
Kopacz Boróka Pannának minden adottsága megvolt
ahhoz, hogy sikeres szupermodell legyen. Ma-
rosvásárhelyen, egy szépségversenyen fedez-
ték fel 15 évesen, és bár sokat tanult a mo-
dellkedés során, rájött, hogy nem a centiket
szeretné mérni a derekán, s nem a legújabb
szoknya megvásárlására akarja ösztönözni
a nőket. Belsőépítész akart lenni, hogy
olyan tereket tervezzen, ahol az emberek
szabadnak érzik magukat. Mindez meg
is történt Hongkongban, ahol ma már
posztgraduális képzésen tanulja azt,
amit nagyon szeret. Nem tagadja, ma
is gyakran honvágya van, ám egyelőre
nem tervezi a hazaköltözést. Viszont
nagyon szeretne a jövőben szakmailag
együttműködni az itthoniakkal.

Katalónia és a vásárhelyi fociNem véletlen, hogy még mindig a szinte erő-szakba fulladt katalán referendum köti le anemzetközi sajtó figyelmét, annyit írtak márróla, mint semmiről az utóbbi időben. Termé-szetesen ahány szempont, annyi elfogult véle-mény. Ki-ki ahogyan él, úgy ítél. Legjobb példaerre az, ahogyan Romániában a történethezviszonyulnak: a román politikum egyértelműenelutasítja, az európai status quo elleni me-rényletként elveti, megbélyegzi a katalánelszakadási törekvéseket, az erdélyi magyarokpedig, különösen az autonómia iránt elkö-telezettek érthető rokonszenvvel figyelikaz eseményeket, valamiféle általánosanérvényes, ezért követhető példát pró-bálnak kihámozni az esetből. 
Hogyan fegyel -
mezzük a gyereket? Míg régebb a tekintélyelvű neveléshatározottan jelölte ki a szülő-gye-rek viszonyának határait, a manap-ság elterjedt demokratikus nevelésistílus jóval árnyaltabb a kapcsolat ke-reteinek meghatározásakor. A nevelésiirányzatok útvesztőjében elbizonytalanodószülőknek iránymutatók lehetnek PorkolábAnnamáriának, a Maros Megyei NevelésiTanácsadó és Erőforrás Központ igazgató-jának ajánlásai, szakmai véleménye, akivela fegyelmezés témakörét boncolgattuk.

A kápolna, melynek 
építési idejéről az 
oklevelek hallgatnak A Jézus szíve kápolna a XVI. században épült,négyzet alakú, kazettás mennyezete 1677-benkészült. Védőfala valószínűleg 1771-ben épült.Székelyudvarhely déli bejáratánál, a Szálvá-tor-hegy végződésében.
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Libegővel kötnék össze 
a Máriaffy-kastélyt 
a sósfürdővelMarosszentgyörgyön valós a kétnyelvűség,zajlik a kulturális élet.  Sófalvi Sándor Szabolcselöljárót a település bejárataihoz felszerelt in-formációs táblákról, a Máriaffy-kastély körülimunkálatokról, jövőbeni tervekről is kérdeztük. 
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10 érdekesség 
a leendő osztrák 
kancellárról

☻ A mindössze 31 éves Sebastian Kurz leszminden idők legfiatalabb kancellárja (habárvolt egy ősember, aki 28 évesen lett barlang-kancellár, de az öregnek számít, mert akkoribancsak 30 évet éltek az emberek)
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Hosszú út vezet az 
önismeretig  



| Központ hetilap | 2017 / 42. | okóber 19–25. |

KOS: Az élet minden területén nagyon lelkes ahéten. Egyedül arra vigyázzon, hogy ne kezdjen elhirtelen döntéseket hozni és meggondolatlanulcselekedni. Ugyanakkor héten megtapasztalhatjamilyen, mikor az őrangyala látványosan dolgozik.
BIKA: A héten a tettek mezeire lép. Nyitott a le-hetőségekre, ezért végre meg is látja azokat.Hirtelen minden virágzónak tűnik ön körül és el-érhetővé válik. A hétvégén igyekezzen szakítani aberögzült szokásaival, és próbáljon ki valami újat.
IKREK: Törekedjen arra a héten, hogy egyen-súlyba hozza a kapcsolatait. Beszéljen meghittenés őszintén a szeretteivel, főként a kedvesével.Próbáljon megbékélni önmagával, a jelen hely-zetével, és akkor a munkahelyén is harmóniábakerül.
RÁK: Szüksége lenne egy új hobbira, vagy valamikreatív foglalkozásra, ami segítené az önkifeje-zésben és időnként lefoglalná az elméjét, és akármég új emberekkel is megismerkedhetne általa.
OROSZLÁN: Mozgalmas és változatos hét elénéz! Csak úgy lobog önben a szenvedély, kifeje-zetten élettel teli, és mindenbe rengeteg energiátés tüzet visz, aminek köszönhetően eredményesnapok elé néz.
SZŰZ: A héten a kapcsolatai megerősödnek, ésezáltal nyugodtan támaszkodhat rájuk. A csillagokcsak úgy ontják magukból az inspirációt, így telelesz ötletekkel és fantáziával, amiket megcsillog-tathatna a kapcsolataiban.
MÉRLEG:Váratlan és meglepő lehetőségei leszneka héten. Ne hezitáljon olyan dolgokon, amikbeszívesen belevágna, merjen kockáztatni, és jövővelkapcsolatos tervei hamarosan megvalósulnak!
SKORPIÓ: A hét elején megszólal önben a vész-jelző, hogy nem jó úton halad. De jó hírek isjutnak a fülébe, és sikerül megakadályozniaidőben egy kilátásban lévő kellemetlenséget. Kü-lönben pedig ideje lenne kikapcsolódnia, mosta-nában így is túl sokat dolgozik.
NYILAS: A héten belebotlik egy olyan személybe,aki képes mindent és mindenkit megváltoztatnimaga körül és így önre is jó hatással lesz! Engedje,hogy kalandokba keverje önt, és felszínre hozzaa valódi személyiségét.
BAK: A héten többet kellene foglalkoznia a lel-kivilágával. Ne aggódjon folyton a pénzügyeimiatt, kézben tartja az irányítást és a sors meg-mutatja önnek a legjobb lehetőségeket, és velükegyütt azt is, hogy minden álma csupán egy kar-nyújtásnyira van. 
VÍZÖNTŐ: A héten meg lesz a kellő bátorságaahhoz, hogy meglépjen bizonyos dolgokat, devárja ki, amíg egészen biztosak lesznek. Jobbanteszi, ha nem kockáztat, és akkor nem érheti kel-lemetlenség.
HALAK: Legyen őszinte és egyenes a barátaival!Ideje lenne megválogatnia, kire van szüksége éskire nincs. Ráadásul még kap is egy olyan infor-mációt a hét elején, ami segít abban, hogy meg-hozza ezt döntést.
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A megjelent írások nem fel tét lenül
a szer kesz tő ség véle ményét tük -
rözik!  // Szer kesztőségünk fenn -
tartja a jo got, hogy a be érkezett
le velek és más féle írások köz -
léséről döntsön. // Kéziratokat
nem őrzünk meg és nem küldünk
vissza!

Lapunk előfizethető 
Maros megye összes  

postahivatalában 
(katalógusszám: 15429),

vagy a szerkesztőség 
Rózsák tere 16. szám 

alatti székhelyén .

Telefon: 0265-250.994
E-mail: kozpont@kozpont.ro
Honlap: www. kozpont.ro

\ 2. \ |  NAPTÁR |

Műgyűjtők vására Október 21-én 7.30–14óra között tartják a műgyűj-tők vásárát. A bélyegek, ér-mék, képeslapok, kitünte-tések, telefonkártyák és ré-giségek vásárára a maros-vásárhelyi Mihai EminescuMűvelődési Ház előcsarno-kában kerül sor.
Egy nép azt mondta, 
elég volt! Az Erdélyi Magyar Nem-zeti Tanács Maros megyeiszervezete emlékrendez-vényt szervez az 1956-osforradalom és szabadság-harc hősei tiszteletére Ma-rosvásárhelyen október 19-én, csütörtökön 17 órától aDeus Providebit TanulmányiHáz Szent Mihály termében.
Állásbörze frissen 
végzetteknek A Maros Megyei Munkae-rő-elosztó Ügynökség(AJOFM) október 20-án, pén-teken reggel 9 órai kezdettelMarosvásárhelyen is szervezállásbörzét iskolai, egyetemitanulmányaikat nemrég be-fejezett fiatalok számára. ANicolae Grigorescu utca 19.szám alatti Ifjúsá gi Szállóbanzajlik a börze.

Operettest 
a Kultúrpalotában A Lorántffy Zsuzsanna Kul-turális Egyesület szervezé-sében október 23-án, hétfőn19 órakor A lányok, a lányokangyalok... címmel operet-testre kerül sor a Kultúrpa-lota nagytermében. Fellépneka Varieté Expressz tagjai:Trozner Kincső szoprán, Bo-ros Emese mezzoszoprán,Buta Árpád bariton és SzabóLevente tenor. Közreműköd-nek: Kozma-Páll Erzsébet(zongora), Fülöp Alajos (he-gedű). A belépés díjtalan.
Meghosszabbították 
a jégkorszakról 
szóló kiállítást A Maros Megyei Múzeumtermészetrajzi osztályán(Horea utca 24. szám) a va-káció előtt megnyílt jégkor-szakról szóló kiállítás ok-tóber 29-ig látogatható,kedden és pénteken 9 és16, szombaton 9-14, mígvasárnap 9-13 óra között.Az elsősorban gyerekeknek,de felnőtteknek is ajánlotttárlaton korabeli fosszíliá-kat, rekonstruált állatokatés a jégkorszakhoz kötődőhasznos információkat lát-hatnak, olvashatnak a lá-togatók.

Játszd újra, Győző! – 
ünnepi Hahota-kabaré A marosvásárhelyi HahotaSzíntársulat Puskás Győző50. születésnapja tiszteletéreösszeállított ünnepi kaba-réválogatása legközelebb ok-tóber 22-én, vasárnap este7 órától látható a Maros Mű-vészegyüttes előadótermé-ben. További marosvásár-helyi előadások: november4- én, 5-én, 11-én és 12-éneste 7 órától. Jegyek elővé-telben a Maros Művész-együttes és a Kultúrpalotajegypénztárában kaphatók.
Mókus a hónap 
kiállítottja A Maros Megyei Múzeumtermészettudományi rész-lege áprilisban indította elA hónap kiállítottja címűprojektjét, amelynek céljafelhívni a figyelmet a mú-zeum gyűjteményére, olyandarabokra is, amelyek nemképezik állandó kiállításokanyagát. Októberben egy48 éve múzeumi raktárbanőrzött, Szombath Zoltán res-taurátor által preparált mó-kust tekinthetnek meg azérdeklődők. A példány Pa-rajdról származik, 1969-ben került a múzeum tu-lajdonába.

KÁR KIHAGYNI 



Nem véletlen, hogy mégmindig a szinte erőszakbafulladt katalán referen-dum köti le a nemzet-közi sajtó figyelmét,annyit írtak már róla,mint semmiről az utóbbiidőben. Természetesenahány szempont, annyi el-fogult vélemény. Ki-kiahogyan él, úgy ítél. Leg-jobb példa erre az, aho-gyan Romániában a történethez viszonyulnak: a románpolitikum egyértelműen elutasítja, az európai statusquo elleni merényletként elveti, megbélyegzi a katalánelszakadási törekvéseket, az erdélyi magyarok pedig,különösen az autonómia iránt elkötelezettek érthetőrokonszenvvel figyelik az eseményeket, valamiféle ál-talánosan érvényes, ezért követhető példát próbálnakkihámozni az esetből.   Az ítélkezés szándéka távol áll tőlem, legfennebbmegérteni szeretném a történteket meg a helyzetet.Számomra világos: a mai Európában, a mai politikaierőviszonyok között az első világháború utáni béke-kötések idején előszeretettel emlegetett népek önren-delkezési joga pusztán kamu, ma már senki sem akarmég csak hallani sem róla, főleg az akkori békediktá-tumok haszonélvezői nem. Ne feledjük, a békeszerző-déseket kizárólag a győztesek szája íze szerint fogal-mazzák, ők diktálják a jogot, a nemzetközit is, ők életés halál urai. Azért mégsem reménytelen a helyzet: azautonómia belügy ugyan, de a külföldről érkező nyomásolykor csodákra képes... Ami pedig a focit illeti, esetünkben a vásárhelyi focit,arra talán nem lenne érdemes szót fecsérelni... Hogymégis miért teszem, arra talán mentségül szolgálhat,hogy magam is szeretem a labdarúgást, tehát másokhozhasonlóan úgy gondolom, véleményt mondhatok róla.Nos, a tény, hogy az ASA-nak már pecsétes papírja vana csődről, azt hiszem, bizonyos következtetések levo-nására kényszerít. Mindenkit. Például annak kimon-dására, hogy megalakulása óta olyan emberek irányí-tották az ASA-t, akiknek nem sok közük volt a labda-rúgáshoz, enyhén szólva nem voltak felkészülve a fel-adatra. Tudjuk, a labdarúgás nemcsak az egészségesrivalizálás, hanem a kockán forgó jelentős pénzösszegekokán, a dzsungelharc törvényei szerint is működik.Romániában pedig a sport, a foci működésének jogiszabályozása olyan ellentmondásos, hogy ember, akarommondani jogász legyen a talpán, aki kiigazodik benne.Erre, ismerjük be, az ASA illetékesei most alkalmatlannakbizonyultak. Hogy mi lesz a történet vége, nem tudható. Azt talánelfogadják tőlem, hogy magát a keretet, a brandet kárlenne feladni. Ezt kellene – alapos önvizsgálat és ön-tisztulás után – alapjaitól, lépésről lépésre haladvaújra felépíteni. Csak egy ötlet: akár részvénytársaságéntműködtetve, tiszta, átlátható anyagi alapokra helyezve.Mert korunkban a focihoz elsősorban pénz kell, sokpénz, de mivel a labda kerek, csak a pénz nem elég... Ugyanez áll az autonómiára is. Véleményem szerint.    
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Szentgyörgyi László

Katalónia és a vásárhelyi foci

Marosszentgyörgyöt ez évfebruár 16-án kormányha-tározattal nyilvánították he-lyi érdekeltségű üdülőtele-püléssé, majd február 21-én a község kulturális elis-merésben részesült. A tele-pülésen zajló sokszínű kul-turális tevékenységért SófalviSzabolcs polgármester ki-tüntetést vehetett át Buka-restben. A tavasz folyamánMarosszentgyörgy bejárata-ihoz táblákat helyeztek ki,amelyek jelzik a község üdü-lő- és kulturális státuszát.„Három dolgot írtunk ki atáblákra: az egyik az, hogykulturális települése az or-szágnak, illetve ebben a mi-nősítésbe a második helyetkaptuk meg. A második az,hogy jelzi: idéntől turisztikaitelepüléssé váltunk, amely-nek hozadékaként külön ten-gelyeken pályázhatunk eu-rópai uniós pénzekre, amiremás települések nem. Egybicikliutas pályázatunkatmár ekképp készítjük elő,és itt csak 100 településselkell versenyezni, nem többezerrel. A harmadik pedig,hogy Leader-település va-gyunk, benne vagyunk a Fel-ső-Marosmenti társulásbanNagyernyével, Marossárpa-takkal, Vajdaszentivánnyalés Gernyeszeggel együtt, ésközösen pályáztunk. Nyer-tünk is, amiből egy sport-bázist fogunk felépíteni” –tájékoztatta lapunkat a pol-gármester. 
Kerékpárút mint 
turisztikai vonzerőNemrégen a marosszent-györgyi önkormányzatnaksikerült megvásárolni a köz-ségközpontban elhelyezke-dő Máriaffy-kastélyt, amely-

lyel kapcsolatban komolytervei vannak a településelöljáróinak. „Szeptembervégén indultak azok a mun-kálatok, amelyek során atetőszerkezeten kívül azegész épületet felújítjákugyanabban a stílusban,amelyben létezett a Mári-affyak idejében. Kulturálisés turisztikai központ leszitt, amelyben falumúzeum,román, magyar, roma et-nográfiai múzeum fog mű-ködni. Lesz egy könyvtár is,ahova a régi könyvtár köny-veit visszük fel, de lesz egygyermekkönyvtár is a fia-talok számára. Továbbá he-lyet kap egy házasságkötő-és egy kiállítóterem, ahol ahelyi – több mint 30 – fes-tőművész kiállíthatja mű-veit, de fotós sarkot is ki-alakítunk. Ezen a helyenkönyvbemutatókat is ter-vezhetünk a sok írónak,mert Marosszentgyörgyönszámos könyv jelenik meg,illetve koncerteket is sze-retnénk szervezni. Az udvartis át fogjuk rendezni sza-badtéri rendezvényeknek,játszótérnek, fitnesz-gépte-lepnek, de bicikli-, futópá-lyára, szökőkútra is lehető-séget próbálunk teremteni.A munkálatok költségeimeghaladják az 1 millió eu-rót, amit európai uniós pro-jektből sikerül biztosítani.A kivitelezés a tervek szerintegy és fél évet tart, de re-mélem, hogy korábban be-fejezik. Úgy vélem, ez pozitívdolog, nem sok példa vanarra, hogy egy önkormány-zat megvásárol egy közelaz összedőlés veszélyévelfenyegető épületet, és abbólkulturális központot alakít.A jövőbeni terveinkről el-mondhatom, hogy bicikli-

úttal, libegővel akarjuk ösz-szekötni a sósfürdőt a kas-téllyal, amivel az információáradását és a turisták ára-dását is szeretnénk növelni.Ezenkívül van még egy me-rész tervünk: egy bicikliút,amely összeköti a maros-vásárhelyi Víkendtelepet amarosszentgyörgyi sport-bázissal, amely az Állomásutcában épül, majd a sós-fürdővel, és onnan kanya-rodik fel a kastélyhoz. Innenaztán a Tófalvi utcán a Ci-nege dombot érinti, ahon-nan az út egy része kimegyTófalvára, Csejdre, a másikrésze pedig visszakanyaro-dik az erdőn keresztül a So-mostetőre. Ez merész terv-nek tűnik, de Marosvásár-hely közelsége jó turisztikaipotenciál, és egy minősítéstis megkaptunk, valamint ajó pályázási tapasztalataink,azt hiszem, sikert fognakeredményezni” – osztottameg az önkormányzat ter-veit olvasóinkkal a maros-szentgyörgyi elöljáró. 
„Küldetésem, hogy 
védjem a családokat!”Sófalvi Szabolcs jelen voltazon az alkotmánymódosítónépszavazáson való részvé-telre buzdító kampányon is,amelyet a Gyulafehérvári Ró-mai Katolikus Főegyházme-gye Családpásztorációs Köz-pontja szervezett. Ennek cél-ja az, hogy arra bíztassa alakosságot, hogy álljanak kia házasság szentségére épülőkeresztény család mellett.Miért tartotta fontosnakezen részt venni? – volt akérdésünk a polgármesterfelé. „Nagyon fontos a tár-sadalmunk alappillérét, acsaládot erősíteni, hiszen

Libegővel kötnék össze a 
Máriaffy-kastélyt a sósfürdővel
Marosszentgyörgyön valós a kétnyelvűség, zajlik a kulturális élet, mindennap
történik valami említésre méltó. Az itteni pezsgő élet mozgatórugói közé tartoz-
nak a helyi magyar közösségek, élükön a polgármesterrel. Sófalvi Sándor Szabol-
csot a település bejárataihoz felszerelt információs táblákról, a Máriaffy-kastély
körüli munkálatokról, jövőbeni tervekről is kérdeztük.

így lehet erős, egészségesközösségünk, és ugyanilyennemzetünk, társadalmunk.Marosszentgyörgyön nemcsak a beruházások fontosak,hanem a közösség építéseis, ez pedig azzal kezdődik,hogy a családokat építjük,erősítjük. Magyarország na-gyon jó példa számomra

arra, hogy mennyi jó tör-vényt tudtak gyakorlatba ül-tetni, amelyekkel a családo-kat segítik és előmozdítjáka népszaporulatot. Úgy ér-zem, személyes küldetésemvédeni a családokat" –mondta végezetül a nagy-község polgármestere. 
Nemes Gyula
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Kopacz Boróka Pannának minden adottsága megvolt
ahhoz, hogy sikeres szupermodell legyen. Marosvá-
sárhelyen, egy szépségversenyen fedezték fel 15 éve-
sen, és bár sokat tanult a modellkedés során, rájött,
hogy nem a centiket szeretné mérni a derekán, s
nem a legújabb szoknya megvásárlására akarja ösz-
tönözni a nőket. Belsőépítész akart lenni, hogy olyan
tereket tervezzen, ahol az emberek szabadnak érzik
magukat. Mindez meg is történt Hongkongban, ahol
ma már posztgraduális képzésen tanulja azt, amit
nagyon szeret. Nem tagadja, ma is gyakran honvágya
van, ám egyelőre nem tervezi a hazaköltözést. Viszont
nagyon szeretne a jövőben szakmailag együttműködni
az itthoniakkal.

Vásárhelytől Hongkongig 

Hosszú út vezet
az önismeretig

– Hogyan kerül egy vásár-
helyi lány Hongkongba?– Utólag visszatekintve,azt hiszem, véletlen szeren-cse, aktív gondviselés, otthonineveltetés és kalandvágyótermészet egyvelegéből szü-letethetett a hongkongi tör-ténet. Röviden: a bolyaisérettségi után azonnal Bu-dapestre költöztem, és né-hány évig ott, valamint pár-huzamosan Kolozsváron istanultam. Mindeközben mo-dellként kerestem a kenye-rem, amíg hirtelen úgy nemdöntöttem, hogy aláírok egyszerződést, ami révén Pe-kingbe költöztem. Ott ismer-tem meg a párom, aki Hong-kongban élt, és rövid gon-dolkodás után elhatároztam,én is vele tartok. 

– Sikeres modellkarrier áll
mögötted. Miért hagytad
abba?

– Leginkább azért, hogybelsőépítészetet, művészetettanulhassak, hogy fejleszthes-sem magam egy interdiszcip-lináris környezetben, ahol ha-sonló érdeklődésű embertár-saimmal közös célért dolgo-zunk: az emberi élet egy sze-letének jobbá tételéért. A mo-dellkedés számos helyre elvitt,ahol sokféle embert megis-mertem különféle történe-tekkel, ami kinyitotta a sze-mem egy másik világra, ame-lyet a rendszerváltás évébenszületve, Erdélyben nem ta-pasztalhattam meg. Így a mo-dellkedés az évek során in-kább eszközzé vált az élet-emben, ami által nagyobb ál-mok, célok megvalósításáttűztem ki magam elé.
– Meg is csömörlöttél ettől

a világtól?– Úgy éreztem, egyre ter-hesebb, sőt időpazarlás cas-tingokra járni, és a pillanatnyiizgalom után, amit egy-egyfotózás vagy bemutató je-lentett, ürességet éreztem,illetőleg úgy véltem: eznem elég, többet sze-retnék az élettől. Ha-ragudtam az ügynö-keimre is, akik mérő-szalaggal jöttek, és a64 centis kerületű ha-sam be kellett húznom,hogy 62 centit írhassa-nak a papírra. Fölösleges-nek és megalázónak tar-tottam, a fogyasz-tói társadalommelléktermé-kének érez-tem magam.Persze as z a k m aszép, szexi,a modellképes be-levinni aszemélyi-ségét a

munkába, de végső soron ki-nek származott haszna be-lőle? A márkának gyűlt a pro-fit, az én időm repült, és avásárlónak lett egy új szok-nyája, ami rajta abszolút más-képp állt, mint ahogyan azt akifutóról eladtuk neki. Félre-értés ne essék, vonzódom aszéphez, szeretem a mutatósruhákat, de ma már nem azöltözködés a fő kifejezési for-mám, aminek nagyon örülök. 
– Belsőépítészként tevé-

kenykedsz, hogyan döntöttél
ezen szakma mellett?– Eddigi életem legfájdal-masabb eseménye, egy ha-láleset, 21 éves korombanmegkérdőjelezett bennemmindent, amit addig hittemaz életről. Ez arra késztetett,hogy feltegyem magamnaka kérdést, hogy mit is akarokőszintén. Az akkori modell-környezetemben nem néz-tem fel igazán senkire, sokkalinkább a művészeket, film-rendezőket, belsőépítészekettartottam példaképeimnek.Ám akkor túl nagy falatnaktűnt, úgy éreztem, nem va-gyok elég ehhez.

– Mégis sikerült…– Akkoriban csak a pózo-láshoz, az emberekhez és anaplóíráshoz értettem, vi-szont amióta az eszem tu-dom, mélyen megéltem a mű-vészeteket, és hála a nevel-tetésemnek, napi rendsze-rességgel része volt az éle -temnek a zene, a képzőmű-vészet, a költészet, az iroda-

lom és az építészet. Az utolsólöket egy könyv elolvasásavolt, amit Budapesten, egyutcai szemetesládán találtam,amely művészportrékat tar-talmazott. Idős művészekmegosztották, mi volt az el-múlt 70-80 évben életük ér-telme. Akkor biztosan tud-tam, hogy eljött az idő az ug-rásra. Bár a váltás sok évbetelt, mára már megtörtént. 
– Mennyire volt kultúrsokk

Kínába költözni?– Kínát meg kell tapasztalni.A barátaim, akik a leginkábbódzkodtak tőle, ők imádták alegjobban. Az emberek egész-ségesebben élnek, taichiznak,illetve a buddhizmus által abékét keresik. Persze Hong-kongról úgy beszélni, mintKína egészéről, hibás lenne.A város brit gyarmat volt, éspolitikailag liberális rendszer-rel rendelkezik. Az anyaföldiKínában viszont kommuniz-mus van, amely helyzetet er-délyiként könnyebben átérzek.Ám Hongkongban a globali-záció eredményeként nagyonkülönböző emberek élnek szo-ros közelségben. Ezt a fajtatársadalmi összetettséget mégNew York sem képes felül-múlni, ahol több a fizikai téra nemzetek, társadalmi réte-gek közötti szegregációra. Itttényleges együttélés valósulmeg, tanulunk egymástól, il-letőleg megpróbáljuk kezelnia különbözőségeket. Ugyan-akkor jellemző erre a városra,hogy az emberek nem a kö-vetkező választásoktól, poli-

tikai kurzustól várják a jólétmegteremtését, hanem min-denki tesz magáért, valaminta közvetlen környezetéért.Nagy a társadalmi összefogásereje is, gondoljunk csak a há-rom évvel ezelőtt zajló eser-nyős forradalomra. 
– Miként tekintenek ott a

magyarokra, vagy milyen szte-
reotípiák élnek Kínában a
magyarokról?– Szeretik a magyarokat ésa románokat is. Számos helyenjártam, de sehol nem talál-koztam annyi emberrel, akiBudapesten járt volna, mintKínában. Kelet-Európa szim-patikus számukra a közöskommunista múlt miatt is.

– Mit tanultál a kínai em-
berektől, a kínai kultúra mire
készít fel?– Hogy meg kell dolgozniazért, amit szeretnénk, és ak-tívnak kell lenni. A szememelőtt, négy év alatt három újmetróállomást építettek fel,ehhez képest Vásárhelyen tízév alatt készült el a MarosMall aluljárója. Nem panasz-kodó, hanem cselekvő társa-dalom él itt. Fontos, hogy a3000 éves kultúrának köszön-hetően nem hódoltak be tel-jesen a gyógyszeripar mani-pulációjának, az egészségügyirendszer elfogadott velejárójaa kínai orvoslás, az akupunk-túra. Engem ez a módszergyorsan és olcsón hozott hely-re egy autoimmun betegség-ből, amivel a nyugati orvoslásmit sem tudott kezdeni. 



|  TÁRSADALOM | / 5. /

| Központ hetilap | 2017 / 42. | okóber 19–25.

A szülőség 
legfőbb dilemmájaÉletünk során betöltöttszerepeinkből talán a szülőiaz egyik leginkább kihívástjelentő. Porkoláb Annamá-ria szerint a „szülői szerepaz egyik legjobb önismeretifolyamat, ami erősen ki-nyújtja határainkat, meg-mozgatja idegrendszerün-ket”. Szülőként formálunkés formálódunk, próbálunkjó példává válni, és keressükaz arany középutat ösztö-nösség és tudatosság, túl-fegyelmezés és túlzott en-gedékenység között, néhaazonban nem sikerül. Sokanezt személyes kudarckéntélik meg, bűntudatuk van,pedig tökéletes szülő nincs.„Nagyon fontos dolog a szü-lőknek feloldani ezt, hogynem leszünk sose tökélete-sek, és nem is kell annaklennünk, nem tudunk min-den receptnek megfelelni,ami a szülői elvárásokat fel-tételezi. Vannak hibáink,vannak helyzetek, amelye-ket nem megfelelőképpenkezelünk, de nem is errőlszól, hanem inkább arról,hogy mennyire vagyok ké-pes tudatosítani, hogy holhibáztam, és módosítani raj-ta. Tökéletes úgysem tudoklenni soha, vagy tökéletesmódszereket használni, in-kább az a fontos, hogy oda-figyeljek, kövessem a gyerekfejlődését és a saját érzelmi,belső lelki fejlődésemet” –figyelmeztetett a szakember. 
Fegyelmezés 
dackorszakon 
innen és túlAz alkalmazható fegyel-mezési módszerek az élet-kori sajátosságok függvé-nyében korosztályonkéntváltoznak. A nevelési tanács -adó ugyanakkor kiemelte,hogy általános recept nincs,a fegyelmezési stratégiát

helyzetspecifikusan kell ke-zelni, igazítani a gyerek sze-mélyiségéhez és képessé-geihez. Nulla és kétéves
kor között még nem be-szélhetünk határozottan fe-gyelmezésről, inkább pró-báljuk tanítani a gyereket.„A szülőknek mindig szok-tam ajánlani, hogy a gyere-keket mindenképp vonjukel a negatív cselekedetektől,a központi elem a figyelem -elterelés, én ebben hiszek”– vázolta a szakember. Há-
rom- és ötéves kor között,a dackorszak lecsengésévelelkezdődik a gyermekneka közösségbe való beveze-tése, integrálódási folyama-ta, és ezzel együtemben aleválási fázis, ami sokszorkomoly harc szülő és gyerekközött. Ez a szabályok, élet-keretek meghatározásánakidőszaka. Porkoláb Anna-mária szerint fontos, hogya felállított szabályok egy-szerűek, konkrétak legye-nek, s ezeket határozott, rö-vid közlésekben tudassuka gyerekkel. A szakemberugyanakkor a leglényege-sebb nevelési elvként a kö-vetkezetességet határoztameg, ezért érdemes olyanszabályokat leszögezni,amelyekhez utána kibúvóknélkül tudjuk tartani ma-gunkat. A tanácsadó nemajánlja az előszeretettel al-kalmazott sarokba állításmódszerét, mert az a gyerekközös térből való kirekesz-tését feltételezi.„Egy mód-szer, amit ajánlani tudok,és ami a saját gyermeke-imnél is működött, az a pi-hentető szék. Ez inkább egyleállítási módszer, amivelegy nem kívánt cselekedetfélbeszakítunk, és a gyereketegy pihentető székre ültet-jük. Ezzel lehetőséget adunkneki arra, hogy megnyu-godjon, és átgondolja cse-lekedetét. Nagyon fontos,hogy a gyerek ne legyenháttal nekünk, és közel le-

gyen hozzánk, ne veszítsükel a szemkontaktust, neérezze magát egyedül, mertez arról is szól, hogy én fi-gyelek rád, szeretlek téged,ugyanakkor határt szabokneked. Ha megnyugodott,beszéljük meg, ami történt”– ajánlotta a szakember. Eb-ben az életkorban már fel-fogja a cselekedet és követ-kezmény közötti összefüg-gést, de mivel sok külső in-ger elterelheti a figyel mét,fontos, hogy ezt türelmesen– ha szükséges, ismételten– elmagyarázzuk neki. A
hat- és nyolcéves kor kö-zötti időszakban az iskolávalúj felelősségek is megjelen-nek a gyerek életében. Aszakember szerint ugyan-akkor ez ideális korszakarra, hogy a fegyelmezésmellett a gyereket megta-nítsuk, hogy ha hibázik, aznem visszafordíthatatlan.„Kell hagyni tévedni, ugyan-akkor megmutatni neki,hogy a tévedésből milyenutak vannak kifele, és akárközösen megoldásokat ta-lálni a helyzetre. A gyer-meknek ezt úgy kell meg-élnie, hogy hibázhatunk azéletben, de azáltal léphe-tünk előre, ha hibáinkat kor-rigáljuk” – tette hozzá a ta-nácsadó. Kilenc- és tizen-
két éves kor között, a pre-pubertás időszakában be-vezethetjük a jutalmazás-büntetés stratégiáit. Porko-láb Annamária arra hívtafel a figyelmet, hogy csök-kent a módszer hatékony-sága, amióta általános tár-sadalmi szokássá vált, hogya szülők megvesznek min-dent a gyereknek. „A gyerekszámára tulajdonképpennem egy nagy tragédia, hamegvonnak tőle valamit,mert ha megvonják a szá-mítógépet, ott van a tabletje,ha megvonják a tabletet, ottaz okostelefonja, és így to-vább. A jutalmazás is ne-hezebb, mert mit kívánjon,

ha mindene megvan?” - tettefel a kérdést. A nevelési ta-nácsadó szerint a megoldásaz lehet, ha megtanítjuk agyereknek, hogy amit sze-retne, ahhoz neki is hozzákell járulnia, kigyűjtenie apénzt, vagy bizonyos elvá-rásoknak eleget tennie. „Na-gyon fontos megfogalmaznikonkrétan az elvárást, tehátpéldául, ha jobb tanulmányieredményeket kérünk, ak-kor ne általánosságokbanbeszéljünk, ne azt mondjuk,hogy jobban tanulj, hanem,hogy mondjuk nyolcasodlegyen”- tette hozzá. A szak-ember szerint működhet azsebpénzrendszer is, hogy-ha jól átgondolt és követ-kezetes, de az hiba, ha gyak-ran változtatunk az összegértékén, hiszen a rendszerlényege, hogy a gyerek meg-tanulja beosztani, kezelni apénzt. 
Ki segíthet 
a szülőknek?A Maros Megyei Nevelés-lélektani és Erőforrás Köz-pont fő szolgáltatása a ta-nulók, szülők és tanárok tá-mogatása különböző neve-lési, pszichológiai és logo-pédiai kérdésekben. A köz-pont keretén belül 58 pszi-chológus és 21 logopédusbiztosít szakmai tanácsadástés logopédiai terápiát.„Szakembereink a Marosmegyei iskolákban, óvodák-ban dolgoznak, az általuknyújtott szolgáltatások in-gyenesek. A Maros MegyeiNeveléslélektani és Erőfor-rás Központ foglalkozik aspeciális tanulási igényű ta-nulók iskolai orientációjávalis, az 1985-ös Törvényha-tározat értelmében. Bővebbinformációk szolgáltatása-inkról a www.cjraems.ro ol-dalon találhatók” – ajánlottafigyelmünkbe a szakember.

Kozma Ágnes

Hogyan fegyelmezzük a gyereket?
Nem könnyű feladat ma szülőnek lenni. Míg régebb
a tekintélyelvű nevelés – nem túlbonyolítva a kérdést
– határozottan jelölte ki a szülő-gyerek viszonyának
határait, a manapság elterjedt demokratikus nevelési
stílus jóval árnyaltabb a kapcsolat kereteinek meg-
határozásakor. A szülők önkényes döntései, paran-
csolgatása helyett konszenzusra törekszik, harmonikus
belső családi dinamika kialakítására, amelyben a
gyermek egészséges, kiegyensúlyozott fejlődése van
középpontban. Bármennyire nyitott és megengedő
ez a rendszer, a fegyelmezésre szükség van. Hogyan
tegyük ezt? A nevelési irányzatok, kért és kéretlen
tanácsok útvesztőjében elbizonytalanodó szülőknek
iránymutatók lehetnek Porkoláb Annamáriának, a
Maros Megyei Nevelési Tanácsadó és Erőforrás Köz-
pont igazgatójának ajánlásai, szakmai véleménye,
akivel a fegyelmezés témakörét boncolgattuk.

– Ha hazatérsz, miként
látod Vásárhelyt?– Hazamenni mindigolyan, mint egy személyeskis kaland a tudatalattimban.Minden kis zugnak van tör-ténete, és csodálom a régiépületeket, amelyeket újrafelfedezek. Meglepő a tisz-taság, a lassan hömpölygőélet. A régi barátaim is ottvannak, mindig nagy örömvelük találkozni. Számos újkezdeményezés születik a fi-atalok részéről, illetve látom,hogy az én korosztá lyom fel-nőtt: ők a ma művészei, mar-ketingesei, rezidens orvosai,újságírói, masszőrjei, jóga-oktatói, édesanyái, építészei.Ez számomra is felkiáltójel,hogy amikor otthon vagyok,ne zuhanjak vissza abba aBorókába, aki azelőtt voltam,mielőtt elmentem. 

– Melyek a jövőbeni terveid?– Jelenleg posztgraduálisképzésen tanulok városikörnyezettervezést. Ez azértérdekes, mert Hongkongban– és a nagyvárosokban ál-talában – az építész, belső-építész és városi környe-zettervezés egymásra vanhangolva, ugyanis a tenden-ciák a metropoliszok felémutatnak, ahol a szakosodáshelyett a látókör tágulására,a multidiszciplináris tudásravan szükség. Hosszútávúcélom pedig emberekkel,embereknek tervezni kör-nyezeteket, ahol szabadnakérezhetik magukat.
Pál Piroska
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A kápolna, melynek
építési idejéről az
oklevelek hallgatnak
A Jézus szíve kápolna a XVI. században épült, négyzet
alakú, kazettás mennyezete 1677-ben készült. Védő-
fala valószínűleg 1771-ben épült. Székelyudvarhely
déli bejáratánál, a Szálvátor-hegy – Köszörűkő – vég-
ződésében, a Nagy-patak völgye alsó szakaszán, az
egykori Gyárosfalva területén, a gyógyító források kö-
zelében egy kis imaház, védőfallal körülvett templo-
mocska húzódik meg. Ez a Jézus-kápolna, vagy más
néven Jézus szíve kápolna, Szentszív-kápolna. Lakatos
István 1702-ben „Jézus házának nevezett Jézus neve
kápolnaként” említi. Építési idejéről az oklevelek
hallgatnak. A késő román, azaz a XIII. századinak szá-
mított, négykaréjos kápolna korai datálása körül két-
ségek merültek fel Mariana Beldie archeológus
részéről, aki ásatásai eredményeképpen úgy véli,
hogy az 1561-ben veretett ezüstpénz alapján ezt a ká-
polnát a XVI. század második felében építették.

Székelyudvarhely legrégeb-
bi építészeti műemlékeA művészettörténeti ku-tatások többsége a kápolnaépítését a XIII. századra he-lyezi, és így a Jézus-kápolnaSzékelyudvarhely legrégebbiépítészeti műemléke. Hason-ló típusú kápolnák – rotun-dák – épültek Gyergyószent-

miklóson – Szent Anna-ká-polna –, Kézdiszentléleken,Perkő nevű magaslaton fekvőSzent István-kápolna, Szé-kelyszáldoboson a kápolna-rom.A téglapadlós belső teretnégy méter magasságban el-helyezett festett kazettásmennyezet fedi, amely az1677-es évszámú eredeti

mennyezet e századi, kevés-bé sikerült másolata. 
A Jézus nevében 
kilőtt íj emlékeA kicsiny szobaméretű –3,5 x 3,5 méter – kápolnát aXVI. században újították fel.

1677-ből való festett kazettásmennyezetét múzeumban őr-zik Budapesten, a jelenleglátható, az másolat. A legenda szerint a kápol-nával szembeni Budváron ál-lott Attila hun király testvé-rének, Budának a vára, ame-lyet a tatárok dúltak szét1241-ben. Egyszer a tatároktól űzöttszékelyek Budvár romjairamenekültek, és onnan egyszékely Jézus nevében kilőttíjával szíven találta a sátorelőtt ülő tatár kánt. Azon ahelyen építették a lövés em-lékére a Jézus-kápolnát. 
Ez eltávolított eredeti 
kazettás mennyezetAz eredeti kazettás meny-nyezetet 1903-ban távolítot-ták el. A kazetták mintakincsenagyon hasonlít az 1670-bőlvaló felsőboldogfalvi templommennyezetéhez, amely Szom-batfalvi Asztalos András ésJános munkája. A Jézus-kápolnát szép vo-nalú zsindelytető fedi, ame-lyen a magasított toronysisakis jól érvényesül. A kápolnát kőkerítés övezi,amelynek déli oldalán levődíszesebb és nagyobb bejá-rata feletti háromszögű orom-zatát három egyenes záró-dású vakfülke díszíti, az orom-zat búbját pedig homokkő-bubából – konkrécióból – ki-alakított kereszt koronázza. A körfal mai bejárata fölöttaz 1771-es évszám látható.
A biztosan keltezett 
analógiák alátámasztásaiAz érdekes épület keltezésetehát vitatott. Az alaprajziforma alapján a legtöbben

románkorinak, XIII. századi-nak tartják az épületet, melyetszámos biztosan keltezettanalógia is alátámasztani lát-szik: Ják, Szent Jakab kápolna– XIII. század közepe, Nyu-gat-Magyarország –, Pápoc,Szent Mihály kápolna – XIII.század közepe, Nyugat-Ma-gyarország –, Haraszt – XIII.század, Szlovákia. Ezek a korai forrásokbankimutatható épületek számoskorhatározó faragványt ishordoznak, illetve a belse-jükben a karéjok találkozá-sánál falpillérek állnak, a nyu-gat-magyarországiak két bel-ső szinttel és markáns külsőfaltagolással rendelkeznek, aszepességi példának pedigmasszív középtornya van. Az udvarhelyi kápolnát te-hát az alaprajz – részleges –hasonlóságon kívül semmi-lyen más formai kapcsolatnem fűzi az említett épüle-tekhez. 
A hasonló 
alaprajzú épületekA Székelyföldön három ha-sonló alaprajzú épületről vantudomásunk, az egyik a Gyer-gyószentmiklós melletti SzentAnna kápolna, melyet későbbegy téglalap alaprajzú hajóvalbővítettek. Ezen épület történetérőlmég kevesebbet tudunk, mintaz udvarhelyiről, de nincs ki-zárva, hogy XVII-XVIII. századiörmény vagy örmény hatásúemlékről van szó, amely aKaukázusban igen gyakranelőforduló négykaréjos alap-rajzot jól magyarázza. Weisz Attila az Adatbank-ban található közlése értel-mében a kutatás jelenlegi ál-lása szerint mégis ezt az épü-
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letet kell elfogadnunk a leg-közelebbi analógiának úgyalaprajzi, mint tömegképzésiés földrajzi tekintetben. 
A kápolna családi temet-
kezési helyként szolgáltA régészek nem találtakaz épület körül sírokat sem,tehát nem plébániatemplom-ként szolgált. Ellenben magában a ká-polnában két férfi és egy gyer-meksír került feltárásra. A kutatók szerint így egyszékely nemes – korabeli név-vel lófő székely – családi te-metkezési helyeként lehetbeazonosítani. Csak később vette át a Je-zsuita-rend, hogy már JézusSzíve elnevezéssel funkcio-náljon a környék katolikusnépeinél.
A kápolna 
harangját ellopják Ugyancsak Weisz Attila mun-kájából tudjuk meg, hogy a kisépítményt szabálytalan oválisalaprajzú, kívülről támokkal isellátott alacsony kőfal övezi,melyhez belülről egy egyszerűremetelak csatlakozik. A kerítést délről három-szöges oromzatú bejárati kapu– csúcsán egy természetes kő-képződmény szolgál kereszt-ként –, északról ajtó töri át,nyílása fölött vakolatból for-mázott 1830-as évszám lát-ható, a fa ajtókeretbe pedigaz 1771-es évszámot rótták. A remetelak tornácos. Atornácra két csengőt függesz-tettek fel, az egyik felirataszerint Segesváron készült,a XIX. században: M(ichael)MANCHEN SCHAESBURG.Az egyik harangot jó pár

évvel ezelőtt ellopták, a má-sikat biztonságos helyen őrzik. 
A kápolnát néha 
rotundának tituláljákA görgetegkövekből építettkápolna négykaréjos alapraj-zú, és ezért néha tévesen ro-tundának titulálják. Az alaprajzot híven követőzsindelyezett tető csúcsát egykeresztes fatornyocska zárjale. A tetőeresz alatt jól kive-hető, hogy az apszisokat haj-dan félkupolák fedték, me-lyeket később visszabontot-tak. Az épület bejárata ma dél-ről, a kapu irányából nyílik,egy egyszerű kis faajtó, amelyfölött hosszúkás résablak vi-lágít be a kápolnába. Az ajtómögötti szívmustrás ková-csoltvas rácson az 1830 INRJfelirat olvasható. A déli karéjjal szemben, amost oltárfülkének használtészaki apszisban felfedezhetőa déli ablak elfalazott párja. A nyugati karéjon még jólkivehetőek az eredeti ajtó el-falazott fülkéje és fölötte egytojás alakú ablak. A keleti ap-szison is nyílik egy nagyobb,szegmensíves ablak. 
A művek, melynek 
készítői ismeretlenekA Jézus-kápolna belsejénekértékes darabja a valószínűlegXVIII. században készült, azészaki apszisban álló barokkoltár, melynek fából építettoszlopos, cirádás architektú-rája aranyozott díszt kapott.Az oltár oromzatán Mária-monogram látható. Az oltárkép a gyermek Jé-zust ábrázolja a Báránnyal.Az oltáron újabban nyitott

kutatóablakokban látszik an-nak eredeti, élénk színvilága. Az oltár mellett egy barokkbaldachin alatt körmeneti fa-feszület áll. E művek készítőiismeretlenek. Az északi karéjkeleti sarkába egy négyzetalakú, egyszerű nyílás mélyed,melyet akár pasztofórium-fülkének is értelmezhetünk. A nyugati apszis fülkéjébenNepomuki Szent János szí-nezett faszobra található,amely a XVIII-XIX. századbanigen népszerű szentnek egyritka ábrázolása, amikor fej-fedőjét kezében tartja. A ká-polna belsejében jól érvénye-sülnek a XX. század elejénkészült színes üvegablakok. A belső falakon a friss fal-kutatások számos XVII. szá-zadi hic fuit feliratot tártakfel, illetve az oltárapszisbanegy XIX. századinak tűnő, olaj-festékkel festett, azonosítatlanférfit ábrázoló festményt. 
A húsvéti 
határkerülés egyik 
jelentős állomásaA Jézus-kápolna maga anemes egyszerűségében, táj-képi megjelenésével szug-gesztív erővel hat a szemlé-lőre. A kápolna az 1571-benSzékelyudvarely városáhozcsatolt Gyárosfalva emlékétis őrzi, amikor egy temetke-zési kápolna volt.1733-ban Léstyán Mózesjezsuita plébános javíttatja,kőkerítését Rudnay püspök1830-ban. A XIX. század elejéig a ká-polna védőfalán belül húsvétnagyhetén a passiót játszot-ták, és innen indult a feltá-madási körmenet a SzentMiklós templomba. A kápolna

így a húsvéti határkerülésegyik jelentős állomásakéntszerepelt. 
A katolikusoknak sokáig
búcsújáró helye voltValamikor ide sereglett azegész vidék katolikussága azÚrnapi búcsúra, amelyet mosta plébániatemplomnál tarta-nak. Ma a húsvéti határkerüléstfelújították. Az egyszintes, feltehetőenfalusi plébániatemplomnaképített, a négylevelű lóherealakjára emlékeztető kápolna,

a románkori rotunda, a kistemplomerőd Székelyudvar-hely és környéke legrégibbegyházi jellegű épülete és épí-tésztörténeti emléke marad.
Összeállította:

Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bocsátott
dokumentációkért külön köszönet
Keresztes Géza műépítész, mű-
emlékvédő szakmérnöknek; az
illusztrációkat, a régi és a mai
képeket Demján László műem-
lékvédő építész és Csedő Attila a
saját munkájukból és gyűjtemé-
nyükből küldték be a szerkesz-
tőségünkbe.
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☻ A mindössze 31 évesSebastian Kurz lesz mindenidők legfiatalabb kancellárja(habár volt egy ősember,aki 28 évesen lett barlang-kancellár, de az öregnekszámít, mert akkoriban csak30 évet éltek az emberek)
☻ 2013-ban, 27 évesenlett Ausztria történeténeklegfiatalabb külügyminisz-tere; amikor Angela Merkelmeglátta egy EU-csúcson abébiarcú diplomatát, elő-törtek belőle az elfojtottanyai ösztönök, és majdnemmegszoptatta, Juncker kel-lett visszagyömöszölje a balmellét a kosztümkabátkájaalá
☻ Az osztrák és németszocik és liberálisok tréfásancsak bébihitlerként emle-getik, de tényleg vannakbennük közös dolgok: Kurz

se rajong a migránsokért,Meinkampfnak hívják a far-kaskutyáját, és - akárcsakHitler - ő is szeret szabadi-dejében festegetni (eddigmég egyetlen képet se fes-tett, merthogy semmi sza-badideje nincs)
☻ Korán érő típus: első-éves egyetemista korábanaz anyja hordozta kurzu-sokra, mert akkor még csakhatéves volt
☻Azért olyan szép, mégférfiszemmel is, mert kis-lánynak született, de későbbátoperálták
☻ A romániai honatyáktöbbségéhez hasonlóan nekisincs egyetemi végzettsége:a Bécsi Egyetem jogi kará-nak hallgatója volt ugyan,de tanulmányait nem fejeztebe (amúgy ez komoly)
☻ A pletykákkal ellen-

tétben a nőket szereti, demivel ő is tulajdonképpennő, mindenki döntse elmaga, hogy akkor most ho-moszexuális vagy sem
☻ Egy furcsa genetikairendellenesség miatt nemehet pizzát, lángost és tor-tát: hiányzik a szervezetébőla kör alakú ételek lebontá-sához szükséges enzim
☻ Rettenetesen törtető:a 10-es ambíció-skálán 9,8pontot ért el (összehason-lításképpen: Vass Leventecsak 9,7-et)
☻És végül: magyar, pon-tosabban székely szárma-zású; apai dédnagyapja, ahíres góbé hegyibetyár, Kur-ta Jóska Csíkszépvízről ván-dorolt ki Bécsbe a múlt szá-zad elején, majd későbbJoschka Kurz-ra változtattaa nevét

Biciklisdi2018-tól elektromos ke-rékpárokat is lehet majdvásárolni a roncsautó-prog-ram keretében – nyilatkoztahétfőn egy „szakkonferen-cián” Graţiela Leocadia Gav-rilescu környezetvédelmiminiszter asszony. „A mi-nisztérium több intézkedéstis bevezet a károsanyag-ki-bocsátás csökkentése érde-kében. A roncsautó-prog-ram keretében továbbra istámogatást nyújtunk elekt-romos autók beszerzésére,és jövő évtől kezdődőenelektromos kerékpárok vá-sárlását is támogatjuk,ugyanakkor indul a RO-LAelnevezésű, többéves prog-ram, amelynek célja, hogya kamionok egy részét vo-naton szállítsuk” – részle-tezte Leokádia néni.Na, ez érdekes; vajonhogy gondolták? Merthogya roncsautó-program úgyműködik, tudtunkkal, hogymondjuk van valakinek egyharmincéves, rozsdaettefostalicska ezerhármas dá-csiája, amiért cserébe kapegy pár száz lejes értékje-gyet, ha új verdát akar vá-sárolni, amit „beleszámíta-nak” az árba, vagyis annyivalolcsóbban jut hozzá, de aroncsbicikli-program ese-tében ez mégis hogy fogműködni? Ha találok egynegyvenéves Pegas-vázat apincémben az évtizedek ótahalogatott lomtalanításkor,akkor bevihetem az üzletbe,

és annyival olcsóbban ve-hetek egy új, elektronyosbicajt? Mennyit ér az nekik:5 lejt, 50-et, esetleg 500-at? Gyakorlatilag szintemindegy, mivel egy elekt-romos canga ára 3000 lejnélkezdődik, és tizenpárezerlejnél végződik.De a legnagyobb kérdés:egy akkumulátorral műkö-dő villanybringa mennyivelkörnyezetkímélőbb egy ha-gyományos pedálosnál? Ésa legnagyobb válasz: se-mennyivel. Hacsak nem he-gyen felfelé taposunk azutóbbival, erőlködve, egy is-tenes adag fuszulykaleveselfogyasztása után...Ami pedig azt a marha-ságot illeti, hogy a teherau-tók egy részét vonaton szál-lítsák, íme egy ötlet: amígnem végeznek a vásárhelyi(vidrátszegi) reptér felújításimunkálataival, addig PetiAndrás repülőtér-igazgatóúr szállítsa a „kedves” ma-rosvásárhelyi utasokat a ko-lozsvári reptérre, az ölében,magas térdemeléssel!
Quid pro quo 
(valamit valamiért, sza-
badabb fordításban:
semmi sincs ingyen)A fideszes Balog Zoltán,az emberi erőforrások anya-országi minisztere a refor-máció 500. évfordulója al-kalmából a marosvásárhelyisportcsarnokban tartott ün-nepi istentiszteleten kam-pányolt múlt hét végén, ahol

a Vidám Szombat résztve-vőinek többek közt az aláb-biakat mondá, idézzük: „AMagyarországon bevezetettbabakötvényt (pár tízezerforint pelenkapénz a kicsimegszületésekor, pluszévente még max tízezer, haa szülők „kotizálnak” a spe-ciális alapba, de ennek a„határontúli” magyarok ese-tében nincs modus operan-dija, legalábbis egyelőre –szerk. megj.) kiterjeszte-nénk az Erdélyben születettmagyar gyermekekre is,amennyiben segítenek ben-nünket jövő év áprilisában”.(Mármint a leendő szüleik,nem a még meg nem szüle-tett gyermekek.)Majd átszellemült, és imí-gyen folytatta: „Az a dol-gunk, hogy betöltsük azt ateret, ami nekünk adatott,azt az otthont, ami nekünka Mindenható által kijelöl-tetett. Mert ha mi nem tölt-jük be, akkor betöltik má-sok, és valami olyan fog hi-ányozni ebből az európaivilágból, amit csak mi tu-dunk adni. Ne csak a pénz-tárca kösse össze a magyar-országi és a határon túlimagyarokat, hanem szívük,lelkük is”.Balog miniszter úrbólnem hiányzik sok..., de a jó-érzés és a tapintat minden-képpen.
Meleg macik, furi gyurikEgyre több olyan, gyere-keknek szóló könyvet adnak

ki mostanság, amelyek atranszszexualitásról, transz-fluid személyekről szólnak.(Transzfluid: olyan ember– ha jól értem –, aki bárnem lepődött meg semminnagyon, nem tudja, hogyfiú-e vagy lány, és nem isigyekszik eldönteni: hol fiú,hol lány, hangulat kérdésenála; lehet reggel még fiú,délben már lány, de estemegint állva pisil, ha éppúgy áll fel neki.) A világegyik legnagyobb könyvvá-sárát, a frankfurtit is kezdikmeghódítani az ilyen, a ki-csiket összezavaró kiadvá-nyok.Ugyanis manapság, a lib-bantak szerint legalábbis,nem egyértelmű, hogy mitjelent fiúnak vagy lánynaklenni. Nekik „köszönhetően”a gendertéma áttört egy ha-tárt, átszakította a norma-litás gátját, és megfertőztea gyerekkönyveket is, ame-lyekben eddig tabunak szá-mított a transzneműség, aférfi homoszexualitás, aleszbikusság meg egyéb fer-deségek, de egyre többolyan „olvasmány” lát nap-világot, amelyeknek a fő-szereplője egy transzneműszemély, vagy valami olyas-mi.Az említett frankfurtikönyvvásáron több olyankönyvet is találni, ami „gen-dertémában” íródott, gye-rekeknek. Például, az Int-roducing Tilly (Ismerd megTilly-t) című könyv Thomasmaciról szól, aki a legjobb

barátjának bevallja, hogy őmindig is tudta, hogy való-jában egy mackólány, nempedig mackófiú. A képes-könyvet egy ausztrál szerző,Jessica Walton alkotta, akita saját apjának történeteihletett meg, aki levágattaa pucáját, és „nővé” vált. Akönyv négyéves kortól aján-lott...Az idősebb gyerekekre isgondoltak: ott van Alex Ginokönyve, a George. Főszerep-lője egy 10 éves fiúcska, akikorábban lány volt, de a tit-káról senki sem tud. Georgeazt szeretné, ha ő játszhatnáaz iskolai színdarabban anői főszereplőt, de a tanáranem lájkolja az ötletet, mivelGeorge – fiú. Végül egyikbarátja segítségével meg-kapja a főszerepet, és fényderül a titkára is... Arra,hogy korábban lány volt.Végezetül: a magyar iro-dalomban is van erre példa,csak anno nem lehetettmegírni, de most lerántjuka leplet: nemecsek ernő va-lójában kislány volt (NE-MECSEK ERNÁNAK hívták,csupa nagybetűvel); Gerébtranszfluid volt, aki azértárulta el a havereit, mertnem tudta, hogy fiú vagylány, grundos vagy vörösin-ges; Áts Feri Bokával fajta-lankodott a grund mögöttesténként, és az Ödipusz-komplexusos Pásztor-fivé-rek az anyjukat einstandol-ták esténként a Füvészkert-ben...
Molnár Tibor

Kurz – 10 érdekesség a leendő osztrák kancellárról – 

A hét legagyamentebb hírei



gyöngítve az észak-amerikaiindiánok között a haza ér-zését, szétszórva a család-jaikat, elhomályosítva a ha-gyományaikat, megszakítvaaz emlékek láncolatát, meg-változtatva az összes szo-kásukat és mértéktelenülfelnagyítva a szükségleteket,az európai zsarnokság szer-vezetlenebbé és civilizálat-lanabbá tette őket, mintamilyenek már voltak.”Ugyanezt a módszertegyébként maguk az indiá-nok is alkalmazták egymásközött az európai gyarma-tosítás előtt, amint azt azinka birodalom úgynevezettmitmakuna-rendszere bi-zonyítja, amelynek kereté-ben egész népcsoportokattelepítettek át eredeti lak-helyeikről azzal az elsődle-ges politikai és stratégiaicéllal, hogy megosszák azo-kat a populációkat, ame-lyekről azt feltételezték,hogy fenyegetést jelenteneka birodalom uralkodó réte-gére nézve. Ezek az áttele-pítések csökkentették a kü-lönböző etnikumok súlyát,és ily módon gyöngítettékaz ellenállás lehetőségét.Tocqueville valószínűlegnem ismerte az inka eljárást,ahogyan feltételezhetőenMachiavelli sem, az itáliaireneszánsz firenzei spiritusrectora mindazonáltal álta-lános igazságokat fogalma-zott meg a birodalomépítésgyakorlatával kapcsolatbanegészen máig tartó érvén-nyel: „Ámbár a nyelvükben,szokásaikban és államrend-jükben különböző tartomá-nyok elfoglalása bajjal jár,s nagy szerencse, erő és fur-fang szükségeltetnek meg-tartásukhoz, egyfajta hatá-sos orvoslása mindennek,ha a hódító a tartománybanmegtelepedik, s ezáltal abirtoklást tartóssá és biz-tonságossá teszi. (…) Tele-pesek az uralkodónak pénz-be nem kerülnek, költségnélkül vagy csak kicsiny ki-adással küldi és tartja ottőket, s ilyenképpen csakazokat éri sérelem, akiktőlelveszi házukat és földjeiket,hogy az új lakosoknak adja,ezek pedig a népességnek

csak kis részét teszik. Vala-mint ezek, akiket így meg-sértett, soha nem lehetnekártalmára, hiszen szegényekés szétszórtak, a többiekpedig, egyrészt nem esvénrajtuk sérelem, meg kellhogy nyugodjanak, másrésztminden vétségtől óvakod-niuk kell, nehogy őket is,mint azokat, megfosszákbirtokaiktól.”A kozmopolita establish-ment gyakorlatilag ugyan-ezen séma alapján szalá-mizza le Nyugat-Európa ős-honos népességét és telepíta nyakára egyre nagyobbarányban harmadik világ-beli telepeseket, miközbena bennszülöttek lényegébenzokszó nélkül tűrik a lecse-rélésüket – gyávaságból,nemtörődömségből vagyegyszerűen csak butaság-ból.A folyamat mértékérőlcsak halvány fogalmainkvannak, mert a statisztiká-kat módszeresen meghami-sítják, de a hivatalos adatokis éppen eléggé riasztóak.Dániában például a beván-dorló anyáktól született cse-csemők aránya drámai mér-tékben nőtt az utóbbi évti-zedben, olyannyira, hogy azészak-európai országban ta-valy minden ötödik gyerekharmadik világbeli (főlegszíriai és török) bevándor-lók ivadékaként látta mega napvilágot. („One in five”danish newborns has fore-ign heritage, syrians largestgroup, breitbart.com, 2017.március 22.) Ennél is ka-tasztrofálisabb a helyzetAngliában és Walesben, ahol2016-ban az újszülöttekcsaknem egyharmada azEgyesült Királyságon kívülszületett anyától származik.Ráadásul a színes bőrű új-szülöttek aránya nyilvánmég ennél is nagyobb, azangol statisztikai hivatalugyanis a már Britanniábanszületett, harmadik világbelibevándorló szülőket auto-matikusan a britek közé so-rolja, tekintet nélkül a fa-jukra. Közben egyre többen

vitatják a bevándorláspártilobbi egyik leghangzatosabblózungját, miszerint a tö-meges bevándorlás életké-pes módszer az aktív, illetvea nyugdíjas korosztály kö-zötti 4:1-es, úgynevezettfüggőségi arányszám fenn-tartására. A brit belügymi-nisztérium egyik jelentéseszerint „a bevándorlás ha-tását a népességöregedéscsökkentésében széles kör-ben csekélynek tartják, merta bevándorlók is öregsze-nek”.Ennek ellenére a be-vándorláspárti lobbi 2050-ig 60 millió bevándorló im-portjával 136 millióra szán-dékozik növelni az EgyesültKirályság népességét. (Eng-land: mothers born abroadnow account for 28.2 percent of births, breitbart.com,2017. július 19.)Natura abhorret vacuum,Afrika azonban a bevándor-láspárti lobbi asszisztálá-sával gondoskodik az Eu-rópában keletkezett népes-ségűr kitöltéséről. Az 50-es években Nigéria népes-sége kisebb volt, mint Fran-ciaországé, ma nagyobb,mint Franciaországé, Spa-nyolországé és Németor-szágé együttesen; Kenya né-pessége kisebb volt, mintBelgiumé, ma nagyobb, mintBelgiumé, Hollandiáé, Svéd-országé, Norvégiáé és Finn-országé együttvéve; Etiópianépessége kisebb volt, mintRomániáé, ma nagyobb,mint Romániáé, Magyaror-szágé, Lengyelországé, Szer-biáé, Bulgáriáé, Szlovákiáéés Csehországé összesen.Az 50-es években három ésfélszer annyi fehér élt a Föl-dön, mint ahány indiai, macsaknem másfélszer annyiindiai, mint ahány fehér. Amásodik világháború végénaz európai népek tették kia világnépesség egyharma-dát, ma kevesebb mint a 8százalékát. Jelenleg a szü-lőképes korú nők kevesebbmint 2 százaléka fehér. Aleaiacta est. Hosszú távon afehéreknek befellegzett.
Gazdag István
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bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

Persze nem fogunk kro-kodilkönnyeket hullajtani aWASP-ért, amely az indiá-nokat cserélte le korábban,és a sorsa csupán azt pél-dázza, hogy a népességcsereegy állandó, de ritkán ter-mészetes jelenség, és a tör-ténelem folyamán majdnemmindig politikai célzatú volt.

A taktika változatlan, merta népességcsere ugyan fi-zikai jellegű, a kivitelezéseazonban lelki megrázkód-tatások, érzelmi „kódzava-rások” és mentális átprog-ramozások egész sorozatá-val jár.Alexis de Tocqueville írtaaz indiánok kapcsán: „Meg-

Egy multikulturális birodalom – és minden birodalom lényegénél fogva multi-
kulturális – létalapja területek meghódítása és népességeik áttelepítése az el-
lenőrzésük végett. Most éppen ez történik az Európai Unióban. Gyarmatosokat
kell hozni a csökönyösködő és kihalófélben lévő őshonosok lecserélésére, mert
mint azt Madison Grant, a fajhigiénia és az eugenizmus egyik prófétája már száz
évvel ezelőtt megjegyezte, a „felülről” szervezett bevándorlás elnyomja a meg-
hódított területek bennszülötteinek gyermekvállalási hajlandóságát. Az ún.
WASP (fehér-angolszász-protestáns) populáció így kezdett teret veszíteni Észak-
Amerikában a XIX. század végén, többek között Kipling is ezt panaszolta a leve-
lezésében. 
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Miért került 
csődbe az ASA? Az Asociația Fotbal ClubASA 2013 néven szereplőegyüttes problémái akkorkezdődtek, amikor 2016márciusától csődvédelemalá került, korábban, azaz2015 júliusától zárolták aklub számláin levő mintegy7 millió lejt (mintegy 1,5millió euró), ezzel fizetés-képtelenné vált, és idővelnagyon sok tartozást hal-mozott fel. Az 1. ligában töl-tött három év, majd a májusikiesést követően az újra-szervezéssel próbálkozóegyesületnek fatális volt aMaros megyei prefektusmúlt hónapi lépése, misze-rint megtámadta a helyi ön-kormányzati támogatás kiu-talását. A csőd bejelentésével aszabályzat szerint az érin-

tett klubot ki kell zárni jelenesetben a másodosztályúbajnokságból, de a klub ve-zérigazgatója, Cristian Cher-tes várja az ügyvédek fel-világosítását: „Elkezdték acsődeljárási folyamatot, éskihelyeztek egy jogi ügyin-tézőt. A héten megtudjuk,hogy mi történik a csapattal.Hasonló esetekből tudom,hogy a csődbe jutás utánegyes klubok még játszot-tak, mások viszont abba-hagyták a bajnokságot. Az-zal az összeggel, amit zá-roltak tőlünk, megmenekü-lünk a csődtől, és esélyünklesz visszajutni az 1. ligába”. A csődbejelentés után(2017. október 13., péntek)a klubnak hét nap áll ren-delkezésére, hogy megfel-lebbezze a törvényszék dön-tését, és az egyesület vég-leges felszámolásáig foly-tathatja a bajnokságot. 

Vége, ennyi volt...
A Maros Megyei Törvényszék jelentette be, hogy
csődbe ment a labdarúgóklub, amely két és fél évvel
ezelőtt még az 1. ligás bajnoki címért küzdött, majd
Szuperkupát nyert, de az előző idény végén kiesett az
1. ligából. A másodosztályú csapat a kihirdetéstől szá-
mított hét napon belül megfellebbezheti a döntést. A
csapat egyelőre folytatja az idényt, hiszen a 12. forduló
utolsó mérkőzésén 2–2-re játszott a Nagyszebeni Her-
mannstadt ellen. 

Egykori helyi labdarúgók véleményeA csődeljárással kapcso-latosan a marosvásárhelyilabdarúgás több, ismertebbhelyi képviselőjét kérdeztemmeg, akik egyöntetűen aklub vezetőségét hibáztatjáka történtekért. Egyesek kö-zülük nem kívántak véle-ményt mondani.
Gică Ciorceri: 

„A futballcsapatok keres-
kedelmi társaságokként mű-
ködnek: ha a menedzsment
rosszul működik, akkor csőd-
be juthatnak. Ez történt az
ASA-val is, azaz így volt ve-

zetve. Sajnos hazánkban a
futball terén nem fordítanak
kellő figyelmet a klubok alap-
jaira, azaz csak a felnőtt -
csapattal foglalkoznak, így
elhanyagolják a gyermek- és
ifjúsági csoportokat. Külföl-
dön, ha gyenge eredményeket
értek is el, majd kiestek az
élvonalból a híres, gazdag
klubok felnőtt csapatai, idő-
vel újraszülettek éppen a
gyermek- és ifjúsági központ-
juknak köszönhetően is. Ha
Marosvásárhelyen lett volna
egy ilyen központ, most meg
lett volna az együttes gerince,
és rájuk lehetett volna ala-

pozni. Persze olyan játéko-
sokra gondolok, akik helyiek,
sokkal kevesebbe kerülnének,
mint a külföldiek, és akik to-
vább játszottak volna a fel-
nőttcsapat színeiben. Mi több,
idővel a tehetségesebbeket
el is lehetett volna adni...”

Sólyom Csaba:

,,Nem ismerem pontosan
a jelenlegi helyzetet, ugyanis
jómagam, vagy például Sikó
Árpád, Czakó János, a néha
Kiss Madocsa is félre volt ál-
lítva a jelenlegi vezetőség ál-
tal, így nem láthattunk sem-

ZÁRVA
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Az ASA 
női csapata
nem jelent
meg 
Kolozsváron

Szombaton délutánkellett volna lejátszania Kolozsvári Olimpia –Marosvásárhelyi ASAnői labdarúgó-bajnokitalálkozót. A marosvá-sárhelyi együttes koráb-ban kérte a mérkőzéselhalasztását, mert csu-pán kilenc labdarúgóttudott volna nevezni,ezt azonban a szövetségmegtagadta. Ilyen kö-rülmények között a megnem jelenést választot-ták egy megszégyenítőarányú vereség helyett.Az ASA női csapata el-vileg október 29-én kel-lene játssza a következőbajnoki összecsapásthazai pályán, a bukarestiFair Play ellen. Jelenhelyzetben bizonytalan,hogy még megrende-zik-e a találkozót. 
Paradox 
egybeesés: 
50 éve jutott be
az A-osztályba
az ASA-MureșulÖtven éve, az 1966–1967-es bajnoki évad vé-gén a helyi ASA–Mureșul(a későbbi AS Armata) fel-jutott az élvonalba. Íme,az akkori felállítás: SólyomCsaba, Stănescu – kapusok;Bartók, Balázs, Tampana-ru, Czakó, Sikó, Csutak,Lungu, Pavlovici, DumitriuIII., Lukács, Tóth, Pârvu-lescu, Dragomir és PublikAntal. Minderre az idén 75.életévét töltő Sólyom Csa-ba így emlékezett vissza:1967. június 19-én, az utol-só idegenbeli, a temesváriCFR elleni találkozóról (1–1, gólszerző Dumitriu III.)való hazatérés után, a so-kezres tömeg a nagyállo-mástól a Dózsa György ut-cán keresztül minket a fő-térig, a klub székházáigkísért, közben énekelve él-tette Bóné mestert és a já-tékosokat.

mit, nem tudhattunk sem-
miről, hiszen még a mérkő-
zésekre sem jártunk. Nem is
tudok és nem is szeretnék
véleményt mondani az ASA
helyzetéről...”. 

Fazakas Árpád:

,,Nem tudom a részleteket,
nem tudok semmit, ezért nem
szeretnék hülyeségeket mon-
dani...”. 

Kanyaró Attila:

,,Engem nem lepett meg
a döntés. Én már korábban,
amikor elkezdődtek a prob-
lémák, hangoztattam, hogy
egy labdarúgóklubnál, ahol
nincs egy hozzáértő, profi
vezetőségi tag – sőt, mind
idegen vezetők döntenek, aki-
ket a fizetésük érdekli, emel-
lett nem nagyon törődnek a
csapat sorsával –, nem lehet
élvonalbeli futballról beszélni,
mi több, a játékosok sem vol-
tak helybéliek. Én akkor fel-
soroltam mintegy 20 Maros
megyei labdarúgót, akik ke-
vesebb pénzért hazajöttek
volna és szívesen futballoztak
volna az ASA-nál. Itt gondo-
lok Fülöp Istvánra (Sepsi
OSK) , Fülöp Lorándra (FC
Botoșani), a körtvéjfályi Ko-
vács Lórántra (Szombathelyi
Haladás), Victoraș Astafei-
ra (Sepsi OSK), a szászrégeni
Ioan Merára (ACS Poli), sőt
a 2. ligában is vannak te-
hetséges, helyi illetőségű já-
tékosok, akik megállták volna
a helyüket az ASA színeiben
a 2. ligában. Ezt nem vette
számba a vezetőség, de idő-
közben elszórták a pénzt,
amiért ők a hibásak. Az ide-
gen labdarúgókat nem ér-
dekli Vásárhely, ők a pénzért
fociztak itt. Sajnálom, hogy
nem került egy helyi illető-

ségű, volt labdarúgó az ASA
élére, aki biztosan másképp
cselekedett volna. A jelenlegi
csapat játékosai közt Tiberiu
Claudiu Petrișen kívül nincs
helyi labdarúgó! Ezt a csa-
patot újra kellene építeni he-
lyi játékosokból...

Biró II. Levente:

,,Ha én lettem volna a ve-
zetőség élén, akkor Maros,
Beszterce, Fehér, Szeben és
Hargita megye legtehetsé-
gesebb labdarúgóit próbál-
tam volna Marosvásárhelyre
csalogatni, ahol az ASA szí-
neiben játszottak volna. Fi-
zetést mintegy 1000 eurót
biztosítottam volna számuk-
ra, nem kellett volna nagyobb
összegekkel dobálózni. Biztos
vagyok benne, hogy a kör-
nyékbeli tehetséges játéko-
sokkal megálltuk volna he-
lyünket a 2. ligában, sőt ütő-
képes együttesünk is lett vol-
na...”. 

Márton Levente:

,,Ez az ASA, amely feledés-
be merült, nem az AS Armata
együttesével azonos. Sajná-
lom mint az AS Armata volt
játékosa, hogy Marosvásár-
hely élvonalbeli, sőt 2. ligás
futballcsapat nélkül ma-
radt...”. 

Jenei Ferenc:

,,Szomorú, hogy évről évre
rosszabbak a hírek az egye-
sület felől! Ami a fejlemé-
nyeket illeti, nem volt hasznos
a sok edző-, illetve klubve-
zetőcsere, ami nem tett jót
a csapatnak, a városnak és
a szurkolótábornak sem. A
klub belügyeit és pénzügyeit
nem ismerve, csak felszínesen
tudok véleményt mondani,

mint az ASA volt játékosa,
nagyon megérintett a hír.
Remélem, hogy találnak meg-
oldást arra, hogy a városnak
még legyen élvonalbeli csa-
pata!”

Aurel Stoica:

,,Nem szeretnék ezzel kap-
csolatosan semmit mondani,
hiszen fájdalmas számomra,
ami történt. Sajnálom, hogy
így sikerült, ezt Marosvásár-
hely nem érdemelte meg...”.

Fodor János:

,,Sajnálom, hogy ilyen hely-
zetbe jutott a vásárhelyi lab-
darúgás, de kérdem én, hogy
az évek során például Florea
Ispir, Petru Varodi vagy Haj-
nal Gyuszi miért nem lehettek
az ASA gyerekedzői, akár ve-
zetőségi tagjai? Évek múlva
egy 2013–2017-es időszak-
beli öregfiúk-találkozóra ki-
ket lehetne beválogatni az
ASA-tól? Nem másért, mert
azon időszakban több mint
200, nem Maros megyei ille-
tőségű játékos játszott itt...”. 

Varró Sándor: 

,,Én a klub gyenge mened-
zsmentjét hibáztatom a csőd-
bejutásért, hiszen az utóbbi
évek alatt több tíz edző,
sportigazgató, igazgató, több
mint száz labdarúgó váltotta
egymást a klubnál. Amíg én
az AS Armatánál tevékeny-
kedtem, a klub élén három
elnök állt: Florescu, Pintilie,
majd Cacovean, utóbbi több
mint 10 évig volt klubelnök.
Egyhamar nem lesz még má-
sodik ligás csapat sem Ma-
rosvásárhelyen, csak remény-
kedni lehet, hogy egy fut-
ballszerető, hozzáértő vezetőt
találna a város, akik mellé

tőkeerős magáncégek, tár-
saságok társulhatnak. Fontos
lenne, hogy a klubba bejövő
pénzt hasznosan használják
fel...”.

Hajnal Gyula:

,,Csak a pletykákat hallot-
tam, nem tudok semmiről.
Amit furcsának tartok: a klub
vezetőségéből senki nem hív-
ta össze gyűlésre az alkal-
mazottakat, hogy tájékoz-
tassanak, hogy miről van szó.
Mindenki teszi a dolgát, pe-
dig már egy éve nem kaptak
fizetést. A gyerekközpontban
is folynak az edzések, habár
az elmúlt hétvégén az U19-
es korcsoport nem vett részt
a bajnoki meccsen, Zilahon,
mivel nem volt megoldva a
szállítás. Gondolom, hogy eb-
ből kifolyólag a többi kor-
csoportos együttesnek is le-
hetnek majd hasonló prob-
lémái... Mintegy 300 gyerek
volt a gyerekközpontban, de
csak 120-an maradtak, őket
a szülők támogatják, abból
fizetjük a bírókat, a kiszál-
lásokat, a teljes ellátásukat. 

A kialakult helyzettel kap-
csolatosan teljesen tájéko-
zatlanok vagyunk, nem tud-
juk, hogy mitévők legyünk:
fel kell mondjunk, vagy fel-
mondanak nekünk? Azt hal-
lottam, hogy hét napon belül
valamit kell teljesíteni, habár
jogilag vége, de a Román
Labdarúgó Szövetség akkor
veszi tudomásul, ha a vég-
rehajtó elrendeli a végrehaj-
tást”. A csődhelyzettel és a klu-bon belüli fejleményekkelkapcsolatosan a következőlapszámunkban még vissza-térünk.

Czimbalmos 
Ferenc-Attila
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Csoportkép az AS Armata 50 éves születésnapjáról
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Tavaszi gyerek lesz György
és Charlotte kistestvére.A Kensington-palota aTwitteren jelentette be nagyörömmel, hogy a cambrid-ge-i herceg és hercegnő jövőáprilisra várja a harmadikgyerekét. Nagyjából egy hó-nappal ezelőtt jelentették be,hogy Katalin ismét várandós,és kiderült az is, hogy azelőző terhességeihez hason-

lóan komoly rosszullétekkelküzdött.Charlotte hercegnő május2-án, György herceg július22-én született. A harmadikgyerek ugyanabban a hónap-ban várható, amikor Erzsébetkirálynő született.Vagyis kevesebb mint hathónap van hátra, hogy ismétbeinduljon a royal baby láz.
forrás:hvg.hu

Sarah Marshall-Pescini ku-tató és munkatársai speciálisfeladat elé állítottak olyanfarkasokat és kutyákat, ame-lyek falkában és az emberhezszoktatva éltek. A feladatcélja az volt, hogy bizonyít-sák, milyen jó a fajtársak kö-zötti együttműködés. Egy kerítés mögött csir-kehús feküdt egy nagy ete-tőtálcán. Ha két állat egy-szerre meghúzta a tálcáhozerősített kötél két végét, ak-kor magukhoz tudták húznia tálcát.A farkaspárok 416 kísér-letből 100 esetben, tehátnagyjából négy esetből egy-szer jártak sikerrel, a kutya-párok azonban 472 kísér-letből mindössze kétszer. Afarkasok akkor tudtak leg-jobban együttműködni, hajó kapcsolatban voltak egy-mással, és hasonló rangjukvolt a falkán belül.Az eredmények illeszked-nek a természetben megfi-gyeltekhez – közölték a ku-tatók. A farkasok nagyonszoros családi csoportokbanélnek, és arra vannak utalva,hogy közösen vadásszanak,közösen neveljék az utódo-

kat, és védjék meg a terüle-tüket. Ellenben a vadon élőkutyák, amelyek a világ ku-tyapopulációjának még min-dig mintegy 80 százalékátalkotják, általában magányo-san kóborolnak. Bár a kutyák ugyanolyanérdekeltek voltak az ételértvégzett játékban, mint a far-kasok, mégis szinte sohasemhúzták meg egyszerre a kö-telet, hogy elkerüljék a konf-liktust egymással – vélik aszakértők. "A farkasok mindig har-colnak a táplálékforrásért,a végén azonban mindkettenmegkapják a maguk részét"– mondta Marshall-Pescini.A kutyáknál a dominánsállat visz el mindent, a másikpedig távol tartja magát tőleés az ételtől is, hogy ne ke-rüljenek konfliktusba. Nyil-vánvalóan ezek az elkerülésistratégiák akadályozták mega sikeres együttműködést afajtársakkal – tette hozzá. A kutatók a jövőben aztvizsgálják a kutyáknál és afarkasoknál, milyen jól mű-ködnek együtt az emberrel.
forrás: MTI

Már tudjuk, 
mikorra várja a
harmadik babát
Katalin és Vilmos

Farkasok kontra kutyák:
mindent elárult a csirkés teszt
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A közös cél elérésért a farkasok együttműködőbbek
egymással, mint a kutyák – állapították meg a Bécsi
Állatorvosi Egyetem Ernstbrunnban lévő farkaskutató
központjának tudósai. A viselkedéskutatók a Pnas
című szaklapban számoltak be eredményeikről.


