hozzátartozik az,hogy nem fűtjük túl a la-kásunkat, mint az, hogymegtervezzük az étkezése-inket, és lekapcsoljuk a vi-lágítást, ha már nincs szük-ségünk rá.A lagom egyik csodálatospéldája egy egyszerű hát-köznapi svéd hagyomány, afika, amely a lényegre szo-rítkozva annyit jelent, hogyaz emberek megisznak egykávét, és esznek hozzá egysütit. Csakhogy az egész túl-mutat ezen: a fika egy olyankülönleges időtöltés, amikoraz emberek leülnek, és nem-csak a kávét szürcsölik, ha-nem egymás társaságát isélvezik, és teljesen rendbenvan, ha ezt munkaidőbenteszik.Ha már a skandináv bol-dogságrecepteknél tartunk,létezik több más módszeris, amelyet nehéz ugyan le-fordítani, viszont segíthetabban, hogy kicsit közelebbkerüljünk az örömteli hét-köznapokhoz.Vegyük rögtön az egyik„legextrémebb”, mégis el-lenállhatatlannak tűnő idő-töltést Finnországból. A kal-sarikannit egy szóban fejezki egy összetett cselekvést:annyit jelent, hogy otthoninni alsóneműben, a kimoz-dulás minden szándéka nél-kül. Félreérthetnénk, mi-szerint ez csak egy eufe-

mizmus arra, hogy az embertúl lusta programot csinálnimagának, csakhogy ez magaa program – hiszen mintláttuk, neve is van. A finnekpersze nemcsak a cselekvéstértik alatta, hanem sokkalinkább az érzést. Ha bugyi-ban és melltartóban kor-tyolgatunk egy pohár bort,akkor tényleg magasról le-het tenni mindenre, amiegyes nézetek szerint a bol-dogság legbiztosabb kulcsa.
Kezdjük reggel!A svédek a reggelben isképesek meglátni a határ-talan lehetőségeket. Az éb-resztőóra, a házimunka, ahatáridők terrorjának szo-rításában a korán kelés nemfeltétlenül tűnik olyanörömforrásnak, amely alap-jaiban rengetné meg min-dennapjainkat. Mégis van-nak, vagy legalábbis lehet-nének olyan reggelek, ami-kor feltöltődve, a madárcsi-csergéstől kicsit bezsongva,tele élettel ébredünk, és az-zal az érzéssel, hogy masemmi és senki nem állhataz utunkba. Ezt az érzést,amelyet most szavak egészsorával próbáltunk meg le-írni, a svédek egyetlen szó-ban fejezik ki: ez a gökotta.Igen, vannak, akik csak azértkelnek korábban, hogy hall-ják a madarakat, és ettőlboldogok.A boldogság megragadá-sához az izlandiaknak is vanérzékük. És tudják azt is,hogy minden mulandó, ígyha adódik a lehetőség, hogykiélvezzenek valamit, mintamilyen például egy várat-lan napsütéses nap, akkorők meg is teszik. Ilyenkor amunkaadók felmentik a dol-gozóikat a munka és máskötelességek alól, hogy lene maradjanak a jó időről.Ez a sólarfri, vagyis a vá-ratlan napszünet. Az biztos,a skandinávoktól megtanul-hatjuk, hogy ne maradjunkle a saját életünkről.
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