
Románia, te csodás!  Nem mondok újat, amikor azt állítom, hogyRománia a korlátlan lehetőségek országa: ittminden megtörténhet, sőt, annak az ellenkezőjeis. Alig telt el egy esztendő a posztkommunistákelsöprő választási győzelme után, s már a má-sodik kormányfőjüket is elzavarták. Ki emlék-szik ma már a Grindeanu nevére? Tudoserasem a hozzáértő kormányzás, hanem legfen-nebb „akasztós” kijelentése okán fognak em-lékezni, s arra is csak a magyarok. Zárójelbekívánkozik: bizony szerettük volna, ha ominózuskijelentése miatt kellett volna lemondania akormányfőnek, de nem így történt... Minde-nesetre távol vagyunk attól, hogy hasonlókértbárkinek is a fejét követelnék Romániában.

Ahol a világ legnagyobb
székelykapuja található   Az 1899-ben egyesített Altorja és Feltorjából,valamint az 1917-ben hozzácsatolt Karatna-volálból áll. A Bálványosfürdő felé vezető or-szágút menti Altorja és Feltorja mindig Há-romszékhez tartozott, a velük szomszédos Ka-ratna, valamint Alsó- és Felsővolál azonban1876-ig Felső-Fehér vármegye része volt.  
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A Don-kanyari 
áttörés 75. évfordulója Történelmünk egyik legtragikusabb eseményé-nek évfordulójára emlékezett a Marosvásárhelyi23. Határvadász Hagyományőrző Csoport és azEMKE Maros megyei szervezete. A rendezvényendr. Ábrám Zoltánt, az EMKE Maros megyei alel-nökét, Benkő József történészt, illetve BerekmériÁrpád-Róbert hadtörténészt kérdeztük. 
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Bizonyos baljós előjelekből azt már hónapokkalkorábban sejtettük, hogy, finoman szólva, nemaz idei nagy csentenáros esztendő lesz a tör-ténelmi román-magyar megbékélés a NagyÖsszepuszilkozás Éve, de arra, hogy már januárelejétől kezdetét veszi ez a brutális magyar-szívatás, gyakorlatilag minden szinten és mindenfelületen, alighanem kevesen számítottak.

Új sorozat, XII. évfolyam // 3. szám  // január 18–24. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

Zsidó múzeum nyílik 
Marosvásárhelyen

Csentenárra
hangolva 

Üdv a földi pokolban!  Megrázta a világot a közelmúltban az amerikaiegyetemista, Otto Warmbier története. A fiatalférfit egy ellopott propagandaplakát miatt kí-nozták meg Észak-Koreában, s végül emberironcsként, éber kómában engedték ki az or-szágból, aki egy hét múlva meg is halt. Ezismét ráirányította a figyelmet az elszigeteltországra, ahol szinte a teljes lakosság elnyo-másban él. 
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Körül-belül egy éve született meg az ötlet, hogy a marosvásárhelyi zsidó közösségre vonatkozó
dokumentumokból, a fennmaradt tárgyi emlékekből múzeumot rendeznek be az Iskola
(Aurel Filimon) utcában, a zsinagóga melletti épületben. Dub László, a zsidó hitközség
elnöke érdeklődésünkre elmondta, bár tavaly őszre tervezték a megnyitását, objektív okok
miatt ez év júniusában nyitja meg kapuit a tárlat. Diamantstein György történelem szakos
tanár, illetve a leendő múzeum egyik kezdeményezője kiemelte: nem a holokausztra akarnak
fókuszálni, hanem a vásárhelyi zsidóság elmúlt 200 esztendejét szeretnék bemutatni,
valamint meglepetésekből sem lesz hiány. Ugyanakkor továbbra is várják a helyi lakosok
korabeli fényképeit, dokumentumait, kiállítási tárgyait a múzeumot gazdagítandó.
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KOS: A héten abba a hibába eshet, hogy csak aztlátja meg, amit látni akar. Nem törődik azzal, ki ésmit mond vagy, hogy vannak más lehetőségei,csőlátása teljesen elvakítja. Márpedig ezzel csakazt éri el, hogy lemarad egy fantasztikus lehető-ségről, utána pedig már késő lesz bánnia a dol-got.
BIKA: Igenis álljon ki maga mellett, és ne akarjonmások kedvéért megváltozni. Ne hagyja, hogy akörnyezete megmondja, mi állna jól önnek vagymit kellene tennie. Csak azt fogadja meg, amibenlát rációt vagy tetszik magának, máskülönben nehallgasson rájuk, 
IKREK: Erőt kellene vennie magát, ugyanis vannéhány olyan feladat, amit időszerű lenne elvé-geznie, csak éppenséggel nincs kedve nekivesel-kedni, pedig ez a hét tökéletes lenne arra, hogybehozza a lemaradást.
RÁK: Nagyon zsúfoltnak ígérkezik a hete, azt setudja majd, hová legyen. Még szerencse, hogy jólbírja majd a tempót, és képes lesz folyamatosanorvosolni a problémákat, és elvégezni az önreváró feladatokat. 
OROSZLÁN: Ezen a héten nem sok szabad percelesz, és alaposan megdolgoztatják majd a csilla-gok! Több olyan zűrös ügye is lehet, ami azonnalimegoldást kíván, és amitől meglehetősen stresz-szes is lesz.
SZŰZ: A héten kerülni fogja a társaságot, és le-hetőség szerint több időt kíván egyedül tölteni.Egyszeriben zavarni kezdi a környezete, éscsendre, nyugalomra vágyik, illetve arra, hogyvégre magával is foglalkozzon.
MÉRLEG: Egész héten ragyogó hangulatban lesz,már csak azért is, mert folyamatosan érik majd akellemes meglepetések. Egyre több megerősítéstkap majd az élet több területén is, ami által na-gyobb magabiztosságra is tesz szert, és bátrabbanmer lépéseket tenni a változás irányába. 
SKORPIÓ: A héten morcos és kedvtelen lesz.Kezd úrrá lenni magán a téli depresszió, az élet-untság. Sokat segítene a hangulatán, ha jobbanodafigyelne az egészségére, módot találna arra,hogy fényterápiát alkalmazzon vagy esetleg a hét-végén wellneszezni menjen. 
NYILAS: Ezen a héten bekövetkezhetnek azok adolgok, amikre eddig úgy várt. Végre megérkez-nek a várva vált változások, lehetőség, eljött az adátum, ami megadhatja magának azt, amire vá-gyik.
BAK: A héten bizony több bonyodalommal isszembe kell néznie. Hirtelen azt se fogja tudni,mihez kezdjen, mely problémáját kellene előbborvosolnia. Mindenképpen állítson fontossági sor-rendet, különben el fog veszni a részletekben ésa feladatok között. 
VÍZÖNTŐ: Olyan kellemes élmény éri a napok-ban, hogy akik eddig csalódást okoztak önnekvagy megbántották, most egyszeriben segíteniakarnak önnek és jóvátenni azt, amit elszúrtak.
HALAK: Figyeljen oda jobban az egészségére,mert hét közben meginoghat, és valósággal úgyérezheti, menten ágynak esik. Bizony, bujkál ma-gában valami, ezért nem ártana elejét vennie, mégmielőtt valóban kidől a sorból.
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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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Helyi termékek vására Január 19-én, pénteken8 és 19 óra között a MagyarTermék nagydíjas Petry Lát-ványműhely és Múzeum ud-varán ismét megtartják aLocal Farmers’ Market vá-sárt. A vásár bő felhozataltkínál a különböző hagyo-mányos és helyi termékek-ből, úgy mint: hús- és tej-termékek, sajt, méz, lekvár,szörp, gyümölcslevek, bor,pálinka, zöldség, gyümölcs,tea, fűszerpaprika, olajok,valamint kézművestermé-kek (házi készítésű kencék,szappanok, táskák, pénz-tárcák, ékszerek)
Esküvői kellékek
szemléjeJanuár 20-án 10 órátóltízedik alkalommal szerve-zik meg az esküvői kellékekszemléjét, ezúttal a maros-vásárhelyi várban (B épü-let). Az esemény lehetősé-geket kínál az esküvőszer-vezésre, menyasszonyi ru-hákat, jegygyűrűket, díszí-tőelemeket, fotóst, videóst,virágkompozíciókat, tortá-kat ajánlanak az erre sza-kosodott cégek az idén há-zasulóknak. Az eseménykétnapos, január 21-én 20órakor ér véget.
Nincs mese! – 
Hahota-kabaré A marosvásárhelyi Haho-ta színtársulat rendszeresenszínre viszi zenés szilvesz-

teri kabaré-előadását a Ma-ros Művészegyüttes előadó-termében. A nagy sikerűelőadást január 20-án, 21-én, 27-én és 28-án este 7órától tekintheti meg anagyérdemű. Fellépnek:Puskás Győző, Székely M.Éva, Kelemen Barna, GönczyKatalin, Cseke Péter, GállÁgnes és Szőllősi P. Szilárd.Énekel: Bodoni Ildikó. Ren-dező: Kovács Levente. Jegy-ek még kaphatók a MarosMűvészegyüttes (0746-540-292) és a Kultúrpalota(0265- 261-420) jegypénz-tárában.
A Kincsem utolsó 
vetítései A marosvásárhelyi Cine-ma Cityben naponta 15.20-tól még vetítik Herendi Gá-bor Kincsem című, nagy si-kerű játékfilmét. Az utolsóvetítésre január 18-án, csü-törtökön kerül sor. Bővebbtájékoztatás és jegyvásárlása www.cinemacity.ro hon-lapon. 
Zsuzsanna-bál A Lorántffy ZsuzsannaKulturális Egyesület január27-én a Grand vendéglőbentartja meg hagyományosZsuzsanna-bálját. A részt-vevőket kiváló menü, nagy-szerű zene és hangulat várjaa hajnalig tartó bálon, ame-lyet palotással nyitnak meg.Énekel Buta Árpád, TroznerKincső és Boros Emese, ajó hangulatról kiváló zene-

kar is gondoskodik. Tekin-tettel az előző esztendőkbenrendezett, korosztálytól füg-getlen Zsuzsanna-bálok si-kerére, a szervezők arra ké-rik az érdeklődőket, hogyidőben foglaljanak helyet.Bővebb tájékoztatás és hely-foglalás a 0743-694- 811-es, 0745-359-111-es, 0743-413-059-es és 0265-261-964-es telefonszámokon.
Utószilveszteri 
hangverseny Január 18-án, csütörtököneste 7 órakor rendkívüli utó-szilveszteri hangversenyrekerül sor a Kultúrpalotanagytermében. VezényelShinya Ozaki japán karmes-ter, fellép Daniela Păcurarszoprán, közreműködik aMarosvásárhelyi Állami Fil-harmónia vegyes kara ésszimfonikus zenekara. Mű-soron: Herold-, Ivanovics-,Strauss-, Lehár-, Meyerbe-er-, Puccini-, Verdi-, Rossi-ni-, SaintSaens-, Bizet-, Mas-cagni-művek. A koncertrea 12-es számú bérletek ér-vényesek. A hangversenyt19-én, pénteken este 7 óra-kor megismétlik.
A tűzmadár az Arielben

Január 21-én, vasárnapdélelőtt 11 órakor A tűz-madár című mesejáték te-kinthető meg a marosvá-sárhelyi Ariel Ifjúsági ésGyermekszínházban. A 4éven felüli gyermekeknekszóló előadást Halasi Dánielrendezte.

KÁR KIHAGYNI 



Nem mondok újat, ami-kor azt állítom, hogy Ro-mánia a korlátlan lehe-tőségek országa: itt min-den megtörténhet, sőt,annak az ellenkezője is.Alig telt el egy esztendőa posztkommunisták el-söprő választási győzelmeután, s már a másodikkormányfőjüket is elza-varták. Ki emlékszik ma már a Grindeanu nevére? Tu-dosera sem a hozzáértő kormányzás, hanem legfennebb„akasztós” kijelentése okán fognak emlékezni, s arra iscsak a magyarok. Zárójelbe kívánkozik: bizony szerettükvolna, ha ominózus kijelentése miatt kellett volna le-mondania a kormányfőnek, de nem így történt... Min-denesetre távol vagyunk attól, hogy hasonlókért bárkinekis a fejét követelnék Romániában.Hogy mi lehet Tudose menesztésének valódi oka?Feltehetően egyik vád sem állja a helyét – vagy vala-mennyire mindenik? – azok közül, amelyekkel illettéka hétfő estébe nyúló pártvezetőségi gyűlésen, amelynekvégén a lemondatására vonatkozó döntés megszületett.Valószínűleg azoknak lehet igazuk, akik arról beszéltek,írtak a médiában, hogy a pártelnök elégedetlenségéneklegfőbb oka mindkét esetben az lehetett, hogy a „szol-gálatok” nem az ő, azaz Dragnea közvetítésével, hanemőt megkerülve, közvetlenül tartották a kapcsolatot em-bereikkel. S bár úgy tűnik, ismét Dragnea akarata ér-vényesült, hisz sikerült megszabadulnia a közvetvevagy direkt Iohannis befolyása alatt álló, immár másodikkormányfőtől is, de ez a győzelem könnyen pirruszinakis bizonyulhat a későbbiekben. Mindenesetre a tegnapidiadal után Dragnea pozíciója, pártelnöki hatalma je-lentősen gyengülni látszik, feltehetően vége a választásisiker utáni egyeduralkodói státusnak, s ezentúl megkell osztania a hatalmat, másokat is be kell vonnia apárton belüli ügyek irányításába. Mi várható ezután? Az új helyzetben megnő a Iohannisjátéktere: ha nagyon akarná, akár az előrehozott vá-lasztásokat is kiprovokálhatná, ha nem a parlamentitöbbséghez tartozó kormányfőjelöltet nevez meg, akitaztán a törvényhozás leszavaz. S így tovább... A balli-berális oldal akár az államelnök felfüggesztését is kie-rőszakolhatja, ami tovább bonyolíthatja a helyzetet, selérhető közelségbe hozhatja az előrehozott választá-sokat. Mert úgy fest, hogy alig egy esztendővel a fényesválasztási győzelem után, a PSD már nem ragaszkodik,sőt szabadulna a kormányzás terhétől. Nem is csoda,hisz rövid egy esztendő alatt sikerült akkora káosztokoznia a gazdaságban, a pénzügyekben, az ellátó-rendszerben, hogy ha tovább marad a kormánykeréknél,már a negatív következményekkel, elsősorban a nép-szerűségvesztéssel is szembesülnie kell majd. Jövőrepedig államelnök-választás lesz, amit nagyon szeretnénekmegnyerni – főleg Dragnea –, hisz Iliescu volt az utolsójelöltjük, akinek ez sikerült. Érdekes lesz az is, hogyan pozicionálja majd magátebben a viszonyrendszerben az RMDSZ. A „szövetség”pillanatnyilag is tudathasadásos állapotban leledzik,hisz az Európai Néppárt tagjaként most éppen a másikoldalhoz tartozó román szocialistákkal és liberálisokkalműködik együtt, amit bizony nem néznek jó szemmelaz európai jobboldaliak. Az is igaz viszont, hogy aromán jobboldal etnikai türelmetlenségben, fennhéjá-zásban, a magyar jogkövetelések elutasításában jeles-kedik inkább, mint együttműködési szándékban. Véle-ményem szerint. 
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Szentgyörgyi László

Románia, te csodás!Zsidó múzeum nyílik Marosvásárhelyen
Körül-belül egy éve született meg az ötlet, hogy a marosvásárhelyi zsidó közösségre
vonatkozó dokumentumokból, a fennmaradt tárgyi emlékekből múzeumot ren-
deznek be az Iskola (Aurel Filimon) utcában, a zsinagóga melletti épületben. Dub
László, a zsidó hitközség elnöke érdeklődésünkre elmondta, bár tavaly őszre ter-
vezték a megnyitását, objektív okok miatt, illetve mivel szakszerű, különleges in-
tézményt kívánnak létrehozni, ez év júniusában nyitja meg kapuit a tárlat. Dia-
mantstein György történelem szakos tanár, illetve a leendő múzeum egyik kez-
deményezője kiemelte: nem a holokausztra akarnak fókuszálni, hanem a vásárhelyi
zsidóság elmúlt 200 esztendejét szeretnék bemutatni, valamint meglepetésekből
sem lesz hiány. Ugyanakkor továbbra is várják a helyi lakosok korabeli fényképeit,
dokumentumait, kiállítási tárgyait a múzeumot gazdagítandó.

Júniusra tervezik a 
múzeum megnyitásátDub László elmondta, hogya múzeum első kiállítása amarosvásárhelyi zsidó kö-zösség több mint kétszáz esz-tendejét szeretné bemutatni.Ehhez a vásárhelyiek támo-gatására is számítanak, a szer-vezők kérik, akinek tulajdo-nában van valamilyen doku-mentum, vagy tárgyi emlék,amely a helyi zsidósághozkapcsolódik, és a születendőmúzeumnak adományoznák,szívesen fogadják.Lapunk megkereséséreDub azt is elmondta, hogy aterveik szerint júniusban nyit-ná meg kapuit az intézmény.„A kiállítótér kapuinak meg-nyitása azért is odázódott el,mert komoly előkészületeketigényel a tervünk, profi éskülönleges tárlatot szeret-nénk összeállítani. Ehhezmunkatársakat kellett keres-ni, tervet kellett összeállítani,illetőleg a kivitelezéshez issok idő szükséges” – mondtael. 
„Nem a holokausztra sze-
retnénk fókuszálni”Diamantstein György ma-rosvásárhelyi történelem sza-kos tanár, a múzeum szakmaivezetője megkeresésünkreelmondta, hogy a marosvá-sárhelyi zsidóság elmúlt 200évéről lesz kiállítás – ekkorjelentek meg először váro-

sunkban a zsidók –, dekiemelte, hogy nemszeretnének a holoka-usztra fókuszálni, sőt,a látogatók figyelmétnem az akkor történtszörnyűségekre szeretnékfelhívni, hanem arra, hogy azsidóság Vásárhelyen szervesrésze volt az akkori, virágzótársadalomnak. „Egyelőre nem szeretnékrészleteket elárulni, mert szá-mos meglepetéssel készülünk,de biztosan helyet kapnak akiállításon kegytárgyak, do-kumentumok, korabeli fény-képek, -másolatok, valamintolyan tárgyakat is megtekint-hetőek lesznek, amelyek egyzsidó polgári ház szalonjárautalnak. Többiről nem rán-tanám le a leplet” – avat be arészletekbe Diamantstein. 
Alig kétszáz zsidó 
él ma VásárhelyenArra a kérdésünkre, hogy mia célja a múzeumnak, 

Diamantstein elmondta, hogyaz intézmény megnyitása na-gyon időszerű, sőt, sürgető,hiszen, mint fogalmazott, „na-gyon kevesen vagyunk, és20 év múlva itt nem maradegy zsidó ember sem. Ma-rosvásárhelyen jelenleg 180zsidót tartanak számon, akika hitközség tagjai, de ezekközül is csak körül-belül 88személynek zsidó az édes-anyja. (Hagyományosan azszámít zsidónak, akinek azédesanyja zsidó, illetve az,aki betért. – szerk. megj.)Szeretném, ha hagynánk azutókorra jelzést, hogy itt vol-tunk” – fejtette ki a tanár. Egyébként Maros megyé-ben a 18. század negyveneséveiben Marosszentkirályonés Náznánfalván alakult kierős zsidó hitközség. A ma-rosvásárhelyi hitközség köz-vetlenül a szabadságharcután alakult meg. Bár koráb-ban is laktak zsidók Maros-vásárhelyen, a városi tanácsazelőtt számukra nem enge-délyezte a letelepedést. Azelső izraelita 1828-tól vall-hatta magát marosvásárhelyilakosnak. Az Iskola utcai zsinagóganapjainkban is működik, hét-köznaponként 9 és 13 óraközött látogatható. Ha vala-kinek ez az időpont nem felelmeg, akkor telefonos egyez-tetés alapján délután is várjáka csoportokat, vagy egyedilátogatókat.
Pál Piroska

FELHÍVÁS

A marosvásárhelyi zsidó hitközség két évszázados zsidó jelen-
létnek bizonyítéka, és szerves része városunk történelmének.
Ennek szeretnénk emléket állítani a közeljövőben megnyitásra
kerülő zsidó múzeum által. A múzeum az Aurel Filimon (volt
Iskola) utca 23. szám alatti, a Nagy Zsinagóga melletti épületben
fog működni. E cél érdekében kérjük szíves hozzájárulásukat
úgy tárgybeli (vallásos, kegyeleti, személyes, dokumentumok)
mint anyagi vonatkozásban. Természetesen, óhaj szerint, az
adományozó neve szerepelni fog a kiállított tárgy mellett.

ELÉRHETŐSÉGEINK: 
Comunitatea evreilor din Tirgu Mures, 
str. Aurel Filimon nr.23, cod 540035, tel. +40 265216810
E-mail comev_tgm@yahoo.com
BANK:SWIFT code: RNCBROBUBanca Comerciala Romana BCR sucursala BCR Central Tirgu-MuresRO23RNCB0193015968180029 RONRO93RNCB0193015968180030 EUR

Köszönettel,
Dub László 

Diamantstein György

Diamantstein György

Dub László
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Ábrám Zoltán: „A Donimegemlékezés-sorozatot azEMKE kezdeményezte 15évvel ezelőtt, amikor létre-jött egy Doni emlékbizott-ság, amely bizonyos felada-tokat elvállalt, többek köztegy emlékmű létrehozását,felavatását a római katolikustemetőben. Ma már az em-lékbizottság nem létezik, deugyanúgy különböző part-nerekkel, jelen esetben aMarosvásárhelyi 23. Határ-vadász Hagyományőrző Cso-porttal közösen emlékezünk.Kihívás számunkra, hogyvalamilyen megemlékezéslegyen, hiszen mi azt kez-deményeztük, és azt a fo-lyamatot indítottuk el, hogyMarosvásárhelyen az erdélyiáldozatokról is megemléke-zünk, és maga az emlékműis az erdélyi áldozatoknakvan felállítva. Ma már túlélőknincsenek, a legelső rendez-vényünkön, 2003-ban héttúlélőt sikerült felkutatni,akik közül haton jelen isvoltak, amely nagyon meg-rázó esemény volt. Ma márigyekszünk inkább a fiatalokirányába nyitni, amelynekjegyében a tavaly is, idén iszajlott ez az esemény. Fia-talokat érintő műsorokatpróbálunk szervezni, mintmost a slam poetry, vagy azenés összeállítás, de jövőhéten lesz egy modern har-cászati videós bemutató is.A kutatások eredményekénttudjuk, hogy 577 Maros me-gyei személy járta meg aDon-kanyart.  Vannak ki-mutatások a veszteségekrőlis, ha azt a 200 000-es lét-számot nézzük, amivel a ma-gyar 2. hadsereg rendelke-zett, ebből 75 000 személymeghalt, eltűnt vagy fog-ságba esett. Ez utóbbiaknaknagyobb része elpusztult,illetve megsebesült. Ők isáldozatok, ha túl is élték, desok esetben maradandó fo-

gyatékossággal kerültekhaza. Ugyanakkor áldozataz egész nemzet, amely emi-att is szenvedett, és hátrá-nyos megkülönböztetésbenvolt része, miután erről hall-gatni kellett hosszú évtize-deken keresztül. Egy jövő-beni, ám régi tervünk az,hogy ki is jussunk a harcokhelyszínére, és ott helyezzükel a kegyelet virá gait."
Benkő József: „A Don-kanyari csaták 75. évfordu-lójára emlékezünk, és az acél, hogy egy olyan kiállítástmutassunk be az emberek-nek, amelyen kézzelfogha-tóvá tesszük azt az idősza-kot, azt a helyet, ahol a ma-gyar honvédség, a német, aromán és az olasz hadseregegyütt harcolt a szovjet had-erők ellen. A kiállított tár-gyak közt megtekinthetőkkorabeli II. világháborús ma-gyar, német és orosz egyen-ruhák darabjai, felszerelésitárgyak, emléktárgyak, ame-lyek a fronton készültek. Ar-ról beszélek a hallgatóság-nak, hogy miként lehetettott a mínusz 40 fokos hide-get átélni, milyen technikáthasználtak ezek a hadsere-gek, mi működött és mi nemmegfelelőképpen. Már ab-ban az időben az orosz had-sereg hatalmas fejlődésbenvolt, és számbelileg is jóvaltöbben voltak, mint a szem-ben álló négy hadsereg ösz-szesen.  A kiállított tárgyak egyrésze Maros megyéből, deakár az egész országból ke-rült össze, hiszen én márgyermekkorom óta – kb. 12éve – gyűjtöm ezeket a tár-gyakat, és interjúkat készítekháborús veteránokkal. Afrontharcosoktól is sok olyanemléktárgyat kaptam, amikmegjárták a Don-kanyartvagy a II. világháború poklát.Tervezünk majd ezekbőlegy állandó kiállítást létre-

hozni. A hagyományőrzőcsoportunk a Doni megem-lékezések sorozatába 2005-től kapcsolódott be, azótavolt öt emléktúránk, ami aztjelenti, hogy korabeli felsze-relésben, egyenruhábanmegtettünk egy 10-20-30kilométeres távot, télen, hi-degben, felidézve ezzel azakkori katonák helytállását,szenvedését. Ilyen nagyobbtúrát még öt év múlva ter-vezünk, a 80. évfordulón, ésakkor majd meghívunkolasz, román, német és né-metországi hagyományőr-zőket is. Célunk az, hogyminden évben újítást hoz-zunk be, ezért is az idén kétrendezvénysorozattal ké-szülünk, a mostani, ami márhagyományosnak számít, il-letve jövő héten a reformá-tus kollégiumban szerve-zünk egy újabb megemlé-kezést, ahol a számítógépestechnikát mutatjuk be, pon-tosabban azt, hogy milyen

technika volt annak idején,és hova fejlődött azóta."
Berekméri Árpád-Ró-

bert: „A magyar 2. hadseregkötelékében néhány Erdély-ből elvezényelt alosztály ismegtalálható volt. Bár a ro-mán-magyar feszült viszony-ra való tekintettel a magyarhadvezetés óvta az erdélyiseregtesteket, néhány ki-sebb egységet mégis a keletihadszíntérre vezényeltek.Ilyen volt a marosvásárhelyi27. tábori tüzérosztálynálfelállított osztályon kívüli27/2. könnyű ágyús üteg is,amely a kassai 21. gyalog -ezred alárendeltségében ke-rült ki a Donhoz. A tragikusesemények 75. évfordulójána hétfős tisztikarral és a 134főnyi legénységgel rendel-kező marosvásárhelyi alosz-tály az 1942. évi harctéritevékenységét és az 1943.januári visszavonulását mu-tattuk be a nagyközönség-nek. Az előadáshoz dr. Bár-

kányi Zoltán főhadnagynak,az alosztály parancsnokánakés Imreh Sándor tizedesneka fényképhagyatékát hasz-náltuk fel, akik részesei vol-tak a tragikus események-nek. A sokszor megdöbben-tő képsorokkal próbáltukérzékeltetni, hogy milyenrendkívüli körülmények kö-zött kellett az embernek, ál-latnak helytállni, illetve mi-lyen nehézségeket leküzdeniahhoz, hogy a remélt haza-térés valósággá váljon.Ugyanakkor az is célunkvolt, hogy a későbbi nem-zedékek tudatába a törté-nelmünk e tragikus részétis beültessük, hogy az sohase merüljön a feledés, azegyre terebélyesedő közöm-bösség homályába. Remél-jük, hogy ezzel a rendez-vénnyel is egy kicsit előbbrejutottunk kitűzött célunkfelé." Összeállította:
Nemes Gyula 

„Célunk: a későbbi nemzedékek tudatába beültetni történelmünk e tragikus részét is”

A Don-kanyari áttörés 75. évfordulója
Magyar történelmünk egyik legtragikusabb esemé-
nyének számító Don-kanyari offenzíva 75. évfordu-
lójára emlékezett a Marosvásárhelyi 23. Határvadász
Hagyományőrző Csoport és az EMKE Maros megyei
szervezete. Január 13-án, szombaton 17 órakor a
marosvásárhelyi Várban, a Régészeti Történeti Mú-
zeum konferenciatermében vetítéssel, helyszíni II.
világháborús hadtörténeti kiállítással, slam poetry
verses felolvasó műsorral és zenés előadással egy-
bekötött történelmi megemlékezésre került sor. A
rendezvényt követően a római katolikus temetőben,
a Don-kanyari áldozatok emlékművénél a résztvevők
koszorúkat helyeztek el és gyertyát gyújtottak. Az
eseményen dr. Ábrám Zoltánt, az EMKE Maros megyei
alelnökét, Benkő József történészt, a hagyományőrző
csoport vezetőjét, illetve Berekméri Árpád-Róbert
hadtörténészt, előadót kérdeztük. 
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Üdv a földi pokolban! 
Megrázta a világot a közelmúltban az amerikai egyetemista, Otto Warmbier története.
A fiatal férfit egy ellopott propagandaplakát miatt kínozták meg Észak-Koreában, s
végül emberi roncsként, éber kómában engedték ki az országból, aki egy hét múlva
meg is halt. Ez ismét ráirányította a figyelmet az elszigetelt országra, ahol szinte a
teljes lakosság elnyomásban él. És ahol a nők különösen kiszolgáltatottak.

A Carit San 
Medical 
Járóbeteg-rendelő

a következő orvosi szakellátással áll az önök rendelkezésére:

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

facebook.com/caritsan

www.caritsanmed.ro
ON-LINE PROGRAMÁLÁSOK
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bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

„Észak-Korea elképzelhe-tetlen ország” – kezdte tör-ténetét könnyek közt Pak Jan-miaOne Young World nevűszervezet 2014-es dublinicsúcstalálkozóján. A fiatallány, akinek könyve pár évejelent meg magyarul is, gye-rekkorában elhitte, hogy adiktátor képes olvasni a gon-dolataiban. Miután anyjávalátszökött Kínába, egy kínaiembercsempész, kiszolgálta-tott helyzetükkel visszaélve,szemet vetett a tizenhárom

éves lányra. Az anya, hogygyermekét megvédje, inkábbmagát áldozta be az erő -szaknak. Később eljutottakegy keresztény misszionári-usok által fenntartott mene-dékhelyig, majd a Góbi siva-tagon átkelve Mongóliábamenekültek. Kést tartottakmaguknál arra az esetre, havissza akarnák őket toloncolniÉszak-Koreába – akkorugyanis az öngyilkosságot vá-lasztották volna. A lány ésanyja története nem egyedül -

álló: a menekültek beszámo-lóiból a földi pokol képe bon-takozik ki.A koreai félszigeta 17. századtól folyamatosankínai függés alatt állt, míg1910-ben Japán bekebelezte.Az északi rész 1945-ben szov-jet megszállás alá került, aholszocialista állam alakult ki. Avezető a Koreai Munkáspártfőtitkára, Kim IrSzen lett, akiszovjet és kínai támogatással1950-ben kísérletet tett a délirész megszállására. Amerikai,illetve kínai beavatkozássalhárom évig húzódott a koreaiháború, melynek végén,1953-ban fegyverszünetetkötöttek és létrehozták a 4kilométer széles, 250 kilo-méter hosszú koreai demili-tarizált övezetet (DMZ). Ezekután a két ország teljesen kü-lön utakon indult el. Dél-Korea csatlakozott a fejlettországokhoz, az elszigetelő-dött Észak-Korea pedig dik-tátorok rémuralma alá ke-rült.A Dél-Korea, Kína és Orosz-ország által határolt, 25 mil-liós Észak-Korea rendkívülszegény, mert – miközben aközponti ideológia szerintcsak magára kell támaszkod-nia –alig rendelkezik sajátforrással, és csak kevés or-szággal ápol kapcsolatot, rá-adásul tetemes összegeketfordít őrült fegyverkezésre.
Éhínség és propagandaAz életszínvonal, a fővárostkivéve, ma is alacsony. Gyakoriaz áramkimaradás, és az alul-tápláltság miatt még az át-lagmagasság is csökkent. Azészak-koreaiak mobilitása ésinformációhoz való hozzáfé-rése súlyosan korlátozott, akülvilággal szinte egyáltalánnem tudnak kapcsolatot te-remteni. Külföldre nem me-hetnek. Az ide merészkedőkülföldiek sem számíthatnakszívélyes fogadtatásra: belé-péskor a telefonjukat elveszik,és amíg az országban tartóz-kodnak, minden lépésüknéla hatóságok kíséretét „élve-zik”. Az internethez az egészországban nem lehet hozzá-férni, helyette egy Intrawebnevű hálózatot használhat alakosság, amelyen csak a kor-mány által jóváhagyott tar-talom érhető el. Egyetlen té-vécsatorna van, amely nap-hosszat a propagandát har-sogja. Férfiak-nők csak a kor-

mány által engedélyezett hu-szonnyolc frizura közül vá-laszthatnak.
Hamisított történelem„Nagy Vezér” (Kim IrSzen)és fia, „Kedves Vezető” (KimDzsongil) köré vallási áhítat-hoz hasonló személyi kultuszépült. Születésüket legendákövezik, csodálatos képessé-geket tulajdonítanak nekik.A fővárosban (Phenjanban)óriási bronzszobraik dí -szelegnek, amelyek előtt a la-kosság rendszeresen fejethajt. Az országba látogatókülföldieket is elviszik ezek-hez a szobrokhoz, és őket isfőhajtásra kérik, hogy a he-lyiek elhiggyék: vezetőiket vi-lágszerte mély tisztelet övezi.Minden otthonban kötelezőa vezetők portréit kitenni ésnagy becsben tartani – ko-moly bajba kerül, aki tűz ese-tén nem ezeket menti ki elő-ször. A jelenlegi vezető – KimDzsongil egyik fia –, KimDzsongun ugyanezt a hagyo-mányt viszi tovább. Az isko-lában hamisítva tanítják atörténelmet, az órákon a ta-nulók nem kérdezhetnek, ésmég olyan jelentéktelen dol-gokban sem lehet saját véle-ményük, hogy mi a kedvencszínük.A társadalomban gyakor-latilag kasztrendszer van, acsaládokat a rezsimhez valóhűség alapján három cso-portba osztják: rendszerhű,ingadozó vagy ellenséges. Eza minősítés meghatározza aleszármazottak tanulási éselhelyezkedési lehetőségeitis. Felkapaszkodni szinte le-hetetlen, lesüllyedni azonbannagyon könnyű: mindenkitállandó megfigyelés alatt tar-tanak.A gyerekek és a gyári mun-kások reggelente az osztály-titkárral, illetve a brigádve-zetővel az élen, szabályos so-rokba rendeződve, ajkukonKim Ir Szent éltető dalokkalmenetelnek az iskolába, illetvea munkahelyre. A gondos ide-ológiai neveléssel a szolida-ritásnak a csíráját is igyekez-nek kiölni az emberekből.Az iskolába és a munka-helyeken úgynevezett „élet-tisztító gyűléseket” tartanak,

ahol a résztvevőknek nyilvá-nos önkritikát kell gyakorol-niuk, és be kell árulniuk az„elvtársaikat” is. Valójábanmindenkinek be kell vallaniavalamit. Az ellenállásra nemsok lehetőség van: a disszi-dálást és az öngyilkosságota rendszer elleni árulásnaktekintik, és a családtagokontorolják meg. A „bűnelköve-tők” és hozzátartozóik vala-melyik kényszermunkatábor-ba kerülnek. Az ott raboskodómintegy 150 ezer embert ál-lati sorban tartják.A nők ezenfelül szexuáliserőszaknak is ki vannak téveaz őrök részéről. Ha terheseklesznek, az az életük végétjelenti – amint látszani kezdrajtuk, főbe lövik őket.A családon belüli erőszakgyakorlatilag a kultúra része,azt mindenki egybehangzóanaz áldozat „provokatív” vi-selkedésének tulajdonítja. Abántalmazók mentegetéséretovábbi ürügyet ad, hogy aférfiak helyzete is nehéz, őkis a rendszer elnyomottjai,és ezt a feleségükön, partne-rükön vezetik le – legalábbotthon érezhetik, hogy vannémi hatalmuk.
Menekülés és honvágyA DMZ-n lehetetlen az át-jutás, ezért a menekültek nagykerülővel, Kínán keresztüligyekeznek eljutni Dél-Kore-ába. Kína a kevés ország egyi-ke, amely kapcsolatban állÉszak-Koreával, így a kínaihatóságok nem szolidárisaka menekültekkel. Illegális be-vándorlókként bánnak velük,és ha elkapják, visszatolon-colják őket a hazájukba. Az Észak-Koreából elme-nekülni próbálók közt a nőkaránya becslések szerint akár70 százaléka körül is lehet.Ők tízezrével kerülnek az em-berkereskedők karmai közé,akik az egészségi állapotuktólfüggően 200-800 dollár köztiösszegért feleségnek adjákel, a felborult nemi arány mi-att agglegényéletre kénysze-rült kínai férfiaknak. Ennélis rosszabb esetben a nőkszexrabszolgaként végzik egybordélyban.

Timár Tímea
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Ahol a világ 
legnagyobb 
székelykapuja
található 
Torja Kézdivásárhelytől tizenegy kilométerre észak-
nyugatra, a Torja-patak völgyében nyolc kilométer
hosszan elnyúlva fekszik. Az 1899-ben egyesített
Altorja és Feltorjából, valamint az 1917-ben hozzá-
csatolt Karatnavolálból áll. Ide tartozik Bálványosfürdő
és 1968 óta Futásfalva is. A Bálványosfürdő felé vezető
országút menti Altorja és Feltorja mindig Három-
székhez tartozott, a velük szomszédos Karatna, vala-
mint Alsó- és Felsővolál azonban 1876-ig Felső-Fehér
vármegye része volt. A községhez tartozik a délre há-
rom kilométer távolságra, a hegységperem egyik kis
völgyében fekvő Futásfalva, amelynek első írásos em-
léke 1567-ből való, tizenhárom kapuszámmal, valamint
északon nyolc kilométer távolságra a legendás hírű,
festői táji szépséggel bíró Bálványos.

Az első említés 
és egy vár romjai A szóban forgó községet,Torját 1307-ben Thoriaalakban írva említik először.Nevének eredetéről sem írá-sos emlék, de még mondasem maradt fenn. A Torja-patak völgyébenemelkedő domb tetején ta-lálhatók Torja egykori ter-jedelmes várának csekélymaradványai. Eredete, sorsaismeretlen. Altorján áll az Apor családXVII. századi klasszicistakastélya, kissé távolabb azAporok temetőkápolnája.Feltorján áll a gótikus, meg-újított erődített templom. 
Felsőháromszék egyik
legnagyobb és legrégeb-
bi településeA mai Torját alkotó falvaktatárjárás előttiek, legké-sőbb a X-XI. században márazon a helyen léteztek, aholmost is vannak. A Torja patak két oldalánhosszan elnyúló község öt,teljesen egybeépült falubóltevődik össze: Alsó és Fel-sőtorja, Karatna, Alsó ésFelsővolál. A jobb parton levő Alsóés Felsőtorja Háromszék-hez, a bal parti Karatna Alsóés Felsővolál pedig Felső-Fehér vármegyéhez tarto-zott. Felsőháromszék egyiklegnagyobb és legrégebbitelepülése. Első oklevelesemlítése 1307-ből való terrasen possesio Thorya néven. Hogy a környék legkie-melkedőbb helysége volt,mi sem bizonyítja jobban,

mint az a tény, hogy Lu-xemburgi Zsigmond király1427-ben a mai Kézdivá-sárhelyt Torja vására névenrészesíti városi kiváltságle-vélben, ami azt jelentette,hogy kezdetben Torja ha-tárán és hozzá tartozó kisvásáros településként jöttlétre Kézdivásárhely, amelyaztán elnyerte önállóságátés szabad fejlődésének fel-tételeit. 
Szent István törvényeA székelyföldi egyházala-pítás Szent István törvénye:minden tíz faluból álló ma-gyar településcsoport kö-telezve volt egy templomépíttetésére, a templomota falvak saját költségükönkellett felépítsék. Szent László kötelezővétette a templomok mellévaló temetkezést a régi po-gánytemetőkkel felhagyták,és a templomok körül új te-metőket nyitottak, a közöstemplomot építtető falvakegy egyházközséget, megyétalkottak. 
Az Apor famíliaAltorja legismertebb csa-ládja a főrangú báró Aporokvoltak. Apor László erdélyivajda, székelyek és szászokispánja volt. Apor István az1506-os agyagfalvi székelynemzetgyűlésen Kézdiszékküldöttjeként vett részt. A család 1693-ban, AporIstván idején nyert bárósá-got. A többgenerációs Apo-rok közül a legismertebbApor Péter (1676-1752) íróvolt. Apja, Apor János még fia

születésének évében meg-halt. Az árvát nagybátyjaApor István nevelte. Torjántanult, majd jogot és filo-zófiát Szombathelyen. Először háromszéki fő-királybíró, majd Küküllővármegyei főispán volt. Fő munkája: Metamorp-hosis Transylvaniae, alcíme:Erdélynek régi együgyű alá-zatos idejében való gazdag-ságából e mostani kevély,cifra, felfordult állapotjánkoldusságra való változása. 
Amit egy legendából 
tudunk megAltorja templomának vé-dőszentje Szent Miklós, ígyrégi iratokban a helységetSzent Miklós Torjának isnevezték, 1334-ben pedigTorya inferiorként jegyziknevét. A Torja patak völgyénekjobb partján, Altorja foly-tatásaként alakult ki Felső-torja. Temploma 1332-benmár létezett azon a helyen,ahol ma is áll. A hagyomány szerint areformáció terjedésekor,Ikafalváról hittérítők érkez-tek Felsőtorjára, ahol olyansikerrel hirdették az új ta-nokat, hogy a község nagyrésze áttért a megújítottvallásra. A legenda az 1830-asévekben keletkezett, a fel-sőtorjai templomnak a fe-jedelmi biztosok általi át-adását a reformátusok szá-mára minden valószínűségszerint 1597-ben akadá-lyozta meg Apor Péter dé-danyja, Apor Andrásné, Lá-zár Borbála. Ez lehet a SzentIlona legenda alapja. 

A XVI. századi
református templomA középkori templomot– melynek titulusa SzentMárton volt – és a várfalakatmindeddig Orbán Balázsírta le a legrészletesebben. Elemezve Orbán megál-lapításait, Gyöngyössy Jánosis egyetért azzal, hogy ahajó déli bejáratát nem ro-mán korinak, hanem egykéső gótikus remissziónaklehet tekinteni, és így az1516-os évszámmal ellátottfeliratot helyesen olvasott-nak tartotta. Érveinek alátámasztásáraa szentély alatti kripta lététis felhozta, mondván, hogyilyen kriptákat a XVI. szá-zadban kezdték építeni atemplomok szentélye alá agazdagabb családok és pat-rónusok temetkezési helyé-ül. A fönnmaradt adatokalapján csak feltételezésekrehagyatkozva vázolható fela templom építéstörténete. 

A templom egyik ajtaja
az átmeneti kor alkotá-
sának tekinthetőGyöngyössy János, a Szé-kelyföldi vártemplomokcímű könyvében világít ráarra, hogy az a tény, hogyaz Orbán által leírt templomhajója alacsonyabb  volt aszentélynél, arra utal, hogya templom e két része nemegy időben épült, sőt mitöbb, még azt is valószínűvéteszi, hogy a hajó szenté-lyénél korábbi lehetett.Ez utóbbit látszik igazolnia hajó déli bejáratának fél-köríves záródású, egyetlen

hengertaggal ellátott ajtajais, amelyik inkább tekint-hető az átmeneti kor alko-tásának, mint késő gótikusremissziónak. A XIII-XIV. század fordu-lóján épült román koritemplom szentélyét a XVI.század elején lebontották,és a nyolcszög öt oldalávalzáruló, csúcsíves és mér-műves ablakokkal ellátottgótikus szentélyt építettekhelyébe. Alatta temetkezésihelynek kriptát is létesítet-tek. 
Az egykori szentélyben
látható feliratAz új szentély kialakítá-sával párhuzamosan a régihajót boltozattal látták el,és ekkor kerültek külső fa-laira a boltozat oldalnyo-mását felfogó kettős tago-zatú, hornyolt vízvetőkkelellátott támpillérek.A szentély az akkori szo-kásoknak megfelelően ta-gozott lábazattal épült, ame-lyet – az egységes külső ki-alakítása végett – a hajónis körbefuttattak. Ezeknek az építkezések-nek befejezését az egykoriszentélyen látható felirat1516-ra tette, és mint pat-rónust a torjai Apor családegyik tagját, Istvánt jelöltemeg. 
Az 1770-ből származó
bevésett felirat tanúságaSzintén a fent említettszerző közléséből tudjukmeg, hogy a késő gótikusátépítéssel egy időben fel-épült a templomot övezővárfal és a bejárat védelmét
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biztosító kaputorony is. A várfal vastagsága azalapnál száznegyven centi-méter, mai magassága 4,5-5 méter között van. A keleti és déli oldalon avédőfal vonala hétszer meg-törik, a nyugati és északioldalon pedig egyenletesgörbületet követ. A délnyu-gati oldalon, kívül két tám-pillér erősíti a falat, ezek ajelek szerint a várfallal egy-idősek. A délkeleti oldalon, a to-rony mellett egy ajtó nyílik,amely későbbi kivágásnaklátszik. Ez ma a cinteremegyetlen bejárata. Az ajtó elé faragott ge-rendákból egy zsindellyelfedett portikuszt emeltek,melynek egyik tartógeren-dáján a következő bevésettfelirat olvasható:„1770 építtetett ezen kisCzinterem Isten ditsőségéreBartok Mihály és Ferenczindustriájából”.
Az 1838. évi földrengés-
kor a templom boltozata
beszakadA torony falán a legfelsőemeletet kivéve sem lőrést,sem annak nyomát nem ta-lálni. Valószínű, hogy a to-ronyba való feljárást a kö-zépkorban is, akárcsak ma,a kapualjból induló grádicsbiztosította.A tornyot zsindelyes,nyolcszögű hegyes gúlábanvégződő sisak borítja, ame-lyet az enyhébb lejtésű alsórésztől egy tornácos kikép-zésű figyelő választ el. Fel-tehetően a XVIII. századbankészült, talán az oldalbejáratácsolt portikuszával egy idő-

ben. Kiemelten fontos tudnimég azt is, hogy a bikfalvitorony 1768-as, ma részbenelfalazott tornácos tetőszer-kezete sokban hasonlította feltorjaira. Ez a tornácosfigyelő elsősorban a haranghangjának terjedését segí-tette elő.Formavilága még a régi,a védelmét és megfigyelésétbiztosító erkélyes torony-sisakok jegyeit hordozza. Gyöngyössy munkájábólmég azt is megtudni, hogyegyházi adatok szerint az1838. évi földrengéskor atemplom boltozata besza-kadt, és ezt egyszerű, laposdeszkamennyezetre cserél-ték fel. A templomot ekkormég zsindelytető fedte.A mai templom 1914-1918 között épült, alaprajzafeltehetően a középkoritemplom falainak vonalátköveti. Sajnos látható középkorirészletet nem őrzött meg. 
A világ legnagyobb 
székelykapujaA világ legnagyobb szé-kelykapuját 2005-ben avat-ták fel a háromszéki Torjaközségben. A 9, 4 méter ma-gas, tizenöt méter széleskapu elkészítéséhez húszköbméter tölgyfát használtfel alkotója, Pethő Sándor. A székelykapu az Euró-pa-szerte előforduló fedeleskapu helyi változata. Mígazonban a magyar nyelvte-rület központi vidékein ál-lított fedett kiskapuk feltű-nően barokkos jellegűek,Erdélyben középkori ere-detű ácsszerkezetekkel, gó-

tikus arányokkal, esetlegreneszánsz gyökerű orna-mentikával rendelkeznek.Kovács Piroska, a székely-kapuiról híres Máréfalvánélő néprajzkutató egyik ta-nulmányában megállapítja: „A legrégebbi tárgyi em-lék az 1673-ból való mik-házai ferences kolostor előttálló, geometrikus díszítésűgalambbúgos kapu, amit aMagyar Nemzeti Múzeumőriz. Egyes szakemberek aszékelykapuk legtökélete-sebb példányának tartják”.
Összeállította:

Nagy-Bodó Tibor* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért
külön köszönet Gyöngyössy
Jánosnak, és Keresztes Géza
műépítész, műemlékvédő
szakmérnöknek. Az illuszt-
rációkat és a képeket Dem-
ján László műemlékvédő épí-
tész saját munkájából és
gyűjteményéből küldte be a
szerkesztőségünkbe.
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Bizonyos baljós előjelek-
ből azt már hónapokkal
korábban sejtettük, hogy,
finoman szólva, nem az
idei nagy csentenáros esz-
tendő lesz a történelmi
román-magyar megbéké-
lés a Nagy Összepuszilko-
zás Éve, de arra, hogy már
január elejétől kezdetét
veszi ez a brutális ma-
gyar-szívatás, gyakorlati-
lag minden szinten és
minden felületen, aligha-
nem kevesen számítottak.Mert ha azt már úgymondmegszoktuk, hogy a románhírtévék – Realitatea, Ro-mania TV, Antena3 és nemutolsósorban a B1 TV – ak-tuális téma híján remek ma-gyarellenes uszító műsoro-kat, azaz valójában műbal-hékat képesek fabrikálni se-perc alatt, több hónapos,több éves vagy akár többévtizedes témák „felmele-gítésével” (a kauflandosmiccsbotránytól kezdve Csi-bi Barna Avram Iancut vagyannak méltó utódját, DanTanasat csúfoló performan-szain át egészen a román-verésnek beállított, valójá-ban a vásárhelyi magyarokellen irányuló kilencven-márciusi pogrom-kísérletig),de a rosszarcú gólem szé-kelyek akasztását kilátásbahelyező nyilatkozatától mármindannyiunknál elszakadtnemcsak a cérna, hanem,„stílszerűen”, a kötél is.

Ahogy egy magyarországipublicista találóan fogalma-zott: „kijött a románból aromán”, viszont továbbgon-dolva: azzal, hogy – két el-lenzéki újságírót leszámítva– egyetlen román „véle-ményformáló”, egyetlen ro-mán párt vagy pártelnök,egyetlen román civil szer-vezet vagy főcivil, de mégegyetlen román vidéki pol-gármester vagy tanácsos sehatárolódott el eme elké-pesztő, gyakorlatilag szé-kely-gyilkolásra ösztökélő,a Ku-Klux-Klan legsötétebbnapjait idéző rettenettől,nemcsak Tudose pajtásbóljött ki a román, hanem gya-korlatilag mindenkiből. Természetesen az a Ma-ros megyei képviselő is kus-solt, aki mindig más-máspárt színeiben, és mindigcsak pár százaléknyi sza-vazattal, de valahogy mégismindig mandátumot szerez,és aki nem csupán azRMDSZ által benyújtott tör-vénytervezetek, de még egyhatodvonalbeli kormány-párti politikus nyilvánosszellentése ellen is azonnalvehemensen interpellál aparlamentben. Aki ugyan-akkor nem átall akár na-ponta több ízben is az er-délyi, de elsősorban a vá-sárhelyi magyarság ellenuszító tartalmakat posztolnia fészbukjára, mi több, azillető posztok alatt megje-

lenő minősíthetetlen hang-vételű kommenteket se törli– ergo egyetért velük. Éshogy körbeérjen a dolog:nemrég a pártelnöke simáncsak Európa rühes juhánaknevezte Magyarországot egytévéműsorban; az a pártel-nök, aki pár éve, amikor ro-hadt nagy szüksége volt azerdélyi magyarok szavaza-taira a második államelnökimandátumának megszer-zéséhez meg a leváltásáértindított népszavazás érvény-telenségéhez, egyfolytábanSzékelyföldön székely-si-mogatott, haknizgatott, pá-linkázgatott. Az az embertitulálta az EU rühes juhá-nak Magyarországot, a szo-kásos debil röhögésévelmegspékelve, aki korábban,amikor érdeke úgy kívánta,több ízben is a saját burá-jánál fényesebbre nyalta Ma-gyarország miniszterelnö-kének az ülepét a tusványosidzsemborikon, és a melletteülő Tőkés Lászlónak a nevétis ki tudta mondani helye-sen, nem tokezslazlózta,mint most legutóbb a té-véstúdióban. Ahogy az egy-kor népszerű veszekedős-műsorban kérdezte az egyikvendég a műsorvezető csaj-tól, miután valamelyik gye-reke valamelyik apja ideg-állapotba került, és ott astúdióban lekevert neki egyolyan sistergőst, hogy a ta-kony menetet vágott a nya-

kán: „Ember ez, Maunika?”.Közben MarosvásárhelyPolgármesteri Hivatala isbelevágott a vélhetően egészévben tartó centenáriumiünnepségek megszervezé-sébe: egyelőre a január hu-szonnegyedikei „kisegyesü-lésre” készülnek megemlé-kezni, ahogy azt a várostöbb pontján megjelent pla-kátok hirdetik. Talán mármondani sem kell: egynyel-vű plakátok. Ami ez esetbennem is olyan problémás, haazt nézzük, hogy vélhetőennem sok vásárhelyi magyarfog tolongani egy olyan ren-dezvényen, ahol olyasmitünnepelnek, amihez se Ma-rosvásárhelynek, de mégErdélynek sincs köze (Mold-va egyesülése Havasalföld-del). Igen ám, csakhogy ami-kor Kelemen Hunor vagymás magyar azt mondja,hogy nekünk, magyaroknaknem ünnep a december el-seje, akkor mindenki ki vanakadva, ugyanakkor eszük-be se jutott, hogy kétnyelvűplakátot nyomtassanak errea rendezvényre. Ebből islátszik, hogy az egész csakműfelháborodás, álhiszti,hiszen valójában úgy gon-dolják, hogy semmi keres-nivalónk az ő ünnepeiken.Ha nem úgy gondolnák, két-nyelvű plakátokon reklá-moznák őket.
Molnár Tibor

A JANUÁRI 
TAVASZ ELŐNYEI...

ÉS HÁTRÁNYAI

(Ne tévesszen meg sen-
kit ez a pár milliméteres
havacska meg alig-mí-
nusz-fokocska, holnap-
tól újra visszaköszönt a
téli tavasz)

☻ Kisebb gázszámlaés villanyszámla
☻ Nagyobb vízszámla(hidegben az ember rit-kábban tisztálkodik,lássuk be)
☻ Jól esik a sör
☻ Ha unod már a sa-vanyúkáposztát és acsalamádét, csinálhatszkovászos uborkát
☻ A buszra várva nemsorolod fel gondolatbana Siletina igazgatójánakösszes női felmenőjétkámaszútrás kontex-tusban, csak a felét,mert plusz tíz fokbannem annyira kellemet-len negyvenhét percetszopni a megállóban,mint mondjuk mínuszhúszban
☻ Szellőztetés utánnem két óra múlva leszújra kellemes meleg aszobádban, mint nor-mál januárban, hanemkét perc múlva
☻ Ha ennél valamikönnyűt a sok karácso-nyi-szilveszteri töltöttkáposzta, flekken, ko-csonya meg satöbbiután, még pénzbe sekerül, elmehetsz csa-lánt vagy fűgombátszedni a Németkalap-hoz
☻ Ha az asszony kiza-var szőnyeget porolni,nem passzolhatod a hi-degre hivatkozva
☻ Könnyebben kapsztaxit, mert csontrepesz-tő hidegben még azokis taxiznak, akik olyansmucigok, hogy még atejeszacskót is kicsa-varják
☻ És végül: az orosz-piaci talponállóbanmég az ötödik miccs isforró! mt

Csentenárra hangolva
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Száz éve, 1918. január 8-án jelentette be ThomasWoodrow Wilson amerikaielnök a nemzetközi jog újfundamentumát jelentő ti-zennégy pontot tartalmazóbékejavaslatát a szenátusés a képviselőház együttesülésén.Ma elsősorban a wilsonielvek megjelöléssel az Eu-rópa újjáépítésére is tett ja-vaslatként emlékezünk. Tör-ténelmi előzményeinekelemzése ezen írásnak nemtárgya; elsősorban azokraa pontokra összpontosítunk,amelyek még ma is irány-mutatóul szolgálnak, neve-zetesen a 10. pont, amely-ben az önálló fejlődés le-hetőségét kívánja biztosítania Monarchia népeinek.Ugyanakkor a 11. pont,nagyon helyesen, rögzíti anemzetek általános össze-fogását a politikai függet-lenség és a területi sérthe-tetlenség biztosítására. (Anapokban a 100. évfordulókapcsán erre kitért a po-zsonyi amerikai nagykövetis.)Száz év elteltével ponto-san ugyanezen a napon, ja-nuár 8-án írták alá az er-délyi magyar pártok, a Ro-mániai Magyar DemokrataSzövetség (RMDSZ), a Ma-gyar Polgári Párt és az Er-délyi Magyar Néppárt közösnyilatkozatukat. Talán nemis véletlenül. A nyilatkozatazokat a közös pontokatrögzíti, amelyek egyértelműkiindulópontja az európaiszubszidia ritás elvén nyug-vó önigazgatás, decentrali-záció, regionalizmus, ésamely egyben a demokráciaés a jogállamiság erősíté-sének záloga is.A közös nyilatkozat meg-tételét több más évfordulóis indokolta. Ugyancsak szá-zéves a gyulafehérvári nyi-latkozat, amelyben a románképviselők Erdély Románi-ával kívánt egyesítésekorteljes nemzeti szabadságotgarantáltak az együtt lakónépeknek, azzal a kitétellel,mely szerint „mindenik nép-nek joga van a maga neve-léséhez és kormányzásáhozsaját anyanyelvén, saját köz-igazgatással, saját kebelébőlválasztott egyének által”. A25 esztendeje Kolozsvárona magyar közösség által aromán nemzet egyenjogútársaként megfogalmazó-dott belső önrendelkezés

ma is reális és megerősí-tendő igény.A közös állásfoglalás rög-zíti, hogy az identitás meg-őrzése és továbbadása a ki-sebbségi lét teljes jogú pol-gárként való megélése csaka közösségi autonómiafor-mák – regionális autonómiaa tömbben élőknek, önkor-mányzati autonómia a ma-gyar többségű települések-nek, kulturális autonómiaminden romániai magyar-nak – intézményrendszereáltal biztosítható. Ez a ro-mániai többség érdeke is,hiszen nemcsak a régió, ha-nem egész Románia gyara-podását szolgálja.A magyar nyelv régiónbelüli önállóságának igényemellett az egykori székelyszékekre alapozott ember-központú közigazgatást, aPartium történelmi régiósajátos kétnyelvű közigaz-gatási jogállásának kialakí-tását tűzi célul többek kö-zött. Az aláíró szervezetekkészek egy új kezdetre,amelynek részeként közösmegoldást kívánnak találnia többség és kisebbségi kö-zösségeket megosztó kér-désekre.A legfontosabb üzenetazonban, tudva azt, hogytörekvéseiket csak a több-ség támogatásával tudjákmegvalósítani, hogy part-nerséget és párbeszédet kí-vánnak kezdeményezni ésfolytatni a többséggel.Hangsúlyozni kell ismét,hogy a száz év előtti nyilat-kozatokon túl a XXI. szá-zadba ténylegesen akkorfog Európa ezen „fertálya”átlépni, ha egyrészt az Eu-rópai Unió komolyan veszinemzeteit, népeit, azok aka-ratát, és nem utolsósorbanönmagát, valamint lépés-eket tesz az európai ősho-nos kisebbségek szülőföl-dön maradásának, boldo-gulásának biztosításáért,beleértve identitásuk meg-őrzésének biztosítékait is.Az uniónak és tagállama-inak az ez irányú cselekvésszükségszerű kötelesség,mert a nemzeti kisebbségekjogainak biztosítása a nem-zetközi politika és jog tár-gya, az emberi jogok védel-mének az Európai Unió általis kinyilvánított, az unió ér-tékeibe emelt kulcseleme.A politikai viharokat ki-váltó területi autonómia-igény és más autonómia-

formák jogosságát és cél-szerűségét nemcsak az Eu-rópa Tanács számos hatá-rozata szorgalmazza, hanemazok az európai alkotmá-nyos örökség részeiben, azeurópai közjog ma is irá-nyadó normái ban megta-lálhatók, s így jelentek megkötelezettségként már közelszáz éve született békeszer-ződésekben is – igaz, nema magyar kisebbségi közös-ségek javára.Ehhez hozzátartozik azaz igény, hogy az EurópaiUnió folyamatosan figye-lemmel kísérje a többség-kisebbség egymáshoz valóviszonylatát is, a közösségijogok maradéktalan érvé-nyesülése érdekében. Ittmeg kell jegyezni, hogy azukrán oktatási törvénynekaz ország kisebbségei jog-fosztását jelentő módosításakapcsán Brüsszel közel semvolt olyan élénk és hangosmegnyilatkozásai tekinte-tében, mint ahogy azt a tár-sulási szerződésben meg-fogalmazott értékek meg-kívánták volna. Szükség len-ne tehát egy, csak a kisebb-ségi jogok érvényesülésételősegítő biztosra, illetőlega tárgyi szabályozás bőví-tésére a jogkikényszerítéstbeleértve is.Részben ezeket a lépés-

eket kívánja elősegíteni azaz RMDSZ és Európai Nem-zetiségek Föderatív Uniója(FUEN) által közösen elő-terjesztett kisebbségi kez-deményezés is (MinoritySafepack), amelyben az egy-millió szükséges aláírás ösz-szegyűjtése Európa legalábbhét országában április 3-áig zajlik, és amelyben nemvallhatunk kudarcot. Azértsem, mert az hosszú időretenné zárójelbe a Kárpát-medencei magyarság kö-zösségeinek sorsát, igényeitaz identitás megőrzéséhez.A csillagok együttállása,a párbeszéd és a partneritáskeretei most kedvezőnektűnhetnek, hiszen a SzékelyNemzeti Tanács autonómi-astatútumát benyújtották aromán parlamenthez, a ma-gyar politikai pártok közösés világos nyilatkozattal áll-tak a többségi társadalomés közösségeik elé, és a ki-sebbségvédelmi kezdemé-nyezés útján reményeinkszerint a következő jelző-lámpa is zöldre vált majd.Ugyanakkor az európaiközösség országaiként, azeurópai jó példákat is fi-gyelembe véve mi tilthatná,meg, hogy legalább elegettegyünk annak a közös, demindeddig elmulasztottóhajnak és lehetőségnek,

hogy leüljünk egy közös asz-talhoz és egymás tisztelet-ben tartása mellett legalábbismerjük meg egymás ál-láspontját világosan ugyan-azon szókészlet ugyanazontartalmáról? Hogy véletlenülse legyenek tabutémák,hogy véletlenül se értsükfélre egymást…Ki tilthatná meg, hogy atérség perspektíváját figye-lembe véve példát mutas-sunk annak az Európának,amely egyelőre nem képesa kontinens kultúráját, jö-vőjét fenyegető bevándor-láshullámmal sem szembe-nézni, sem megoldani azt;hogy megmutassuk, mi ké-pesek vagyunk őszintén be-szélni egymással és nem akülönbözőségeket keresni,hanem a közösségi érdeke-ket, és szűkebb régiónkénttekinteni, hogy mi felké-szültek vagyunk a nemzetekEurópájának megerősítésé-re?Ha nem ezt tesszük, uno-káink fogják számonkérnirajtunk, mi pedig megraga-dunk a XX. században.
Szili Katalin

A szerző miniszterelnöki
megbízott, az Országgyűlés
volt elnöke

Ki kell nyilvánítanunk, hogy felkészültek vagyunk a
nemzetek Európájának megerősítésére 

Párbeszéd és partnerség
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Hosszú Katinka hatodszor, Baji Balázs először lett az év sportolója
A 2017-es év legjobb magyar sportolóit, edzőit, csa-
patait színpompás ünnepségen, az M4 Sport – Év
Sportolója Gálán díjazták 2018. január 11-én, Buda-
pesten, a Nemzeti Színházban. A házigazda Magyar
Sportújságírók Szövetsége rekordnak számító 436
tagja – beleértve a külhoni, azaz erdélyi, kárpátaljai
és vajdasági sportújságírókat is – internetes szavazás
útján döntötte el, hogy ki kapja meg az egyes díjakat,
így a legjobb anyaországi sportolókra sorrendben
már a 60. alkalommal szavaztak. A tízes listákból
erősorrendben három névre kellett szavazniuk a
sportújságíróknak, az első helyért 3, a másodikért 2,
a harmadikért pedig 1 pont járt.A Gálára meghívást kap-tak a kategóriák legjobb há-rom-három helyezettjei, míga nyerteseket a gálán hir-dették ki, amelyen az ese-mény díjátadói korábbi baj-nokok, országos vagy nem-zetközi hírű sportolók, be-folyásos sportvezetők adtákát.Az úszó Hosszú Katinkalett az év női, az atléta BajiBalázs az év férfi sportolójaa sportújságírók szavazataialapján az M4 Sport – AzÉv Sportolója Gálán. Az évalakulata a hagyományoscsapatsportágakban a GyőriAudi ETO KC női kézilab-da-együttes, míg az egyénisportágakban a tenisz Da-vis-kupa-válogatott lett. Életműdíjat vehetett át a61-szeres magyar válogatott

Mészöly Kálmán, a Vasasegykori labdarúgója és aNemzet Sportolója címmelkitüntetett háromszorosolimpiai bajnok magyar öt-tusázó, Balczó András, azöttusasport történeténekegyik legnagyobb alakja. A háromszoros olimpiaibajnok 28 éves Hosszú Ka-tinka tavaly a budapesti vi-zes vb-n két arany-, egyezüst- és egy bronzérmetszerzett, a koppenhágai rö-vid pályás úszó Európa-baj-nokságon pedig mind a hatszámot megnyerte, amely-ben indult, a gálán SzöllősiGyörgytől, a Nemzeti Sportfőszerkesztőjétől, a MagyarSportújságíró-szövetség el-nökétől az Európai Sport-újságírók Szövetségének akontinens legjobb női spor-

tolónőjének járó díját is át-vehette.Ezzel az újabb sikerrelHosszú hatodszor bizonyulta legjobbnak, így megköze-lítette a csúcstartó, hétsze-res győztes Egerszegi Krisz-tinát. Hosszú a kilencszeresGrand Slam-torna-győztesteniszezőtől, Szeles Móni-kától vehette át az elisme-rést.Baji Balázs 2017-ben alondoni világbajnokságonbronzérmes volt 110 mé-teres gátfutásban – ezzel azelső magyar atléta lett, akiszabadtéren, futószámbandobogóra állhatott a világ-bajnokságon –, illetve győz-ni tudott az Universiadén. Az elismertek a ZEMAPorcelánmanufaktúra általkifejezetten erre az alka-

lomra tervezett és készített,21 karátos arannyal díszítettdíjat vehették át. 
Íme, a kategóriák 
végeredménye:Az év férfi sportolója: 1.Baji Balázs (atléta) 863pont, 2. Szatmári András(kardvívó) 341, 3. Liu Sha-olin Sándor (rövid pályásgyorskorcsolyázó) 292.Az év női sportolója: 1.Hosszú Katinka (úszó) 1086pont, 2. Babos Tímea (te-niszező) 480, 3. Márton Ani-ta (atléta) 448.Az év csapata hagyomá-nyos csapatsportokban: 1.Győri Audi ETO KC (női ké-zilabda) 766 pont, 2. Szol-noki Dózsa (férfi vízilabda)524, 3. Férfi kosárlabda-vá-logatott 424.

Az év csapata egyénisportágak csapatversenye-iben: 1. Tenisz, Davis-kupa-válogatott (Balázs Attila, Fu-csovics Márton) 515 pont,2. Férfi 4 x 100-as gyorsú-szóváltó (Kozma Dominik,Németh Nándor, Holoda Pé-ter, Bohus Richárd) 495, 3.Női kajak négyes (TakácsTamara, Medveczky Erika,Fazekas-Zur Krisztina, VadNinetta, Lucz Dóra) 404.Az év edzője: 1. ShaneTusup (Hosszú Katinka ed-zője) 477 pont, 2. Cseh Sán-dor (szolnoki vízilabda)340, 3. Ambros Martín (győ-ri kézilabda) 301.Az év férfi labdarúgója:1. Nikolics Nemanja (Chi-cago Fire) 942 pont, 2. Gu-lácsi Péter (RB Lipzcse) 652,3. Davide Lanzafame (Bu-

Baji Balázs Görbicz Anita
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dapest Honvéd) 260.Az év női labdarúgója: 1.Jakabfi Zsanett (VfL Wolfs-burg) 999 pont, 2. CsiszárHenrietta (Bayern Lever-kusen) 407, 3. Vágó Fanny(Sankt Pölten) 364.Az év fogyatékos férfisportolója: 1. Osváth Ri-chárd (kerekesszékes vívó)611 pont, 2. Boronkay Péter(triatlonozó) 532, 3. VelkeyÁdám (szervátültetett, at-léta) 347.Az év fogyatékos nőisportolója: 1. Krajnyák Zsu-zsanna (kerekesszékes vívó)718 pont, 2. Biacsi Berna-dett (atléta) 547, 3. Pap Bi-anka (úszó) 450.Az év fogyatékos csapata:1. Női kerekesszékes vívó-válogatott 622 pont, 2. Férfi4 x 100-as szervátültetettatlétaváltó 521, 3. Padlóho-ki-válogatott, speciális 291.Az év fogyatékos sporto-lókkal foglalkozó edzője: 1.Beliczay Sándor (kerekesz-székes vívás, Osváth Ri-chárd, Hajmási Éva) 583pont, 2. Feczer Viktor (ke-rekesszékes vívás, KrajnyákZsuzsanna, Dani Gyöngyi)390, 3. Csamangó Attila,Győrfi Tamás (kajak-kenu,Suba Róbert) 268.Az év gólja (a szurkolókszavazatai alapján): 1. Jo-seph Paintsil (Ferencváros)találata a Videoton ellen,NB I – 9749 voks, 2. Cso-szánszki Dávid (Gyöngyös)gólja a Siófok ellen, strand-labdarúgás, bajnoki döntő– 5887, 3. Szoboszlai Do-minik (Magyarország) góljaNorvégia ellen, U17-es Eb-selejtező, elitkör – 3883.MLSZ-életműdíj: MészölyKálmán (labdarúgás).MSÚSZ-MOB-életműdíj:Balczó András (öttusa).
A gála történetérőlAz első év sportolója dí-jakat 1958-ban osztották kiMagyarországon: a nőknéla teniszező Körmöczy Zsu-zsa,  a férfiaknál a birkózóPolyák Imre győzött. A nők-nél a legnagyobb győzelmisorozat Egerszegi Kriszti-

náé, aki 1988 és 1993 kö-zött minden évben győzött,majd 1996-ban sikerültmegismételnie. Hosszú Katinka 2013 ótaminden évben megnyertea szavazást, vagyis az évnői sportolója volt 2009-ben, 2013-ban, 2014-ben,2015-ben és 2016-ban is,2017-ben a 200 és 400 ve-gyesen győzött a Duna Aré-nában.A férfiaknál ilyen hosszúegyeduralom nem volt egy-szer sem, Darnyi Tamás tu-dott triplázni 1986 és 1988között (majd még kétszer,1990-ben és 1992-bennyert). 
Sztárvendégek, legendás
sportolók, meghívottakA gála háziasszony-mű-sorvezetője az M4 riportere,Berkesi Judit volt, míg a dí-jazottakat és a meghívotta-kat Kovács ,,Kokó” Istváninterjúvolta meg. A gálán sztárvendégekéntkét egykori, világhírű ma-gyar sportolót üdvözölhet-tek a jelenlévők: a jugoszlávés amerikai színekben vi-lágelsővé vált, újvidéki ma-gyar családból származó te-niszcsillagot, Szeles Mónikátés az 1984-es Los Angeles-i játékok legeredményesebbversenyzőjét, a román szí-nekben négyszeres olimpiaibajnok, egyszeres ezüstér-mes tornásznőt, Szabó Ka-talint. Mellettük a nézőtérentöbbek közt olyan ismerthajdani, vagy jelenlegi spor-tolók, edzők, vezetők fog-laltak helyet, mint a Nem-zetközi Judo Szövetség elsőembere, Marius Vizer; aNemzetközi Birkózószövet-ség elnöke, Nenad Lalovics;a Magyar Paralimpiai Bi-zottság első embere, SzabóLászló; a magyar labdarú-gó-válogatott ősszel kine-vezett szövetségi kapitánya,a belga Georges Leekens; aMagyar Olimpiai Bizottságvolt főtitkára, dr. SchmittPál; az FTC Labdarúgó Zrt.

Vezérigazgatója, Orosz Pál;továbbá  az ötszörös olim-piai bajnok tornásznő, a 97éves Keleti Ágnes, mindenidők legsikeresebb magyartornásza; a háromszorosolimpiai bajnok, Európa- ésvilágbajnok vízilabdázó, Be-nedek Tibor; a világbajnoktőrvívó, a tavalyi gála leg-jobb férfi sportolója, SzilágyiÁron; a 80-as évek legendásjégtáncpárosa, a RegőcziKrisztina – Sallai Andrásduó; a női labdarúgó-válo-gatott szövetségi kapitánya,Markó Edina; ugyanakkorCserhalmi György, a NemzetSportolója; Udvaros Doroty-tya, Kossuth- és Jászai Mari-díjas  magyar színművész-nő; de nem utolsó sorbanZalatnay Sarolta, CsepregiÉva, Vincze Lilla, KeresztesIldikó, Wolf Kati, Radics Gigiénekesnők, akik a gála ele-jén az LGT-től a Mindenkicímű számot közösen éne-kelték el. Részlet Szöllősi Györgyköszöntőbeszédéből: „Asport nevelés, a sport kö-zösség, a sport nemzeti ön-tudat, a sport egészség és

kultúra. És nekünk, magya-roknak még annál is egy ki-csit több...Olimpiai bajno-kaink, sporthőseink az el-múlt 60 esztendő Év Spor-tolói. Értékálló, ma is meg-süvegelendő teljesítményükrévén megbecsült embereka mai Magyarországon. Devégre azoknak is elmond-hatjuk, mennyi örömöt sze-reztek nekünk, akik más or-szág színeiben, de mindigaz összes magyar rokon-szenvével kísérve érték elsikereiket: ha a spanyol ál-lampolgár, Kocsis Sándor,vagy a bukarestiként em-legetett Bölöni László dön-tőt játszott, az nem csak amarosvásárhelyi, de a győri,szolnoki és a torontói ma-gyar szurkolókat is büsz-kévé tette. Ha pedig a szov-jetek eltiltották a magyarsportolókat az 1984-es LosAngeles-i Olimpiai Játékok-tól, hát jött a zágoni SzabóKati, és négy aranyérmévelés egy ezüstérmével ő lettaz egész olimpia legsikere-sebb sportolója…”
Czimbalmos 
Ferenc Attila

Hosszú Katinka: „Köszö-
nöm szépen a sportújságí-
róknak, hogy hatodszor vá-
lasztottak meg, és örülök,
hogy még nem untak meg.
Köszönöm szépen Magyar-
országnak a tavalyi évet. A
2017-es úszó-világbajnokság
itthon életem legszebb pil-
lanata, a pályafutásom csú-
csa volt, soha nem fogom
elfelejteni. Szeretném meg-
köszöni a családomnak az
állandó támogatást, nagy-
papámnak, hogy megtaní-
tott úszni, Shane-nek, hogy
mindig kihozza belőlem a
maximumot!” 
Baji Balázs: ,,Óriási meg-
tiszteltetés és elismerés szá-
momra ez a díj, ennél na-
gyobb elismerés nem is kell
egy sportoló számára. Én
vagyok minden idők ötödik
magyar férfi atlétája, aki Év
Sportolója díjat vehetett át,
legutóbb 2003-ban Annus
Adrián volt a díjazott, de
előtte is olyan fantasztikus
sportemberek, mint Zsi-
vótzky Attila, Gécsek Tibor
és Németh Miklós is a legjobb
volt. Szeretnék példa lenni
a következő generációknak...”
Nemanja Nikolics: „Len-
gyelországban a Legia-szí-
neiben voltam gólvágó, mely
csapat a Bajnokok Ligájában
szerepelt, ezt a fajta nyomást
bírtam is, hiszen sok jó játé-
kos volt tagja az együttesnek.
Tavaly az ismeretlenbe vág-
tam bele, és örülök annak,
hogy az Egyesült Államok-
ban is megálltam a helyem,
viszont szerződésemkor a
Chicago Fire az utolsó volt
a tabellán... Idén sem lesz
másként, célom a gólkirályi
cím és az eredményes játék
a magyar válogatottban.”
Görbicz Anita: ,,Legelőször
a csapattársaknak és a győri
klub vezetőségnek kell meg-
köszönjem, hogy egy ilyen
rendezvényen lehetek,
ugyanakkor büszkeség szá-
munkra, hogy Bajnokok Li-
gája-győztesek lehetünk...
Nem egy elhamarkodott, ha-
nem egy jól megfontolt dön-
tés számomra, hogy ezután
nem fogok a válogatottban
világversenyeken szerepelni,
több időt fogok a családomra
fordítani, de ugyanakkor a
kluberedményeimre és az
edzésekre fogok összponto-
sítani...”
Mészöly Kálmán: „Sokszor
játszottam sok ember előtt,
nagy stadionokban, de ilyen
fogadtatásban, ilyen tapsvi-
harban még az utolsó mér-
kőzésemen sem volt részem.
Azt a szeretetet, amit a szur-
kolóktól kaptam, nem lehet
elfelejteni!...”

Szabó Kati Nikolicsnak adja át 
a  legjobb labdarúgó díjat

Fotó: MSUSZ Kozma János

Szeles Mónika és Szöllősi György
Fotó: MSUSZ Kozma János

A női előadók
Fotó: MSUSZ Roth Tamás
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A panasz kultúrájának ere-detéről rengeteg tanulmánylátott már napvilágot, vala-mint arról, hogy miért pontezzel jellemzik leginkább amagyarokat. Van, aki a viharostörténelmi múltunkra fogjaa pesszimista látásmódot, ésa borúlátást egyfajta nemzetikarakternek tekinti. Míg azolaszok túloznak, és szélesgesztusrendszerrel tódítanakpozitív és negatív irányba, azamerikaiaknál kötelező a szé-les mosoly, a „keep smiling”,addig a magyarok szinte re-flexszerűen panaszkodnak.
Negatív gondolkodásra
hangolódvaNemcsak a kultúránk, ha-nem a nyelvünk is árulkodikrólunk, sőt, valamilyen szintenmeg is határoz bennünket.Hatással van a gondolkodá-sunkra, érzelmeinkre, össze-függésben áll az élethez valóhozzáállásunkkal. E logikaszerint: az vagy, amit mon-dasz, vagy legalábbis ahogymondod.A magyar ember pedig ne-gatívan mondja, és ebből fa-kadóan úgy is gondolja. Erreutal a rengeteg tagadó szer-kezet, hiszen sokszor már akérdésekben is ott szerepela „nem” szó – Nem kérsz egypohár vizet? –, amely elevemagába hordozza az eluta-sítás lehetőségét. Továbbá amagyar nyelv rendkívül szélesrepertoárban tudja ecsetelnia világfájdalmat. Példa errea költők gyakori kifejezései– balsors, romlás, átok –, va-

lamint az is köztudott, hogya magyar ember sírva vígad.Vagy elég csak a Himnuszragondolni, amely Hankiss Ele-mér szociológus elemzéseialapján gyakorlatilag semmi-hez sem fogható a pesszimiz-mus tekintetében.A magyar kultúrában „nemszabad” pozitív eseményrőlbeszélni, mindig panaszkodnikell, nehogy a sors megiri-gyelje tőlünk, amink van vagyaminek örülhetnénk. Jelleg-zetes kommunikációs algo-ritmusa annak a megbeszé-lése, hogy kinek megy rosz-szabbul, ki keres a legkeve-sebbet, kinek nagyobbak azanyagi terhei, kinek bizony-talanabb a jövője. A repertoárigencsak széles, a rossz idő-járástól kezdve a betegsége-kig, a régen jobb volt, és ahova tart most ez a világ té-makörben bármi elpanaszol-ható.Természetes, hogy ha rosszélmények érnek minket, ak-kor azokat is, csakúgy, minta jókat, megosztjuk a körül-öttünk lévőkkel. Ezektől a be-szélgetésektől megkönnyeb-bülünk, mert amit megosz-tottunk valakivel, az kevésbényomaszt minket, hiszenegyütt emésztjük meg a prob-lémát, találjuk meg az újirányt. A panaszkodás azértmás, mert öncélú, nincs bennereflexió a másik felé, és nemis cél, hogy megoldódjon aprobléma. A panaszkodónakaz az egyetlen eszköze, hogya saját negatív érzéseit kezelje,így tud figyelmet, szeretetet,megbecsülést kicsiholni. S

mivel úgy érzi, hogy ezeketnem kapja meg, szorong.Mindannyian ismerjük eztaz embertípust, de még a szó-használatát is. A „miért esikannyit az eső?”, a „jöhetnemár a nyár” mondatkezelésekelőrevetítik a beszélgetés ki-menetelét is. De a felismeré-sen túl, mit tehetünk, ha egyörök panaszkodóval állunkszemben?
Szakítsuk meg 
a játszmát!Eric Berne kanadai pszi-chiáter által megalkotott

tranzakció-analízis egyikeszköze a drámaháromszög.Ez azt mutatja, hogy emberikapcsolatainkban és konflik-tusainkban mindig háromszerep valamelyikében va-gyunk: lehet rajtunk az ül-döző, az áldozat vagy a meg-mentő maszkja. E kifejezések valójábancsak szerepek, tehát nem aszemélyiségünk részei. Kap-csolatról kapcsolatra válta-kozhat, hogy éppen melyikszerepben vagyunk. A pa-naszkodás az áldozatsze-repből történik, a megmen-tőt szólítja meg, és a játszma

kimenetelében valamelyi-kükből üldöző lesz vagy le-het. Akkor tudunk változ-tatni, ha másképp reagá-lunk, mint ahogy azt a pa-naszkodó elvárná. Legjobb,ha bele sem megyünk ajátszmába, hanem felnőttválaszokat adunk a panaszá-radatra. A „jaj de fáj” kez-detű mondatokra megoldástajánlunk, míg a „de rosszaz idő” sajnálkozásokra me-leg ruhát. Így aztán nincsfelület tovább panaszkod-ni.
Timár Tímea

És lehet, hogy már csak
három hónapja van hát-
ra.Dél-Afrika délnyugati te-rületein tombol a nyár és avízhiány, ami különösen ér-zékenyen érinti Fokvárost.A kormány szerint amennyi-ben a nagyváros vezetésenem vezet be valamiféle kor-látozást a vízhasználatban,a csapokat 2018. április 22-én el kell zárni, Fokvárosugyanis ki fog fogyni a vízből– az első nagyvárosként avilágon.A szakértők arra figyel-meztetnek, hogy nem egyközelgő válságról van szó,

ez már maga a válság, több -évnyi szárazság és aszályeredménye.A városvezetés most aztkéri az ott élőktől, hogy fe-jenként 87 liter vízre korlá-tozzák a napi használatot,ami normális zuhanyrózsá-val nagyjából négypercnyizuhanyozásra elég.A mostani szárazság nemtart örökké, de a klímamo-dellek szerint a térségbenelég gyakori lesz. A négy-milliós városban így könnyenlehet, hogy az embereknekmeg kell tanulniuk együttélni a vízkorlátozással.
forrás: hvg.hu

Ez az első nagyváros a világon, amelyik ki fog fogyni a vízből

Panaszkodom, azaz vagyok!
Nem újkeletű az a megállapítás, miszerint a magyar
ember szeret panaszkodni. És nem csak szeret, hanem
magas szinten tud is. De vajon milyen hatással hat a
környezetre és a személyiségre a folyamatos, soha
véget nem érő siránkozás?


