
Az Erdőszentgyör-gyön élő 44 éves Csizmadi Zsolt Mihály hosszútávfutó  maratono-kon és ultramaratonokonvesz részt. Eddig számos versenyen végzett a dobogón, mintegy kétszázezer kilométert szaladt, ami az Egyenlítő ötszörös megkerülé-sét jelenti. Zsolt gyógyszerész-ként dolgozik Korondon, soha életében nem volt beteg. Sportpályafutásáról mesélt a Központnak.

Nem ilyen lovat akartunk 
Még mindig az iskolaügyről Két, két és fél esztendei „ádáz” küzdelem utánmegvan az „eredmény”: nincs iskola. Mármintrómai katolikus gimnázium. Sem önálló, semalegységként, a Bolyai alá rendelt formábannincs. Pedig, hogy úgy mondjam, Lepsénynélmég megvolt. Azon a bizonyos szomorú szerdánszavaltuk is - ahelyett, hogy valóban tüntettünkvolna -, hogy aszongya: nem hagyjuk. A temp-lomot s az iskolát. 

Népszavazáson való 
részvételre bíztatnakA Szövetség a családért civil csoport kezdemé-nyezte az alkotmány azon részének a módosítását(48/1), amely házasságról szól. Itt a „házasfelek”kifejezést szeretnék „férfi és nő”-re cseréltetni.A kezdeményezés átment már a képviselőházon,néhány napon belül a szenátus asztalára kerül. 
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„Otthonról 
hazahoztam a filmet”  Először vetítik Marosvásárhelyen Kaszás GézaA lovasíjász című dokumentumfilmjét. A be-mutató után közönségtalálkozóra is sor kerül,ahol jelen lesz Kassai Lajos világbajnok lovas -íjász, a film főszereplője Kaszás Géza, a filmrendezője is.

3. old. // AKTUÁLIS

Csizmadi Zsolt 
ötször 
„körbeszaladta” 
a Földet!  

Új sorozat, XI. évfolyam // 37. szám  // 2017. szeptember 14–20. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

A vár, amely 
a Maros gyöngye voltSolymos, Arad megyében, Lippával szemben aMaros északi partján fekszik. Első írásos említése1278-ban történik, Castrum Somos néven. Várát1272 és 1275 között Pál szörényi bán emeltette.A XIV. században királyi uradalom központjavolt. 1444-ben Hunyadi János birtokába került. 

6-7. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Pénteken a Kultúrpalota „Art Nouveanu” Galériájában nyitották meg Benedek József ma-
rosvásárhelyi származású, Magyarországon élő szobrászművész Időhelyek című egyéni
kiállítását. Fogalmak és filozófiák ötvöződnek alkotásaiban, tér-idő, illetve plasztikai fo-
lyamatok érződnek ki belőlük, és oly módon filozofál a szobraival, hogy különböző kul-
túrákba hatol bele, többek közt a magyarság múltjába is. Mint mondja a művész, az itt
kiállított munkáinak egy részét már 35 évvel ezelőtt megálmodta. 

Aki minden tudományt 
művészetté formál
– Benedek József szobrászművész kiállítása a Kultúrpalotában –
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KOS: Egy kissé érzékeny lehet mostanában.Mindent túl komolyan vesz, elfelejt nevetni ésszórakozni. A környezete egy-kettőre belátja,hogy nem szabad manapság önnel viccelődni,viszont ettől meg magának lesz lelki ismeret-furdalása, hogy elüldözi szeretteit.
BIKA: Valaki a napokban kibabrálhat önnel,és ennyi elég is ahhoz, hogy csalódjon az egészvilágban és úgy érezze, senkiben sem bízhatmeg. Pedig, ha jobban belegondol, megvoltakazok a bizonyos előjelek, csak önnek nem voltszeme ahhoz, hogy észrevegye.
IKREK: Tudja, hogy valamit meg kellene ten-nie, de fél a várható következményektől. Ezolyan dolog lehet, amit nem érdemes túlgon-dolkodnia. Válassza a lehető legkedvezőbb le-hetőséget, hiszen valószínűleg úgy sincs töké-letes választás.
RÁK: Az időváltozástól kissé maga alatt van.Most kezdi csak igazán feldolgozni, hogy végetért a nyár, és ön ezt mindig tragikusan éli meg.Az ősz kezdetben mindig előhozza a depresz-sziós oldalát, ami rá is nyomja a hetére a bélye-gét.
OROSZLÁN: Tele van energiával, csak úgy bu-zog önben a tettvágy. A héten elkapja az érzés,hogy segítenie kell másoknak, és emiatt meg-nyílik nagylelkűsége ajtaja a környezete előtt.Rá fog jönni, valóban nem is olyan rossz dologcsak adni, anélkül, hogy utána bármit is elvárna. 
SZŰZ: Fontos, hogy a héten ne engedje, hogyaz indulatai vezéreljék. Meglehetősen viharoskedve lehet mostanában, és hajlamos könnyenengedni az érzéseinek és tombolni, mindenüttellenségeket látva.
MÉRLEG: Nagy döntéshelyzet előtt áll, amitnem szabad elkapkodnia. Ha úgy érzi, nem tudegyedül dönteni, akkor kérje ki mások vélemé-nyét is, főleg akkor, ha valójában nincs túl sokideje gondolkodni rajta.
SKORPIÓ: Mostanában folyton összehasonlít-gatja magát másokkal. Ennek pedig általábanaz szokott lenni a következménye, hogy hirtelencselekszik olyan dolgokat, amiket később meg-bánhat.
NYILAS: Nincs kizárva, hogy a napokban kapaz élettől egy olyan pofont, ami felébreszti a je-lenlegi állapotából. Valószínűleg nem lesz túlkellemes élmény, de úgy tűnik, erre van szük-sége ahhoz, hogy helyrebillenjen.
BAK: Szemet szúrhat önnek, hogy egyes sze-mélyek feltűnően keresik a kegyeit és próbálnaka kedvére tenni, netán apró figyelmességekkellepik meg. Jól sejti, hogy egy kis csalárdság vana dologban és az illető(k) szívességet szeretné-nek kérni öntől. 
VÍZÖNTŐ: Csak mert nem úgy alakul minden,ahogy elsőre eltervezte, még nem kellene fel-adnia. Legyen türelemmel, folytassa útját, ésazt, amibe belekezdett, gondoljon arra, hogymost már nincs visszaút és csak előre mehet.
HALAK: Vegye komolyan a teste és lelke jelzé-seit. Ha nem is komoly, de egy kisebb betegségis az ágyhoz kötheti. Sosem tanul a hibájából,ha mindenki más problémájával, bajával fog-lalkozik, csak a sajátjával nem.
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Kirándulás 
a töltöttkáposzta-
fesztiválra Az Erdélyi Magyar Baloldalszeptember 23-án, szomba-ton kirándulást szervez Szo-vátára, Parajdra és Korond-ra. A társaság Parajdon résztvesz a töltöttkáposzta-fesz-tiválon. Jelentkezni a ma-rosvásárhelyi, Dózsa Györgyutca 9. szám alatti székház-ban (I. emelet) lehet hétfőtőlcsütörtökig 9–11 óra között.Érdeklődni ugyanebben azidőpontban a 0744-928-299-es telefonszámon.
Őszi jegyeskurzus Marosvásárhelyen A Kato-likus CsaládpasztorációsIroda szervezésében októ-ber 3-án, kedden indul azőszi jegyeskurzus Maros-vásárhelyen. A jegyeskurzusegyházi és szakmai segítségfiataloknak, akik házasságrakészülnek, lehetőség a pár-kapcsolat elmélyítésére,egyben ismerkedési lehe-tőség más párokkal, közös-ségben való felkészülés aszentségi házasságra és akeresztény családi életre. Akurzus kilenc hétig tart, ésdecember 5-én ér véget. Atalálkozókra keddenkéntkerül sor 19-21 óra között.Meghívottak: lelkészek, or-vosok, pszichológusok, szak-emberek és keresztény há-zaspárok. Azok jelentkezé-

sét várják, akik a 2018-asév folyamán szeretnénekházasságot kötni. A kurzusházigazdái: Sófalvi Szabolcsés Adél. Jelentkezni szep-tember 30-ig lehet Széné-gető Istvánnál: szenege-toi@gmail.com, 0743-138-784 vagy a Sófalvi házas-párnál: adelasofalvi@ya-hoo.com, 0744-799-055.
A Gardénia 
a Spectrum Színházban A Marosvásárhely – Baja Ba-ráti Társaság felkéréséreszeptember 15-én, pénteken19 órakor újra látható a Gar-dénia című előadás a ma-rosvásárhelyi Spectrum Szín-házban. Rendező: Török Vi-ola. Jegyek a Spectrum Szín-ház jegypénztárában (Ró-zsák tere 13. szám) hétköz-nap 8:30 és 11:30 óra közöttválthatók, telefonos helyfog-lalás a 0744-301-875-ös szá-mon naponta 8:30 és 18:00óra között, illetve a www.bi-letmaster.ro oldalon.
Bocz Borbála alkotásai Egy mindössze tízegyné-hány esztendőt átölelő élet-mű reprezentatív alkotásaitmutatja be a marosvásár-helyi Bernády Házban meg-nyílt kiállítás. A kulturálisközpont nyári szünet utánielső tárlatán egy nagy ígéret,az életének 33. évében,1988-ban elhunyt sepsi-

szentgyörgyi Bocz Borbálagrafikáival találkozhat a vá-sárhelyi közönség. A tárlata földszinti galériában lá-togatható.
Rendkívüli hangversenyA Romániai Japán Nagykö-vetség, a Kumamoto-Romá-nia Egyesület és a maros-vásárhelyi Művészeti Szak-líceum együttműködésévelrendkívüli szimfonikushangversenyre kerül sorszeptember 14-én, csütör-tökön este 7 órakor a ma-rosvásárhelyi Kultúrpalotanagytermében. VezényelShinya Ozaki, zongorán ját-szanak: Misaki Kawaguchiés Reika Eto japán zongo-raművészek, fuvolán PethőRebeka, vibrafonon Hayas-hi-Kelemen Jácint Yuuka ját-szik. Műsoron: F. Devien-ne-, Mark Glentworth- , Gri-eg-, Schumann-, Smetana-művek. 
Múltunk a jelenben Incze István (AFIAP) fotó-művész Múltunk a jelenbencímű fotókiállítása tekint-hető meg a marosvásárhelyiBernády Házban.
Játszd újra, Győző! – 
ünnepi HAHOTA-kabaré A marosvásárhelyi HAHOTASzíntársulat Puskás Győző50. születésnapja tisztele-tére összeállított ünnepi ka-baréválogatásának bemu-tatójára október 15-én, va-sárnap este 7 órától kerülsor a Maros Művészegyütteselőadótermében. Továbbimarosvásárhelyi előadások:október 22-én, vasárnap,november 4-én, szombatonés 5-én, vasárnap este 7órától. Jegyek elővételbena Maros Művészegyüttes ésa Kultúrpalota jegypénztá-rában.

KÁR KIHAGYNI 



Két, két és fél esztendei„ádáz” küzdelem utánmegvan az „eredmény”:nincs iskola. Mármintrómai katolikus gimná-zium. Sem önálló, semalegységként, a Bolyaialá rendelt formábannincs. Pedig, hogy úgymondjam, Lepsénynélmég megvolt. Azon a bi-zonyos szomorú szerdánszavaltuk is – ahelyett, hogy valóban tüntettünk volna –, hogy aszongya: nem hagyjuk. A templomot s az iskolát. Azért mégiscsak lehangoló, hogy mennyire nemtudjuk, mikor minek van az ideje: mikor kell áhítatosanszavalni, dagadó erekkel énekelni, átszellemülten fo-hászkodni, himnuszt énekelni, s mikor határozottanasztalra csapni, hangosan követelni, esetleg a széketfelrúgva, az asztalt felborítva elhagyni a tárgyalótermet.Mert bizony minden az időzítésen múlik. Ezt márminden, az üzleti életben használatos tárgyalási tech-nikákat alapfokon oktató fejtágítón tanítják. És ha-szonnal alkalmazható – érdekvédelmileg és közkép-viseletileg is. Összefoglalva tehát: ez idő szerint római katolikusiskola nincs. Van viszont számos tisztázandó probléma.Közöttük is a legfontosabb, ami nélkül az előrelépéslehetetlen: a felelősök megnevezése, esetleges szá-monkérése. Nem ismerem az ügy minden vetületét, deaz biztos: a szülők példásan küzdöttek, részükről el-szántságban nem volt hiány. Ami szemükre vethető, aza kezdeti naivságuk, amivel a választási kampány idejénbedőltek a „szövetségi” politikusok ígéreteinek.S ha már szóba jött az RMDSZ – mert egyelőre nemkerülhető meg –, mondjuk ki világosan: ma, az Úr2017. esztendejében a „szövetség” érdekérvényesítőerejéből nemhogy egy magyar tannyelvű állami tu-dományegyetem alapítására – a kilencvenes évekkelellentétben erről ma már egyetlen szó sem esik –, demég egy felekezeti középiskola alapítására sem futja,esetleg egy óvoda megnyitására. Azzal, hogy az RMDSZhallgat, mint fekália a fűben, nem elfödi, csak növeli abajt. Tovább rontja amúgy sem túl jó megítélését,maradék hitelét. Az ügy legfrissebb fejleményei után úgy fest, alabda a római katolikus egyház, a Státus térfelénpattog. Az elmúlt hét végén kiadott közleményükbenkifejtették: „Amint már többször is megfogalmaztuk,iskolaépületünkben működnie kell katolikus iskolának.Ha nem működhet, abban az esetben az önkormány-zattal kötött bérleti szerződés hatályát veszíti, amisenkinek nem állhat érdekében”. Hát meglátjuk... Most nem akarok azzal érvelni, hogy talán bérbesem kellett volna adni az önkormányzatnak az isko-laépületet, hogy abban a román főgimnáziumot mű-ködtesse. Akkor talán ma nem itt tartanánk. Viszontkomoly kételyeim vannak aziránt, hogy a Státus végülállja szavát, valóban felbontatja a bérleti szerződést.Bár ne lenne igazam. 
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Szentgyörgyi László

Nem ilyen lovat akartunk
Még mindig az iskolaügyről  

„Otthonról hazahoztam a filmet”
Először vetítik Marosvásárhelyen Kaszás Géza A lovasíjász című dokumentum-
filmjét. A filmet az Eurázsia Kincsei Egyesület és a Szent László Serege Egyesület
szervezésében tekinthetik meg szeptember 24-én, 18 órától a Kultúrpalotában.
A bemutató után közönségtalálkozóra is sor kerül, ahol jelen lesz Kassai Lajos
világbajnok lovasíjász, a film főszereplője, Kaszás Géza, a film ötletgazdája és
rendezője, valamint Koszta Zoltán bőrpáncélkészítő, bőrműves. A vetítésre a be-
lépés díjtalan. Az Eurázsia Kincsei Egyesület elnökét, Bartha Barnát kérdeztük a
vetítésről és a filmről, aki maga is Marosvásárhelyen született, és bár Magyaror-
szágon él, azt mondja: otthonról haza akarta hozni és bemutatni az alkotást. 

– Miként esett a válasz-
tásuk Marosvásárhelyre a
vetítés helyszíneként?– Erdélyben már vetítet-ték A lovasíjászt, de Maros-vásárhelyen még senki nemérezte úgy, hogy ezt a rend-kívül fontos üzenetet hor-dozó művet be kellene mu-tatni.  Pedig, ha valaholszükség van rá, az pont Vá-sárhely és környéke. A vá-lasztás nagyon egyszerűvolt: hol, ha nem itt? Amikora film készült, több jelenetfelvételénél a helyszínenvoltam, bámultam, segítet-tem, vittem a kellékeketvagy a beszélgetésekhez apálinkás üveget, mikor, mirevolt szükség. Már akkor biz-tos voltam benne, hogy eztmeg akarom mutatni Ma-rosvásárhelyen is, azaz ott-honról haza is el akartamhozni a filmet. Ezt sokkalkorábban szerettem volnamegtenni, közvetlenül azősbemutató után, de csakmost álltak úgy össze a csil-lagok, hogy ez sikerüljön.Köszönet illeti érte többekközött a Maros Megyei Mú-zeumot és a Maros MegyeiTanácsot.   

– Mi az üzenete annak,
hogy éppen ezt a filmet „hoz-
zák el” Marosvásárhelyre?– Az üzenet a felkiáltójel: egyenesedj fel! Ha fel-adatod, ha nehézséged van,ne térdre ereszkedj, hanemhúzd ki magad, légy férfi,légy nő, aminek Isten te-remtett! Tiszteld őseidet, elne áruld őket, mert te semlennél, ha ők meghunyász-

kodva feladták volna, be-hódoltak volna. Ne a hamutőrizd, hanem a lángot addtovább, ne az ősöket kövesd,hanem azt, amit az ősök kö-vettek! Mert nem az a ma-gyar, akinek a nagyszüleimagyarok voltak, hanem az,akinek az unokái is magya-rok lesznek. 
– Sokak véleménye szerint

legalább egyszer minden
magyarnak látnia kell ezt a
filmet. Ezt ön is így gondol-
ja?– Én ezt másképp gon-dolom. Szerintem ezt a fil-met minden magyarnak,nyugodt körülmények kö-zött annyiszor kell megnéz-nie, amíg minden szavátmegérti, minden üzenetétfelfogja. Aki ezt megteszi,szinte minden alkalommalfelfedez valamit benne, va-lami különös üzenetet, amitaddig nem vett észre.  Aztán,ha már kívülről tudja az

egészet, elég évente, két-évente újra elővenni.
– Ön is Vásárhelyen szü-

letett, de jelenleg Magyar-
országon él. Mit jelent önnek
Vásárhely, Erdély?– Én vásárhelyi marad-tam, csupán hazámon belülköltöztem másik megyébe.Az EU-n belül szabad moz-gás van, én ennek értelmé-ben soha nem éreztem úgy,hogy külföldön élek azért,mert Magyarország és Ro-mánia feliratú táblák „éke-sítik” a határnak nevezettvonalat.  Az esetembenfennálló kényszer traumájamegvolt, de maga a változásnekem kisebb megrázkód-tatással járt, mint egy, mégmagyarul beszélő csángó-nak Kolozsvárra vagy Nagy-enyedre, csomortáninakAradra, lövéteinek Temes-várra költözni. Nem beszél-ve arról, amit egy bözödúj-falusi élt át, amikor Erdő-

A lovasíjász először Marosvásárhelyen  

szentgyörgyre kellett átte-lepülnie. Erdély, Vásárhelyhazámban a szűkebb ha-zám. Mint egy nagycsalád-ban a közelebbi, a szűkebbcsaládtagok alkotta meg-hittebb, forróbb fészek. Ezvolt a kiindulópont, és ez amegérkezés. Még ha nemis költözik vissza az ember,ide mindig megérkezik.  Hanem máshogy, gondolatban,

mint Wass Albert.  Kapos-mérőn a Völgy, ahol a Lo-vasíjász él és alkot, olyan,mint Marosvásárhely kör-nyéke. Még a föld illata isolyan, a növények, az erdők,a vizek, minden. Ahogy Kas-sai is otthon érezte magátbenne első perctől, úgy jó-magam is. 
Pál Piroska

Kassai Lajos



Házasság csak férfi és nő között
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Aki minden tudományt művészetté formál

2015 őszén a Szövetség acsaládért civil csoport kez-deményezte az alkotmányazon részének a módosítását(48/1), amely házasságrólszól. Itt a „házasfelek” kife-jezést szeretnék „férfi és nő”-re cseréltetni. Szerintük a„házasfelek” igen tág meg-fogalmazás, és a házasságcsak egy férfi és egy nő sza-bad akaratán alapulhat. Azalkotmánymódosításhozszükséges népszavazás ki-írásának érdekében egyháziés más civil szervezetek se-gítségével sikerült a megfe-lelő számú aláírást kigyűj-teniük, sőt ennél sokkal töb-bet! A kezdeményezés át-ment már a képviselőházon,néhány napon belül a sze-nátus asztalára kerül. Ha ittis zöld utat nyer, akkor azállamelnök kiírhatja az errevonatkozó népszavazást. A szerdán tartott sajtótá-jékoztatón Szénégető Istvánhét pontban fogalmazta mega Gyulafehérvári Római Ka-tolikus Főegyházmegye Csa-ládpasztorációs Központjá-nak álláspontját ezzel kap-csolatban:– A férfi és nő házasságára

épülő család a Teremtő al-kotása, melyet törvényeivelő tart fenn és kormányoz.– A férfi és nő házasságáraépülő család intézménye azegyetlen és kizárólagos for-mája az emberek közötti sze-mélyes kapcsolatnak, melybiztosítja a foganás, születésés személyes fejlődés folya-matait, illetve alapja a jövőnemzedék nevelésének.– A férfi és nő házasságáraépülő család értékeket köz-vetít, az emberi élet legalap-vetőbb értékeit, hagyomá-nyait örökíti át. Ebben lé-nyegi hozzátartozó a nemekkülönbözősége, az, hogy férfiés nő, hogy férj és feleség,hogy anya és apa. Az emberiméltóságukból fakadó jog,hogy minden megfogant élet-nek és gyermeknek joga vanédesanyához és édesapához.Ezek a viszonyok, azaz édes-anya és gyermek, édesapaés gyermek nem felcserél-hető, az ilyen értelembenvett természetes családnaknincs alternatívája.– A családnak ez az első-rendű szerepe rászorul min-den ember figyelmére, deolykor a védelmére is. A férfi

és nő házasságára épülő csa-lád az emberi civilizációalapja.– A társadalom alapvetőintézményéről van szó, tehátnem egyszerűen egy szemé-lyes életforma, nem egy ér-zésekre épülő útja két em-bernek. Intézményről vanszó, mely többet jelent annál,hogy annak tagjai szeretikegymást. – Egy 2012-ben készültfelmérés szerint a román ál-lampolgárok 98%-a vallja,hogy a család az emberi lé-tezés alapvető formája és alegfontosabb szociális intéz-mény. Illetve a román állam-polgárok 95,6%-a gondoljaúgy, hogy a gyermekek fon-tosak, és minden gyermek-nek szüksége van édesanyá-ra és édesapára.– Számunkra, kereszté-nyek, magyarok, románokszámára a család nem csu-pán egy életstílus vagy egysajátos életforma a sok közül,hanem az egyetlen, melyhezalapvetően hozzá van ren-delve a felelős szülői, férfiés nő, férj és feleség, édes-anyai és édesapai szerep. Ezt követően Boros An-

namária arról beszélt, hogymennyire fontos megértetnia serdülőkorúakkal, hogy acsaládi életre, a szülésre felkell készülni. A magyar al-kotmány világosan kifejeziazt, hogy a házasság egy férfiés egy nő kapcsolatán alapul.Boros Annamária szerintKárpát medencei összefo-gásra van szükség ezen a té-ren is. Tudatosítani kell ittis az emberekkel, hogy fon-tos, hogy jogaikat ismerjékés éljenek velük. Az egyházakpedig segítsenek, készítsékelő az embereket.Zaymus Eszter kifejtette,hogy a CitizenGo közösségcélja az emberek mozgósí-tása. „Kérjük az embereket,hogy hallassák hangjukat,fejtsék ki véleményüket, hi-szen egy erős és boldog nem-zetnek erős és boldog csa-ládokra van szüksége. Mimindent támogatunk, amiegy férfi és egy nő házassá-gán alapul, hiszen ez jelentia jövőt” – fogalmazott Zay-mus. Sófalvi Szabolcs ezen atéren szerzett polgármesteritapasztalatait osztotta mega jelenlevőkkel. Mint mond-

ta: munkája során meggyő-ződött arról, hogy a családaz egyik maghatározó ésfontos tartópillére a kis ésnagyobb közösségnek, sőta nemzetnek is. „Magyaror-szág támogatja és védi a csa-ládokat és a keresztény ér-tékeket, mindannak ellenére,hogy Nyugat-Európa felőlnegatív szelek fújnak. Ezzelellentétben nyugaton a li-berális toleranciára hivat-kozva olyan identitásválsá-got hoztak létre, amely né-pességcsökkenést, öngyil-kosságokat, a kábítószerfo-gyasztás és bűncselekmé-nyek növekedését eredmé-nyezte. De érezhetően Ma-gyarország a határain kívüliközösségeket is segíti abban,hogy megtalálják a helyesirányt, hogy egy erős ésegészséges közösség jöjjönlétre. Véleményem szerintközségi szinten fontosak aberuházások is, de talán en-nél is fontosabb a családoktámogatása, a közösségeképítése." – fejtette ki véle-ményét Marosszentgyörgypolgármestere.  
Nemes Gyula

Alkotmánymódosító
népszavazáson való
részvételre bíztatnak
Szerdán a marosvásárhelyi Remete Szent Antal Plé-
bánia tanácstermében sajtótájékoztatóra került
sor egy alkotmánymódosító népszavazásra való
mozgósítás érdekében. Az értekezleten felszólalt
Szénégető István családreferens, Ékes Ilona volt FI-
DESZ-es országgyűlési képviselő, ERGO Európai Re-
gionális Egyesület elnöke, Boros Annamária, az
ERGO munkatársa, Zaymus Eszter, a CitizenGo ma-
gyar kampányigazgatója és Sófalvi Szabolcs Maros-
szentgyörgy község polgármestere.

– Benedek József szobrászművész kiállítása a Kultúrpalotában –
Pénteken a Kultúrpalota
„Art Nouveanu” Galériájá-
ban nyitották meg Bene-
dek József marosvásárhelyi
származású, Magyarorszá-
gon élő szobrászművész
Időhelyek című egyéni ki-
állítását. A résztvevőket
Mana Bucur az UAP (Ro-
mániai Képzőművészek
Szövetsége) Maros megyei
elnöke köszöntötte, majd
Dr. Beke László és Mircea
Oliv művészettörténészek
értékelték a kiállító mester
munkásságát, művészetét.
A tárlat szeptember 24-ig
tekinthető meg, nyitvatar-
tási időben. 
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A tárlatmegnyitó bevezetőmozzanataként Mana Bucurmeggymaghéjban ismertetteBenedek József szobrászmű-vész életrajzát és köszöntötteaz UAP nevében a meghívot-takat, érdeklődő részvevőket.  
„Fogalmak és filozófiák 
ötvöződnek alkotásaiban”Ezt követően Dr. Beke Lász-ló magyarországi művészet-történész –, akinek elmon-dása szerint Benedek Józsefjó barátja – nyitotta meg atárlatot, és méltatta a szob-rászművész munkásságát.Beke szerint Benedek Józsefminden tudományt művé-szetté formál. „Ő egy tudósművész. Fogalmak és filozó-fiák ötvöződnek alkotásaiban,tér-idő folyamatok, plasztikaifolyamatok érződnek ki be-lőlük. Művei több jelentést ishordoznak, elég, ha csak adrótból készült mozgószob-raira tekintünk, hogy lássuk,mennyi strukturalizmus,mozgástechnika rejlik ben-nük. Oly módon filozofál aszobraival, hogy különbözőkultúrákba hatol bele, többekközt a magyarság múltjábais. Első látásra azt hinnénk,hogy komplikáltak ezek azalkotások, ám ha alaposabbanszemügyre vesszük, őket rá-jövünk, hogy finomak, líraiak,megnyugtatóak" – mondta aneves magyarországi művé-szettörténész. 
Alkotásai 
Marosvásárhelyen 
is teret érdemelnének!Mircea Oliv művészettör-ténész szerint Benedek Józsefa Brâncuşi utáni időszak egyiklegnagyobb művésze, akit Er-dély adott a világnak. Véle-ménye szerint alkotásai Ma-rosvásárhelyen is teret érde-melnének. „Benedek Józsefművészetének ismertetője-gyei nem egyszerűek, merttöbb tudományágat foglalnakmagukba: antropológiát, mér-tant, molekuláris genetikát,történelmet és így tovább. Azalkotásoknak adott nevek isjól tükrözik ezt: Biomorf for-

mák, Fenográfok, Heroikustájak, A tér jelképei, Az időmorfológiai felépítése" – osz-totta meg véleményét a hall-gatósággal a művészettörté-nész. A tárlatmegnyitó után Be-nedek József lapunknak el-mondta, hogy csak a leglé-nyegesebb alkotásait próbáltaelhozni a marosvásárhelyi ki-állításra, igyekezett kiszűrnia kísérletezéseket. Főleg azok-ra a munkáira gondolt a vá-logatás során, amelyek máregy új térfelfogást, új idővelkapcsolatos felfogást követ-nek. 
„Annyi dimenzió van,
amennyit fel tudunk 
fogni!”„Stephen Hawking fizikus,tudós 12 dimenzióról beszél,szerintem annyi dimenzióvan, amennyit fel tudunk fog-ni, és amennyit mozgatni tu-dunk. Az 1960-as évekbenmegpróbálták az OXYZ ten-gelybe belegyömöszölni a te-ret, és ezáltal a képzőművé-szet nagyon leépült. A geo-metrián alapuló képzőmű-vészet pedig egy feldaraboltvilágképet hozott létre. Ezzelellentétben az alkotásaim,amiket ide hoztam, új dolgok,amelyek a tudományban isjelen vannak. Itt nem csak a

dimenziókra gondolok, ha-nem például a molekulárisgenetikára. Egy kettős spirálformájú DNS molekulát, hakinyújtunk a térbe, egy kb. 2méter hosszú formát kapunk"– osztotta meg gondolatait amester.A továbbiakban megtud-tuk, hogy Benedek József,Marosvásárhelyen kiállítottmunkáinak egy részét már35 évvel ezelőtt megálmodta.„Ez egy nagyon különlegesálom volt, hetekig a hatásaalatt voltam. Aztán kiment afejemből, de amikor a fenog-ráfokkal kezdtem el foglal-kozni, rájöttem, hogy amitcsinálok, nagyban kapcsoló-dik a régi álmomhoz. A fe-nográf szót magam találtamki, ez nem más, mint a feno-mén és a gráf szó összetétele.Most úgy érzem, hogy megvan minden fejtve, az életműbe van fejezve. Már csak azmaradt hátra, hogy leírjam:mik is ezek az alkotások. Ter-vezem egy könyv kiadásátezzel kapcsolatosan, mert so-kan nem értik, hogy mit lát-nak, mikor egy-egy munkám-ra ránéznek. Illetve azt látják,és megítélik, hogy szép vagynem szép, de, hogy mik ezek,nem nagyon tudják" – állítjaa szobrászművész.
Nemes Gyula

Névjegy: 
Benedek József Marosvásárhelyen született 1946.
decem ber 10-én, itt végezte általános és középiskolai
tanulmányait, majd 1966-ban a Bukaresti Nicolae Gri-
gorescu Képzőművészeti Főiskola diákja lett. Mesterei
voltak: Szobotka András és Ion Irimescu. A főiskola el-
végzése után 1975-ig volt a Szörényvári Líceumban
szobrásztanár, majd a Temesvári Németszínház dísz-
letszobrásza. 1983-tól hazatért Marosvásárhelyre, és
előbb mint műszaki rajzoló, később mint rajztanár te-
vékenykedett. 1992-ben Magyarországra távozott,
ahol előbb az Ybl Műszaki Főiskolán, majd a Pogány
Frigyes Építőipari Szakközépiskolán tanított. Feleségével,
Laborcz Flórával együtt alapították a Renée Művészeti
Társaságot és a B.L. Termet, valamint létrehozták a
Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítványt. Benedek
Józsefnek 24 egyéni kiállítása volt már Magyarországon,
valamint Európa és Amerika különböző országaiban,
illetve több csoportos kiállításon is szerepelt alkotásaival.
A művész munkásságát eddig több mint 25 kitüntetéssel,
oklevéllel, elismervénnyel díjazták.
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A vár, amely a Maros gyöngye volt
Solymosvár – 1910-ig Solymos – Arad megyében, Lippával szemben a Maros északi
partján fekszik. Első írásos említése 1278-ban történik, Castrum Somos néven. A hely-
ségnévrendezéskor nevét a vár utótaggal bővítették. Várát 1272 és 1275 között Pál
szörényi bán emeltette birtokközpontnak. Később Kán László, majd 1315-ben Károly
Róbert foglalta el. A XIV. században királyi uradalom központja volt. 1440-ben I. Ulászló
hívei foglalták el, 1444-ben Hunyadi János birtokába került. Hunyadi megépíttette a
k ü l s ő falgyűrűt és kibővíttette a palotaszárnyat. Az 1462-es váci egyezményben,

felvidéki váraiért cserébe, Lippával együtt Jiskra János kapta meg, majd az
ő halála után Mátyás Corvin Jánosnak adományozta. 1514-ben a védőse-

reg lázadásának köszönhetően került a keresztesek kezére. 1541-ben
Izabella királyné is lakott benne. 1551-ben a törökök sikertelenül

ostromolták, a rákövetkező évben azonban Ferdinánd-párti védői
föladták a törököknek, akik ezután 1595-ig birtokolták. 1595-ben

Borbély György foglalta vissza. 1602-ben Székely Mózes a temes-
vári pasával elcserélte Kladova váráért. 1616-ban Bethlen

Gábor serege foglalta vissza, de hamarosan ismét török
kézre került. 1688-ban Caraffa vette be. A XVIII. század
elején még százharminc főnyi őrség állomásozott benne.
1788-ban rendelték el kiürítését és felrobbantását.

Solymos várának 
maradványaiAradtól mintegy negyvenkilométerre, Lippával szem-ben, a Maros jobb partján,a hasonló nevű falu felettemelkedő kúp alakú, két-százötvenkét méter magasVárhegy tetejét övezi Soly-mos várának még ma is álló,tekintélyes maradványa.A belsőtornyos, megkö-zelítően háromszög alap-rajzú várat a Várhegy falufelőli nyugati oldalán lehetelérni.Az út a széles és mélysziklaárkon, a hatalmas pil-léreken nyugvó egykori fel-vonóhídon át vezet a külsővár kaputoronnyal megerő-sített bejáratához. Ma az ide vezető, geren-dákra fektetett pallók álla-pota miatt a bejárás élet-veszélyes, ezért a várba ki-zárólag a vár keleti oldalán,a sziklaárok mentén vezetőösvényen juthatunk be. 

A reneszánsz 
faragványokkal 
díszített palotarészA belső vár nagyméretű– 35 x 22 méter –, három-szög alakú udvarának nyu-gati részén a kisméretű ka-putorony, ettől északra atöbb emelet magas, négy-szög alaprajzú öregtoronylátható. A várudvar északi oldalánáll a reneszánsz faragvá-nyokkal díszített palotarész,benne Izabella királyné egy-kori szobái. Fontos tudniazt, hogy a királynéról kaptaa nevét az Izabella-balkon.Az udvar déli felén láthatóa nagyméretű lovagterem,és mellette a várkapu. Mégma is felismerhetők az egyesszobák, őrtornyok, a várúrlakása, a várkút, számosbástya alapfala, a külső vár-udvar és több különbözőrendeltetésű helyiség, teremés a várat övező rendkívüliméretű várárok. 

A vár falait a 
tatárjárás után emelikKiss Gábor, az Erdélyi vá-rak, várkastélyok címűkönyvében tesz említést ar-ról, hogy bizonyos az, hogySolymos vár falait a tatár-járás után emelték. Amint azt már a felveze-tőnkben röviden mi is em-lítettük, első okleveles em-lítése tehát 1278-ban tör-ténik, amikor birtokosa Pálbán, testvérének, János Is-pánnak gyermekeit fiává fo-gadta, és „Castrum Somos”-t Pausára hagyományoztaa hozzá tartozó erdő felével,szőlőivel, egyéb földekkelés szolgákkal. 
A birtokosokKároly Róbert uralkodá-sától egészen 1440-ig királyivár volt, amikor I. Ulászlókirály Guthi Országh Mi-hálynak adományozta ahozzá tartozó harminc fa-

luval együtt, amiket – azazokat 1439-től zálogbantartó – beregszói HagymásLászló Temes vármegyei fő-ispántól vett el hűtlenségmiatt.1456-ban Hunyadi Jánosbirtoka lett, majd Mátyáskirályé, aki 1462-ben a csehGiskra János huszita vezér-nek adományozta.A király azonban már1471-ben elvette tőle, ésArad vármegye főispániméltóságával együtt alsó-lindvai Bánffy Miklósnakadományozta Solymos várátés tartozékait. Bánffy hűt-lensége miatt a király a bir-tokot visszavette, és fiának,Korvin Jánosnak adta. 
Corvin János csak nehe-
zen tudja megtartani a
birtokaitA Keresztes Géza műépí-tész, műemlékvédelmi szak-mérnök által a rendelkezé-sünkre bocsátott dokumen-

tációkból tudjuk meg, hogyMátyás uralkodásának utol-só évtizedében jelentős erő-feszítést tett annak érdeké-ben, hogy Corvin Jánostutódjává emelje, és ezt el-fogadtassa a magyar bárók-kal. A házasságon kívül szü-letett fiú az emblematikushunyadi birtok mellettszámtalan uradalmat kapottadományba, többek között1487-től a solymosit is. Apja halála után CorvinJános nehezen tudta meg-tartani e birtokokat. Egyfelőla solymosihoz hasonló el-kobzott birtokok esetébena volt tulajdonosok abbanreménykedtek, hogy vissza-szerezhetik javaikat, más-felől pedig az állandó pénz-hiánnyal küszködő hercegtöbb birtokát is elzálogosí-totta. Solymosra nézvemindkét helyzet igaz volt. Az Alsólendvai Bánffyaktöbb éven keresztül, kitar-tóan jártak közben II. Ulász-
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lónál, hogy visszaszerezzékSolymost. Ezzel párhuzamosan Já-nos herceg éppen solymosivárnagyának, Haraszti Fe-rencnek volt kénytelen el-zálogosítani a várat, akirőlutólag kiderült, hogy egyikevolt azoknak, akik jelentősanyagi hasznot próbáltakhúzni a herceg kiszolgálta-tott helyzetéből. 
A solymosi uradalom
már a XV. század végére
eléri a legnagyobb kiter-
jedését1508-ban a Hunyadi-Cor-vin család kihalásával a ha-talmas vagyont Corvin Jánosözvegye, Frangepán Beatrixörökölte meg. Éppen az örökség miatt,újonnan kötendő házasságaországos jelentőségű poli-tikai ügynek számított. Ilyen körülmények közöttkétségtelen, hogy a II. Ulász-ló unokatestvérével, Györgybrandenburgi őrgróffal kö-tött házassága messzeme-nően nem érzelmi alapokraépült. Beatrixnak és gyermeke-inek korán bekövetkezetthalálával a Hunyadi örökség1510-től György őrgróf bir-tokába került. Az erre a korszakra vo-natkozó írott források arróltanúskodnak, hogy az őrgrófkomolyan vette birtokainakaz adminisztrációját, ame-lyek felügyeletét külföldrőlhozott tapasztalt szakem-berekre bízta. A solymosi uradalom mára XV. század végére elértelegnagyobb kiterjedését. Kétvárból – Solymos és Lippa–, egy várkastélyból, négyvárosból, és közel száznyolc-van faluból és pusztából állt. Ez a hatalmas birtoktesta következő „vidékekre”

oszlott: Kisvidék, Nagyvi-dék, Lippa, Borzlyukvidéke,Sarád, Szádvidék, Váradiaés a korábban Világosvár-hoz tartozó Csúcs kerületegy része.
A műemlék leírásaAz Adatbank, vagyis azErdélyi Magyar Elektroni-kus Könyvtár szakvélemé-nyezéséből is megtudhatjukazt, hogy alapszerkezetébena vár egy korábbi belső ésegy későbbi külső falgyű-rűből áll, amit dél felől me-redek szikla határol, a többioldalon pedig szárazárokveszi körül. A belső várfal mentén so-rakoznak a vár legfontosabbépületrészei: a nyugati ol-dalon egy nagyobb méretűtorony és a kaputorony ta-lálható, az északi illetve dél-keleti oldalon pedig egy-egy épületszárny csatlako-zik a várfalhoz. Az előbbit– talán – tévesen „Izabella-szárnynak” nevezik, utalvaa királyné itteni tartózko-dására. Emeleti ablakait igénye-sen faragott könyöklőgyá-mos ablakkeretek díszítet-ték, amelyek töredékei mais láthatóak. Nyugati oldalához a XIX.században még álló, hatal-mas kürtőbe torkolló sütő-ház csatlakozott. A délkeleti szárnyba avár utólagosan kialakítottkapuépítménye ékelődik. Legdélebbi helyiségébenegy gótikus és egy korare-neszánsz ülőfülke volt lát-ható, ami arra utalhat, hogykápolnának rendezték be. A külső falgyűrű a toronykét külső sarkából indul éskörülöleli a belső vármagot.Falait támpillérekkel erősí-tették, bejárati kapuja a délioldalon található. Előtte há-

rom nagyméretű pillér íveliát a szárazárkot. Építéséhez palát, szikla-követ – gránitot –, homok-követ és téglát használtak.Ezek közül a pala és a szik-lakő megtalálható a hely-színen, a homokkövet azon-ban a szemközti lippai vi-déken bányászták.
A középkori várépíté-
szet utolsó tündöklése…Szintén a fent említettforrásból tudjuk meg, hogyXIII. századi állapotában avár a toronyból és egy utó-lag elbontott várfalgyűrűbőlállt, amihez különféle fa-építmények csatlakoztak. A XV. század első felébenkaputoronnyal gazdagodotta vár. Ezt követően épült a mais álló belső falgyűrű, való-színűleg a korábbi nyom-vonalán. Ablakkeretei alapján az„Izabella-szárnyat” az 1480-as években emelték. Nincskizárva, hogy Mátyás királyáltal finanszírozott építke-zésről van szó azt követően,hogy a várat Corvin János-nak adományozta. A XVI. század elején érteel a vár a maximális kiépí-tését. Tűzfegyverek használa-tára alkalmas külső falgyű-rűt emeltek új kapuval, előt-te híddal. A külső várfal mi-att a belső falgyűrűt maga-sították. Mivel a külső várfal elta-karta a kaputorony bejára-tát, a szintén utolsó fázishoztartozó délkeleti szárnybanúj kaput képeztek ki teljesenmódosítva a várbeli közle-kedést. A folytonos építkezésekegy viszonylag jól erődítettvárat eredményeztek, igé-nyesen kivitelezett lakó-

szárnyakkal. A középkori várépítészetutolsó tündöklése volt ez,amikor a reneszánsz ízlésmár új rezidenciális meg-oldásokkal hódított. 
(befejező rész a 

következő lapszámunkban)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért
külön köszönet Keresztes
Géza műépítész, műemlék-
védő szakmérnöknek; az il-
lusztrációkat, a régi és a mai
képeket Demján László mű-
emlékvédő építész és Vetési
László református szórvány-
lelkész, a romániai reformá-
tus egyház szórványügyi elő-
adója a saját munkájukból
és gyűjteményükből küldték
be a szerkesztőségünkbe. 
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Atomtámadás \ 8. \ |  HUMOR |

„Ha atomvillanást látsz, nézd meg jól, mert többet úgyse látsz" – ismeretlen eredetű, vicces népi-nukleáris közmondás)

Mert még ha a világ négynagy atomhatalmasa – azUSA, Oroszország, Nagy-Bri-tannia és Franciaország –esetleg tudna (és akarna is)parancsolni magának, már-mint, hogy ne nukleáris vá-laszcsapással reagáljanakegy őket ért atomtámadásravagy atomtámadási kísér-letre, az még nem elég aboldogsághoz: Pakisztán-nak, Indiának és Kínánakis vannak atombombái,utóbbi kettőnek nem is ke-vés. Ráadásul ők közel isvannak Észak-Koreához,például Kína egyenesen ha-táros vele, úgyhogy ha ne-adjisten beindul a térségbenaz atom-adok-kapok, csak

idő kérdése lesz a „Most-márúgyismindegy” fedőne-vű globális atombomba-lő-dözgető program aktiválása,a szélrózsa és Szerjózsaminden irányába, és akkormi is tehetjük a füstre azatompajzsunkat.Egy totális atomháborúlegkényelmetlenebb szö-vődménye az azt követő,ún. nukleáris tél lenne,amely egy (feltételezett)globális klimatikus állapot,meglehetősen kellemetlenhatásokkal. Lássuk röviden,mi történik az atom-tűzijá-tékot követő nukleáris télbeköszöntekor:- nem kell gyertyát megcsillagszórót vásárolni a ka-rácsonyfára, mert magátólis világít, és a gyereknek semegvenni az áhított kur-vadrága biciklit, mert soselesz már tavasz- hatalmas mennyiségűkorom kerül a sztratoszfé-rába és terjed a szét az egészbolygón, hetekig, hónapokig,de akár évekig is eltakarvaa napot, ami egyrészt jó hír,mivel megszűri a káros ult-raibolya sugárzásokat, ígynem égünk majd le a Ví-kenden, másrészt viszontannyira nem, mert:- a hőmérséklet zuhannikezd, a növények fotoszin-tézis hiányában nem tudnakfejlődni és elsorvadnak, ami-nek következtében kipusz-tulnak a növényevő állatok,majd utánuk a növényevő-ket evő állatok, végül pediga növényevő állatokat evőállatokat evő állatok- az átlaghőmérséklet tar-tósan lecsökken, kábé 30fokkal árnyékban (jobbáracsak az lesz), úgyhogy nyá-ron is tél lesz, és Basescuse mondhatja majd, hogy„iarna nu-i ca vara”- a többit csak címsza-vakban: globális élelmiszer-hiány és ebből fakadóanéhínség, régi és érdekes újbetegségek és világjárvá-nyok, tömeges népesség-pusztulás, egymás után be-

csődölő naptej-, napolaj- ésnapernyőgyárak, majd ha-lálos halál; olyan fokú pusz-tulat köszönt be, hogy a vé-gén még a Halál is meghalÉs most lássuk, hogyanhosszabbíthatjuk majd mega szenvedéseiket, azaz jöj-jenek a 
TÚLÉLÉSI TIPPEK
ATOMTÁMADÁS ESETÉN

Élj vidéken! Ebben az ajó, hogy már most elkezd-heted: holnap eladod a bel-városi apartmanodat, s ki-költözöl falura. Hülyeségnektűnhet, de nem az: az elsőcélpontok a nagyvárosoklesznek, így jóval nagyobbeséllyel patkolsz el már elsőkörben, ha Budapesten vagyMarosvásárhelyen élsz, mintha Pomázon vagy Kutyfal-ván
Légy instant ateista! Egynukleáris csapás utáni sur-vivor játékban bármilyenvallásos meggyőződés csök-kenti a túlélési esélyeidet;mindennemű vallási vagyerkölcsi gezemice másod-lagossá, sőt, egyenesen bék-lyóvá válik a dzsungel tör-vényei szerint működőposztapokaliptikus MadMax-i világban. Gyakorlati

példa: mi van akkor, hamuszlim létedre már kéthete nem ettél semmit, ésmeghívnak disznóvágásba,vagy a zsinagóga mellettcsak egy nem kóser kenyér-sarkat találsz a kukában?
Öltözz fel alaposan! Hareggel valami furcsa zajthallasz, majd az ablakon ki-tekintve egy orbitális, gom-ba alakú felhőt látsz, akkorkezdj el öltözködni, függet-lenül attól, hogy hány fokvan éppen, mert hamarosanharminccal kevesebb lesz;ha van otthon gázmaszk,azt is vedd fel, nem minthamegvédene a sugárzástól,de kell az elegáns túlélő-lo-okhoz
Fegyverkezz fel! Miutánelült az első pánik, és az ut-cán rohangáló emberekrőlmár leégett a hús, haladj elaz első fegyverüzletbe, ésvégy magadhoz minden ön-védelemre alkalmas fegy-vert, mert hamarosan megfog valaki támadni, hogy addneki a gázmaszkodat vagyaz energiaitalodat. Ha csakhorgászüzlet van a közeled-ben, onnan is beszerezhetszhasznos önvédelmi eszkö-zöket: nagyméretű fenekézőólmokat, harcsahorgászatnálhasznált méteres vágóhorgotvagy szemkiszúrásra alkal-

mas bottartókat
Ne válj kannibállá! Bár-mennyire is korog a gyom-rod, ne egyél embert; se hol-tat, se élőt. Mert aki ember-húst eszik, az megfertőződika félelmetes Kuru (románul:Curu) nevű betegséggel,amitől elgennyesedik azagya, hülyébb lesz, mint va-laha, és a következő tünetekvalamelyikét produkálja:- románul kér miccsetszékely kiszolgálólányoktólúgy, hogy közben perfekttud magyarul- pofátlanul felveszi a havisokezer lejes fizetését rep-térigazgatóként minden hó-nap végén, dacára annak,hogy lassan egy éve márszarkák se landolnak az ál-tala igazgatott légi kikötő-ben, és még a gólyák is in-kább kerülőúton indulnakvissza Afrikába- magyar benzinkút boj-kottálására szólít fel, mertRománia feldarabolási szán-dékát vizionálja bele egyjáték-térképbe- katolikusabb akar lennia pápánál, izé, a líceumnálés végül: úgy tesz, minthatörvénytisztelő állampolgárlenne, de valójában csakegy mocskos magyarellenesgörény!

Molnár Tibor

Szakértők szerint az 1962-es kubai rakétaválság óta
még soha nem álltunk olyan közel egy atomkataszt-
rófához, mint most, de aki néz tévéhíradót vagy olvas
újságot, az szakértők nélkül is tudja. (A kubai rakéta-
válság a Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok
közötti katonapolitikai konfliktus volt, amely a su-
nyiban Kubába telepített szovjet atomrakéták miatt
alakult ki. 1962. október 14-én kezdődött és október
28-áig tartott; ez volt a hidegháború legforróbb pontja,
amikor a világ egy atomháború kirobbanásának szé-
lére, és egyben a végpusztulás közelébe került.) Már-
mint azt, hogy ha a pufók észak-koreai elmebeteget
nem gittelik ki villámgyorsan, akkor atomháborút
fog kirobbantani a marhája, ez nem is kérdés. 



összeütközése kezdődött el.Nincs ebben semmi megle-pő, mert a kérdéskör leg-mélyebb réte gé ben konti-nensünk létének legkénye-sebb és egyben leginkábbmegoldhatatlan összefüg-gései rejlenek.Amint erről már több írá-somban említést tettem, Eu-rópa népességének döntőtöbbsége olyan közösségeketalkot, amelyekben a jövőnemzedékének egészségesarányú újrateremtése mostmár teljesen reménytelen-nek látszik. A végzetes né-pesedési lejtőről való vissza-fordulás a legtöbb európaiországban ugyanis olyan ál-dozatokat követelne, ame-lyeknek a meghozataláravaló képesség azt jelentené,hogy ez az állapot be semkövetkezhetett volna. De mi-vel bekövetkezett, ez egyút-tal viszont azt jelenti, hogyEurópa sem a múltban nemvolt, sem a jövőben nem leszképes ezeknek a roppant ál-dozatoknak a meghozatalá-ra, így jövője, sőt egész létekerült végveszélybe.Talán éppen ez az – egye-lőre legalábbis nyíltan be-vallhatatlan – dráma ösztö-nözte az európai döntéshozóuralmi csoportokat arra,hogy ne is bajlódjanak olyan,eleve kudarcra ítélt kísér-letekkel, amelyek arra irá-nyulnának, hogy a kontinenstalán még a saját erejébőlis visszahozhatná magát er-ről a végzetes lejtőről. A be-vándorlás lelkes támogatásaés ösztönzése arra utal, hogyEurópa uralmi elitje valóbankomolyan gondolta, gondol-ja azt, hogy a bevándorlókautomatikus megoldást je-lenthetnek. Sőt, hogy mostmár csak a bevándorlás je-lenthet megoldást.Csakhogy, mint egy ezzelfoglalkozó bizalmas ENSZ-tanulmányból kiderülni lát-szik, ahhoz, hogy 2050-rene süllyedjen az 1995-összint alá a kereső/eltartottiarány, Európának legalábbmásfél milliárd migránst kel-

lene befogadnia. És enneknyomán 2050-re Európa né-pességének hetvennégy szá-zalékát a bevándorlók ésutódaik tennék ki. Arról márnem szól a tanulmány, hogyez így puszta matematika,mert az igaz, hogy a poten-ciális migránsok szinte ki-zárólag munkaképes korbanlévő vagy az alatti népes-ségből állnak, de ebből mégnem következik auto -matikusan az, hogy munka-képesek is. Hiszen ha semnyelvtudásuk, sem általánoskulturális szintjük, sem mo-tiváltságuk nem elégségesahhoz a minimumhoz sem,ami a munkába álláshoz ésa folyamatos munkavégzés-hez kellene, akkor az egészelképzelés merő fikció csu-pán. Az elmúlt két év egyér-telműen bizonyította is, hogyez az egy-kétmillió migránsévi több tízmilliárd euróskárokozáson kívül – amitaz eltartásuk és féken tar-tásuk jelent – semmifélehasznot nem hozott, s ígynem is fog hozni Európának. Ráadásul az e tanulmány-ból levonható következteté-sek arra is felhívják a figyel-met, hogy milyen végzetesennaiv vagy gátlástalanul ci-nikus az, aki bagatellizálnipróbálja a Magyarországrakirótt kvótát. Amikor ugyanisa belső és külső ellenzékazon gúnyolódik most, hogyha ez az ezernél alig többmigráns is romba döntenéMagyarországot, akkor az aMagyarország olyan is, talánérdemes lenne újra elolvas-niuk az előbb említett ENSZ-tanulmányt. Annak logiká-jából ugyanis az következne,hogy ha Magyarország né-pesedési trendjei nem vál-toznak, akkor – ha azt akar-juk, hogy a keresők/eltar-tottak arányszáma az 1995-ös négy az egyhez szintenlegyen 2060-ban is – leg-alább tízmillió migránst kel-lene befogadnunk, így az ad-digra jósolt népességcsök-kenést is figyelembe véve,ez azt jelentené, hogy az or-

szág tizenhatmilliós népes-ségének a hetvenöt száza-lékát a migránsok és utódaiktennék ki.Ebből talán megérthető,hogy a kvóta most ugyanvalóban jelentéktelen számúemberről szól, akiknél sok-kal több ázsiai és afrikai be-vándorló él már most is Ma-gyarországon, de a 21. szá-zadra szóló üzenete valamiegész más. Az tudniillik,hogy vagy Magyarország isengedelmesen „belesimul”Európa kívülről kikénysze-rített öngyilkosságának fo-lyamatába, vagy életerejé-nek utolsó maradékát arrapróbálja felhasználni, hogyellenálljon, és erre az ellen-állásra bátorítson másokatis egész Európában.Az ügy fejleményei mateljesen kiszámíthatatlannaklátszanak. Minden attól függ,hogy Európa uralmi elitjé-nek végzetesen lepusztult(lepusztított) létkarakterebékés úton megváltoztatha-tónak mutatkozik-e. Egyet-len és utolsó esély ugyaniscsak az lehet, hogy olyandrámai lelki, erkölcsi, szel-lemi változás megy végbeEurópában, ami a választó-polgárokat és így az általukmegválasztottakat is teljesenátformálja.Ennek nyomán első lé-pésben azonnal át kell szer-vezni Európa egész védelmirendszerét. E rövid távú fel-adat megoldása után követ-kezhet a lényeg, hogy Eu-rópa népe mégiscsak kész-nek mutatkozzon egy utolsókísérletre. E kísérlete nemirányulhat másra, mint arra,hogy a saját erejéből állítsahelyre önmaga fizikai „tes-tének” épségét és egészsé-gét. Ma ez még az álmok bi-rodalmába tartozik, de nincsmás megoldás. Nem idege-neket, hanem a még megsem született gyerme -keinket, unokáinkat kellenebefogadni. Egy ilyen kvótátszívesen vállalna a magyarnép is.
Bogár László 
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Egy másik kvóta
Át kell szervezni Európa védelmi rendszerét, utána
jöhet az utolsó kísérlet, amely csak arra irányulhat,
hogy földrészünk saját erejéből állítsa helyre „testé-
nek” épségét és egészségét
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A KÖZPONT HETILAP OLVASÓI
10% -OS KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLNEK

bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

Ahogyan az várható volt,az Euró pai Bíróság elutasí-totta Magyarország és Szlo-vákia keresetét, amelybena bevándorlók kvóta szerintikötelező elosztását sérel-mezték. A bíróság az Euró-pai Unió jogrendjével telje-sen összeegyeztethetőnekvélte a rendelkezést, és ál-lásfoglalása azt jelenti, hogykötelességszegési eljárás in-dulhat minden olyan tagor-szág ellen, amelyik nemakarja az abban foglaltakatvégrehajtani. A döntés ér-

telemszerűen elfogadhatat-lan Magyarország számára,így ezzel a konfliktus újabbszakasza kezdődik el.Bár az Európai Unió va-lamennyi vezető intézmé-nye, illetve ezek vezető tiszt-ségviselői az egész kérdéstpusztán jogtechnikai prob-lémának igyekeznek beállí-tani, mindenki számára nyil-vánvaló, hogy az euró pai in-tegráció történetének egyiklegsúlyosabb és egyben le-ginkább megjósolhatatlankimenetelű politikai hatalmi
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Csizmadi Zsolt ötször
Az Erdőszentgyörgyön élő 44 éves Csizmadi Zsolt Mihály hosszútávfutó  marato-
nokon és ultramaratonokon vesz részt. Eddig számos versenyen végzett a dobo-
gón, mintegy kétszázezer kilométert szaladt, ami az Egyenlítő ötszörös
megkerülését jelenti. Zsolt gyógyszerészként dolgozik Korondon, soha életében
nem volt beteg. Sportpályafutásáról mesélt a Központnak.

Erdőszentgyörgyön 
lakik, de Udvarhelyen
kezdett sportolni

– A minap a Transilvania
European Cross Festival ne-
vet viselő marosvásárhelyi
tereptriatlon és a terepdu-
atlon Európa-bajnokság ré-
szeként tartott Szász Albert
Emlékversenyt is megnyerte,
ami sokadik győzelme kar-
riere során. Milyen volt a
verseny?– Nem volt könnyű ezsem, de örvendek, hogy si-került diadalmaskodnom,hiszen a versenyen 40-50évesek kategóriában, a Szé-kelyudvarhelyi Feel GoodSE színeiben indultam, és48,55 perces időeredmény-nyel teljesítettem a 11 ki-lométert. A nyílt versenyben3. helyen végeztem, egyéb-ként ez volt a harmadik cím-védésem az emlékverse-nyen 2014 és 2016 után.

– Térjünk a sportpálya-
futása elejére. Hol, mikor
kezdett el atletizálni?– Ifjúkoromban Székely-udvarhelyen szabadfogásúbirkózással kacérkodtam,aztán mintegy 30 éve atle-tizálni kezdtem. Az első ed-zéseket a birkózóedzésekután kezdtem el, aztán a je-lenlegi udvarhelyi Feel Goodegyesület elődjénél, a Per-petuum Mobile klubnál, Pé-ter Attilának és Ilyés Lo-rándnak köszönhetően sa-játítottam el a tájfutás és ahosszútávfutás alapjait. 

– Ön nem erdőszentgyör-
gyi illetőségű?– De igen, édesapám nyá-rádmenti, azaz vadasdi szár-mazású, anyai ágon erdő-szentgyörgyi vagyok, vi-szont én Székelyudvarhe-lyen születtem.
Többszörös országos- és
Balkán-bajnok

– Mikor vett részt sport-
pályafutása első hosszútáv-
futó versenyén, szuperma-
ratonon?– Első győzelmemet 1992májusában értem el, amikorHargita megyei bajnok let-tem a Székelyudvarhelyi Ta-mási Áron gimnázium di-ákjaként. Viszont a Temes-vári Nemzetközi Maraton

volt az első komolyabb erő-próba számomra, ahol 12ország sok versenyzője kö-zül lettem az 5., viszont alegelső hosszútávfutó ver-senyen 2004-ban szalad-tam, amikor a négyfős vál-tóval a Székelyudvarhely ésCsíkszereda közötti 52 ki-lométeres távot sikeresentettük meg, majd a dobogólegfelső fokán végeztünk.Idővel egyéniben is kipró-báltam magam, így egy évrerá, 2004 júniusában a Szé-kelyudvarhely – Csíkszeredatávot másodiknak teljesí-tettem 27 induló közül és3:36,59-es idővel nyertem.Én nem a maratoni, hanemegyből a szupermaratoniversenyekkel kezdtem, amitsok más követett.
– Melyekre emlékszik visz-

sza szívesen?– Mindenikre! Például2005 augusztusában a Csik-szereda-Tusnád szuperma-ratonon a 46 kilométerestávon abszolút győztes let-tem 2 óra 57 perc 8 má-sodperces idővel, ami a mainapig is pályacsúcs. Hegyimaratonon is többször in-dultam: például 2014-benaTusnád-Szentanna-tó 23km-es távon aranyérmetszereztem csapatban, ezüst -érmet egyéniben, majd2005-ben és 2006-ban aPro Cross Európa verseny6 km-es távján diadalmas-kodtam. Emellett 2005-ben,2006-ban és 2007-ben aszovátai tavaszi futóverse-nyen a 30-39 évesek kor-csoportjában végeztem el-sőként; de győztem 2014-ben a Hargita megyei napokalkalmából szervezett Szé-kelyudvarhely – Csíkszeredaszupermaratonon a 40-49évesek kategóriájában, a2004-es sepsiszentgyörgyifélmaratonon, a 2005-ös

Kolozsvári Szupermaraton(50 km), 2013-ban a HargitaTrail Running versenyen(32 km, 1070 méteres szint-különbség) is. Emellett a2015-ös keszthelyi félma-raton váltóján egy Feel GoodTeames csapattársammal,Ketősdi Jánossal a 12 or-szágból jött 188 versenyzőközül lettünk elsők 1:19-esidővel, egyéniben pedig az1876 versenyző közül let-tem a 10.
– Az utóbbi egy évben mi-

lyen eredményeket ért el?– Néhányat említek meg:2016 szeptemberében Gyu-lán a Torpi színeiben meg-nyertem a magyarországiSzenior Országos Bajnok-ságot, ahol a 3000 métert10 perc 32 másodpercesidővel lettem első. Az idénmárciusban a Balkán és Or-szágos Veterán BajnokságonBukarestben a 8 km-es cros-son Balkán- és országos baj-nok lettem 29 perc, 41 má-sodperccel, a 3000 méterenbalkáni 4-ik és országos 2.lettem. Emellett a SzovátaiCross-versenyen is diadal-maskodtam a 4,2 km-es tá-von 14 perc 15 másodper-ces időeredménnyel, de jú-lius elején az Országos Ve-terán Atlétikai BajnokságonBukarestben, ahol az 5000és 10000 méteres távonezüstérmet nyertem. 
24 óra alatt három 
maratoni távot futott

– Figyelemmel kísérve a
pályafutását, észrevettem,
hogy inkább az ultramara-
tonokra és az extrém futásra
összpontosít. Egyéni célokat
is teljesített?– Igen. 2016 novembe-rében egy edzésen lesza-ladtam 100 kilométert egye-dül, hátizsákkal a nyakam-
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„körbeszaladta” a Földet! ban, ami 9 óra 36 másod-perces és 15 másodpercesidőnek felelt meg. Az idénaz Udvarhely–Erdőszent-györgy 70 kilométeres távot7 óra 16 perc 23 másodpercalatt teljesítettem szinténegyedül, segítség nélkül. Aminap 24 óra leforgása alatthárom (!) maratoni távotszaladtam le (délelőtt, dél-után és éjszaka), amire büsz-ke vagyok. A jövőbeli céljaimközé tartozik az Ultrabalaton220 km-es táv, amit 32 óraalatt kellene megtegyek,ugyanakkor a Spartatlon,ami 246 km lesz... 
– Évente eljár a Nemzet-

közi Tatai Minimaratonra,
ahol több szovátai csapat-
társával együtt diadalmas-
kodik...– Igen, a tatai hagyomá-nyos versenyen a szovátaiDomokos Kázmér Iskola-központot képviseljük vál-tóban a 100 év alatti kor-csoportban (a három váltó-társ Soós Zsigmond, Mol-dován Szabolcs és Bíró Ta-más). Például 2013-ban 12ország 876 versenyzője kö-zül abszolút 8. lettem a 40–44 éves korcsoportban, azaza legjobb külhoni versenyző

címet nyertem, ugyanakkor,a háromfős váltóban arany-érmet szereztünk.
– Előfordult olyan eset,

hogy megmérettetés közben
a versenytársa megsérült, és
ön elsősegélyben részesítet-
te?– Igen. 2005-ben a Csík-szereda – Tusnád 46 kilo-méteres versenyen szaladásközben észrevettem, hogya bukaresti ellenfelem meg-sérült, én pedig alapfokonelsősegélyt nyújtottam neki.Nekem akkor nem az volt afontos, hogy győzzek, hanemaz, hogy embertársamon se-gítsek, ami sikerült is. Végüla távot 2 óra 47 perc alattteljesítettem, ami a mai na-pig rekordnak számít...

– Veterán atlétaként is si-
kereket ér el az országos baj-
nokságokon. Megszámolta,
hány versenyen szaladt az
elmúlt húsz évben?– Igen, vezetem a nyil-vántartást. Például 2016-ban 236 versenyen vettemrészt, amelyek nagy részéna dobogón végeztem, de akeresztény értékekért, a bé-kéért is szaladtam szakrálismaratonon. 

Gyógyszerészként 
dolgozik, soha
nem volt beteg

– Hol szokott edzeni?– Általában az Erdőszent-györgy – Balavásár és az Er-dőszentgyörgy – Szováta tá-von szoktam futni, de gyak-ran szaladok a Bucsin kör-nyékén is, emellett hetenteegyszer dombedzésen ésgyorsító edzésen is részt ve-szek. Amúgy pályafutásomsorán mintegy 200.000 ki-lométert szaladtam. Hogyez milyen távolság? Már öt-ször „körbeszaladtam” a Föl-det! Egyébként a heti ed-zésfejadagom 200–250 km. 
– Ön dolgozik, és ezzel

párhuzamosan versenyzik.
Hogyan sikerül a maximu-
mot kihoznia magából?– A Marosvásárhelyi Or-vosi és GyógyszerészetiEgyetem gyógyszerészetiszakán végeztem 1997-ben,jelenleg Korondon dolgo-zom egy gyógyszertárban.A gyógyszerészi munkátnagy szeretettel végzem,ami a hivatásom is. Az em-berekhez való türelembőlés a munkabíróképességem-ből merítek energiát, min-

denkin segítek, ugyanakkormindenkit egyformán tisz-telek és szeretek. Ittmegjegyzem, hogysoha nem vol-tam beteg, deörvendek,hogy be-t e g e ke nsegíthetek.
– Mi jelent önnek a

szaladás, ezen belül a
hosszútávfutás?– Először is életfi-lozófiát, ami meditá-ciót jelent egyben, olyan-kor tapasztalom meg Is-ten közelségét a magány-ban, a csöndben, amikorszaladok, és ugyanakkoregészséget is nyerek ezzel.Számomra nincs verseny-társ, csak szaladótárs, akibarát is egyben. Szerintemkét győztes létezik: aki meg-nyeri a versenyt, és akiegészségesen be tudja fe-jezni a megmérettetést, deezzel párhuzamosan örülellenfele, vagy csapattársasikerének, tanul a kudarca-iból is, ugyanakkor erőt me-rít a sikereiből. 

Czimbalmos 
Ferenc Attila
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EGY HALOTT MOZGÁSSÉRÜLT 
IGAZOLVÁNYÁT LOPTA EL EGY
PAP, hogy ingyen parkolhasson

ÚJRA HÓDÍTANAK A KENNEDYK?
Jövőre három Kennedy is harcba száll a politika küzdő-
terén, és akkor még nem beszéltünk a többi tehetséges
fiatal családtagról, akik jótékonykodnak, vagy éppen a
színház, az irodalom terén próbálgatják szárnyaikat. 

Bill Haymaker atya a vádszerint ellopta az egyik ha-lott hívő mozgássérült iga-zolványát, hogy ingyen par-kolhasson. Az angliai Bex-hillben élő anglikán lelkésztagadta a vádakat, és aztmondta, hogy szándékábanállt visszaszolgáltatni a ha-tóságoknak az igazolványt,amikor bejelentette a nőhalálát, de egyszerűen el-felejtette.A lelkész végül nem ke-rült börtönbe, de 200 óra

közmunkára ítélték, és megkellett fizetnie a 3700 fontrarúgó bírósági költségeket.A férfit egy parkolóőr buk-tatta le, amint épp a moz-gássérült helyre próbált be-állni.Bill Haymaker halálos be-teg és szegény hívőkneknyújtott lelkészi segítséget,a mindennapi ügyeiket in-tézte, orvoshoz vitte őket.Az ítélet után végül elis-merte, hogy hibázott.
forrás: hvg.hu

„A családi vacsorák nálukmindig a politikáról szóltak.A nagy ebédlő falán térképlógott, amelyhez a dinasz-tiaalapító Joseph geopolitikaimagyarázatokat fűzött, akonyhában pedig volt egytábla, amelyre Rose, az am-biciózus anya újsághírekethelyezett el, hogy a gyerekeknaprakészek legyenek közé-letből is…” Ezt a képet idézifel a nyolcvankilenc éves JeanKennedy Smith, az elnök, azidén száz éve született JohnF. Kennedy utolsó élő húganemrégiben megjelent Mikilenc című memoárjában.De nélküle is tudjuk, hogyövék a legizgalmasabb sorsúdinasztia az amerikai törté-nelemben. Történetük televan hatalmas sikerekkel ésborzalmas tragédiákkal. Le-gendák sora röppent fel aklánt sújtó átokról: merény-letek, kétes maffiakapcsola-tok, légi balesetek, droggal

„kezelt” egészségügyi-pszi-chikai problémák, és gyanúsnőügyek kísérték a családtagjainak életét. 2012-benaz ifjabb Robert Kennedy fe-leségének, Mary RichardsonKennedynek öngyilkosságaújabb fejezetet nyitott az im-már több mint nyolc évtizedetartó szerencsétlenségek so-rozatában. De vajon valóbanátok sújtja-e a Kennedyeket,vagy végzetüket inkább élet-ük fatálisan rossz lépéseiokozzák?
A karizmatikusNem szokott származásá-val kérkedni a harminchatéves Joe Kennedy III., azazJoseph Patrick Kennedy, akita friss generáció legkariz-matikusabb politikusjelölt-jének tartanak. „Ha belép aszobába, mindenki rá fi-gyel!”- ez az általános véle-mény róla. Pedig nem köny-

nyű örökséggel indult. Ro-bert Kennedynek, a legendáselnök 1968-ban meggyilkolttestvérének az unokája, apja,Joe Kennedy II. is politikusvolt, amíg 1997-ben ki nemszállt a massachusettsi kor-mányzóválasztás versenyé-ből, amelynek sokáig ő lát-szott a legbiztosabb befutó-jának. Lemondása elkerül-hetetlen volt: egyrészt elsőfelesége könyvet írt arról,hogyan akarja férje bele-kényszeríteni egy megalázóválási procedúrába, másrésztkiderült az is, hogy a politikusöccsének viszonya van a csa-ládnál dolgozó tizenéves bé-biszitterrel. A családi átokazonban szerencsére elke-rülni látszik Joe Kennedy III-at. Harvardi szívszerelmét,a harminchárom éves LaurenAnne Birchfieldet 2012-benvette feleségül, hosszú, ki-tartó jegyesség után: azótagyerekük is született. A ki-tűnő megjelenésű Robertnagyapjára kísértetiesen ha-sonlító, vörös hajával ír szár-mazását letagadhatatlanulmagán viselő demokrata pár-ti politikus szolgált a Béke-hadtestnél Dominikában, tö-kéletesen megtanult spanyo-

lul, és könnyedén védte meg2016 novemberében képvi-selői helyét Massachusetts-ben. Trump elnök egészség-ügyi törvényét bírálva mond-ta el első beszédét a képvi-selőházban – óriási feltűnéstkeltve. Az interneten milliókkattintottak rá, és különösenszimpatikussá tette, hogynem felejtett el köszöntetettmondani feleségének, akiegészségügyben tevékeny-kedő aktivistaként segítettbeszéde megfogalmazásá-ban. Sokan máris úgy gon-dolják, hogy sikerrel indulhatmajd el a következő elnök-választáson.
Átok vagy áldás a nevük?Valamikor az a mondásjárta, hogy: „Szavazzon azönhöz legközelebb élő Ken-nedyre!” Most nem kedvezennyire a széljárás a család-nak, sőt Laurence Leamer,aki három könyvet is írt adinasztiáról, úgy vélekedik:„A Kennedyek elveszítettéka legyőzhetetlenség míto-szát.” A politológusok kíván-csian várják, hogy Ted Ken-nedy junior esetében is igaz-e a mondás. Hiszen Ted an-

nak az Edward Kennedyneka fia, akire 1962-es szenátusabeválasztása után a családitradíció továbbvitele várt, azelnök 1963-ban, majd Robertöccsük 1968-ban bekövet-kezett halála után. Nos, avégzet itt is közbeszólt, mivel1964-ben Edward repülő-gép-szerencsétlenséget szen-vedett el, de életben maradt.Egy átmulatott éjszaka után,1969 júliusában azonban azáltala vezetett autó letértegy hídról, és a vízbe zuhant,Az egykori elnök öccséneksikerült elhagynia a járművet,de utasa, Mary Jo Kopechneholtestét csak másnap talál-tak meg. Azóta sem tudjasenki, valóban mi történt:hogyan hagyhatta cserbe alányt a politikus anélkül,hogy azonnal segítséget hí-vott volna. Alkohol, szex, or-gia – sok verziója kering atörténetnek, egy azonbanbiztos: Edward karrierje de-rékba tört, akkor is, ha utánaa „szenátus oroszlánjaként”még negyvenhat évig politi-kusként tevékenykedett, deelnöki ambícióról természe-tesen le kellett mondania.
Timár Tímea
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Először azt mondta, véletlenül maradt nála az igazol-
vány, aztán mégis elismerte, hogy hibázott.

Joe Kennedy III.


