
Vásárhelyi karácsony,
avagy a magyar szónak
nincs helye? Az esztendő végére rányomja bélyegét az ün-nepek sokasága, a színes – mondhatnám: vásári– csillogás-villogás. Hogy mennyire üres mindez,mennyire felszínes, mennyire tartalmatlan,arról elsősorban mi tehetünk. Igen, mi, akikravasz módon manipulált, bárgyú konzumidi-ótákként a karácsonyt is megfosztottuk eredetijelentésétől: a szeretet, a családi összetartozásünnepe mára többnyire a nyakló nélküli aján-dékozás olcsó gesztusává degradálódott. Lel-künk rajta. Végül is ki-ki úgy ünnepel, ahogyantud, pontosabban: ahogyan lelki szükségleteiazt megkívánják…
Párhuzamos ál(la)mok?  A kormányfő nem érti,a szövetségi elnökigenis érti, az állam-elnök meg rosszviccnek tartja, amita szocialista párt-elnök, Dragnea na-gyon is komolyanemleget mostanában.Tudniillik, a hatalmi kie-gyensúlyozatlanság miatt az ügyészség holmipárhuzamos államként tünteti fel magát azországban... És ez törvénytelen. Alkotmányos-sági szempontból őrültség. S mégis... 
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Adventi kézművesvásár 
a Philothea Klubban Adventkor igyekszünk beszerezni azokat adolgokat is, amelyekkel meg szeretnénk aján-dékozni szeretteinket, családtagjainkat, bará-tainkat, kedves ismerőseinket vagy éppen sajátmagunkat. Egyedi ajándékok vásárlására al-kalmas hely lehet a Philothea Klubban de -cember 8-ig tartó karácsonyi kézművesvásár.

3. old. // AKTUÁLIS

Új sorozat, XI. évfolyam // 49. szám  // december 7–13. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

A hat évszázad történetének
emlékét őrző várA Vajdahunyad csúnya, ipari városa fölé emelkedődombon büszkén trónoló sasfészek hat évszázadtörténelmének emlékét őrzi és hirdeti, nemcsaka Hunyadiakét, hanem erdélyi fejedelmek éshányatott sorsú családokét is. Vajdahunyad vára,túlzás nélkül állíthatóa történelmi Magyarországegyik leglátványosabb, várkastélyának.

6– 7. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Kohn György 54 éve gyűjti a képeslapokat, mára már több mint húszezer darabot
tartalmaz a kollekciója. Az első képeslapot az édesanyja küldte neki, amikor csupán 12
éves volt, akkor eldöntötte, hogy szenvedélyesen halmozza majd azokat. A rendszerváltás
előtt csak azért nem „ugrott ki”, mert nem tudta volna magával vinni az akkorra már im-
pozáns méretűvé nőtt gyűjteményét.  Nyugdíjazásáig liftszerelőként dolgozott, ám ma
már a családjának, zenének és természetesen a képeslapjainak, illetve azok rendszere-
zésének él. 

Húszezer képeslapon
őrzi a múltat  

A legsikeresebb 
Maros megyei olimpikon    Simont és Pongráczot felülmúlja egy hajdanisúlyemelő teljesítménye, aki a XXIII., 1984-esLos Angeles-i Olimpiai Játékokon ezüstérmetnyert a 60 kg-os kategóriában, így ő megyénklegsikeresebb olimpikonja is egyben. Igaz nemhelyi születésű, de az egykori AS Armata klubsúlyemelő szakosztályának szerezte az érmeket. 
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KOS: A héten meglehetősen feszültté válhat,mivel szinte mindennap érik kellemetlenségekés problémák. Rövidesen az lesz az érzése, hogynem bírja tovább, képtelen egymaga megoldaniennyi gondot.
BIKA: Nehézkes, vontatott napok elé néz, amikorúgy érzi, semmi sem történik, semmi sem haladelőre. Ráadásul megint nem biztos önmagábanés a céljaiban. Mind emiatt persze rossz kedvelehet és elcsüggedhet.
IKREK: A héten nehezére fog esni koncentrálni,ezért komoly hibákat véthet. Nagy szerencse az,hogy bármilyen slamasztikába, kényes szituációbakerül is, sikeresen kivágja magát abból.
RÁK: A héten energiátlannak és kedvtelen érez-heti magát. Semmi se motiválja, hiszen folytonfalakba ütközik, képtelen előrébb jutni, nem halada tervei megvalósításával. Mindemellett legyentürelmes, kialakulnak a dolgai.
OROSZLÁN: Sok türelemre lesz szüksége ahéten. Már mindent megtervezett, haladna előre,de a sors mégis visszafogja, amitől persze bosszúslesz. Pedig valójában ez a helyzet az ön érdekeitszolgálja.
SZŰZ: Meglehetősen feszült lehet a héten. Nemcsak a munkája sok, hanem az elintézendő ügyeiis. Épp ezért kellene nemet mondania a továbbifeladatokra és szívességekre, mert már a jelenlegiis terhes önnek, és azokkal sem halad.
MÉRLEG: Fáradtnak és motiválatlannak érezhetimagát. Túl sok manapság a stressz az életében.Ráadásul az egészsége sincs teljesen rendben.Szeretne elmenekülni a hétköznapok viszontag-ságai elől, de esélye sincs rá, mert rengetegfeladata van.
SKORPIÓ: Tudjuk milyen, ha a fejébe veszvalamit, és azt azonnal meg is akarja valósítani.Ebbe a hibába sikerül a héten is belecsöppennie.Ha kell tűzön-vízen keresztül, másokat elgázolva,de véghez kívánja vinni terveit.
NYILAS: Azt üzenik a csillagok, hogy járjonnyitott szemmel és füllel, mert a héten egy olyaninformációt kaphat, amit régóta keresett, vagylegalábbis pont arra lenne most szüksége.
BAK: A napokban lehetőleg ne hozzon fontosdöntéseket, és ne is akarjon hirtelen belevágniúj terveinek megvalósításába sem pedig más,ígéretes ötletek megvalósításába. Tudja jól, hogyvannak most fontosabb, égetőbb teendői is, amik-kel foglalkoznia kellene
VÍZÖNTŐ: A csillagok azt üzenik, hogy mostmár ideje lenne gondolnia a jövőjére. Ha vanbármilyen jövővel kapcsolatos terve, kezdje elannak megvalósítását, tegyen irányába lépé seket.
HALAK: Figyeljen oda jobban a kommunikáci-ójára, különben félreértések komoly vitákat szül-hetnek. Ha ez nem lenne elég baj, akkor ráadásulmég akadályoztatva is érzi magát, ugyanis semmisem akar összejönni, amit szeretne.
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A megjelent írások nem fel tét lenül
a szer kesz tő ség véle ményét tük -
rözik!  // Szer kesztőségünk fenn -
tartja a jo got, hogy a be érkezett
le velek és más féle írások köz -
léséről döntsön. // Kéziratokat
nem őrzünk meg és nem küldünk
vissza!
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Irodalmi pályázat 
diákok számáraA Máltai Szeretetszolgálatirodalmi pályázatot hirdetiskolások részére, a követ-kező témakörben: Az én ad-ventem (5–6. osztályosokszámára), és Miért csillog akarácsonyfa? (7–8. osztályo-sok számára). A munkákat aszolgálat Marosvásárhely, Be-rek utca 1. szám alatti címérekell beküldeni január 15-ig.Az eredményhirdetésre ja-nuár 25-én kerül sor, a nyer-teseket díjazzák.
Esszépályázat 
Bolyai Jánosról December 12-éig várjáka marosvásárhelyi középis-kolások esszépályázatát Ta-lálkozásom Bolyai Jánossal,a „geometria Kopernikuszá-val” címmel. A pályázatok aSchola Particula 1557 – Bo-lyai 2000 Egyesület alábbiemail-címére küldhetők:
spbolyai2017@gmail.com.

Sporttáncverseny 
MarosvásárhelyenDecember 9-én 10. alka-lommal szervezik meg Ma-rosvásárhelyen a Dance ArtKupát. Az ország számos vá-rosából érkeznek sporttán-cosok, hogy összemérjék tu-dásukat, a 4-7 éves korosz-tálytól kezdődően a szeniorkorcsoportig (35 éven felül-iek), a kezdőktől a open ka-

tegóriáig. Így 35 különbözőversenyen indulnak a ver-senytáncosok. A sportesemé-nyen 25 pontozóbíró veszrészt az ország különböző ré-szeiből, ezáltal biztosítva averseny objektivitását.  A 19órai díszmegnyitó vendégeia standard táncok magyar-országi bajnoki címét viselőerdélyi páros, a Dance Art di-ákjai, a marosvásárhelyi FodorNorbert Csanád és Vaszi Réka,a Dance Art kezdő csoportosgyermekei es szeniorjai, va-lamit a BB Dance by HIFAkombi tánccsoportja (az egyiktáncos kerekes székben levőmozgássérült). Jegyek a hely-színen válthatók, az orvosiegyetem sporttermében, fel-nőtteknek 15 lej, gyerme -keknek 9 éves korig ingyenes,10-18 éves kor között 10 lej,nyugdíjasoknak is 10 lej (anyugdíjszelvény felmutatásá-val).
Mikulás-futás 
MarosvásárhelyenIdén is lesz Mikulás-futásMarosvásárhely főterén, arésztvevők Mikulás-sapkábanfutják, kocogják, sétálják vagygurulják körbe a Rózsák terét.A részvétel regisztrációhozkötött, ennek keretein belüllehetőség van Mikulás-sapkavételére, illetve adományo-zásra. Az összegyűjtött ado-mányokat a szervezők jóté-kony célra fordítják. Idén az

Együtt a Rákos GyerekekértEgyesület Back in Game (BiG)nevű programja nyerte a Mi-kulás-futás pályázatát. A prog-rammal olyan gyermekekvisszailleszkedését segítik amindennapi életbe, akikneksikerült legyőzniük a beteg-séget. December 10-én 12órakor kezdődik a regisztrá-ció, 13-kor pedig rajtolnak a2017-es Mikulás-futásra be-nevezők.
Cipősdoboznyi 
szeretet Az Erdélyi Magyar Nem-zeti Tanács és az Erdélyi Ma-gyar Néppárt Maros megyeiszervezete ötödik alkalom-mal szervezi meg Cipősdo-boznyi szeretet akcióját.Decem ber 18-ig Marosvá-sárhelyen a Mihai Viteazu(Klastrom) utca 10. szám aláhétköznap 10-15 óra közöttvárják azok adományait(nem romlandó élelmiszert,játékot, ruhaneműt), akikhozzájárulnának e nemesügy sikeréhez. Megkérik, adobozra írják rá, hogy hányéves gyermeknek – fiú vagylány – szánják. A gyűjtés so-rán összegyűlt adományminden évben sok szegénysorsú és árva gyermek ün-nepét teszi melegebbé, han-gulatosabbá. Bővebb infor-mációk a 0741-260-464 vagya 0762-248-687-es telefon-számon.

KÁR KIHAGYNI 



Az esztendő végére rá-nyomja bélyegét az ün-nepek sokasága, a színes– mondhatnám: vásári– csillogás-villogás.Hogy mennyire üresmindez, mennyire fel-színes, mennyire tartal-matlan, arról elsősorbanmi tehetünk. Igen, mi,akik ravasz módon ma-nipulált, bárgyú konzu-midiótákként a karácsonyt is megfosztottuk eredetijelentésétől: a szeretet, a családi összetartozás ünnepemára többnyire a nyakló nélküli ajándékozás olcsógesztusává degradálódott. Lelkünk rajta. Végül is ki-kiúgy ünnepel, ahogyan tud, pontosabban: ahogyan lelkiszükségletei azt megkívánják…Nos, azt hiszem, éppen eme belső igényről vagyinkább igénytelenségről – azaz a tartás hiányáról –árulkodik az a mód, ahogyan a vásárhelyi magyar „ér-dekképviselet” a közpénzekből szervezett soros dec-emberi ünnepi programok összeállításának egyoldalúmódjához viszonyul. Hogy mire gondolok? Hát arra,hogy – legalábbis a városháza hirdetőállványainak ta-núsága szerint – idén is szinte kizárólag román előadók,fellépők szórakoztatják majd a nagyközönséget. Minthaa magyar lakosság nem is létezne. Pedig tudomásunkszerint létezik. Mi több, szavazatai által a városi ön-kormányzati képviselőtestületbe is bejuttatott egy je-lentős számú csoportot. Amely csoport most tehetetlenültűri, hogy semmibe vegyék – nem őket, esetleg azáltaluk képviselt politikai szervezetet, hanem a válasz-tóikat, Vásárhely magyar lakosságát. A jelek szerintújfent azoknak van igazuk, akik azt állítják: mifelénkminden politikusi elszántság csak addig tart, amíg em-berünk hatalmi pozícióba nem kerül, onnantól kezdveteljes figyelme arra irányul, hogy megmagyarázza, mitmiért nem lehet... A mi esetünkben nehéz lenne megmondani, hogyfelkészületlenséggel, netán érdektelenséggel van-e dol-gunk, azt viszont igen, hogy a mostanihoz hasonlóanalkalmatlan frakciója még nem volt az RMDSZ-nek avásárhelyi önkormányzati képviselőtestületben. Pedigannak idején, a választások előtt nagy volt a fogadkozás,hogy másképpen lesz ezután, másképpen lesz végre…Hát lett, ami lett.Mindenesetre az, ami van, sok mindent elárul a vá-sárhelyi magyarság jelenlegi szellemi, lelki, erkölcsiállapotáról. Véleményem szerint.
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Szentgyörgyi László

Vásárhelyi karácsony, avagy a magyar szónak nincs helye?

A Philothea Klub egy re-formátus lelkiségű nemkor-mányzati szervezet, amelyet1994-ben alapítottak a ma-rosvásárhelyi Vártemplom-ban tevékenykedő ifjak azzala céllal, hogy elősegítsék akeresztyén értékek átadásáta következő generációknak,fejlesszék a fiatalok szemé-lyiségét, felelősségtudatát,és erősítsék bennük a kö-zösségi hovatartozás tuda-tát. A Philothea név a görögPhilotheosz szóból szárma-zik, amely Istent szeretőtjelent, és az Isten gondvi-selésében vetett bizalomrautal – tudható meg a klubhonlapjáról. Megfogalma-zásuk szerint küldetésük:keresztyén lelkigondozás,pályaválasztási tanácsadás,életvezetés, mentorálás, is-kolákban szervezett pre-venciós és nevelési progra-mok, könyvtár működtetéseés keresztyén könyvek áru-sítása által valósul meg.Rendszeres heti tevékeny-ségeik: Bibliaóra, Tini Klub(15–18 évesek számára),Minitini Klub (11–14 éve-seknek), Gyermekklub (6–11 évesek számára), Isko-lákban tematikus osztály-főnöki óra, lelkigondozás.Havi tevékenységek: szülőkiskolája, tanárok bibliaórája,előadások és műhelytevé-kenységek, valamint kirán-dulások. Évi tevékenységek:Konferenciák: KeresztyénOrvosok Konferenciája, CEFüggőleges Országos Ifjú-

sági Konferencia. Nyári tá-borok tiniknek. Diakóniaiprogramok árváknak, idő-seknek és szegényeknek.Munkatársi képzések és kö-zösségépítő alkalmak. Ka-rácsonyi és húsvéti vásá-rok.
Marosvásárhelyi és Maros
megyei kézművesek mun-
kái vásárolhatók megA Philothea Klub általszervezett karácsonyi kéz-művesvásárba mi is elláto-gattunk, ahol otthonias, kel-lemes környezet fogadott.A vásárra bocsátott termé-kek szemet gyönyörködte-tőek, ízlésesen kivitelezettekés a felhozatal is elég bő.

Kaphatók adventi koszorúk,karácsonyfadíszek, kézmű-ves szappanok és krémek,gyermekjátékok, nemeztár-gyak, festett faeszközök, kö-tött füzetek, képeslapok,képkeretek, kézzel kötött,horgolt termékek, könyvekés egyebek. Belényesi Gab-riellától és Bálint Fülöp Tí-meától, a klub munkatár-saitól megtudtuk, hogy idénmár 18. alkalommal sikerültmegszervezni és létrehoznia karácsonyi vásárt, amelyremarosvásárhelyi és Marosmegyei kézművesek hoztákel termékeiket. A vásárt sokérdeklődő látogatja és min-den korosztályt vonz. 
Nemes Gyula

Advent van, a karácsonyra való készülődés, a várakozás időszaka. Ilyenkor igyekszünk
beszerezni azokat a dolgokat is, amelyekkel meg szeretnénk ajándékozni szeretteinket,
családtagjainkat, barátainkat, kedves ismerőseinket vagy éppen saját magunkat.
Egyedi ajándékok vásárlására alkalmas hely lehet a Philothea Klubban december
8-ig tartó karácsonyi kézművesvásár, ahová mi is ellátogattunk.   

Adventi kézművesvásár 
a Philothea Klubban 
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Kohn György 54 éve gyűjti a képeslapokat, mára már
több mint húszezer darabot tartalmaz a kollekciója.
Az első képeslapot az édesanyja küldte neki, amikor
csupán 12 éves volt, akkor eldöntötte, hogy szenve-
délyesen halmozza majd azokat. A rendszerváltás
előtt csak azért nem „ugrott ki”, mert nem tudta
volna magával vinni az akkorra már impozáns mé-
retűvé nőtt gyűjteményét.  Nyugdíjazásáig liftszere-
lőként dolgozott, ám ma már a családjának, zenének
és természetesen a képeslapjainak, illetve azok rend-
szerezésének él. Ahogy beléptem Györgybácsi tömbházlakásába, rög-tön a bejárati ajtó mellett, afolyósón tornyosult előttema két méter magas, egy méterszéles – saját készítésű – polc,amely roskadásig volt pakol-va képeslapokkal. De nemám csak felrakosgatva. Rend-szerezetten. „Az élet más te-rületén is rendszerezett va-gyok” – vallja. És a polcoktényleg erről tanúskodnak:külön fadobozokban – ezeketis György bácsi készítette –vannak a különböző ország-ból származó képeslapok,természetesen betűrendben.A dobozban az adott ország-ról néhány fontos tudnivalóttartalmazó lapocska is áll. Adobozokon belül pedig azadott ország városaiból szár-mazó üdvözletek is ugyan-ilyen katonás sorrendbenvannak elhelyezve. A képes-lapok mellé papírfecni is jár,amelyre György bácsi mindenalkalommal ráírja a dátumot,amikor megnézte a gyűjte-ménye adott darabját. Ami-kor arról kérdezem, hogyerre miért van szükség, csakazt mondja: „szeretem gyak-ran nézegetni őket, fel is jegy-zem, mikor, nehogy elhanya-goljam valamelyiket” – mesélinevetve.

Minden szál 
Vásárhelyhez kötiMint mondja, „tősgyökeresvásárhelyi”, a Lajos király ut-cában nőtt fel. „Édesapám isitt született, de őt a másodikvilágháborúban elhurcoltákmunkatáborba. ÉdesanyámMagyarországon született,műszaki rajzoló volt a MagyarHaditechnikai Intézetnél. Ér-dekes történet, hogy a háborúlejártakor a németországiMagdeburgban, a vonatállo-máson találkoztak ketten.Aztán édesapám Vásárhelyrecsábította édesanyámat is”– tudtuk meg. Hozzátette,még kirándulni sem szerethosszabb ideig, nem érzi jólmagát, ha szülővárosátólmessze kell lennie. „Gyötöra honvágy olyankor, esz afene” – állítja. 
Legrégebbi képeslapja
1898-ból való„Édesanyám második férjeóriási képeslapgyűjtő volt,és gyerekként ez nagyonmegtetszett nekem” – em-lékszik vissza kérésünkre akezdetekre. Első képeslapját12 évesen küldte neki édes-anyja, aminek a hátán arrólkérdezi a fiát, hogy meg van-

e elégedve a lappal. „Meg vol-tam” – mondja nevetve, azótapedig szenvedélyesen gyűjtiőket. A gyűjteménye darab-jainak zömét a vásárhelyiócskapiacról szerezte és szer-zi be, de ajándékba is sokatkapott. Ma már több mintszáz ország képeslapját bir-tokolja. A legrégebbi 1898-ból származik, úgy véli: ez alegértékesebb is.  „Vannakolyan isztambuli üdvözleteimis, amelyeknek darabjáért tízeurót kértek, de soha el nemadnám őket” – állítja. Ámrengeteg van a gyűjtemény-ben Románia különböző vá-rosaiból, és még több Ma-rosvásárhelyről. Nagyon sze-retne egy képeslapot a dubajiBurdzs al-Arabról, de az eu-rópai országok közül csak aFeröer-szigetekről nincs ké-peslapja, és ezzel kiegészítené

a kollekcióját. 
„Semmi pénzért 
nem adnám el”Mikor arról kérdeztem,hogy mit lehet kezdeni egyekkora kollekcióval, azt vá-laszolta György bácsi, hogysemmi pénzért el nem adná.„Kedves a szívemnek, nekemez az egyetlen hobbim. Ter-veim szerint a legnagyobbunokámra hagyom majdőket, bár nem kis szívfájdal-mamra egyelőre nem érdek-lődik túlságosan a képesla-pokért” – mondja. „A meg-maradt pénzem egész élet-emben képeslapokra költöt-tem, de sosem számoltamössze, mennyit érhet. Szá-momra szellemi értéke van”– állítja. 

Könyvelői 
pontossággal 
tárolja őketGyörgy bácsi nem csak apolcon, dobozokban tartja alapokat, hanem az összesetbeszkenneli, és rendezettmappákban tárolja a számí-tógépén. De nem akárhogyan,hanem számozva, hogy –amint fogalmaz – „két moz-gásból előkereshető legyen-bármelyik képeslap”.És hogy miért halmozottfel ekkora gyűjteményt?György bácsi úgy véli: „a múlt-ból őriz egy szeletet ezekkel,amelyek biztosan megma-radnak, és nem tünteti elsenki őket” – és közben cin-kos mosollyal kacsint a szá-mítógép felé…

Pál Piroska

Húszezer képeslapon őrzi a múltat
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Párhuzamos ál(la)mok?  

De görgessük tovább agondolatot: meglepően sokátfedés, kapcsolódás mu-tatkozik e témában életünkszinte minden területén.Ugyanis Romániában többnép, népcsoport él Trianonóta párhuzamosan. Egy or-szág adófizetői, állampol-gárai vagyunk, ugyanazonnyelvet is beszélünk néha,de máshonnan jövünk. Mása kultúránk, történelmünk,életérzékelésünk, ízlésünk,igényszintünk, felfogásunk,gondolkodásunk. Másak avágyaink, képességeink, ta-lentumaink. Hiszen másaka génjeink is. Vajon a jövőtilletően is másak az elkép-zeléseink?Párhuzamosan élünkegymással, egymás között,elbeszélünk egymás mel-lett. Még a vegyesházas-ságok is  inkább arra valók,hogy valamelyik beolvad-jon, mintsem egymást gaz-dagítsák, öntudatuk erő-södjék. Nincs kölcsönösség,nincs átjárás. Sem iroda-lomban, sem művészetben.Évtizedek óta egyetlen egy-szer hallottam egy Bikini-számot a vásárhelyi Ví-kendtelepen, egy nyári na-pon a hangszóróból. Egy-házi berkekben sem tudokolyanról, hogy egy görög-keleti püspök kezdemé-nyezett volna egy  megbé-kélési vagy ökumenikusakciót hívei, politikusai kö-zött. Netán keresztény sze-retetből csitította volna anyers, magyarellenes erő-szakot példájával, befolyá-solásával, egészen a par-lamenti szintig.De párhuzamosan élünkegymás mellett protestán-sok és katolikusok, hívőkés hitetlenek. Párhuzamo-san él bennünk a vágy ajóra és a kísértés a rosszra.

Párhuzamosan létezik egytudattalan, elfojtott énünk,és egy nyilvánosan visel-kedni tudó személyisé-günk, párhuzamosan léte-zik az istenképiség és arosszra való hajlam, pár-huzamosan akarjuk a jót,az igazat, a szépet, de kí-váncsiak vagyunk arra is,ami megmérgez, beszűkít,becsap vagy tönkreteszminket. Párhuzamosan va-gyunk egyazon országnaklakói, de más nemzet ré-szei, párhuzamosan va-gyunk egy néphez tarto-zók, de az emberiség nagycsaládjának is tagjai. Pár-huzamosan létezik államés egyház, civil és politikaiszféra, mennyei és földivalóság. Igen, ezek a kere-tek, melyben földi életünk,egyéni és társadalmi mű-ködésünk zajlik.Párhuzamosan akarunkszabadok lenni, de mégisrabjai vagyunk ösztöne-inknek, mások ítéletének,a pénzközpontú világnakés az egó hatalmának, ere-jének.S ebben a párhuzamos-ságban, kettősségben a jó-zan ész mellett mégiscsakaz Isten és embertárs sze-retetére irányuló tízpa-rancs és a jézusi parancslelkiismeretünk mozgató-rugója. Ez segít eldönteni,miként valósítsuk megéletünk Istentől rendeltcélját.Ezért jogosít fel minketa Karácsonykor közénkszülető Istenfia a remény-ségre, hogy nemcsak geo-metriai síkon, de a kegyel-mi üdvrendben is ezek apárhuzamosságok talál-kozni fognak a Végtelen-ben.
Sebestyén Péter

A kormányfő nem érti, a szövetségi elnök igenis érti,
az államelnök meg rossz viccnek tartja, amit a szo-
cialista pártelnök, Dragnea nagyon is komolyan em-
leget mostanában. Tudniillik, a hatalmi kiegyensú-
lyozatlanság miatt az ügyészség holmi párhuzamos
államként tünteti fel magát az országban... És ez tör-
vénytelen. Alkotmányossági szempontból őrültség.
S mégis...

Legrégebbi képeslapja, 1898-ból

Dolgozó asszonyok a konzervgyárban

Téli Vásárhely
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A Hunyadiak dicsősége:
A hat évszázad 
történetének 
emlékét őrző vár
(folytatás előző lapszámunkból – befejező rész)Vajdahunyad vára Erdély legimpozánsabb és leglátvá-nyosabb, teljesen épen maradt középkori vára, a régióleghíresebb turisztikai látványossága. A Vajdahunyadcsúnya, ipari városa fölé emelkedő dombon büszkén tró-noló sasfészek hat évszázad történelmének emlékét őrziés hirdeti, nemcsak a Hunyadiakét, hanem erdélyi feje-delmek és hányatott sorsú családokét is. Vajdahunyadvára, túlzás nélkül állítható, Erdély, sőt az egész történelmiMagyarország egyik leglátványosabb, legmonumentálisabbvárkastélya. A filmvilág is nagy becsben tartja a misztikusvárkastélyt: itt forgatták a Luther Márton és a Nostradamuscímű filmeket, és nemrégiben a VIII. Henrik életét bemutatónagyszabású történelmi film munkái is itt folytak.
EmlékeztetőVajdahunyad Dévátólmintegy szűk húsz kilomé-terre délre, a Zalasd Cser-nába folyásánál, kétszáz-húsz-kétszázhetven méterestengerszint feletti magas-ságban fekszik. Amint azt már a múlt hetilapszámunkban említettük,a vajdahunyadi vár közép-kori eredetű vár; MikszáthKálmán „a várak királyának”nevezte. 1409. október ti-zennyolcadikán kelt okle-velében Luxemburgi Zsig-mond Vajk kenéznek, Hu-nyadi János apjának ado-mányozta a hunyadi birto-kot, amelyről később a csa-lád a nevét is vette. 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. Hat évszázad történeté-nek emlékét őrzi e műem-lék, amit nem csak a Hu-nyadiak, hanem erdélyi fe-jedelmek és szomorú sorsúcsaládok birtoklása töltött

meg tartalommal. E szép, de nehezen véd-hető természeti környezet-be ültetett rezidenciábólnem csak a várost, de azuradalomhoz tartozó kör-nyező falvakat is jól szem-mel lehetett tartani.
A feltárt sírokAmikor 1409-ben Luxem-burgi Zsigmond magyar ki-rály a Hunyadiaknak ado-mányozta Hunyadot a birtokelég jelentéktelen volt, mégmezővárosnak sem tekin-tették. Pedig az Árpád-kor-ban a megye legfontosabbközpontjának számított,amelyről a királyi vármegyétis elnevezték. A Kincses-hegyen eddigfeltárt hetvenöt sír XI. szá-zadi település létezéséreutal, a legkorábbi pénzveretpedig Szent István korábólvaló. Lupescu Radu a hunyadivárról írt tanulmányábanmutat rá arra, hogy a temetőés a település mellett, aSzent Péter-hegyen terültel Hunyad legfontosabb lé-tesítménye, a megye köz-pontjaként is működő sánc-vár. Őskori erődítésről van

szó, amelyet a XI. századbanújrahasznosítottak. A régészeti leletek tanú-sága szerint még a XIII. szá-zadban is használták, hogymajd a kő várépítészet el-terjedésével a korai megye-központ, megannyi társáhozhasonlóan elenyésszen.
A középkori magyar 
várépítészet egyik
gyöngyszemeA XIV. században Déva ésHátszeg vára jutott vezetőszerephez a megyében, Hu-nyad pedig fokozatosan el-veszítette központi szerepét. Így került 1409-ben Hu-nyadi János apjának a bir-tokába, akkor még senkisem sejtve, hogy ide nemcsak a középkori magyarvárépítészet egyik gyöngy-szeme fog megépülni, ha-nem a megye legjelentősebbváruradalma fog körülöttekikristályosodni.Luxemburgi Zsigmond1409-ben adományoztaVajknak és rokonainak Hu-nyadot. Ezzel új korszak kezdő-dött a család történetében,mivel immár a magyar ne-messég sorába emelkedtek. 

A Hunyadi család 
bonyolult politikai 
helyzetbe sodródikA közhiedelemmel ellen-tétben 1409-ben Zsigmondnem adományozott várat acsaládnak. Akkor mindösszeHunyad települését kaptákmeg a hozzá tartozó földek-kel. E köré szervezte meg acsalád azt az uradalmat,amelynek központjába Hu-nyadi impozáns várat emelt. Hunyadi Jánosnak 1456-ban hirtelen bekövetkezetthalálával a vajdahunyadivár átalakítása fokozatosanalábbhagyott, majd meg-szűnt. A család igen bonyolultpolitikai helyzetbe sodró-dott, azonban az özvegy Szi-lágyi Erzsébet emberfelettierőfeszítésének köszönhe-tően, végül jól kerültek kibelőle és 1458 januárjábanMátyást megválasztottákMagyarország új királyának. 
Az 1854-es tűzvészA mohácsi csatát követőpolgárháborús korszakbana várat Szapolyai János em-berei foglalták el 1534-ben. 

Alig két évig maradt a tu-lajdonában, amikor többekközött ezzel a várral tiszteltemeg Török Bálint híres párt-váltását. A Török család 1618-igbirtokolta a várat, amikorBethlen Gábor fejedelemtulajdonába ment át. Mivelfiai nem voltak, a várat uno-kaöccsének, ifj. Bethlen Ist-vánnak engedte át, majdpedig ennek halála után,öccse, Péter örökölte meg. A XVII. század másodikfelében még Thököly Imreés Apafi Mihály fejedelembirtokolta a várat. Mint fejedelmi birtok, II.Apafi Mihály halálát köve-tően, 1725-ben kincstáribirtok lett. Különféle hiva-taloknak adott otthont, míg-nem 1854-ben egy tűzvészsorán teljesen le nem égett. 
Amit a vár 
történelméről 
tudni kellA Keresztes Géza műépí-tész, műemlékvédelmi szak-mérnök által a rendelkezé-sünkre bocsátott dokumen-tációkból tudjuk meg, hogya Horia-féle felkelés idejé-ben, 1784 novemberében



a vár falai között keresettmenedéket a megyei ne-messég egy része, és a fel-kelés leverése után a vár-megye hálából megjavíttattaaz akkor pusztuló várat.Kiemelten fontos tudnimég azt is, hogy I. Ferenc1815-ben 30 ezer forintotadott a vár kijavítására, dealig készültek el a munká-latokkal, 1818-ban egy vil-lámcsapás következtében atetőzet leégett. Ezután országos gyűjtés-sel biztosították a helyre-állításhoz szükséges anya-gokat, de hiába épült felújra a vár – mert amint aztmár fent röviden említettük–, 1854-ben a hivatalnokokgondatlansága miatt tűzütött ki a kaputorony mel-letti egyik helyiségben, ésmásnapra már csak a kié-gett falak meredtek az égfelé. Arányi Lajos 1867-benkiadott könyve hívta fel azország figyelmét erre a rom-ba dőlt, és pusztuló nemzetiértékre.
A belső terek felosztását
teljesen megváltoztatjákA vár építésének utolsószakaszára a XVII. századnegyedik és ötödik évtize-dében került sor, a Bethle-nek birtoklása korában. Akkor teljesen megvál-toztatták a belső terek fel-osztását, a nagyobb mére-tűeket pedig, mint amilyena Lovagterem vagy az Or-szágház-terem volt, többhelyiségre szabdalták. Mivel a Régi kaputoronyeredeti rendeltetése meg-szűnt, eléje bástyaszerűépítményt emeltek – ez aFehér-bástya. Szintén abból a korszak-

ból való a keleti oldalon ta-lálható Muníciós-bástya is. A Bethlen kor belső dí-szítésének szép emléke amedalionokba foglalt port-ré- és vedutasorozat, amelyma is megtekinthető az Or-szágház-teremben. 
A vár első 
restaurátoraiA vár tehát 1880-ig a ma-gyar kormány Pénzügymi-nisztériuma tulajdonábanvolt, és ez idő alatt kezdőd-tek meg a nagy helyreállításimunkálatok is 1868-ban.Első restaurátorai FriedrichSchmidt tanítványai voltak,Schulcz Ferenc, majd SteindlImre. Szintén a fent említettszerző munkájából tudjukmeg, hogy a restaurátorokfeladata nem csak a resta-urálás, hanem a vár vadász-kastéllyá való átalakításavolt, ugyanis felmerült an-nak a lehetősége, hogy amagyar királyi pár egyik re-zidenciájává váljon. Minekután ebből a terv-ből nem lett semmi, az elsőrestaurálási szakaszt egypallér, Piátsek Gyula fejeztebe, roppant nagy károkatokozva a várban. A következő évtizedek-ben a restaurálás ügye pi-hent. Közben 1880-ban aPénzügyminisztériumtól aVallás- és KözoktatásügyiMinisztériumhoz került avár, amelynek a MűemlékekOrszágos Bizottsága is alávolt rendelve. A bizottság felügyeletealatt kisebb beavatkozásrakerült sor Khuen Antal,majd Schulek Frigyes irá-nyítása alatt. A Monarchia koránakutolsó nagy helyreállítását

Möller István vezette, aki avilágháborús eseményekmiatt 1916-ban volt kény-telen abbahagyni a munká-ját. 
BefejezésülAz 1896. évi millenniumikiállításra a budapesti Vá-rosligetben – Kiss Gáborszakvéleményezése szerint–Alpár Ignác a valóságtólminden részben eltérő, újVajdahunyad várat építte-tett.Magyarország különbözővidékeiről, építési korsza-kaiból származó épület-együttest hozott össze úgy,hogy még ezeket is meg-változtatta az eredeti Hu-nyadi várának teljesen ha-mis, a látogatót megtévesztőképét adja. A vár mai állapotát lé-nyegében a XIX–XX. századimélyreható helyreállításokhatározták meg. Ezek azépítkezések a vár szinteminden részét érintették,és sok esetben helyrehoz-hatatlan károkat okoztak. A fent említett megpró-báltatások ellenére, összes-ségében a vár ma is képestükrözni azt, ami egykoronis volt: a középkori építé-szetünk egyik remekműve. 

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor* A rendelkezésünkre bo-

csátott dokumentációkért
külön köszönet Keresztes
Géza műépítész, műemlék-
védő szakmérnöknek; az il-
lusztrációkat, a régi és a
mai képeket Demján László
műemlékvédő építész saját
munkájából és gyűjteményé-
ből küldte be a szerkesztő-
ségünkbe.
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Székely kígyók, káros kaják, kanos kutyák
TăNASă-SZÍVATÁS. A ma-gyarellenességéről elhíresült„blogger”, Dan Tănasă sajátweboldalán háborog azon,hogy Csibi Barna „közszem-lére tette” egész alakos, kar-tonból készült képmását, va-gyis testmását, amint egy„DECEMBER 1 NEM ÜNNEP”feliratú papírlapot tart a ke-zében. (Csibi Barna az a csík-szeredai fiatalember, aki né-hány éve, ugyancsak Romá-nia nemzeti ünnepén egyAvram Iancu-bábut akasztottfel a székelyföldi város főte-rén, és jelenleg Magyaror-szágon él.) Az ominózus esetBudapesten történt, decem-ber elsején, a Kossuth Lajostéren, a Parlament épületeelőtt. Dan Tănasă pajtás aztnehezményezi, hogy a „fa-siszta elítélt” Csibi Barna(aki egyrészt nem fasiszta,másrészt tudtunkkal nemítélték el) immár másodjárateszi gúny trágyává, izé, tár-gyává őméltóságát magyar-országi közterületeken, to-vábbá azt is, hogy a románkülügy mindezt szó nélkülhagyja. Csibi blogjábólviszont az derül ki,hogy a karton DanTănasă csu-pán rek-lámfogás-ként ke-rült kiközterület-re, amivel őa budapestipolgárokat a párizsi bé-kediktátum elleni, a Ma-gyarok Világszövetségeáltal szervezett aláírás-gyűjtésen való részvé-telre akarta biztatni. A notórius magyar-feljelentgető Dan Tă-nasă (jelenleg több

mint hatvan, székelyföldi ön-kormányzatok, polgármes-teri hivatalok és magánsze-mélyek ellen indított perevan folyamatban az országkülönböző bíróságain)egyébként nemrég Maros-vásárhelyen járt, egy könyv-bemutatója kapcsán. Az„Uitați în inima României”(Elfeledve Románia szívé-ben) című opusz ünnepélyeslanszírozásán olyan jeles he-lyi potentátok voltak jelen,a szerző mellett (aki magáta Hargita és Kovászna me-gyei „elnyomott” románokérdekvédőjének autointitu-lálja), mint Lucian Goga pre-fektus, a szintén nagy ma-gyarbarát kuvüntullibéresLazăr Lădariu, és Ioan PopSabău, a Hargita, Kovásznaés Maros megyei románokcivil fórumának elnöke. Ta-nasă könyve, sajáte l m o n d á s aszerint, aHargita ésK o -

vászna megyében élő disz-kriminált románok ügyeittárja nyilvánosság elé. Véle-ménye szerint a történészek,régészek és hivatalos iratokáltal alátámasztott eseteketnem lehet megkérdőjelezni,hiszen minden kétséget ki-záróan bizonyítják, hogy mi-lyen nehéz sorsuk van azemlített megyékben élő ro-mánoknak. Ioan Pop Sabăuarról beszélt, hogy milyenhasznos ez a könyv, amelydokumentumokkal támaszt-ja alá, hogy a Hargita és Ko-vászna megyében élő, ki-sebbségben lévő románokel vannak nyomva. (Azazugyanaz, másképp.) Példa-ként említette, hogy bár Sep-siszentgyörgy lakosságának27 százaléka román, a pol-gármesteri hivatalban vi-szont egyetlen román alkal-mazott sincs (vajon?).A legszebbet azon-ban, nagy költőhözméltóan, Lazăr Lă-dariu mondta,idézzük hát amestert szó sze-rint: „ Dan Tă-nasă könyvemegerősíti ar o m á n

nemzeti öntudatot, és arrais rámutat, hogy ha nem tar-tunk össze, akkor megtör-ténhet, hogy Románia szí-vében (értsd: Székelyföldön)létrejön a kígyók szigete. Eza könyv mindannyiunk fáj-dalmát kiáltja világgá”.
SHAORMA-PARA. Az Eu-rópai Parlament Közegész-ségügyi és Élelmiszer-biz-tonsági Bizottsága egy olyantörvénytervezetet terjesztetta minap a parlament elé,amely betiltaná a foszfátokhozzáadását az élelmisze-rekhez, ugyanis egyre többvizsgálat eredménye szerinta foszfátok nem csupán avesebetegeknek ártanak, ha-nem az egészségeseknek setesznek jót.A foszfáttartalmú élelmi-szer-adalékok elsősorban agyorséttermekben haszná-latosak, amelyek egyre nép-szerűbbek, s így az ott kínáltgyorseledelek egyre többember mindennapi táplálé-kai között szerepelnek. Agyorskajáldákban behörpin-tett kólák meg egyéb szén-savas üdítők se túl egészsé-gesek – literenként akár 700mg foszfátot is tartalmaz-hatnak –, továbbá a virslik,hamburgerfasírtok, különféleszószok és ömlesztettsajtok szintén je-lentős foszfát-forrásnak szá-mítanak,amely

f o s z f á t o knagymértékbenhozzájárulnak a kü-lönféle kardiovaszkulárismegbetegedések és rendel-lenességek kialakulásához.Ugyanakkor magas fosz-fáttartalmúak ama húsok is,amelyeket a shaormák elké-szítésére használnak, amiazért fölöttébb aggályos, mertEurópában naponta többezer tonna húst használnakfel shaorma-készítésre. A

shaorma Romániában isnagy népszerűségnek ör-vend, egyfajta nemzeti(gyors)eledel, főleg Buka-restben és a nagyvárosokban:felmérések szerint napi har-mincezret adnak el belőle,ami tizenegy millió eladottshaormát jelent évente. Va-gyis egy romániai két sha-ormát tol be minden évben?Esetleg minden héten.
AKIT A VIAGRA FÜSTJE

MEGCSAPOTT. Hamarosanturistalátványosság lesz azaz írországi falucska, ahol aférfiak mellett a kutyák isállandó merevedéssel és kan-görccsel „küzdenek”: a Corktartományban fekvő Ringas-kiddy község mellett ugyanisvan egy gyógyszergyár, amia helyiek szerint az ott ké-szülő Viagra tabletták gőzéteregeti folyamatosan a tele-pülés légterébe. A helyiekszerint nem is lenne ezzelgond, de a két évtizednyi fo-lyamatos vérbőség már ki-bírhatatlan.A gyár persze tagadja avádakat, szerintük a folya-matos kangörcsös dumacsak helyi legenda, ahogyanaz általuk kibocsátott (ge-nitális) szerelemgőz is. Meg-nyugtattak mindenkit, hogysemmilyen szennyező anyagnem kerül a levegőbe, az ál-lítólagos állandó üzekedhet-nék csupán a legendánakbetudható placebo-hatás.A falusiak véleménye meg-oszlik; van, akinek már szószerint tele a töke a gyárral,de akad o l y a nhölgy is,aki „ka-cér” ter-mészeté-ből kifo-lyólag áldás-nak tekinti a vágytólfűtött férfiak jelenlétét. Egynemrég a faluba hazaköl-tözött hölgy szerint biz-tosan kamu a gyógy-szergyár Viagra-gőzeokozta permanens me-revedés, és a "panaszo-kat" valójában a helyiivóvíz okozza, amit márakkor megfertőzött a gyár,amikor még nem voltakolyan szigorúak a környe-zetvédelmi szabályozások.Mi vásárhelyiek viszontegyáltalán nem bánnánk, haa kombinát átállna a műtrá-gya-gyártásról a Viagra-fab-rikálásra, hiszen ha ama füstnem is afrodiziákum, vélhe-tően egészségesebb annál,mint amit ez az Azomonst-rum tol a város fölé, nulla-huszonnégyben.
Molnár Tibor(Fotó: ruszinkarpatalja.blogspot.ro)
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A Jobbik latrinája
Ma ott tartunk, hogy a Jobbik vezetői nem is próbálják leplezni azt, hogy ez
tényleg nem az a párt, aminek látszik, aminek látszott valaha.„Ma ott tartunk, hogy aJobbik vezetői nem is pró-bálják leplezni azt, hogy eztényleg nem az a párt, ami-nek látszik, aminek látszottvalaha. Aki pedig egyenesgerinccel képviseli az ala-pítók által lefektetett, mil-lióknak szimpatikus ideo-lógiát – legyen bárhol az or-szágban tag vagy vezető –,lelép erről a patkányok általellepett hajóról. Ahogy azismertebb politikusok közülcsak ebben az évben BorbélyZsolt Attila, Gaudi-Nagy Ta-más és most legutóbb Mor-vai Krisztina is. Utóbbi talána leginkább szimbolikus éstanulságos történet szá-munkra.

Morvai egy következetesjogvédő, egy népszerű po-litikus, aki megalkuvás nél-kül küzd lassan tíz éve aJobbik színeiben a magyar-ság érdekeiért Brüsszelben.Voltaképp azt teszi, amit azeredeti Jobbik-alapvetésbenolvasott, amikor csatlako-zott. De hát a Jobbik mártényleg nem az a párt, ami-nek látszik… És mint kide-rült, erről maga MorvaiKrisztina fikarcnyit sem te-het, hisz több mint hároméve (amióta ez az egész cu-kisodás, néppártosodás, al-jasodás tart – azaz kiderült,aminek ki kellett derülnie)őt teljesen kihagyták min-den stratégiai döntésből. 

És hogy visszafordítha-tó-e a szekér, ahogy NovákElőd most még bizakodikbenne? Szerintem nem. Sze-rintem ez a szekér elment.A játéknak vége, game over!Persze úgy, hogy a nemzetiradikális tábor közben nemillant csak úgy el, mint aVona budijában terjengő bűzsem – sőt: tömegek várnakegy olyan pártra, amely ajobboldal szerves részeként,szuverén módon, önállóan,de partnerségben állna ki akormánypártok mellett anemzeti sorskérdésekben.Akár még noszogatná is aFideszt a még erőteljesebbnemzeti érdekképviseletre.”
Nagy Ervin
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bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

Már ha az adott kornakvan sajtója.Ennek a mi korunknakpedig van, sőt mása sincs.Ebből pedig az következik,hogyha száz meg száz évelmúltával tudni vágyó ifjaknekilátnak kibogozni ezt ami korunkat, messzebbrejutnak, ha a sajtót veszikgórcső alá, mintha a histó-riás könyveket. Mert a históriás könyveket a győz-tesek írják – szokás mon-dani –, meg persze a hiva-tásos historikusok, akiknekvannak rögeszméi, deter-mináltságai, van világnéze-tük, ami meghatározzamondandójukat.És az újságíróknak nin-csenek ilyenjei? De. Vannak.Csak  ilyenjeik vannak.Mégis messzebb jut a jövőkutatója (ha lesz egyáltalánjövő, amelyben ember isvan), ha a sajtót böngészi,ugyanis a sajtó mégiscsaktöbbféle. Már persze sze-rencsés esetben, ugye.Ahogy Szikszai Péter kollégafogalmazott volt a megújultEcho TV sajtótájékoztatóján:az Echo TV olyan objektív,mint az RTL Klub, olyanpártatlan, mint a 444, ésannyira független, mint egySoros-NGO. Igen, éppen eztés éppen ennyit kell észbentartanunk.Hosszú, nagy sora vanannak, ahogyan itt Magyar-országon a jobboldalnak islett médiája. Még egy szo-

cialista tanácsolta valami-kor, amikor a szocialistákmondták meg, mi legyen,hogyha kell a jobboldalnaktévé, akkor vegyen magá-nak. És aztán a jobboldalvett magának. És azóta ajobboldal tévéje (tévéi) min-dig elfogultak és részrehaj-lók és pártosak, mármint abaloldal tévéje (tévéi) sze-rint. És ugyanez igaz rádió-kra s lapokra is. Mindenkielkötelezett egy értékrend,egy politika, egy világnézet,s igen, egy hatalom vagypolitikai erő mellett, csakők soha nem vallják be. Abaloldal mindig azt hazudja,hogy ő objektív és pártatlanés szűzies, és különben is,„csak a szakma”.Hát ez nem így van.Amúgy pedig úgyis teljesenmindegy, hogy ők (azok)mit beszélnek. Most ugyanisa jövő kutatóiról értekezünk,és mentalitástörténetről –

meg arról, hogy mit fognakmegtudni száz meg százévek múlva mirólunk, haezt a mai sajtót olvassák,nézik, hallgatják.Hát például elég érdekeskis szakdolgozatot tudnékírni száz év múlva abból,hogy mi lett két év alatt egyHír TV nevű tévéből megegy Magyar Nemzet nevűlapból. És tényleg, most le-hunyt szemmel gondoljanakbele, hogy száz év múlva,amikor már nem lesz itt aCsintalan, hogy elmagya-rázza, valaki megnézi e kétmédia dolgát mondjuk 2014és 2018 között. Hű, de irigy-lem azt a jövőbéli kollégát.Micsoda izgalmas feladatlesz megfigyelni ezt az utat,mindjárt világosabb lesz akép e korról, s hogy mi miértés hogyan.Mindenesetre két évvelezelőtt eléggé összerogy-tunk, és el sem hittük, hogyvalaha helyükre kerülhet-nek a dolgok. De helyükrekerültek. A Hír TV az Echotévén, a Magyar Nemzet aMagyar Időkben él tovább,ahol egykor én ültem, ottmost Kálmán Olga ül megPuzsér Róbert, ahol én ír-tam, ott meg Hegyi Gyula,hogy rosszabbat ne említ-sek. És ahogy mondani szo-kás, mégis minden stimmel.Már hogyne stimmelne?Hát ez is csak egy mentali-tás…
Bayer Zsolt

Ha nagyon egyszerűen, közérthetően – vagyis egybitesen, szóval korszerűen –
akarjuk elmagyarázni Jacques Le Goff és Georges Duby mester alapvetését a
mentalitástörténetről, akkor azt mondhatjuk, többet megtudsz egy korról, ha a
kor néplelkét, mondáit, pletykáit vizsgálod, mint ha elolvasod a hivatalos törté-
netírás száraz adathalmazát, s még inkább többet tudsz meg, ha az adott kor
sajtóját olvasgatod.
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Mégis Simont és Pong-ráczot felülmúlja Gelu Raduhajdani súlyemelő teljesít-ménye, aki a XXIII., 1984-es Los Angeles-i OlimpiaiJátékokon ezüstérmet nyerta 60 kg-os kategóriában,így ő megyénk legsikere-sebb olimpikonja is egyben.Igaz Gelu nem helyi szüle-tésű, de az egykori AS Ar-mata klub súlyemelő szak-osztályának szerezte az ér-meket. 

Az ASA-hoz került, 
mert nem kellett 
BukarestnekAz Adjud-i (Vrancea) il-letőségű maroknyi súlyeme-lő tehetség (160 centi ma-gas) Galați-on (ahol a szak-mai iskolát végezte) ismer-kedett meg a súlyemeléssel(edző: Gh. Gospodinov). Ifi-korában népszerűség ésanyagi feltételek hiányábana fővárosi Steauahoz próbált

eljutni, de valamilyen oknálfogva nem került oda, sőt afővárosi edzők nem figyeltekfel rá, inkább az akkori ifiválogatott érmesét, MirceaTulit választották . Így Gelua marosvásárhelyi AS Ar-matához került a katonaságletöltésének idejére a néhaiRád Sándor súlyemelő ed-zőnek köszönhetően, akinekirányítása alatt szép sikere-ket ért el. Idővel városunk-ban ragadt.

Első hivatalos szereplé-sén, a felnőtt országos baj-nokságon nagy meglepetéstokozott, hiszen nagyon jóeredménnyel lett bajnok ka-tegóriájában 1978-ban. 21évesen bekerült a válogatottkeretbe, amely állandó ed-zőtáborban volt az év ele-jétől az év végéig. MindezGelu számára unalmas lett,aztán idővel megengedettmagának egy-két kirucca-nást, mindamellett, hogy az

ország legjobbja volt súly-csoportjában. Éppen eztvárták a rivális edzők – akikegyben a válogatott edzőiis voltak – , így dilemmaelé állították, vagy megyegy fővárosi klubhoz, vagykiteszik a szűrét a váloga-tottból: maradt Vásárhelyen,de kikerült a válogatottból.Mindezt nem bánta, annakellenére sem, hogy tudta:vidékről „hosszabb” az út anemzetközi versenyekre.  

Gelu Radu, 
a legsikeresebb 
Maros megyei 
olimpikon    
Lapunk hasábjain már írtunk arról, hogy minden
idők legrégebbi és ugyanakkor a legismertebb Maros
megyei olimpiai érmese a néhai Simon László birkózó
volt, aki 1976-ban a montreáli nyári olimpiai játékokon
bronzérmet szerzett, ami a marosvásárhelyi sport
első olimpiai érme is egyben. Simont a valamikori dr.
Pongrácz Antal egykori párbajtőröző követi: az 1972-
es müncheni Olimpiai Játékokon egyéniben 4., csa-
patban  5., az 1976-os montreali olimpián 6. és az
1980-as moszkvai olimpián csapatban 4. helyet ért
el, emellett se szeri, se száma a nemzetközi szinten
szerzett dobogós helyezéseinek. 

Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Nyáron a hegyen csak dögösködik, télen iszik. Na, kikötöm én farkasijesztőnek!
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ANYAGI SZAKADÉKszélére került a Maros KK
Nem utazott el Temesvárra a múlt vasárnapra esedékesTimba elleni bajnoki kiszállására a Maros KK, mivel kétvolt játékosa, Daniel Popescu és Dragoș Andrei kérésére atörvényszék fizetésképtelenné nyilvánította a klubot, ígya klub vezetősége  halasztást kért. Ennek a döntésneknem csupán pénzügyi hatása van, hanem a bajnoki szerepléstis veszélyezteti. Az eset fejleményeire egy következő lap-számunkban visszatérünk. C.F.A.

Nemzetközi szinten 
is sikeres lett, de...1980-ban mutatkozott beelőször világversenyen, abelgrádi Európa-bajnoksá-gon bronzérmet szerzett,aztán 1981-ben a ljubljanaivb-n is részt vett, de nemkerült a dobogóra, viszonta Duna-kupán diadalmas-kodott, ahol a bolgár baj-nokon kívül maga mögé uta-sította a Duna menti orszá-gok összes bajnokát. 1983-ban a balkáni baj-nokságon és a Duna-kupánis győzedelmeskedett, aztána moszkvai vb-n összetett-ben és lökésben is bronz -érmes lett (292,5 kg., sza-kításban: 130 kg., lö-kés:162,5 kg.), mely ered-ménnyel kiérdemelte az évlegjobb hazai súlyemelőjecímet. A siker után újra körül-táncolták a fővárosi edzők– de Gelu maradt –, aminem tetszett nekik, így pró-bálták őt mielőbb lejáratni. 1984-ben a Los Angelesiolimpián Gelu Radu vállátnagy felelősség terhelte, nekikellett megszereznie az elsőérmet az olimpián, miutánaz éremre esélyes légsúlyú(56 kg) Gheorghe Matei iskiesett a versenyből. 
,,Elesett” az aranyérem-
től Los AngelesbenLos Angelesben Gelu kí-nai és koreai vetélytársai isnagy elszántsággal vetettékmagukat a küzdelembe,annyira, hogy szakítás utánhárom holtverseny alakultki. Lökésben minden jól in-dult, az ASA versenyzője155 kg-ra iratkozott elsőfogásra, amit simán teljesí-tett, ezzel megszületett azannyira óhajtott érem. Ami-kor őt már mindenki ün-nepelte, a kínai súlyemelő157,5 kg-ot teljesített és azélre tört. Minden szempont-ból, elsősorban taktikailagGelunak 160 kg-mal kellettvolna folytatnia a versenyt– melyet ha meglök, olim-piai bajnok –, de a románolimpiai csapat főedzője

anélkül, hogy megbeszéltevolna a versenyzővel, 165kg-ra kérte a második fo-gást, amit Gelu nem telje-sített két próbából. Véletlenvagy megfontolt bírói téve-dés volt? Ezt már nem ér-demes taglalni 33 év távla-tából, így maradt az olimpiaiezüstérem. Viszont szintebiztos, hogy az edző nemtudta megbocsátani Gelu-nak, hogy nem ment a fő-városba, amikor hívták...
Egy sérülés miatt hagyta
abba a súlyemelést1985-ben a kassai Eb-előtt váratlanul leblokkoltaz egyik hosszú hátizma,így pihentetni kellett volna.A válogatott edzői Gelutólazt kérték, hogy eddzen to-vább, noha még a cipőjétsem tudta befűzni. A néhaivilághírű vásárhelyi Ciugu-deanu professzornál voltkivizsgáláson, s ő megálla-pította, hogy a negyediklombáris csigolya el van fer-dülve balra, vagyis a bal fel-ső hátizma volt leblokkolva,így soha nem szabad súlytemelnie, mert különbenbármikor lebénulhat. Napok múlva egy szövet-ségi beszámológyűlésen

Gelu edzője, Rád Sándor isszót kért, sőt a vezetőségasztalára tette a versenyződiagnózisát és a hátgerin-cének a fényképét. A hatásbénító volt, senki sem tudottszóhoz jutni. Gelu akkormár a teljes visszavonulásongondolkodott 28 évesen, denem tudott belenyugodnisorsába. 
Gyógytorna, rekuperáció,
de mindhiábaAz ASA egykori verseny-zője elkezdte a rekuperációt,előbb gyógytornára járt, az-tán újra nekifogott a könnyű

edzéseknek: kicsi súllyalkezdte, de amikor nagyobbsúlyokra került a sor, újbólfájt a háta. Többszöri pró-bálkozás után könnyesszemmel ugyan, de tudo-másul vette, hogy többésoha nem emelhet súlyt…Idővel Rád másodedzőjelett az AS Armatanál, majdelőbbi visszavonulása utánlett a szakosztály főedzője,aztán a rendszerváltás utánő is abbahagyta az edzős-ködést városunkban. Nem hivatalos informá-cióból értesülve Gelu Radujelenleg a fővárosban él csa-ládostól, sőt nemrég került

sor a 60. születésnapjára(november 3-án), amelyeta szakszövetség elöljáróivalünnepelt meg. Nevéhez fűződik háromEb-bronzérem, két ezüst-és három bronzérem a vi-lágbajnokságokon, emellettegy ezüstérem és egy 8. helyaz olimpiai játékokon (utób-bit 1980-ban Moszkvábanszerezte), de ezek melletttizenkétszer javított orszá-gos csúcsot. Gelu Radu az olimpiaiszerepléseiért jelenleg 2354lej életjáradékot kap. 
Czimbalmos 
Ferenc Attila

Feri Attila a második legsikeresebb súlyemelőA 49 éves, marosszentkirályi Feri Attila (szintén Rád Sándor nevelés) – akijelenleg a Nyíregyházi Vasutas SK súlyemelő szakosztályának elnöke –, a XXVI. , az1996.évi Atlantai Nyári Olimpián a könnyűsúlyban bronzérmet szerzett (340 kg,szakítás:152,5 kg, lökés: 187,5 kg), igaz, magyarországi színekben. Ő egyébként aXXV., az 1992-es évi barcelonai nyári játékok súlyemelő tornáján is jelen volt, ahola könnyűsúlyban a 12. volt, aztán Görögország fővárosában, Athénban, a 2004.évi, XXVIII. Nyári olimpiai játékokon szintén a könnyűsúlyban  7. lett. A nyolcszorosmagyar bajnok (1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001) Feri Attila1994-ben a világbajnoki tornán lökésben aranyérmet nyert, 2001-ben Törökor-szágban rendezett tornán 77 kg-os középsúlyban, lökésben 200 kg-os teljesítménnyelbronzérmet szerzett. A tornán összetettben az 5. helyen végzett.Emellett 1995-ben az Eb-n könnyűsúlyúban bronzérmet (340 kg) nyert, 2001-ben váltósúlyban bronzérmet (350 kg) szerzett, majd 2002-ben összetettbenbronzéremmel zárta a tornát. 

Radu Gelu 1984-ben az ASA termébenRadu Gelu / 1984 Los Angeles  / chidlovski.net



\ 12. \ |  KÁVÉ MELLÉ |

| Központ hetilap | 2017 / 49. |  december 7–13. |

VILMOS HERCEG
átadta a Mikulásnak fia 
karácsonyi kívánságlistájátMit tippel, mit kért a kis György?Vilmos herceg épp egy kétnapos finn-országi körúton van, és bár a családjanélkül érkezett, találkozott a Mikulással,úgyhogy átnyújtotta neki György hercegkívánságlistáját. György a listán be is ka-rikázta, hogy idén jó fiú volt, ezért cserébeegy rendőrautót szeretne kérni. A leveletaláírta, így továbbította a Mikulásnak:

forrás: hvg.hu

Társasjáték-rendszerváltás: 
az Activity, a Rizikó már rég nem menő

A táblás társasjátékok
között egyre inkább hó-
dítanak a nem hagyomá-
nyos menetűek, különö-
sen azok, amelyek a ver-
sengés helyett a közösen
átélhető élményre és a
résztvevők közötti koope-
rációra építenek – olvas-
ható ki a HVG által készí-
tett felmérésből.Feltűnően háttérbe szo-rultak a klasszikusok. Azegykor a döglődő házibulikmegmentőjének számító, arendszerváltás idején piacradobott Activity, valamint amodern stratégiai játékokCatan telepesei nevű, 1995-ben megjelent legendás pél-dánya ma már éppen csakbennmarad a legjobb tíz-ben.A táblás játékok „szakál-las” klasszikusai pedig – aMonopoly és az idén épphatvanéves, területfoglalósRizikó – szinte említésresem érdemesek. Ez is kide-rül abból a felmérésből,amelyben a HVG által felkérttársasjátékos klubok össze-állították annak a toplistáit,hogy milyen társaságnak,milyen korosztálynak, mi-lyen beállítottságú játéko-soknak mi ajánlható legin-

kább (lásd infografikánkat).Több mint 300 játék kö-zül olyan társasok kerültekaz első helyekre, amelyekegyrészt az új évezredben(többnyire az utóbbi évti-zedben) születtek, másrésztnem a hagyományos me-chanizmusokkal vagy kel-léktárral (tábla-bábu-kocka)operálnak.Jól szemlélteti a trend-

váltást a Fedőnevek és aPandemic, amelyek mindkategóriájukban, mind azösszes említést figyelembevevő toplistán kiemelkedő-en teljesítettek. Egyiknélsem tart sokáig a parti (egyórán belül lejátszhatók), ésmindkettő a résztvevőkegyüttműködésére épít.Érdeklődők az idei Tár-sasjátékok Ünnepén a Lurdy

Házban. Jó, ha mindenkibennmarad a partibanA Fedőnevek két éve tűntfel, és elnyerte a legpatiná-sabb nemzetközi játékdíjat,a német Év Játékát (Spieldes Jahres) is. Ebben a kétvetélkedő titkosügynök-csa-pat vezetőinek asszociáci-ókkal kell rávezetniük a tár-saikat, hogy a lefektetettkártyák között megtalálják

a kémhálózat tagjait. A las-san tízéves Pandemicbenpedig – bár látszólag klasszi-kus táblás – a résztvevőknem egymás ellen küzde-nek, hanem közösen pró-bálják megakadályozni,hogy a Földet elpusztítsaegy (vagy több) világméretűjárvány, azaz pandémia.
forrás: hvg.hu


