
Nem megy, de erőltetik...   Azt a PSD belső köreiben sem tagadják, hogya tavalyi választásokon bizony túlnyerték ma-gukat, sőt, ma már azt sem, hogy egy esztendejenem tudnak mit kezdeni szinte korlátlan ha-talmukkal. Merthát az már februárban, a Btk.egyes fejezeteinek módosításáról szóló sür-gősségi kormányrendeletnek a kiadásakornyilvánvalóvá vált, hogy a magát baloldalinaktartó párt vezetői előrébbvalónak tartják asaját személyi szabadságukat, mint az országjavát. A párt elnökének, Liviu Dragneanakazóta folyó taktikázása, a folyamatos húzdmeg-ereszd meg játék csak egyetlen célt szolgál:valamiképpen egérutat biztosítani magának aszerinte „párhuzamos állam” eszközéül szolgálóDNA elől. Mert a hurok a jelek szerint szorul anyaka körül.
„A Balázs Pali ügyeit 
szolgálom már 21 éve”

– interjú az 5. Harmónia-kupán labdarúgóként
részt vevő Balázs Pali énekessel
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Egyháztörténeti vetélkedőNovember 18-án, szombaton 24 csapat mérteössze tudását egyháztörténetből a marossár-pataki Adorjáni Károly Általános Iskolában.Négy egyházmegyéből (marosi, maros-mező-ségi, görgényi és küküllői) érkeztek diákok,hogy megmérettessenek Luther Márton ésKálvin János életének és munkásságának is-meretéből. 

4. old. // KULTÚRA

Új sorozat, XI. évfolyam // 47. szám  // november 23–29. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

Tudományos 
történészfórum 
a Kultúrpalotában   Szombaton az Erdélyi Múzeum-Egyesület(EME) fiókegyesülete és a Borsos Tamás Egye-sület (BTE) szervezésében került sor A MagyarTudomány Napja 16. helyi fórumára, a Kul-túrpalota Kistermében.

5. old. // TÁRSADALOM

Tojásválság és -drágulás
Maros megyében is 

Románia- és Európa-
szerte tojáskrízisről szólnak

a hírek, hiszen az elmúlt egy hó-
nap alatt jelentősen megugrott az

egyik alapélelmiszerünk ára. Bár a Ma-
ros Megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesz-

tési Igazgatóság vezetője szerint a megyében
nincs tojáshiány, azt láthatjuk, hogy duplájá-

ra, sőt, néhol triplájára nőtt az ára. Amíg
szeptemberben 35 baniért vásárolhat-

tunk egy darabot, most már 75 bani
alatt szinte biztosan nem kapunk,

de leginkább 8 lej fölött 
vásárolhatunk tíz 

darab tojást.

A várak királya    Vajdahunyad Dévától mintegy szűk húsz kilo-méterre délre, a Zalasd Csernába folyásánál,kétszázhúsz-kétszázhetven méteres tengerszintfeletti magasságban fekszik. Nevének alaptagjavalószínűleg egy -d képzős személynévbőlszármazik, előtagja pedig arra utal, hogy azerdélyi vajda birtoka volt. Mikszáth Kálmán„a várak királyának” nevezte. 
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KOS: A héten végre úgy érzi, megtalálta életeértelmét, legalábbis olyan dologra bukkanhat,amivel képes szívvel-lélekkel foglalkozni. Ügyeljenarra, hogy ne dobjon el ezért minden mást.
BIKA: Mostanában elöntheti önt a fokozott vágya szeretet iránt, aminek következtében hajlamoslehet rátelepedni a környezetére. Igyekezzenúrrá lenni a szeretetéhségén, mert egy idő utánterhes lehet környezete számára.
IKREK: Van valami, amivel kapcsolatban nemtud dönteni, viszont tanácsot sem szeretne kérnimástól, nehogy fény derüljön a titkára. Csakhogyezt nem jól teszi, és éppen emiatt van meg annakaz esélye, hogy rossz döntést fog hozni.
RÁK: Bizonyos dolgokkal kapcsolatban elbi-zonytalanodhat, és már nem is fogja őket olyanjó ötletnek tartani, mint korábban. Ám mielőttvégleg elvetné, előbb gondolja meg, nem csakarról van e szó, hogy úgy érzi, nincs meg önben akellő erő ehhez.
OROSZLÁN: A napokban többen is szívességetkérnek öntől. Csak magán múlik, hogy kineksegít, de gondolja meg alaposan, mert a látszatcsalhat, és valaki inkább csak kihasználná, semmintkomoly segítségre lenne szüksége.
SZŰZ: A héten kissé elszigetelődik a környezetétől,mert mindenki jelenlétét terhesnek érzi. Olyantekintetben jól is teszi, hogy így elkerülheti a ve-szekedéseket, és esetleg több időt szánhat ön-magára.
MÉRLEG: Különösen aktív lesz ezen a héten.Pontosan látja azt, hogy élete mely területén vanszükség a változtatásokra. Viszont nem fog meg-ártani, ha felkészül a napokban a komoly beszél-getésekre, ugyanis több kapcsolatában is mosta-nában jön el a tisztázás és a megreformálás kora.
SKORPIÓ: Makacs és kimondottan eltökélt lesza héten. Tartson ki és vigye véghez a céljait, nehagyja magát eltántorítani. Ha ennek ellenéremégis meginogna, akkor is inkább a megérzéseirehallgasson, semmint másokra, akik lehet, hogyirigységből vagy más kicsinyes okból kifolyólagpróbálnák önt visszafogni.
NYILAS: A héten szíve szerint a magányt vá-lasztaná, mert szeretné átgondolni, átértékelniaz életét és a kapcsolatait. Utóbbit nem árt, hagyakorlatilag is megteszi, ugyanis nem ártanamár elengednie azokat a viszonyait, amelyekmár nem működnek.
BAK:Egyre fáradtabb és kimerültebb. Szerencsérea héten le is lassul az élete, és megkapja a vágyottnyugalmat. Közben nem árt, ha odafigyel a meg-érzéseire, amik pengeélesek lehetnek. 
VÍZÖNTŐ: Kitűnően alakul a karrierje és azanyagi helyzete is. A legszívesebben még gyor-sabban pörgetné a napjait, ám a csillagok mostegy kis türelemre intik és arra, hogy bizonyosdolgokkal kapcsolatban érdemesebb volna ki-várnia a megfelelő időt.
HALAK: Mostanában hajlamos lehet arra, hogygondolkodás nélkül cselekedjen, márpedig aznem jó ötlet. A legjobb lenne, ha előbb gondol-kodna, mert úgy nagyobb eséllyel találná meg ahelyes utat.
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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 .
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A közösségért 
tenni érdemes! 
könyvbemutatóNovember 25-én, szom-baton, 16 órától bemutatjákNemes Gyula: A közösségérttenni érdemes! című köny-vét a marosvásárhelyi Bo-lyai-téri Unitárius Egyház-község tanácstermében. Akönyvet Muresan-KilyénEmma tanárnő méltatja. Fel-lép a Marosszéki HarmóniaDalcsoport.
Bemutatkozik 
a Waldorf-iskola A marosvásárhelyi Wal-dorf-iskola 2018-ban indulóelőkészítő osztálya iránt ér-deklődő szülőket várnakbemutatkozó beszélgetésrenovember 24-én, pénteken17.30-kor a Nicolae Bălces-cu utca 36. szám alatti tan-intézetbe. A kezdeményezőszülői csoportnak ezúttalnem áll módjában gyermek-felügyeletet biztosítani,ezért arra kérik az érdek-lődőket, hogy gyermekeknélkül menjenek a beszél-getésre. 
Téli börze 
és karácsonyi vásár A marosvásárhelyi Vé-dem Egyesület szervezésé-

ben november 26-án, va-sárnap 15–18 óra közötttéli börzére és karácsonyivásárra kerül sor a SapientiaEgyetem koronkai campu-sában. A negyedik alkalom-mal zajló börzén régi, meg-unt, de jó állapotban levőbaba- és gyermekholmik,kismamacuccok, könyvek,játékok és egyéb kiegészítőkkaphatók. A kézműves édes-anyák adventi és karácsonyidíszekkel jelentkeznek,gyermeksarok is működika rendezvény alatt.
Irodalmi pályázat 
diákok számáraA Máltai Szeretetszolgá-lat irodalmi pályázatot hir-det iskolások részére, a kö-vetkező témakörben: Az énadventem (5–6. osztályosokszámára), és Miért csillog

a karácsonyfa? (7–8. osztá-lyosok számára). A munká-kat a szolgálat Marosvásár-hely, Berek utca 1. számalatti címére kell beküldenijanuár 15-ig. Az eredmény-hirdetésre január 25-én ke-rül sor, a nyerteseket díjaz-zák.
Gézengúz 
gyermektáncház A Gézengúz játszóház tán-cházba várja a gyermeke -ket. A játékos néptánc- ésnépdaltanulásra hétfőnkéntkerül sor 17 órától kisisko-lások (5–10 év), 18 órátólóvodások (2–4 év) számára.Muzsikál Sinkó András ésaz Öves együttes. Helyszína Studium Prospero Kultu-rális Központ, Marosvásár-hely, Forradalom utca 8.szám. Cserecipő szükséges.
Zarándoklat 
nyugdíjasoknak A Romániai NyugdíjasokEgyesületének Maros me-gyei fiókja november 28-án zarándoklatot szervezAxente Boca prislopi sírjá-hoz. Feliratkozni naponta10-13 óra között lehet a fi-ókszervezet Bolyai utca 36.szám alatti székhelyén, azemeleten

KÁR KIHAGYNI 



Azt a PSD belső köreibensem tagadják, hogy a ta-valyi választásokon bi-zony túlnyerték magu-kat, sőt, ma már azt sem,hogy egy esztendejenem tudnak mit kezdeniszinte korlátlan hatalmuk-kal. Merthát az már febru-árban, a Btk. egyes feje-zeteinek módosításárólszóló sürgősségi kormányrendeletnek a kiadásakornyilvánvalóvá vált, hogy a magát baloldalinak tartópárt vezetői előrébbvalónak tartják a saját személyiszabadságukat, mint az ország javát. A párt elnökének,Liviu Dragneanak azóta folyó taktikázása, a folyamatoshúzd meg-ereszd meg játék csak egyetlen célt szolgál:valamiképpen egérutat biztosítani magának a szerinte„párhuzamos állam” eszközéül szolgáló DNA elől. Merta hurok a jelek szerint szorul a nyaka körül. Miközben a „vezetők” – szinte államférfiakat írtam –saját magukkal, sorsukkal vannak elfoglalva, a gazdaságmegy, illetve menne a maga útján, feltéve, ha hagynák...Mert, sajnos, olyan kormánytagok irányítják az ökonómiasorsát, akiknek sok közük mindeddig nem volt a valósgazdasághoz, a magánszférához, egész szakmai karri-erjük az állam szolgálatában telt, magyarán: a költség-vetés pénzén, nyakán éltek. Aztán most, a kormányke-rékhez jutva ötletelnek, osztják az észt: hozzá nem ér-tésükhöz csak felelőtlenségük mérhető. Az, ami a bér-és nyugdíjemelések körül folyik itt közel egy esztendeje,s ami a társadalombiztosítási járulék fizetése kötele-zettségének a munkaadókról az alkalmazottakra valóáthárítása kapcsán történik, azt mindennek lehet ne-vezni, csak felelős kormányzásnak nem. Miközben a ballib koalíció botladozik, hibát hibárahalmoz, a külpolitika terén is kedvező, elsősorban ge-opolitikai lehetőségeket szalaszt el, addig az úgynevezettjobboldal mintha nem is létezne. A Brüsszel felől érkezőihletre és támogatásra figyelő ellenzék szerepét a po-litikailag semleges államelnök, no meg az erőszakszervek- lásd különböző titkos és kevésbé titkos szolgálatok,bűnüldöző szervek – látják el. No meg a globalista hát-térhatalom, a multik, de főleg Washington és Brüsszelbűvöletében élő média. Ilyen körülmények között kerülhet sor a NemzetiLiberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szö-vetség (USR) és a Népi Mozgalom Párt(PMP) által kö-zösen benyújtott bizalmatlansági indítvány megvita-tására. A bizalmatlansági indítvány sorsa nem kétséges:simán leszavazzák. Tehát marad a kormány. Ami mégisváltozhat, az a Dragnea választók általi megítélése,ami már ma sem kifogástalan. Gyaníthatóan a karak-tergyilkosság szándéka állhat a bizalmatlansági indítványmögött is. Ha pedig dől a „király” vagy „keresztapa”,következő mozzanatként   dőlhet a párt is.Kérdés: mi lesz, hogyan alakul az RMDSZ sorsa?Mert az messziről látszik, hogy belpolitikai téren ilyenelszigetelt még soha nem volt, ez pedig könnyen ki-szolgáltatottságba hajlik majd, amint a jövő évi cente-nárium előtt felerősödnek a magyarellenes hangok.Egyébként is a tudathasadásos állapot, „a meg nemgondolt gondolat” kettőssége igencsak nyilvánvaló a„szövetség” politikai vonalvezetésében: egyszerre bal-oldali, sőt posztkommunista elkötelezettség itthon,illetve jobboldali, konzervatív-néppárti a Fidesz-szelkialakított partnerségben... Ideje lenne feloldani e ket-tősséget... Véleményem szerint. 
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Szentgyörgyi László

Nem megy, de erőltetik... 

Mint közismert, a dráguláshátterében a madárinfluen-za-járvány és a nyáron kitörtrovarirtószer-botrány miattvisszaesett uniós termelésáll. Az Európai Unió orszá-gaiból származó tojásokbanegy veszélyes rovarirtó szertmutattak ki, emiatt nagy té-teleket vontak ki a piacról.Ennek természetes követ-kezménye, hogy csökkent abehozatal, s a nagyüzletek-ben megcsappant a tojás-mennyiség és a választék. 
Alacsony kínálat 
okozta a drágulástPetre Daea mezőgazda-sági miniszter egy nyilatko-zatában a külföldi termelőkethibáztatta a romániai tojás-piac kedvezőtlen alakulásá-ért, hiszen ők okolhatókezért az áldatlan helyzetért.Ugyanis nagyon sok holland,francia és belga termelőneka Fipronil-botrány miatt felkellett számolnia az állo-mányt és a telephelyeket.Emiatt sokkal kisebb lett akínálat, s a piac természetesválaszt adott erre.  A mi-niszter a hétvégén Szeben-ben azt is nyilatkozta, hogyaz élelmiszerek – többek kö-zött a tojás – drágulásánaknincsenek objektív okai. „El-mentünk a termelőhöz is,és elmentünk az üzletbe is.Mi nem találtunk objektívtényezőket, amelyek ezeketaz árakat indokolnák, úgy-hogy a Versenytanácshozfordultunk, hogy végezzenekők is egy elemzést, mert ezaz ő hatáskörük” – tette hoz-zá a tárcavezető.
Sorban állnak 
az olcsóbb tojásértA hiper- és szupermarke-tekben három héttel ezelőttmég 11-18 lej közötti áronlehetett 30 darabot – egy

kartonnal – vásárolni, vi-szont a héten már ugyan-ennyi 28 lejbe került. Az üz-letek ugyanúgy rendelnekebből a keresett élelmiszer-ből, mint azelőtt, viszont abeszállítók nem mindenesetben tudnak eleget tennia rendelésnek.A kövesdombi napi piaconszinte egyáltalán nem lehettojást vásárolni a termelők-től, hiszen a tyúkok kevésbétojnak az évnek ebben azidőszakában. Ellenben a piacegy mellékhelyiségében le-het radnóti tojást vásárolni80 baniért, ahol ott jártunk-kor több méteres sor kígyó-zott, mert ez olcsóbb, minta lakótelepi boltok polcainlévők, amelyek 88-90 banibakerülnek. Ám az egyik áru-házban a hétvégén 75 bani-ért is lehetett közepes mé-retű tojást beszerezni. 
Mindenki 
felemelte az árakatA piac mellett, kisszékenülve egy idős néni is áruljaa fölösleges tojásait, amit aháztartásában már nem tudelhasználni. Csupán néhány,tíz tojást tartalmazó zacskóttárol a dobozában. Mintmondja, ő is „felemelte” 80banira portékája árát, mert„megharagudna a többiárus”, ha ő olcsóbban adná.
Volt, aki betárazott 
decemberreA piacon sétálva a vásár-lók véleményére is kíván-csiak voltunk, olyan is volt,aki fel volt háborodva a meg-duplázódott árakon, de olyanszeméllyel is beszélgettünk,aki 30 tojással pakolta telea bevásárló szatyrot. „Tojásnélkül nem lehet főzni, azunokák is rántottát regge-liznek, nem befolyásol a drá-gulás, úgyis megveszem” –

mondta el.Olyan személlyel is talál-koztunk, aki nagyáruházbanvásárolt meg 30 tojást, abbana reményben, hogy olcsób-ban megveheti a decemberreelőrejelzett egy lejes árnál,így betárazott az élelmiszer-ből.
14 farm működik 
a megyébenIoan Rus, a Maros MegyeiMezőgazdasági és Vidékfej-lesztési Igazgatóság ügyve-zető igazgatója elmondta,megyénkben nincs tojás -krízis, de az árak itt is nagyonmegugrottak. A megyébenjelenleg 14 tojástermelőfarm működik, ezek kisebbfarmok, ahol 3000-4500 tojóegyedet tartanak.
Mivel pótolható a tojás?A megugrott árak miatthasznos lehet tudni, mivellehet helyettesíteni a tojást.A panírozás során példáullisztből és vízből a palacsin-tatésztánál kicsit sűrűbbmasszát keverünk, és ezthasználjuk a felvert tojás he-lyett. A masszába keverhe-tünk őrölt lenmagot is. Bun-dáskenyeret készíthetünkpl. vízzel és fűszerekkel ki-kevert csicseriborsólisztből;a rántottánál a tojás kiválóhelyettesítője lehet pl. a tofu.A hagyományos süte-ménytészták esetében a tojáskötőanyagként funkcionál,ui. a fehérliszt tojás nélkülnem áll össze megfelelő mi-nőségű tésztává. A tönköly-búzából, rozsból, árpábólstb. készülő lisztek azonbannémi víz hozzáadásával istökéletes állagú tésztává ke-verhetők, illetve gyúrhatók– így szükségtelenné válik atojás hozzáadása.

Pál Piroska

Románia- és Európa-szerte tojáskrízisről szólnak a hírek, hiszen az elmúlt egy hónap
alatt jelentősen megugrott az egyik alapélelmünk ára. Bár a Maros Megyei Mezőgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság vezetője szerint a megyében nincs tojáshiány,
azt láthatjuk, hogy duplájára, sőt, néhol triplájára nőtt az ára. Amíg szeptemberben
35 baniért vásárolhattunk egy darabot, most már 75 bani alatt szinte biztosan nem
kapunk, de leginkább 8 lej fölött vásárolhatunk tíz darab tojást.

Tojásválság és -drágulás 
Maros megyében is 
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Minden évben nagy lel-kesedéssel készülnek erreaz alkalomra a vallástanárokdiákjaikkal együtt, mivelolyanná lett, mint egy ünnepszámukra.   A nap áhítattal indult amarossárpataki templom-ban. „Erős várunk nékünkaz Isten és fegyverünk el-lenség ellen” énekeltük lel-kesen, mely ének a versenyegyik próbáját is képezte.Bíró János lelkipásztor, ka-tekétikai előadó hirdette azIsten Igéjét a Jakab levelének1,22-25 alapján. Luther Már-ton és Kálvin János is bele-nézett Isten Igéjének tük-rébe, és ez cselekvésre in-dította őket. Rájöttek mind-ketten, hogy nem mehetnekúgy a dolgok, mint eddig,hanem változtatni kell! AKrisztus Jézusba vetett hitüdvőzit fedezték fel! A marossárpataki iskola-igazgató, Mózes Sándor úrköszöntötte az egybegyűltvallástanárokat és diákokat,majd a nap házigazdája, Fa-zakas Imola vallástanárnőköszöntése következett:„Növekedjetek a kegyelem-ben és a mi Urunk, üdvözítőJézus Krisztusunk ismere-tében. Övé a dicsősség mostés az örökkévalóságban.”2Péter3,18. Köszönetét ésháláját fejezte ki a maros-sárpataki gyülekezetnek,vallástanár kollegáknak,akik részt vettek a szerve-zésben és az iskola igazga-

tójának. Lelkiekben megerősödvemegkezdődhetett a versenyaz iskolában. Mindenik csa-patnak el kellett énekelniehangszerrel vagy anélkül aReformátus énekeskönyv254a vagy a 254b változatát.Az énekek meghallgatásávalpárhuzamosan kézművestevékenység folyt a csapatokegy részével, ügyes és lelkeshelyi pedagógusok vezeté-sével. Nagy élvezettel pró-bálhatták ki az Írisz- és aDekupázs-technikát. Az el-méleti megmérettetésbenkülönböző feladatoknak kel-lett eleget tenni: kérdésekreválaszolni, sorrendbe tennia szavakat vagy pótolni ahiányzó szavakat, rejtvénytfejteni, a kakukktojást meg-találni és indokolni, kimondta azt a bizonyos mon-datot és milyen körülmé-nyek között, az eseményeketidőrendi sorrendben felál-lítani, képet felismerni. Végülhelyet kapott a kreativitásis. Egy olyan zászlót kellettkészíteni, ami napjainkbanábrázolná a reformációt. Azászlón jelkép, jelmondatkellett legyen, majd el kellettmagyarázni, mit jelent azszámukra.A versenyt követően sze-retetvendégségre került sor,szendvicset, meleg teát ésfinom marossárpataki fán-kot ettünk. Köszönet mind-azoknak,akik ezeket elké-szítették és értünk fáradtak. 

A nap egyik fénypontjavolt, amikor meglátogattuka falu egyik büszkeségét, aMiholcsa József szobrász-művész által készült szo-boregyüttest, az úgynevezettSzoborparkot. Az eső ismegállt arra az időre. Be-rekméri Edmond helyi pe-dagógus tartott egy rövid,de tartalmas beszámolót aSzoborparkról. Elmondta,hogy 2002-ben Miholcsa Jó-zsef felajánlotta a maros-sárpataki önkormányzatnak,hogy olyan erdélyi fejedel-mekből álló szoborcsoportotajándékoz a településnek,amilyen nincs még a Kár-pát-Medencében. Ehhez azönkormányzat és a falu la-kosságának támogatásátkérte, de nem pénzben, ha-nem a lovai tartásához szük-séges abrakban. A szobor-park részben meg is való-sult, hiszen a 2002-ben fel-avatott, Szent István király-szobor köré már 20 erdélyifejedelem kőmását állítottákki eddig. A szobrász éventekét alkotást adományoz ahelyi közösségnek. Ünne-pekkor a falu népe itt gyűlössze, a szoborparkban. Ezután újabb kézművestevékenység következett,majd a templomban a régeniSófár ifjúsági zenekar kon-certjére, együtténeklésre ke-rült sor. Felemelő volt együttdicsőíteni az Urat: „Lelkemáldd az Urat, áldd az Urat,egyedül Őt imádd!”.

A zsűri nevében Nagy Ka-talin vallástanár értékelte aversenyzők munkáit. El-mondta, nem volt könnyűdolga a zsűrinek sorrendetfelállítani, hiszen mindencsapat rendkívül felkészül-ten érkezett a versenyre.Dicséretben részesültek akövetkező hét csapat diákjai:a marosvásárhelyi Dacia Ál-talános Iskola, a makfalviWeselényi Miklós ÁltalánosIskola, a magyarói Palkó At-tila Általános Iskola, aKend/Balavásári ÁltalánosIskola, a hármasfalusi We-selényi Általános Iskola, amarosvásárhelyi Bolyai Far-kas Elméleti Líceum, a ka-rácsonyfalvi 1-es Számú Ál-talános Iskola. A III. helye-zést a marosvásárhelyi Ber-nády György Általános Is-kola diákjai érték el: BarabásHanga Abigél, Nagy Zsuzsa,Simon Csenge Alexandra,

felkészítő tanár Simon Imolavallástanárnő; a II. helyezésta marosvásárhelyi 7-es Szá-mú Általános Iskola diákjai:Bálint Izabella, Nagy András,Szövérfi Kinga Boglárka, fel-készítő tanár Bodó Irén Editvallástanárnő; az I. helyt amezőpaniti Kádár MártonÁltalános Iskola diákjai: Má-tyus Evelin, Kovács Dorottya,Sikó Beáta, felkészítő tanárNagy Ilona vallástanárnő. Aszervezők a vallástanárok-nak és a zsűriző lelkipász-toroknak emléklapot ésajándékot adtak át.Isten áldása kísérje mind-azok életét, akik áldozatothoztak azért, hogy ez a napilyen tartalmas és szép le-gyen. Isten iránti hálával aszívünkben indultunk hazaaz eső kíséretében.
Bodó Irén Edit 
vallástanárnő

Egyháztörténeti vetélkedő
November 18-án, szombaton 24 csapat mérte össze tudását egyháztörténetből a
marossárpataki Adorjáni Károly Általános Iskolában. Négy egyházmegyéből
(marosi, maros-mezőségi, görgényi és küküllői) érkeztek diákok, hogy megmé-
rettessenek Luther Márton és Kálvin János életének és munkásságának ismeretéből. 

A közösségért tenni érdemes!
Érdemessé tett életek

cím alatt nemrégen jelent
meg munkatársunk, Ne-
mes Gyula interjúkötete,
amelynek bemutatására
szeptember 23-án került
sor a Kövesdombi Unitá-
rius Egyházközség ta-
nácstermében. Most,
mintegy ennek folytatá-
saként adta közre kollé-
gánk A közösségért tenni
érdemes! című riportkö-
tetét, amelyben azokat
az írásait gyűjtötte össze
egy kiadványba, amelyek
valamilyen közösségépítő
tevékenységhez kötőd-
nek. Az itt felsorakoztatottriportok egy része olyan –lelkes emberekből álló –csoportosulások – egyesü-let, kör, szövetség, szerve-

zet, csoport, szolgálat, ala-pítvány, kórus – tevékeny-ségeit mutatja be, amelyeka közösség szolgálatát, ösz-szefogását, összetartásáttűzték zászlajukra. Az írá-sok többi része pedig olyanépületeket – múzeum,templom, kultúrház, vár, le-véltár, kollégium, tájház,könyvtár – alkotásokat –szobor, székelykapu, falu-monográfia –– ismertet,amelyeket szintén a közös-ség szolgálatára, hasznáraépítették és tartják fent, il-letve faragták, írták. A cik-kek elsősorban a Központhetilapban jelentek meg azelmúlt öt évben, de vannakolyanok is, amelyek a Szé-kely Kalendárium, a Ma-ros-Mezőségi Kéve vagy a

Vásárhelyi Hírlap hasábjainláttak nyomdafestéket.Hogy miért tartotta fontos-nak ezt a kötetet összeállí-tani a szerző, feleletet talá-lunk a könyv előszavában:„Elsősorban azért, mertbennem nyomot hagytak,

megérintettek, tanultam be-lőlük, és remélem a kedvesolvasók is találnak bennükszámukra fontos informá-ciókat. Másodsorban pedigúgy gondolom, hogy az új-ságok, folyóiratok hama-rabb elvesznek olvasásuk

után, mint a könyv, amelyakár évtizedeket, évszáza-dokat is ‹átélhet› egy-egykönyvszerető ember polcánvagy egy gondosan őrzöttkönyvtárban” – írja NemesGyula. 
Központ
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A tudományos fórumotSimon Zsolt, az EME ma-rosvásárhelyi fiókegyesüle-tének titkára és László Ló-ránt, a BTE történészegye-sület elnöke nyitotta meg,majd 13 történész tartottelőadást. Szekeres Attila sep-siszentgyörgyi heraldikus,az Erdélyi Címer- és Zász-lótudományi Egyesület el-nöke Maros-Torda várme-gyétől Moszkváig – SzentLászló alakja címerekben,pénzérméken cím alatt mu-tatta be az Árpád-házi ki-rályunk alakját ábrázoló he-raldikai és numizmatikaiemlékeket. Sok magyar ural-kodó által kibocsátott pén-zérmét díszít a szent királyalakja (pl. Nagy Lajos, Má-tyás király, Báthori Zsig-mond, stb.), érdekesség az,hogy Rettegett Iván oroszcár egyik aranya Mátyás ki-rály forintjának másolata. Ősz Sándor Előd, a ko-lozsvári Erdélyi ReformátusEgyházkerület KözpontiGyűjtőlevéltárának munka-társa olyan adatokat közölt,amelyek eddig kevésbé vol-tak ismertek a marosszékiés marosvásárhelyi refor-mátusság 16. századi tör-ténetéből. A jelenlévők ér-dekes adalékokat tudhatottmeg például Laskói CsókásPéter és Baranyai Decsi Csi-mor János tudós iskolarek-torok, valamint Piskolti Fab-ricius Mátyás helyi lelkészéletpályájáról. Bányai Réka, a Teleki Tékakönyvtárosa Igazság vagygazság? Pázmányt olvasóprédikátorok címszó alattértekezett, bemutatva azIgazságra vezérlő kalauz Ma-rosvásárhelyen őrzött kétpéldányának történetét,megemlítve egykori tulaj-donosait, illetve azok lap-szélekre írott kommentárjaitvizsgálva. Ezt követően Far-kas Noémi Tünde, a buda-pesti Eötvös Loránd Tudo-mányegyetem Művészetel-méleti és Médiakutatási In-tézetének munkatársa Szo-morú halotti prédikáció:

Azaz egy szükséges dologrólvaló tanítás című előadásá-ban a Teleki Téka állomá-nyában lévő 18. századi re-formátus halotti beszédeketvette górcső alá. A gyűjte-mény 327 személy felett el-mondott összesen 720 be-szédet tartalmaz, amelyek-nek 80%-a közép-erdélyifőnemesek, köznemesek ésvárosi értelmiségiek teme-tésén hangzottak el. László Kimpián Annamá-ria, a Teleki-Bolyai Könyvtármunkatársa A könyv mintjutalom az egykori maros-vásárhelyi református kol-légiumban címmel érteke-zett, arra keresve a választ,hogy a nyugat-európai gya-korlathoz képest, miért csaka 18. század vége felé fo-galmazódott meg az erdélyireformátus oktatási rend-szerben az igény a jutalma-zás erre a formájára. A kon-ferencia következő előadójaTóth Levente, a kolozsvárireformátus gyűjtőlevéltármunkatársa László Gergelyerdőszentgyörgyi lelkész fel-jegyzésein keresztül mutattabe egy 19. századi reformá-tus pap hétköznapjait. Az ebédszünetet követőenSzolláth Hunor, a szovátaiTeleki Oktatási Központ ve-zetője Az első szovátai sós-fürdő a helyi reformátusegyházközség tulajdonábancímmel tartott előadást,majd Berekméri Árpád Ró-bert, az Erdélyi ReformátusEgyházkerület Marosvásár-helyi Vidéki Gyűjtőlevéltá-rának „őre” a Marosi Refor-mátus Egyházmegye papiés mesteri értekezleténekkorai jegyzőkönyveit vettegórcső alá. Ezt követően Ne-mes Gyula helytörténész, aNagyernyei Református Egy-házközség főgondnoka JeneiSándor (1871–1944) nagy-ernyei református lelkészéletét és munkásságát mu-tatta be vetítettképes elő-adásában. Sárándi Tamás, a MarosMegyei Múzeum munkatár-sa Mezőpanit Gessler ka-

lapja. Adalékok a „templom-rombolás” jelenségéhez cím-szó alatt tartotta meg ér-dekfeszítő előadását, vázolvaa „kis magyar világ” idejénMaros megye területén tör-tént egyetlen lebontott gö-rög katolikus templom sor-sát. Simon Zsolt, a GheorgheŞincai Társadalom- és Böl-csésztudományi Kutatóin-tézet munkatársa Katoliku-sok és protestánsok a 16.századi Marosvásárhelyencímmel tartott előadást. Pál-Antal Sándor történész, aMagyar Tudományos Aka-démia külső tagja az 1848júniusában Marosvásárhe-lyen tartott képviselő-vá-lasztások történetét mutattabe előadásában, kitérve azeseményt megelőző erősza-kos korteshadjáratra is,amelyet szabadelvű párt tag-jai folytattak a konzervatívokellen. Sebestyén Mihály, aTeleki-Bolyai Könyvtár nyu-galmazott osztályvezetőjePortrévázlat Bürger Albert-ről címmel tartott előadást,bemutatva az 1861–1937közt városunkban élt gyáros,nagytőkés, sikeres üzlet- ésközéleti ember, nemességetszerzett magyar-zsidó sze-mélyiség életét és munkás-ságát. A tudományos konferen-ciát Pál-Antal Sándor aka-démikus zárta, kifejtve azt,hogy a fórum azért jött létre,hogy lehetőséget biztosítsona legújabb történelmi kuta-tások eredményeinek ismer-tetésére. Az eddigi konfe-renciákon minden téma,minden korszak ismertetésehelyet kapott. Mint mondta,a fórumon jól dokumentáltelőadások hangzottak el,ami azt jelenti, hogy a tör-ténész társadalom jó útonhalad ezen a téren. 
Nemes Gyula
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bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

Tudományos 
történészfórum 
a Kultúrpalotában 
Szombaton az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) fió-
kegyesülete és a Borsos Tamás Egyesület (BTE) szer-
vezésében került sor A Magyar Tudomány Napja 16.
helyi fórumára. A Kultúrpalota Kistermében tartott
jeles tudományos esemény a Maros megye és Maros-
vásárhely egyháztörténetéből. Konferencia a refor-
máció 500. évfordulója alkalmából cím alatt
rendezték meg. 
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A várak királya
Vajdahunyad Dévától mintegy szűk húsz kilométerre
délre, a Zalasd Csernába folyásánál, kétszázhúsz-két-
százhetven méteres tengerszint feletti magasságban
fekszik. Nevének alaptagja valószínűleg egy -d kép-
zős személynévből származik, előtagja pedig arra
utal, hogy az erdélyi vajda birtoka volt. A román név
a Hunyadvára alak átvétele, amelyben az ómagyar –
bilabiális zöngés spiráns – vokalizálódott. Az Eisen-
markt név („vaspiac”) vasgyártására utal. Ez Binder
Pál szerint mesterséges névalkotás a forrásokban
előforduló Hunnedeng helyett. Történeti névalakjai:
Hungnod (1265), Huniad (1278), Hwnyadwar
(1409), Vayda Hunyadi (1575). A vajdahunyadi vár
középkori eredetű vár; Mikszáth Kálmán „a várak ki-
rályának” nevezte. 1409. október tizennyolcadikán
kelt oklevelében Luxemburgi Zsigmond Vajk – Woyk
– kenéznek, Hunyadi János apjának adományozta a
hunyadi birtokot, amelyről később a család a nevét is
vette. A család ezután építette a mai vár elődjét, bir-
tokközpontul. Hunyadi János kormányzósága alatt a
várban élt felesége, Szilágyi Erzsébet. Az apjától örö-
költ kicsiny erősséget Hunyadi János ekkor építette
ki rangjához méltó lovagvárrá.

A tatárjárás 
után épült várA megye középső részén,a Cserna- és a Zalasd-pata-kok egyesülésénél települta megyei jogú város Vajda-hunyad, a városon átfolyóZalasd vize melletti alacsonydombon pedig a messzi föl-dön nevezetes Hunyad vára.Hunyad vára a tatárjárásután épült, torony nélkül,másfél méter vastag védő-fallal. A mai vár kialakulásánakmásodik szakasza HunyadiJános első itteni építkezése,amikor a belsőtornyos vá-rakat külsőtornyossá alakí-tották. Ekkoriban csak kis alap-területű kör alaprajzú tor-nyok épültek, melyekből afalak védelmét nem lehetetthatásosan megoldani, de alőrések kiképzése és a két-három lőréssel ellátott kam-rák már a védelem fejlődé-sére utalnak. A vár fejlődésének követ-kező szakaszai Hunyadi má-sodik építkezése, valaminta Szilágyi Erzsébet és aBethlen Gábor által elren-

delt átalakítások voltak. 
Egy felirat szerint 
1480-ban Mátyás 
király hidat épít ittAz észak-déli irányú, ová-lis alakú vár északnyugatirészén levő – több emeletmagas, négyszög alaprajzúkaputoronnyal megerősített– egyetlen bejárathoz a Za-lasd-patak felett átívelő, ha-talmas kőpilléreken nyugvófahíd vezetett, melynek utol-só szakasza eredetileg fel-vonóhídként működött. Egyfelirat szerint a hidat 1480-ban Mátyás építtette.A kaputoronytól északraa pártázatos Kínzó-bástya,mögötte pedig a Budai várBuzogány-tornyához hason-ló, hengeres alakú, színestetőzetű Hímes-torony őriz-te a várat. 
Az Arany-ház, ahol 
– a legenda szerint – 
Mátyás király lakottA kaputornyon áthaladvaa szabálytalan alaprajzú, ki-csiny udvarba jutunk, mely-nek északi része tekinthető

Hunyad vár legrégibb mag-jának.Kiss Gábor, Az erdélyi vá-rak, várkastélyok címűkönyvében ír arról, hogy itt,ebben a részben, a SzilágyiErzsébet által épített Má-tyás-loggia alatt az Arany-házba juthatunk, melynekfalait késő-gótikus festmé-nyek díszítik. A hagyományszerint itt lakott Mátyás ki-rály. Külön meg kell említsükmég azt is, hogy az Arany-ház külső falához csatlako-zik a már említett – régensarkos, ma hengeres – Hí-mes-torony is. A befedett és a boltozotttorony a vár legnagyobbtornya volt, amelyet külsőfestése után már Bojoni Já-nos 1681-ben felvett a lel-tárra és a Hímes-toronynaknevez.
A kápolna, ahol 
Hunyadi János 
síremléke találhatóA Mátyás-loggia alól lép-cső vezet a Hunyadi Jánoskápolna karzatára, míg akápolnában az udvarról nyí-

ló bejáratokon lehet bejutni. Az oltáron Kapisztrán Já-nos képe, falán pedig a Hu-nyadi-ház hollója, és SzilágyiErzsébet címere – az ágas-kodó vadkecske – volt lát-ható. A kápolna szentélyébenHunyadi János síremléketalálható.A kápolnától loggiás fo-lyosó vezet a keleti oldalonlévő lakószobákhoz. Ezekdélkeleti sarkán emelkedika Bethlen Gábor által épített,Fehér-bástyának nevezettrondella, melyhez egy tég-lalap alapú kaputornyon átlehet bejutni. 
Hunyadi felépíti 
a Ne félj-tornyotA vár leggyengébb, délioldalára a domb lejtőjénegy erős, előretolt tornyotemeltek, amit a délvidékrőlszármazó várőrség Nye boj-sza- vagy Neboszja (Ne félj)-toronynak is neveztek. E különálló négyzetes tor-nyot is Hunyadi János épít-tette, melyhez a Zólyomi-traktus és a Kapisztrán-to-rony közötti részből kiin-

duló, pilléreken nyugvó, bol-tozatos, lőrésekkel ellátott,fedett folyosó vezet. A folyosónak a várfalhozcsatlakozó ajtaját felvonó-hidakkal látták el, így ezmint egy külön erőd, utolsómenedékül szolgálhatott avédőknek. Ma az idevezető út le vanzárva. 
Zólyomi Dávidné 
tornyaiSzintén a fent említettszerző tud arról, hogy a Nyebojsza-torony és a lovagte-rem közé építtette ZólyomiDávidné a Királylépcső-tor-nyot, a Király-loggiával, kívülpedig a Kapisztrán-tornyot. Zólyominé építkezése egyhenger alakú toronyban, aLiliom-, vagy Janka-torony-ban végződik. E szárny egy régebbi ka-putorony falához – melybőla fehér-bástyához lehet jutni– csatlakozik, ahol a vár ud-varára vezető második, gaz-dasági bejáró volt. Az ehhez vezető híd pil-lérei az elmúlt század végénmég megvoltak. Az előtte



álló Király-torony e bejáratvédőtornya volt, melybenaz őrség szobái és a nagykonyha helyezkedett el. 
„Ezt a várat Hunyadi 
János, Magyarország
kormányzója építtette
az Úr születésének
1452. esztendejében”A vár nyugati oldalán aZolyomi-traktus és a bejá-rati kaputorony közöttemelkedett a hatalmas pa-lota, földszintjén és emele-tén egy-egy nagy, kéthajóslovagteremmel. Az emeleti főszárnyra fa-ragott, karcsú évelésű ajtóvezet. A hatalmas terem vö-rösmárvány padozata, gó-tikus ablaka arra mutatnak,hogy itt lehetett a várúr lak-osztálya. Az emeleti nagyterem,melyet Országháznak is ne-veztek, harminc méter hosz-szú, és tizenkét méter széles. Hálóboltozatos mennye-zetének, a termet középenkettéosztó, címerpajzsos,lombdíszes faragványokkaldíszített öt, nyolcszögletűvörösmárvány oszlopávalErdélyben és a történelmiMagyarországon is egyedü-lálló. A nagyterem másodikoszlopán felirat hirdeti:„Ezt a várat Hunyadi Já-nos, Magyarország kor-mányzója építtette az Úrszületésének 1452. eszten-dejében”.Hunyadi korában orszá-gos tanácskozásokat is tar-tottak itt, és innen az Or-szágház elnevezés. A nagyterem alatt a föld-szintet, az előbbihez hason-ló elrendezéssel a lovagte-

rem foglalja el, ahová a ka-putorony mellett csigalép-cső vezet.
Bethlen Gábor 
elkezdi a vár 
újjáépítésétA Keresztes Géza műépí-tész, műemlékvédelmi szak-mérnök által a rendelkezé-sünkre bocsátott dokumen-tációkból tudjuk meg, hogya későbbi nagyobb építke-zések Bethlen Gábor idejéreesnek, aki nagy költséggelmegkezdte a vár újjáépíté-sét.Sok tekintetben átalakít-tatta a várat. A keleti oldallakóhelyiségeire még egyemeletet építtetett, a felsőlovagterem helyén háromlakószobát alakíttatott kimaga, és a fejedelemasszonyrészére. A védőfalakat magasabb-ra rakatta, bástyát építtetetta keleti és az északi oldalraaz ágyúk számára. Az Arany-házon a meg-hagyott első vár lakóházánkívül, újakat építettek a mailovagterem felé eső részén;az ide nyíló két méter szélesfaragott sarokkövekkel bé-lelt déli bejáró még látható. Új lakóház épült a Beth-len-traktusnak nevezett he-lyen is, a keleti bástyától arégi kaputoronyig terjedőrészen.
A török feliratos kútA régi és az új várfalakközötti mélyebb részekenfekvő területek falszorosnakmaradtak meg. A Hímes-to-rony után, a kápolna feléegy külön kis udvar talál-ható, ahol egy régi kávás

kút van török felirattal. Ta-lán a török foglyok innenszállították a vizet a várba.A kápolna átvágja a régivár védőfalát, szentélye pe-dig a keleti védőfalig érveosztja két részre a mély ud-vart. Kiss Gábor még arrais rávilágít, hogy az északirész még megvan, és Med-veárok néven ismeretes. Déli részét a kápolna épí-tésével egyidejűleg feltöl-tötték, erre épült a huszonötméter mély, sziklába vágottkút kávája. A kápolna a mainál más-fél méterrel magasabb volt,de Bethlen Gábor idejébenezt a részét lebontották. 

Épületrészek, melyek a
Hunyadi család jó ízlését
és szépérzékét igazoljákA vár finom faragású er-kélyei, függőtornyocskái, fo-lyosói, faragott keretű ab-lakai, karcsú tornyai, egyestornyainak festése, a tor-nyoknak, épületeknek, a ká-polnának és a palotának kü-lönböző színű cserepei bi-zonyítják a Hunyadi családjó ízlését és szépérzékét. Kiemelte a tájból a váratfalainak egykor messzelát-szó fehérsége is, amelyazonban mára az egyhan-gúság szürkeségébe veszett. A környezetébe telepített

vaskohók számtalan kémé-nyének füstje ugyanis a fa-lakra telepedve, az épüle-tekbe hatolva megfosztottákeredeti szépségétől Hunyadvárát.
(befejező rész a 

következő lapszámunkban)Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bocsá-
tott dokumentációkért külön
köszönet Keresztes Géza mű-
építész, műemlékvédő szakmér-
nöknek; az illusztrációkat, a
régi és a mai képeket Demján
László műemlékvédő építész sa-
ját munkájából és gyűjtemé-
nyéből küldte be a szerkesztő-
ségünkbe.
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\ 8. \ |  HUMOR |

A GYEPES AMERIKAI. A„hagyományos román han-gulatú” Nagyváradot dicsér-te a minap az amerikainagy(on hülye)követ egy rö-vidke videófelvételen, ame-lyet a jú-esz embaszi (ame-rikai nagykövetség) Face-book-oldalán osztott megvagy személyesen ő, vagyvalamelyik nem kevésbé de-generált munkatársa.Ezek szerint a nagyon-nagykövet úr nagyváradi lá-togatása során nem akadtsenki, aki összehozott volnaegy villámrandit a magasrangú diplomata és a törté-nelmi valóság között. Mert-hogy nem revizionista agy-szülemény, nem trianonistafantáziacsökevény, hanemvitathatatlan, megingatha-tatlan, cáfolhatatlan és ki-radírozhatatlan történelmitény: a Románia szecessziósfővárosának is nevezett Kö-rös-parti nagyváros ezeresztendeig egy magyar me-gye (Bihar vármegye) szék-helye volt, úgybizonydá!Elég lett volna kissé utánakurkászni annak, hogy kikis tervezték Nagyvárad emb-lematikus épületeit (meg akevésbé emblematikus épü-leteit is), mivelhogy egyetlenromán atyafi sincs közöttük,és ha még lett is volna, akkorse tükrözhetne a munkájuksemmiféle „hagyományosromán hangulatot”, hiszena hagyományos magyar vá-rosvezetés aligha engedé-lyezte volna anno az ilyes-fajta architektúrai hangu-latkeltést. Még mit nem!Vagy elég lett volna elka-lauzolni Hans Klemm bácsiőnagykövetségét, például, aCion zsinagóga szomszéd-ságában tornyosuló Sas-pa-lotához, amely a magyar sze-cesszió egyik gyöngyszeme(és nem a román recesszió„kápodoperája”, habár ilyenépítészeti irányzat nincs is),telides-teli jellegzetesen ma-gyar népi motívumokkal.Vagy talán szólhatott volnaneki valaki, hogy ama mú-zeumépület, amely előtt ka-

merába mondta a marha-ságait a marhája, a MagyarKirályi Gábor Áron HonvédTüzérségi Hadapródiskolanevet viselte, építtetői szán-déka szerint, ohne bocsko-ros motívum, dákfarkasosstukkó vagy móc hegyi-or-namentika.De, ahogy minden gya-núsítottat megillet, a tár-gyalás során és a jogerősbírósági ítélet kimondásaelőtt, az ártatlanság vélelme(és nem védelme, ahogy aztaz Erdély TV híradóibanmondják; a jog szerint azesetleges bűnössége bebi-zonyításáig mindenki ártat-lannak „van vélve”, innengyün az „ártatlanság vélel-me” kifejezés, kedves audi-ovizuális kollégák), úgy azamcsi nagykövetet is meg-illeti a kreténségtelenségvélelme. Annak fényébenlegalábbis, hogy tavaly olyanorbitális letolást kapott aromán hatóságoktól, amikora székelyföldi vizitája soránszékely zászló mögött fo-tózkodott a Hargita megyeiszékely vendéglátói társa-ságában, hogy nem kizárt:azóta a tusnádfürdői med-véknek is szörumünát kö-szön, szándékosan romá-nozta le Nagyváradot, és aztálmodja éjjelente, hogy egyhatalmas kürtőskalácsba te-kerve sütnek belőle Wel-lington-bélszínt a kannibálszékelyek egy Izsák Balázsáltal meggyújtott őrmág-lyán...
FELNŐTTSZÁJ. Az inter-neten igen népszerűek a„gyerekszáj”-as cikkek, a „Mia kicsik szerint a szeretet?”,„Ovisok válaszai a „Ki a kur-va?” kérdésre” meg más ha-sonlók, csak sajna a legtöbb-jük uncsi, mivel már évekóta keringenek körbe-körbe,s elég ritkán frissül a kínálat.Nemrég viszont megjelentegy érdekes és „fordított”összeállítás „Vicces és ke-gyetlen hazugságok, amiketa szülők adtak be a gyere-keiknek” címmel. Íme a leg-szemetebbek:

►Azt mondták a szüleim,hogy minden személy csak10 000 szót ejthet ki a szájánegy hónapban. Ha eléred ahatárt, képtelen vagy meg-szólalni, egészen a követ-kező hónap kezdetéig. Ami-kor különösen beszédeskedvemben voltam, apukámmegszólalt: „Óvatosan, hajól számoltam, már 9000szónál tartasz”. Abban a pil-lanatban befogtam a szám
► Amikor kicsi volt, aztmondtam a lányunknak,hogy valahányszor hazudik,egy piros pötty jelenik mega homloka közepén. Mindigtudtam, hogy mikor hazudik,mert olyankor eltakarta akezével a homlokát
►Apa mindig azt mond-ta, hogy ha megnyomok egybizonyos gombot a távirá-nyítón, felrobban a tévénk.Ahogy nagyobb lettem, túl-ságosan kíváncsi lettem, ésmegnyomtam. Kiderült,hogy arra a gombra voltakeltárolva a felnőtt adók
► Anyukám azt mondta,hogy a spenóttól olyan erősleszek, mint Popeye, és hasokat eszem belőle, fel tu-dom emelni a házat. Miutánettem pár kanállal, kirohan-tunk a kertbe, lecsukottszemmel erőlködve megpró-báltam felemelni a házat. Ésakkor felkiáltott: „Megmoz-dult! Megmozdult! Gyere,egyél még!” - erre gyorsanberohantam a házba, és be-lapátoltam a maradékot is
►Ha a fagyis autó zenél,az azt jelenti, hogy elfogyotta jégkrém
►A szüleim azt mondtáknekem és a bátyámnak, hogyvolt még egy testvérünk, akigombává változott, mertnem fürdött. Még a családialbumokba is berakták a ké-pét
► A nagymamám aztmondta nekünk, hogy egy-más szellentésének megsza-golásától erősebbek leszünk.Az volt a legrosszabb kará-csonyunk, a nagyié pedig alegjobb 

Molnár Tibor

TOJÁSOSDI
A vadvegetáriánusokat kivéve – akik se húst, se
semmilyen más állati eredetű terméket nem esz-
nek, még lósóskát vagy rókagombát se – bizonyára
mindenki tapasztalta, hogy a tojás a duplájára drá-
gult az utóbbi időben, és egyáltalán nincs kizárva,
hogy még tovább fog drágulni. Lássuk hát az ext-
rém tojásdrágulás lehetséges következményeit:

☻ Az elegáns éttermekben nem kaviárt szolgálnakfel előételnek, hanem ún. „fehérikrát”, azaz főtt tojást
☻ Az olténiai esküvőkön a tehetősebb nuntásoknem százeurósokkal dobálják a mánélistákat, hanemtojásokkal
☻ Megváltozott a román közmondás: Cine fură aziun bou, mâine va fura un ou!
☻ A magyar is: Ne az aranytojást tojó tyúkot neegyük meg, hanem a rendes tojást tojót!
☻ Veszélyben az ünnepi vacsora: tojás nélkül nincsmajonéz, és majonéz nélkül nincs böfsaláta
☻ De van megoldás: ha jól megsózzuk, vaníliapu-dingból is készíthető
☻ A mesebeli kiskakast nem a gyémánt félkrajcárjamiatt vegzálja a török császár, hanem mert nem tojiktojást
☻Még a tojásokra ragadt tyúxart is értékesítik a fe-ketepiacon, ötven lejért grammját
☻ Az olasz Ferrero cég igazi meglepetéssel kedves-kedik a gyerekeknek így karácsony előtt: egyes Kindertojásokba igazi tojássárgáját tesznek
☻ A Facebookon az alvilági figurák már nem szuperverdákkal, hanem tyúkketrecek között pózolnak
☻ Egyre több férfi kénytelen a küszöbön aludni, denem azért, mert részegen mennek haza, hanem mert ahálószoba tele van tojókkal
☻ A szülők nem engedik tévézni a gyerekeket, mertlátják a sok Kindertojás-reklámot, és utána igazi tojá-sért nyafognak
☻ A bukaresti Nemzet Megváltásának Katedrálisátnem arannyal, hanem tojáshéjakkal fogják ornálni
☻ Egy alkimista háziasszony napok alatt meggazda-godott abból, hogy a flakonos majonézből újra tojás-sárgáját tud csinálni
☻ És végül: egy grillezni való csirkéket forgalmazócég még jobban meggazdagodott, egy zseniális marke-tingfogásnak köszönhetően: úgy reklámozzák őket,hogy az egyikben el van rejtve egy... tojás!

(Részben a tnr nyomán)

mt

Nagy(román)várad 
és purcimamák
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lumenéről pontos nyilván-tartás nincs. A becslések35-40 ezermilliárd dollár-nyira teszik állományukat.Ez az összeg az EU évesGDP-jének jó kétszerese, azEgyesült Államokénak kétés félsze rese. De vajon mitlehet tenni ekkora felhal-mozott versenyelőnnyel? Mimást, mint továbbra is fenn-tartani vagy fokozni azt.Versenyezzen tehát az adóelől elmenekített befektetőipénz a leadózott pénzzel,azaz az arc nélküli globalistatőke a nemzetivel. Az esé-lyek latolgatásához nem kelltúl sok fantázia.Ebből az irdatlan pénzbőlbőven jut arra is, hogy averseny tisztaságán őrködnihivatottakra is gyakran fel-kerüljön a szemellenző. Azegymást követő offshorebotrányok kapcsán tucat-jával kerülnek elő magasrangú uniós és nemzetitisztségviselőknek, képvi-selőknek, minisztereknek,miniszterelnököknek offs-hore központokban rejte-getett vagyonkái (legutóbba felséges brit korona dugipénzeit is előkaparták).Az eltelt négy évtized vi-szont arról is szólt, hogy avilág közvéleményénekszimpátiáját is fel kellettkelteni a globalista ügy iránt,valamint meg is kellett vé-deni a globalista „vívmá-nyokat” politikailag „inkor-rekt” támadásoktól. Ki mástehetné ezt, mint a „haladó”értelmiség, a nemzetközilegis elismert notabilitások,egyes művészek, tudósok,politikai háttérmunkások. Természetesen lehetetlena globalizmus teljes offshorehátországának feltérképe-zése egyetlen cikk kereté-ben, ezért a példa kedvéértvegyük szemügyre az Eu-rópai Unió házi offshore pa-radicsoma, Luxemburg mű-ködését, ahol a regisztráltcégek, hazaiak és külföldieknagyon kedvezően (szintealig) adóznak. Cégből Lu-xemburgban található kép-letesen minden kapualjbantucatnyi. A kétezer-ötszáznégyzetkilométernyi, aligtöbb mint félmilliós országúgy dúsgazdag, hogy a kéz-

A globalizmus hátországaA globalizmus lényegéről a rendszerváltozás előttiMagyarországon szinte semmit sem tudtunk, és so-káig jószerivel azt követően sem sokat
Ha valami 1990 után el is hangzott a hivatalos forrásokból, az inkább pozitív
tartalmú volt, és olyan jelenségként mutatta be a globalizmust, ami felettébb
hasznos a világgazdaságnak és így nekünk is, hiszen tőkét juttat, aminek híján
vagyunk, és bekapcsol bennünket a nemzetközi körforgásba.

zelfogható javak gyarapítá-sától távol tartja magát. Ha-zánk GDP-értékének felével,ötvenötmilliárd euróvalbüszkélkedhet, kiemelkedőbérekkel, olcsó árakkal, azutolsó fizetéssel egyenlőnyugdíjakkal, no meg azzal,hogy Jean-Claude Junckerszemélyében harmadik íz-ben adott elnököt az Euró-pai Bizottságnak, ami Né-metországnak még egyszersem sikerült. Az ok talántöbb mint világos. Luxem-burg és az országot irányítóhárom hajdani miniszter-elnök és egyben pénzügymi-niszter kezelte az Európá-ban működő globalista tőkerészére a legfontosabb offs-hore hátországot.Ennek méreteit kiválóanszemléltetik a Luxemburgáltal kezelt pénzügyi volu-menek. Államadósságuk azötvenötmilliárdos GDP-hezviszonyítva csekély, mind-össze huszonkétmilliárdeuró. Az államban regiszt-rált, főként külföldi cégekteljes külföldi tartozásaazonban iszonyatos, min-tegy négyezermilliárd dollár.(Az EU összesített GDP-jé-nek huszonhárom százalékaforog ott, miközben Luxem-burgban csak az EU népes-ségének 0,1 százaléka él.)Félni azonban nem kell, amérleg másik oldalán érté-kes eszközállomány talál-ható, aminek hozamaiból

bőven jut a tartozások ka-mataira, a luxemburgi GDP-re és a közreműködő „ha-ladó értelmiség” díjaira is.Mára a globalista hátor-szág felszíne is beszédes,például Soros és Junckertalálkozója az EU Bizottsághivatalos helyiségeiben. Aviszonyt, illetve az alá- ésfölérendeltséget pedig ki-tűnően példázza a modernhűbérurak képviselője (So-ros) és a hűbéres (Juncker)közötti látványos érzelem-nyilvánítások sora. E ben-sőséges találkozókból éve-ken át több tucat, de nempublikus zajlott le, és a na-pokban várható egy újegyeztetés is. Mindezek mel-lett az is sokatmondó, ahogyJuncker a bizottság élérekerült. Közismert, hogy An-gela Merkel lobbizta be azellenjelölt francia MichaelBarnier-vel szemben, elvég-re a német nagy cégeknekkiemelt helyük van Luxem-burgban. Most már csak az a kér-dés, hogy feltételezhető-eelég elhatározottság a je-lenlegi európai elitben, hogylebontsa a globalizmushátorszá gait, és megmentseEurópát a végzetes egyen-súlyborulásoktól. Nem va-gyok túlzottan optimista,de azért reménykedem. Né-metországon ismét nagyonsok múlik.
Boros Imre 

El kellett jutnunk egészena 2008-as pénzügyi válságigés az állam de facto pénz-ügyi ellehetetlenüléséig,hogy nálunk is bekövetkez-zen egy részleges tudati éb-redés, ami a globalizmusvalódi természetét, ugyanmég ma sem általános jel-leggel, de szeretné végremegérteni, mozgatórugóitfeltárni. A több évtizedesismerethiányért súlyos áratfizettünk: már a rendszer-váltás előtti eladósodást is,1990 után az állam termelővagyonának erodálását, va-lamint 2002 után egy újabbeladósodást, másfél millióhazai munkahely elveszté-sét, hogy csak a legfonto-sabb evidens nemzetgaz-dasági tételeket említsem,nem is szólva a társadalmonütött, csak nagyon nehezengyógyuló sebekről, a rosszegészségi állapotról, a rövidvárható élettartamról, akedvezőtlenül alakuló de-mográfiai helyzetről.Semmi kétség, már jóvala rendszerváltás előtt rész-ben a globalizmus szabályaiszerint éltünk, ha tudtunkróla, ha nem. A felvett hite-lek ugyanis a mi tehervise-lésünk mellett nem hazaicélokat, hanem a hitelezőkglobalista céljait szolgálták.Hazánk esetében több mintnégy évtizedes tapasztalatotkell értékelni, amikor a glo-balizmusról szólunk, amiúgy robogott át rajtunkgyorsvonatként, hogy kér-deznie sem volt szükségesmilyen társadalmi rendbenélünk. És ha az egyikbenlehetőségei kimerültek –még szerencse, hogy nemvéráldozatotokkal, hanemszelídnek tűnő nyomására– azonnal átváltott a jelen-legire. Mára világossá válta globalizmus legbelső lé-nyege, ami nem más, minta kiemelkedően nagy tőke-tulajdonok korlátlanná váltszabadsága, megszabadu-lásuk a bárminemű nem-zetállami korlátozástól, va-lamint a munkaerővel foly-tatott korábban is egyen-lőtlen küzdelmében a teljeserőfölény elnyerése.Ez a korlátlan erőfölényazonban 2008-ra olyan vi-

lággazdasági méretű, sok-szektoros egyensúlybomlá-sokat hozott a felszínre, aholmár nem csak gazdaságivagy szociális anomáliákrólkell beszélni, hanem felve-tődik a humán létezés be-látható idejű folytathatósá-gának kérdése is. És azt isfel kell vetni, hogy mikorkövetkezett be az a pont,ami után ez a kritikusegyensúly felborult, aminekhatására ez a féktelen észabolátlan erőfölényt létre-jött. Érdemes mindenek-előtt arra figyelnünk, amita globalizmus magáról, mintfő erényét nagy hangon hir-det, nevezetesen a szabadversenyre. Ennek éppen azellenkezője igaz, éppen ezlett két lábbal megtaposva,amikor a tőke 1973-tólkezdve a korlátozásoktólmentes szabadságjogokatgyors egymásutánban meg-kapta. (Teljes valutakonver-tibilitás, szabadon mozgóárfolyamok, korlátaitól el-térített magángazdaságipénzteremtés és -megsem-misítés, pénzügyi deregu-láció, privatizálás, az államkivonulása a gazdaságbólés a szabályozásból.)A globálissá vált tőke rög-vest kezdte is élvezni kor-látlan szabadságát. Minde-nekelőtt esze ágában semvolt ott adózni, ahol az ér-tékeket létrehozta. Termé-keit papíron addig adta-vet-te (sokszor a különböző or-szágokban lévő balból ajobb kezébe), amíg a haszonoroszlánrésze éppen ott csa-pódott le, ahol az adó a le-galacsonyabb, vagy nincs is.Divatos nevük ezeknek offs-hore paradicsomok, –álla-mocskák többnyire csekélyszámú lakossággal, jól kéz-ben tartható, csereszabatosvezetőkkel. Ezekből világ-szerte van több tucatnyi, le-het válogatni kedv szerint.Itt gyűlnek azok az össze-gek, amiket a globális nagy-tőke a korábban kötelezőtársadalmi kötelezettség-vállalás alól kivon, ezek utánnem adózik. Jórészt kész-pénz, de vagyoni vagy hite-lezői jogokat megtestesítőértékeket is könyvelnek ide.Természetesen ezek vo-
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A projekt kezdeményezőjeSzucher Ervin (Pressing) ma-rosvásárhelyi újságíró, író,akiben a torna gondolata a2014-es év őszén fogalmazó-dott meg a Románia-Magyar-ország labdarúgó összecsapásután. A találkozókat 5+1-es fel-állításban játszották 2X10-perces félidőkkel, majd a vég-ső sorrend kialakításábandöntő fontosságú volt a gól-arány. A futballmeccseket VladAmariei (Marosvásárhelyi Rá-dió) konferálta fel. A tornát a jól játszó helyitanács alakulata nyerte meg,ezüstérmes a Pressing lett,amely az utolsó találkozón 2-1 arányban győzte le a dobogó3. fokára került PolgármesteriHivatal együttesét. Negyedi-kek a magyar sportújságíróklettek, míg a színészcsapatlett az utolsó. Íme, a torna eredményei:Polgármesteri hivatal–Nem-zeti Színház 4–0, Helyi ta-

nács–MSÚSZ 1–1, NemzetiSzínház–Pressing 2–0, Pol-gármesteri hivatal–MSÚSZ 1–1, Helyi tanács–Pressing 7–2, Nemzeti Színház–MSÚSZ3–2, Polgármesteri hivatal–Helyi tanács 1–2, Pressing–MSÚSZ 1–1, Nemzeti Szín-ház–Helyi tanács 1–2 és Pol-gármesteri Hivatal–Pressing1–2. 
Végső sorrend:1. Helyi tanács–9 pont, 12-5-ös gólarány2. Pressing–7/5-113. Polgármesteri hivatal–4/7-54. MSÚSZ–3/5-65. Nemzeti Színház 3/6-8Minden csapat képviselőinévre szóló okleveleket ve-hettek át, a csapatkapitá-nyokat kupákkal díjazták,de az egyéni legjobb alakí-tásokért nem osztottak kiokleveleket. Íme a csapatok felállításai:

Helyi tanácsKristály Hunor – kapus; Csí-ki Zsolt (csk., talán a tornalegjobbja), Szászgáspár Bar-nabás, Bakos Levente, BakóSzabolcs, Mihály Sándor (atorna gólkirálya 6 góllal), Ma-gyary Előd és Peti András –mezőnyjátékosok. 
PressingSzucher Ervin (csk.) – ka-pus; Bögözi Attila, SzöllősiLászló, Szakács Géza, KádárZoltán, Czimbalmos Ferenc,Berekméri Edmond, SorinTanțos, Enyedi Csaba, VladAmariei, Székely Szilárd, Ma-rius Libeg és Ovidiu Morar –mezőnyjátékosok. 
Polgármesteri HivatalBiró II. Levente – kapus;Szövérfi István (csk.), SzövérfiVasile, Tudor Rusu, BükkösiOttó, Amza Margarit, CosminBlaga, Rigó Levente, MariusNagy, Nicolae Zagon és VirgilMacesan – mezőnyjátékosok. 

MSÚSZFehér György (Lokál) – ka-pus, Károly Gábor (Világgaz-daság), Georgi Attila (FIFA li-censz menedzser), Kárdy Gá-bor (origo.hu), Kiss László(Lóerő magazin), Czipper Zsolt(ex Budapesti Honvéd), BalázsPali (énekes előadóművész),Lépő András (grafikus-Lokál),Lantos Zsolt (filmgyártásve-zető, újságíró), Jeremiás Zoltánés Kálmán Zsigmond (mind-kettő Szováta) – mezőnyjáté-kosok. 
Nemzeti SzínházCiugulitu Csaba – kapus;Costin Gavază, Rareș Budile-anu, Georgiana Ghergu, VargaBalázs, Sergiu Marocico, GallóErnő (csk.), Czüvek Lóránd,Hodgyai István és Lajter Er-nesztó– mezőnyjátékosok. A találkozókat Florin Andreiés Aurelian Pacurar (mind-kettő AJF) jól vezették. 

Gierling és Ispir voltak 
a torna fővédnökeiA rendezvény két főmeg-hívottja a 91 éves GierlingGyörgy és a 68 éves FloreaIspir voltak – mindketten ahelyi labdarúgás egykori kiválóképviselői –, akik lelepleztéka marosvásárhelyi labdarúgástiszteletére felállított, a helyilabdarúgás legfontosabb moz-zanatait ábrázoló pannót,amelyet Szucher Ervin újsá-gíró kivitelezett és városunkminden líceumába elhelyez-nek. 
NyilatkozatokCsiki Zsolt, helyi tanács: 

,,Örvendek, hogy az idén is
sikeres volt az évről-évre ran-
gosabb Harmónia Kupa kis-
pályás focitorna. A tavaly utol-
sók lettünk, az idén sikerült
megszerezzük az első helyet.”Galló Ernő, Nemzeti Színház:

,,Fantasztikus élmény volt

Összhang jellemezte 
az 5. Harmónia Kupát
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala szervezésében
(Virgil Măceșan) került sor szombaton a Harmónia
Kupa minifoci-tornára, aminek a Szász Albert Sport-
líceum adott otthont. A tornán a rendező polgármesteri
hivatal mellett részt vett a helyi tanács együttese,
ugyanakkor Pressing csapatába tömörülő marosvá-
sárhelyi sajtóválogatott, a Nemzeti Színház színésze-
inek csapata, valamint díszmeghívottként a Magyar
Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ) alakulata is. A tornagyőztes helyi tanács együttese
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„A Balázs Pali ügyeit szolgálom már 21 éve”

Apostolache Kiss Andrea 
ezüstérmes lett a kungfu vb-n

– Ezúttal játékosként sze-
repelt Marosvásárhelyen és
nem zenészként. Ki hívta
meg?– Első alkalommal ját-szottam sajtócsapatban éppMarosvásárhelyen, sohanem játszottam ezekkel asrácokkal, csak ellenük, ígyBorsi László MSÚSZ-csapat-vezető barátom meghívá-sának tettem eleget. 2006óta tagja vagyok a magyarszínész-, zenész- és művész-válogatottnak, emellett egybaráti társasággal is hetentejátszom. A művészváloga-tottal az idén a moszkvaivilágbajnokságon is szere-peltem, ahol a 16 résztvevőegyüttes közül az ötödikeklettünk, épp a Locomotiv-stadionban léptünk pályára.Ott egy videoklipet is ké-szítettem, 70 nap alatt el-értük a több mint egymillióslátogatottságot.

– Kellemesen meglepőd-
tem, többedmagammal,
hogy az éneklés mellett fut-
ballozni is jól tud...– Gyerekkoromban focis-tának készültem, aztán azene vált szerves részévéaz életemnek. EgyébkéntBékéscsabán játszottam azakkori NB I-es tartalékcsa-patban, majd megyei szintenBékés-megyében, aztán 20éves koromban abbahagy-tam, majd elindult a zeneikarrierem. Tíz év kihagyásután, 30 éves koromban új-rakezdtem a focit amatőrszinten, de most, 49 évesenis jól érzem magam a pályán. 

– Korát meghazudtoló fi-
atalsággal mozgott a pályán,
de a koncerteken is mindent
kiad magából. Gondolom,
nem csak a vékonyabb fizi-
kumának köszönhető, hogy

edzésben van.– Valóban! Édesapámtólörököltem az alkatomat, 82kiló vagyok már mintegy28 éve. Tudatosan élem azéletem, sokat mozgok, futok,hetente 3-4 alkalommal fo-cizok, de teniszezni, kerék-pározni, kirándulni, kenuzniés sétálni is szoktam, sőttornagyakorlatokat is vég-zek. Foci téren mindenevővagyok, azon ritka magyarember vagyok, aki még amagyar focit is nézi, követi. 
– Apropó zene. 14 arany-

lemez, két platinalemez, ren-
geteg sikeres koncert van ön
mögött, emellett 2016-ban
volt a 20 éves Jubileumi Szu-
perkoncertje, vagyis letett
valamit a magyar könny-
űzene asztalára. Hogyan kez-
dődött?– 1982-ben, nyolcadikoskoromban Békés városábana kukorica-címerező tábor-ban – amely jutalma egykönnyűzenei koncert volt –, nem hittem volna, hogy avendéglátói egységekbenformálódott zenészből idő-vel ismert, sikeres zenészleszek. Az akkori ajándékEdda-koncert befolyásoltakésőbbi zenei pályafutásom,de az elszántságomnak ésa kitartásomnak köszönhe-

tően maradtam a pályánmár a 22 éve. 
– Gondolom, az út nem

volt akadálymentes...– Én vidéki gyerekkéntindultam el, nem fogta sohaa kezem egy nagy pesti pro-ducer, vagy menedzser,egyedül küzdöttem az álta-lam jónak vélt úton, és aBalázs Pali ügyét szolgálomimmár 21 éve. A színpadomkapom vissza a közönségtőla zenébe fektetett energiám.Tevékeny vagyok, hiszendalokat írok, lemezeketadok ki, stúdióba járok, té-véműsort készítek (MuzsikaTV: Zenés Randevú-szerk.megj.). Az idén 20 dalt írtam,és jövő márciusban fog meg-jelenni egy nagylemezem12 dallal. Ezeket a dalokatén írtam ugyan, de a Jóistenküldte nekem, hiszen na-gyon sokan próbáltak gán-csolni a zenei pályafutásomalatt, így ellenszéllel is küz-döttem, de ezért is érzemsikeresnek magam.
– Eddigi pályafutása során

már többször megfordult
Marosvásárhelyen és Maros
megyében bornapokon, vá-
ros- és falunapokon egya-
ránt. Milyen az itteni közön-
ség?

– 2001-ben voltam egykéthetes turnén Erdélyben,azóta számtalanszor voltamitt fellépéseken. Az a kéthét alatt Sepsiszentgyörgy-től Gyergyószentmiklósonát Marosvásárhelyig, aztánSzovátán át Korondig, amitkaptam az erdélyi közön-ségtől, azt nem lehet sza-vakba foglalni! Mindig oda-adással lépek fel a közön-ségem előtt, akár mint hétévvel korábban, amikor amarosvásárhelyi Főtérenénekeltem szilveszter éjsza-káján. Amúgy a mostani fo-citornán való részvételemalkalmával jöttem előszörErdélybe úgy, hogy nemkoncertezni indultam.
– Mik a jövőbeli tervei?– 2018. július 25-én töl-töm be az 50-et, amelyreegy szimfonikus koncertettervezek egy 50 fős zene-karral, de addig is, decem-ber 1-jén egy új dalt fogokbemutatni, amit Balatonfü-reden, a 70 méter magasGömb-kilátóban forgattunk.Március 8-én jelenik meg a16. lemezem, majd május1-én kezdődnek a szabad-téri fesztiválok, amelyekenrészt fogok venni. 
– Kérem, mondjon néhány

szót a családjáról is...– 21 éve boldog párkap-csolatban élek azzal a hölg-gyel, akit a pályafutásomelején ismertem meg. Kap-csolatunk gyümölcse, Dávid2002-ben született, aki aprogramozó világban kép-zeli el a jövőjét. Ügyes, jóltanul, támogatjuk minden-ben, ő a büszkeségünk...
Czimbalmos 
Ferenc Attila

November 9–11. között
rendezték meg Emeishan
Cityben (Szecsuan tarto-
mány, Kína) a VII. Tradi-
cionális Wushu Világbaj-
nokságot, amelyen a ma-
rosvásárhelyi Maros SK
színeit képviselő Aposto-
lache Kiss Andrea is ver-
senyzett. A Horváth Attila
érdemes edző által felké-
szített versenyzőnek si-
került továbbra is a világ

élvonalában maradni az
által, hogy a Taijiquan
gyakorlatával ezüstérmes
lett, a Taijijian (kard) gya-
korlatával pedig 4. helyet
szerzett. A világbajnokságon 53ország 3850 sportolója vettrészt, a román válogatottösszesen 17 érmet szerzetta gyerek, ifjúsági és felnőttkorosztályban. 

C.F.A.

– interjú az 5. Harmónia-kupán labdarúgóként 
részt vevő Balázs Pali énekessel –

számomra ez a torna, amit
gyakrabban kellene szervezni.
A Nemzeti Színház román és
magyar társulatából összever-
buválódott egy kis csapat, saj-
nos a színházi elfoglaltság miatt
nemigen van időnk focizni. Jo-
han Cruijff mondta, hogy a foci
egy nagyon könnyű játék, de
könnyen játszani irtózatosan
nehéz! Erről meggyőződtünk...” Georgi Attila FIFA licencmenedzser, MSÚSZ:

,,A barátság égisze alatt na-
gyon jól, otthonosan éreztük
magunkat Vásárhelyen, szívélyes
fogadtatásban volt részünk, szép
emlékekkel lettünk gazdagab-
bak. Sajnos a sérülések tizedelték
csapatunkat, ezért is nem tud-
tunk maximális teljesítményt
nyújtani. Talán jövőre...”Balázs Pali, énekes, MSÚSZ:

„A Harmónia-kupán néha
magas színvonalú, szabályta-
lanságoktól mentes, sportszerű
küzdelem volt, ami a legfonto-
sabb egy ilyen rendezvényen.
Örvendek, hogy a helyi, élő fut-
ball-legendákat is köszönthet-
tünk, mint a 91 éves Gierling
Gyuri bácsit és Florea Ispirt,
akiknek szívből gratulálok, hiszen
ők példaképek helyi szinten.”

A magyar sportújságírók
meglátogatták a Kultúrpa-
lotátA magyarországi sportúj-ságírók a kétnapos marosvá-sárhelyi tartózkodásuk soránmeglátogatták a Kultúrpalotátés a Városháza tetejéről meg-csodálták Marosvásárhelyt. Csapatukat többek közt Ba-lázs Pali énekes előadóművész,Czipper Zsolt korábbi NB I-es labdarúgó (ex BudapestiHonvéd, Tiszakécske, Sopron,Vecsés) is erősítette, ugyan-akkor két hajdani szovátai fut-ballista, Jeremiás Zoltán ésKálmán Zsigmond is pályáralépett az MSÚSZ-színeiben.Utóbbi kettőt Georgi Attila já-tékosmenedzser hívta meg,aki Jeremiással ápol barátikapcsolatot. Czipper Zsolt a követke-zőképpen értékelte az itt tar-tózkodásukat:

,,Ez a kvázi kis kincses túra
az 5. Harmónia-kupával volt
összekötve számunkra, felejt-
hetetlen élményekkel lettünk
gazdagabbak. Úgy éltem meg
ezt a kiruccanást, hogy szinte
„hazatértem” a gyökerekhez
ide, Marosvásárhelyre, ahol
örömmel figyeltük meg, hogy
a románok és a magyarok közt
él a barátság, amely mély nyo-
mokat hagyott bennünk. Jól
éreztük magunkat a két nap
alatt, sok embert megismer-
tünk, akikkel baráti kapcsola-
tok alakultak ki. A Kultúrpa-
lota, a Tükörterem, képtár, a
hangversenyterem csodálatos.
A focitorna sikeres volt, az
összhang jegyében zajlott le,
és számunkra a kultúrával is
párosult.”

C.F.A.
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Svéd kutatók szerint a kutyatartás 36 százalékkal
mérsékli az időseknél a szívbetegség okozta korai
halálozás esélyét.Az idősek keveset mozog-nak, ráadásul sokszor ma-gányosak – ez a két tényezőéppen elég ahhoz, hogymegnövelje a szívbetegségekkockázatát, a korai halálo-zást – írja a DailyMail cikkealapján a Pénzcentrum.hu.Egy friss tanulmány azon-ban bizakodásra ad okot:

azoknak egyedül élő nyug-díjasoknak, akik kutyát tar-tanak, 33 százalékkal kisebbaz esélyük, hogy a következő12 évben meghalnak. A své-dek adatai szerint a szív-betegség okozta korai ha-lálozást 36 százalékkal mér-sékli a kutyatartás az idő-seknél. A háziállatok csökkentika magányt, ami egyébként nagyban hozzájárul a szív-betegségek kialakulásáhozés a demenciához. Egy ku-tyát sétáltatni kell, ennekköszönhetően az idős em-bereknek kimozdulnak azutcára, mozognak, és köz-ben társas interakciók isérik. Emellett az immun-rendszer normális műkö-dését is elősegíti a kutya-tartás azáltal, hogy erősítia bélbaktériumokat.A svádországi UppsalaEgyetem tanulmánya azértis számít korszakalkotónak,mert ugyan már jó ideje ké-szültek kisebb felmérések,melyek szerint a kutyatartásekkora hatással van az idő-sekre, de ilyen alapossággal,ennyi adattal alátámasztanikorábban még nem tudták.A kutatók több adatbázist

is felhasználtak: egyrésztelemezték a 40-80 év kö-zötti korosztály egészség-ügyi nyilvántartásait, és akutyatulajdonosok nyilván-tartását is. A svédeknél min-den kórházi látogatást rög-zítenek a nemzeti adatbá-zisban, amihez a kutatók ishozzáférhetnek. A kutyáknyilvántartása pedig 2001óta kötelező náluk, amibőlszintén sok információtnyerhetnek a tudósok.„A kutyák enyhítik a tár-sadalmi elszigeteltsg érzé-sét, ezáltal jobb a közérze-tük is az időseknek, enyhítika magányt és a depressziót”– mondta Tove Fall profesz-szor, a kutatás egyik veze-tője.
forrás: hvg.hu

Tovább élnek 
a kutyás nyugdíjasok

Vásárhelyi divattervező
ruháját árusíthatják 
Európa-szerte 
az Auchanokban
Ferencz Borbála vásárhelyi divattervező alkotása
döntős lett az Auchan hipermarket által szervezett
versenyen, amely célja a fiatal, hazai divattervezők
alkotásait népszerűsíteni. A Capsule Collection elne-
vezésű verseny nyertes alkotását a hipermarket In
Extenso ruhamárkájának égisze alatt forgalmaznák
Európa-szerte.Borbála elmondta, hogy azegyetemen a tanárai hívtákfel a figyelmét a versenyre,és nagyon nagy kihívás eléállította, hiszen ilyen válto-zatos és széles vásárlói körnekmost először tervezett ruhát.„Az alkotásnak a 2018-as téliszezon trendjeit kellett kö-vetnie, ehhez adott pár tám-pontot a verseny szabályzata.Ennek alapján én kristályok-ból, különböző kőzetekbőlinspirálódtam, így választot-tam a színvilágot is, és ekképpterveztem a ruha mintáját,amelyet saját rajzaim utánnyomtattunk az anyagra. Egynőies, elegánsabb ruhát ter-veztem, amelyet a téli ünne-pektől, karácsonykor, szil-veszter, szülinapokon, illetve

egyéb alkalmakkor is lehetviselni. Többféle testalkatúnőn egyaránt jól mutat, illetveszinte bármilyen korosztályviselheti a darabot” –jellemzialkotását a fiatal művész.Borbála eljutott a versenya harmadik és egyben utolsófordulójáig, és eddig az alko-tásokat nemzetközi zsűri vá-logatta ki, többek között azIn Extenso vonal tervezői isszemélyesen jelen voltak aválogatáson.A vásárhelyi divattervezőruhája még két alkotással állversenyben, ahol Facebook-os szavazás alapján választjákki a nyertes ruhát, amelyetEurópa-szerte forgalmazná-nak az Auchan áruházakban.  
P.P.


