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Az atomkutatás nem olyan veszélyes, 
mint híresztelik! 

Alanyunk több évtizeden át dolgozott az atomkutatásban, akkor kezdte, amikor még úgy 
tudták: a világ atomokból áll. Úgy véli, belátható időn belül eljön az az idő, amikor az 
orvosok már távolról fogják tudni kezelni betegeiket hullámok, rezgések segítségével, 
szerinte ez a jövő tudománya. De Osváth beszélt a radioaktív hullámokhoz kapcsolódó 
tévhitekről, atomfegyverekről, és arról is, hogy japán tudósokat és támogatást hozott Vá- 
sárhelyre, hogy fellendítsék a városban az orvostudományt, ám a továbbiakban a helyi 
kollégákkal ellehetetlenült az együttműködés…

– Interjú Osváth Jenő atomkutató mérnökkel – 

Világos, mint az egyszeregy
 
Szidtok - elismerem: sokszor joggal -, de eljön 
az idő, amikor visszasírtok még minket - ve-
tette szememre néhány éve az egyik közis-
mert politikus, aki még a rendszerváltáskor 
került a korábban általa is megvetett pályára. 
Bármennyire is nehezemre esik, ki kell mon-
danom: igaza volt. Legalábbis abban a vonat-
kozásban, hogy a mai fiatalok a bokájukig sem 
érnek fel az aktív politizálást mostanság abba- 
hagyóknak. Szellemi, lelki, erkölcsi értelem-
ben semmiképp. Hja, kérem, a fiatalság önma-
gában még nem érték! Amiként a tapasztalat 
- különösen a rosszban szerzett - sem. Csak az 
lepett meg, hogy ilyen hamar rá kellett erre 
döbbennem.

Ahol Erdélyország minden 
aranyát és garasát verték

(folyatás előző lapszámunkból)
 
Nagybányát valamikor a XIII. század második 
felében alapíthatták a király által betelepített 
német bányászok és aranymosók. A település 
első okleveles említése – 1327, Zazarbánya – 
után megsokasodnak a vonatkozó írott forrá-
sok. 1329-ben városként említik Zazarbánya 
ikertelepülését, Asszonypatakát. Ekkor a két 
helységnek azonos volt a bírája, de feltehető-
leg külön templommal rendelkeztek. 

Könyvbemutatója után
Marosvásárhelyen is járt
Szabó Kati

A minap Marosvásárhelyen járt Szabó Kati, 
az olimpiai, világ- és Európa-bajnok egykori 
romániai tornász, akinek Sepsiszentgyörgyön, 
éppen az 50. születésnapján pályafutásáról 
könyvet adtak ki. Az egykori neves világsztár 
a Budapestre való könyvbemutatójára menet 
közben mintegy két órát Vásárhelyen tartóz-
kodott, ahol újságírók kérdéseire is válaszolt. 

Érdekességek
a Dăncilă-kormányról
►	A miniszterelnök, Viorica Dăncilă olyan 
menő, hogy még a minisztereket is Dragnea 
választotta ki helyette
►	Alaposan megvizsgálták az önéletrajzokat, 
miután kiderült, hogy az egyik miniszterjelölt 
csak poénból írta bele, hogy bűnvádi eljárás 
folyik ellene, mivel Dragneáék csak olyanokat 
akartak jelölni, akik ellen tényleg
►	A tanügyminiszter a titkárnő mellé kap egy 
román-román szinkrontolmácsot is

„Csak elszánt őrültként
érdemes a művészettel
foglalkozni!”

Csóka Szilárd-Zsolt neve ismerősen csenghet 
a vásárhelyi, erdélyi művészetkedvelő közön-
ség számára. A 29 éves művész Kolozsváron 
tanult, 2013-ban visszatért szülővárosába, 
Marosvásárhelyre, azóta hivatásos festőként 
dolgozik, és Marosvásárhely új, ígéretes fes-
tőjének nevezte egy helyi kritikus.
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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!

IMPRESSZUM

Lapunk előfizethető 
Maros megye összes   

postahivatalában 
(katalógusszám: 15429), 

vagy a szerkesztőség  
Rózsák tere 16. szám  

alatti székhelyén .  

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

 KOS: Élvezze ki, hogy nyugodalmas, békés  
napok állnak ön előtt. Ne keressen magának 
megoldásra váró problémát, ne is gyártson, 
egyszerűen örüljön annak, hogy ilyen gondta-
lan napjai vannak, amikor semmiért sem kell 
aggódnia.
   BIKA: Egész héten feszült lesz. Kimondottan   
fél, és tele lesz baljós gondolatokkal, mint 
aki szabályosan várja, hogy bekövetkezzen a 
baj. Félelme nem teljesen alaptalan, valóban 
számítania kell kellemetlenségekre, de nem 
olyan mértékűekre, mint amilyenektől tart.
 IKREK: Ha eddig bármivel kapcsolatban is  
nehézségekbe ütközött volna, az a héten egy 
csapásra megoldódik. Még a magán, illetve hi-
vatalos problémák is megoldódnak, és kedve-
ző fordulatra számíthat.
 RÁK: A napokban különös találkozásokban  
lesz része, és új embereket ismerhet meg. 
Lehet, hogy elsőre némelyikük különösnek 
tűnhet, de célszerű mindenkinek adnia egy 
esélyt. Igyekezzen nyitottan állni hozzájuk.
 OROSZLÁN: Legnagyobb örömére nyugodt  
és gondtalan hete van. El se akarja majd hinni, 
hogy nem történik semmi probléma, és hogy 
jelenleg nincs is olyan gondja, ami megoldás-
ra várna. 
  SZŰZ: Fantasztikus új ötletei támadhatnak a   
héten. Ajánlatos is lehet belefogni az ötletei 
megvalósításába, de akár a lakásfelújításba 
és bármi olyan dologba, ahol kiélheti magát.
 MÉRLEG: Ez a hét rendkívül kedvező lesz  
önre nézve, mert jelentősebb erőfeszítések 
nélkül is képes lesz célba érni és sikereket el-
érni. Szinte maguktól pörögnek a dolgai. Nem 
kell akadályokkal, sem pedig nehézségekkel 
számolnia.
 SKORPIÓ: Bármilyen problémás ügyei is  
legyenek a családban vagy baráti körében, 
feltétlenül igyekezzen azt rendezni. A csilla-
gok támogatják minden kapcsolati probléma 
megoldását és azok fejlődését is előidézik. 
  NYILAS: Meglehetősen szétszórt lesz a héten.  
Nemigen találja majd a helyét, gyakran elfe-
lejt dolgokat, és figyelmetlenségéből adódó-
an kisebb kellemetlenségek is érhetik. De a 
hét vége felé kiegyensúlyozódnak ön körül az 
energiák és sikerül behoznia a lemaradást, il-
letve kijavítani a hibáit.
  BAK: Azt hinné egy unalmas, megszokott hét   
elé néz, de rövid időn belül látni fogja, hogy 
elképesztő események érik. Váratlan, izgal-
mas fordulatok, de még új lehetőségek is ér-
kezhetnek. 
 VÍZÖNTŐ: Ha eddig akadályoztatva érezte  
magát, akkor jó hírünk van, mert a napokban 
minden gát megszűnik, és töretlenül haladhat 
előre. Bármi, amibe csak belefog, az beindul, 
rövid időn belül megvalósul.
  HALAK: Türelmetlen, nyűgös, feszült lehet  
a hét első felében. Nézze a jó oldalát, legalább 
nem fog rohanni, sem pedig kapkodni, min-
denre jut majd elég ideje. Meglehetősen sok 
akadályba fog ütközni a héten, de most ezek 
kevéssé fogják zavarni.

Nincs mese! – nagy sikerű
Hahota-kabaré

A marosvásárhelyi Hahota 
színtársulat rendszeresen 
viszi színre Nincs mese! 
című zenés szilveszteri ka- 
baré-előadását Marosvásár- 
helyen, a Maros Művész- 
együttes előadótermében. 
A nagy sikerű előadást 
február 3-án és 4-én tekint-
heti meg a nagyérdemű 
este 7 órától. Fellépnek: 
Puskás Győző, Székely M. 
Éva, Kelemen Barna, Gönczy 
Katalin, Cseke Péter, Gáll 
Ágnes és Szőllősi P. Szilárd. 
Énekel: Bodoni Ildikó. Ren-
dező: Kovács Levente. Jegyek 
még kaphatók a Maros Mű- 
vészegyüttes (0746-540-292) 
és a Kultúrpalota (0265-
261-420) jegypénztárában.

Továbbra is várják
az érdeklődőket
a Rocksulinál 

Február 4-éig lehet beirat-
kozni a marosvásárhelyi 
Rocksuliba. Az érdeklődő-
ket a következő tanszako- 
kon várja a tanári közösség: 
akusztikus gitár, elektromos 
gitár, basszusgitár, ének, 
zeneelmélet, dob, ütős hang- 
szerek és billentyűs hang-
szerek. A februárban kezdő- 
dő félévtől egy új tanszék 
is indul, a zenei rendezés, 
aminek keretében a dal-
írást, zeneszerzést, hang-
szerelést, improvizációt, 
a kreatív hangszerjátékot, 
a prozódiát sajátíthatják el 
a diákok. Az oktatás az 

egyéni igényekhez igazított, 
személyre szabott. Jelent-
kezés a rocksuli.hu olda-
lon, bővebb információk a 
marosvásárhelyi Rocksuli 
Facebook-oldalán vagy a 
0736-984-319-es telefon-
számon.

Újabb jegyeskurzus
Marosvásárhelyen

A Katolikus Családpaszto-
rációs Iroda szervezésé-
ben február 6-án, kedden 
újabb jegyeskurzus indul 
Marosvásárhelyen. A jegyes- 
kurzus egyházi és szakmai 
segítség fiataloknak, akik 
házasságra készülnek, le-
hetőség a párkapcsolat el- 
mélyítésére, egyben ismer- 
kedési lehetőség más párok- 
kal, közösségben való felké-
szülés a szentségi házas-
ságra és a keresztény csa-
ládi életre. A kurzus nyolc 
hétig tart és április 3-án ér 
véget. A találkozók kedd 
esténként vannak, 19–21 
óra között. Lelkész, orvos, 
pszichológus szakemberek 
és keresztény házaspárok 
a meghívottak. Az együtt-
létek formája interaktív, 
nemcsak előadások meg-
hallgatásából áll, hanem be- 
szélgetésekből, csoportmun- 
kából. Elsősorban mindazok 
jelentkezését várják, akik 
a 2018-as év folyamán há- 
zasodnának, de jelent-
kezhetnek olyan párok 
is, akik szeretnék jobban 
megismerni önmagukat 
és kapcsolatukat. A kurzus 
házigazdái: Sófalvi Sza-

bolcs és Adél. Jelentkezni 
február 5-ig lehet Széné-
gető Istvánnál: szenegetoi@
gmail.com, 0743-138-784, 
vagy a Sófalvi házaspárnál: 
adelasofalvi@yahoo.com, 
0744-799-055.

Farsangi
gyermekprogram 

Február 3-án, szombaton 
délelőtt 10 órától a Népraj-
zi és Népművészeti Múze-
umban az Esztendő kereke 
című gyermekprogram ke-
retében marosszékifarsan-
gi szokásokkal és böjtelő 
havának hagyományaival 
ismerkedhetnek az 1-4 osz-
tályosok. Szeretettel várják 
a gyerekeket, szülőket, nagy- 
szülőket a programra, ahol 
sok érdekességre számít-
hatnak. Belépő: 5 lej (test-
vérek és csoportok esetén 
kedvezményes jegyek vált 
hatók). Jelentkezni a követ- 
kező elérhetőségeken lehet: 
virginasemese@yahoo.com, 
0720-671-640. Szervező: 
a Világló Egyesület és a 
Néprajzi és Népművészeti 
Múzeum. A program szak-
mai partnere a Hagyomá-
nyok Háza.

Vedd át az irányítást! 

A szervezet méregtelení-
téséről és regenerálódásá- 
ról, az egészséges életmód- 
ról, a betegségekből való 
kigyógyulásról, az öngyógyí- 
tás aktiválásáról, a sport- 
teljesítmény növeléséről 
lesz szó azon az előadáson, 
amelyet dr. Cătălin Luca tart 
február 3-án 17 órakor a 
Grand szálló Európa termé-
ben. A részvétel ingyenes.

Február 1. Ignác, Kincső
Február 2. Karolina, Aida
Február 3. Balázs, Oszkár
Február 4. Ráhel, Csenge, Jára
Február 5. Ágota, Ingrid, Kolos
Február 6. Dóra, Dorottya
Február 7. Tódor, Rómeó
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„Már gyerekkorom nagy ré 
szét rajzolással, festéssel –  
vízfestékkel – töltöttem” –  me- 
sél a kezdetekről. „Palettát és 
ecsetet akkor használtam 
először igazán, amikor be 
kerültem a marosvásárhelyi 
Művészeti Líceumba. Nagyon 
érdekelt a szobrászat is, de 
időközben rájöttem, hogy a 
festészettel tudom igazán 
kifejezni magam” – tudtuk 
meg. Csóka stílusa inkább 
absztrakt, az expresszioniz- 
mushoz áll közel. Elmondá- 
sa szerint mindig is nagy 
hatással voltak rá az exp-
resszív foltok és ecsetgesz-
tusok.

Az önjáró művész

Példaképeket, művészeti 
fejlődésében fontos szere-
pet betöltő embereket nem 
szívesen nevezne meg, hisz 
pályája kezdetétől önjáró 
volt, mint mondja: „csak a 
tanácsokat fogadtam meg, 
soha nem engedtem senki 
nek, hogy befolyásolják a né 
zeteim a hivatásommal kap 
csolatosan.”

Ami alkotásainak inspi-
rációforrását illeti, a fiatal 
művészt a mindennapi dol- 
gok olyan mozzanatai ihle- 
tik munkára, amelyek az or- 
runk előtt vannak, de nem 
vesszük észre őket. „Jóma
gam csak egy bizonyos idő 

után veszem észre, és akkor 
rájövök, hogy ezzel már ta
lálkoztam egyszer valahol, 
valamikor. Ilyen dolgok le 
hetnek egy tükröződés, egy 
fény, ami nem megszokot
tan világít, olyan álomszerű,  
idegen foltok egy épületen, 
amelyek véletlenül kerültek 
oda” – meséli. Amikor vi-
szont alkot, úgy szereti, ha 
mindent ki tud kapcsolni 
maga körül, és csak fest, 
illetve egy olyan világba 
süllyed, amit úgy tud alakí-
tani, ahogyan neki tetszik.

„Vásárhely tökéletes szá-
momra”

Arra a kérdésünkre, hogy 
milyennek találja a város 
„művészfelhozatalát”, Csó-
ka elmondta, hogy számá- 
ra Vásárhely Kolozsvár után 
tökéletes kis, csendes vá-
roska ahhoz, hogy fessen, 
mivel nyugalom van, és nem 
nagyon történik semmi. „A 

városban a vizuális művé
szet még gyerekcipőben jár, 
kevés a kiállítás, a művé
szek zöme ki van öregedve, 
kevés a fiatal, s nyilván őket 
kevésbé is támogatják…” – 
véli.

Csókának nemrég Buka- 
restben volt kiállítása, a Ba- 
lassi Intézet meghívására, 
ami a művész számára na-
gyon pozitív élmény volt. 
„Örültem a lehetőségnek, 
a fővárosi közönség nyitott 
volt, érdeklődtek az alko 
tásaim iránt”.

Külföldi kiállításokat is 
tervez
 

Jövőbeni tervei között sze- 
repel, hogy tovább is fes-
teni tudjon, és a munkáit 
más városokban, akár kül- 
földön is kiállítsák. És min- 
dez felé jó úton halad, hisz 
január elején Sepsiszent-
györgyön egyéni kiállítása 
volt. 

És hogy mi a fontosabb 
egy festőművésznél: a ve- 
leszületett tehetség, a gya-
korlás, az alázat, Csóka úgy 
véli: „a tehetség nem elég, 
s talán még az alázat sem, 
hiszen a művész minél töb 
bet gyakorol, annál kiegyen 
súlyozottabb lesz. Nekem 
mindig is fontos volt a 
gyakorlás. Ha nem elszánt 
őrültként foglalkozik a mű
vész a művészettel, akkor 
inkább ne is csinálja” – vallja. 

Pál Piroska

Világos, mint az egyszeregy 
Szidtok - elismerem: sok- 

szor joggal -, de eljön 
az idő, amikor vissza- 
sírtok még minket -  
vetette szememre né- 
hány éve az egyik 
közismert politikus, 
aki még a rendszer- 
váltáskor került a 
korábban általa is meg- 
vetett pályára. Bár- 
mennyire is nehezem-
re esik, ki kell monda-
nom: igaza volt. Legalábis abban a vonatkozásban, 
hogy a mai fiatalok a bokájukig sem érnek fel az ak-
tív politizálást mostanság abbahagyóknak. Szellemi, 
lelki, erkölcsi értelemben semmiképp. Hja, kérem, a 
fiatalság önmagában még nem érték! Amiként a ta-
pasztalat - különösen a rosszban szerzett - sem. Csak 
az lepett meg, hogy ilyen hamar rá kellett erre döb-
bennem.

Mindez az egyik helyi román nyelvű napilap tudósí-
tása olvastán jut eszembe, amelynek címében a cikk-
író vásárhelyi román-magyar megbékélést emleget a 
fejedelemségek egyesülésének kerek 159. évforduló-
ja kapcsán. Kíváncsian végigolvastam a cikket, de a 
címben emlegetett megbékélésről egyetlen szó sem 
esett benne. Annál inkább a különböző helyi poten-
tátok - köztük RMDSZ-politikusok - koszorúzásáról, 
és az ilyenkor szokásos hórázásról. Miből következ-
tethetett a szerző az általa említett megbékélésre? 
Valószínűleg abból, hogy a megyei rendőrség udva-
rán tartott ünnepségen a „szövetség” képviseletében 
jelen volt Vass Levente, az RMDSZ marosvásárhelyi 
szervezetének elnöke, parlamenti képviselő, illetve 
Makkai Gergely, Marosvásárhely alpolgármestere is. 

Ha emlékezetem nem csal, a korábbi években nem 
volt erre példa. Akkor vajon miért érezték épp most 
szükségesnek az RMDSZ illetékesei, hogy jelen legye-
nek az eseményen? Illetve ki, kik döntötték ezt el? 
Mert egyértelmű, hogy az RMDSZ képviseletében vol-
tak ott. A városházát maga a polgármester képviselte, 
s ha egy helyettesének jelenlétéhez is ragaszkodik, 
akkor ott van a másik, a többségi nemzethez tartozó 
alpolgármester is. Tehát Makkai, gondolom, könnyen 
kihúzhatta volna magát a „feladat” alól. Viszont úgy 
tűnik, ő ott akart lenni. Vagy valahol, valakik úgy dön-
töttek, hogy ott akarjon lenni. Hasonlóan Vass Leven-
téhez, aki ugyan a törvényhozás alsóházának tagjaival 
együtt koszorúzott, de a jelek szerint nem a törvény-
hozás döntésének eleget téve. Mivel a PNL-t nem kép-
viselte senki a koszorúzáson, sem a PMP-t, azt kell 
hinnem, Vass önszorgalomból volt ott.  

Azt mondják, minden közéleti-politikai tettnek 
megvan a maga szimbolikája. Sőt, attól függően, ki 
és honnan nézi, mást és mást jelenthet. Az emlí-
tett cikk szerzője a román-magyar megbékélés je-
lét olvasta ki belőle, én viszont az RMDSZ részéről 
a kishitűségből, a sanda hátsó szándékból táplál-
kozó behódolásét, önfeladásét. A helyzetet súlyos-
bítja, hogy erre most került sor, a decemberben 
esedékes centenárium közeledtével felerősödő ro-
mán nacionalizmus, zsigeri sovinizmus, szándéko-
san táplált magyargyűlölet körülményei között -  
amire nem látok mentséget. 

Hacsak a háttérben nem született egyezség arra vo-
natkozólag, hogy mondjuk Dorin Florea polgármes-
ter, valamint a helyi potentátok jelenlétükkel tisztelik 
majd meg a március 15-ei postaréti megemlékezést. 
Az lenne a román-magyar megbékélés igazi jele. 
Merthogy az első lépést a győztesnek kell megten-
nie, fordítva kizárólag a behódolás jeleként lehet azt 
értelmezni. Világos ez, mint az egyszeregy... Vélemé-
nyem szerint. 

Csóka Szilárd-Zsolt neve ismerősen csenghet a vásárhelyi, erdélyi művészetked-
velő közönség számára. A 29 éves alkotó Kolozsváron tanult, 2013-ban vissza-
tért szülővárosába, Marosvásárhelyre, és azóta hivatásos festőként dolgozik. 
Több kiállítását megtekinthettük már a városban, de Erdély-szerte volt tárlata, 
múlt év végén pedig a bukaresti művészi miliőben is bemutatkozott. 2013-ban 
Marosvásárhely új, ígéretes festőjének nevezte egy helyi kritikus. Csóka úgy fo-
galmazott, ha nem a képzőművészettel foglalkozna, akkor biztosan zenész lenne.

„Csak elszánt 
őrültként
érdemes

a művészettel
foglalkozni!”
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„A 2012ben indított ver 
senyt eddig csak szórvány
ban szervezték, az idei ki
adástól csatlakozott Maros 
megye is, ahonnan 21 kö
zépiskolás csapat jelentke 
zett. Közülük a Telekiek 
Unokái csapat az egyetlen, 
amely nemcsak egy, hanem 
két műemlék védelmét vál
lalta fel” – áll készségesen 
rendelkezésünkre a csapat  
irányítója, Hajdu Zoltán 
történelemtanár, aligazgató. 
Vezető munkájában Joó Eri-
ka angol–történelem szakos 
tanár segíti. 

A szakemberek vélemé-
nye szerint a megmérette-
tés népszerűségét növeli, 
hogy nem kötelező, de nem 
is tantárgyversenyről van 
szó, hanem arról szól, hogy 
a gyerekek saját maguknak 
felfedezik ezeket az épüle-
teket, és 21. századi, kor-
társ, számukra élvezetes 
módon mutatják be őket. 
S valóban, Csiszér Ágota, 
Dávid Soma, Hajdu Hunor, 
Incze Gáspár, Keresztesi 
Anett, Kis Noémi, Korondi 
Zsófia Tünde, Németh Ad-
rienn Nikolett, Pál Humor, 
Simon István Róbert, Sza-
bó Eszter, Varga K. Krisz-
tina és Varga L. Krisztina 
felnőtti komolysággal foly-
tatott lelkes kutatómunká-
juk során olyan értékes és  
hasznos információkhoz ju- 
tottak, amelyek birtokában 
Nemeskürty István szava-
ival élve bátran állíthatják, 
hogy tőlük a múltat már 
elvenni nem lehet, hiszen 
azt – legalábbis a versenyben 
felvállalt szeletét – más isme- 
rik. És ezeket az ismereteket 
másokkal is megosztják. 

Kreatívak a Telekiek
Unokái

„November közepén meg
kaptuk a szervezőktől a 
Maros megyei műemlékek 
listáját, amiben 400–500, 
nem csak magyar jellegű 
műemlék szerepelt. Mi két 
gernyeszegi műemléket vá
lasztottunk ki: a református 
templomot és a Telekikas
télyt. A versenyfelhívásban 
az is szerepelt, hogy mi 
szerint történik a csapatok 
pontozása. Legtöbb pontot 
arra kaphat egy csapat, ha 
minél több emberrel meg
ismerteti azt a bizonyos 
műemléket, ezt követi bár
milyen tevékenység, amit a 
műemlék területén végez 
(takarítás, felújítás stb.)” – 
taglalta a tanár. Elmondta, 
a csapat első, nagy sikert 
elért alkotása egy isme-
retterjesztő folyóirat volt, 
melyben a diákok által fel- 
tárt és megtanult érdekes- 
ségeket és a műemlékekhez 
kapcsolódó fontos dolgokat 
adták tovább: olvasható in- 
terjú Teleki Kálmán gróf- 
fal a kastély történelméről, 
valamint Veress Róbert 
lelkipásztorral a reformá-
tus templomról és gyüle-
kezetről. A könyvecske a 
leghíresebb Telekiek név-
sorával zárul. A kiadványt 
először a Gernyeszegen élő 
embereknek, egy istentisz-
teletet követően adták át, 
majd pedig olyan embe-
rekhez is eljuttatták, akik 
felfigyeltek rájuk és mun-
kájukra. 

A csapat a napjainkban 
talán legismertebb infor-
mációáramlási eszközön, a 

Facebookon három oldalt 
készített, egyet magyarul, 
egyet románul, egyet ango-
lul, és minden egyes infor-
mációt oda felpakoltak. Az 
sem elhanyagolható tény, 
hogy a Telekiek Unokái 
volt Maros megyében az 
első, aki egy videoklipet 
készített, stúdióminőség-
ben, meglehetősen profi 
filmezéssel. Youtube-csator- 
nájukra négy filmet töl-
töttek fel, többek között 
az örökbe vett műemlé-
kek történelmét bemutató 
kisfilmeket, illetve a ver-
seny keretében általuk átírt 
és hangszerelt dal video- 
klipjét, amelyet immár a 
Telekiek Unokái csapat 
himnuszának tekintenek. 
A telekiekunokai.info hon-
lapukon a csapat eddigi ku- 
tatómunkájának eredmé-
nyeit teszik közszemlére. 

Az eltelt pár hónap alatt 
a csapat tagjainak lehető-
sége nyílt interjúkat adni, 
valamint élő adásokban is 
beszélhettek a műemlékek 
jelentőségéről és értékei-
ről. A templom, valamint 
a kastély történelmét úgy 
mondták el, hogy közben a 
helyszínen filmeztek, ezzel 
is látványosabbá és köny-
nyebben befogadhatóvá té- 
ve az új ismereteket. A kis- 
filmet lapzártánkig közel 
34.000-en nézték meg, 
úgyhogy a Telekiek Uno-
kái büszkén kijelenthetik, 
hogy már 34 ezer ember-
rel megismertették a Tele- 
ki-kastély történelmét. A le- 
adott like-ok szempontjá- 
ból is a versenyben levő 
csapatok közül az első he-
lyen állnak.  

Mindezeken kívül a lelkes 
csapat feltárta a Teleki csa-
láddal kapcsolatos század 
eleji könyveket, amelyeket 
a különböző médiacsator-
nákon tettek elérhetővé.
Következő lépésként feb-
ruárban a Teleki-kastély te- 
rületén egy fesztivált szer-
veznek, amelynek program- 
jában többek között fotó- 
és versíró-verseny szerepel. 
A Brüsszelben lakó gróf 
megígérte, hogy február 
20-a után hazajön, és sze-
mélyesen is találkozni fog-
nak. 

Cél a helyi turizmus 
fellendítése is

A következő hetekben 
iskolákba látogatnak el, az 
általuk összeállított egyna-
pos kirándulásos progra-
mot népszerűsítik, hiszen 
egy egész napot kinn le-
het tölteni Gernyeszegen, 
a kastély, templom és a 
Teleki-család kriptájának 
látogatásával, a csapat tag- 
jai pedig elidegenvezetik a 
kastélyban és a templom-
ban a tanulókat. Ezen felül 
magyar jellegű eseménye-
ket lehet a Teleki-kastély-
ban szervezni: iskolanapok,  
diákszövetségek találkoz-
hatnak a kastély területén. 
Két szállásadó hely is mű-
ködik a településen, velük 
is fel szeretnék venni a kap- 
csolatot, hiszen nekik is 
érdekük, hogy minél több 
turista látogasson ide. 

Hogy miket mondanának 
a diákok az ide látogató tu-
ristáknak? Talán azt, hogy 
a kastélynak nagyon érde- 
kes múltja van, az idők so- 
rán számos család birtokol- 
ta, de végül mindig vissza- 
került a Telekiekhez. Teleki 
Mihály az, aki a Teleki-csa- 
ládot ide telepíti. A tele- 
pülést Zsigmond királytól 
kapja adományba, egy vá-
rat építenek ide – a mos-
tani kastély előtt egy vár-
kastély állt itt, ezt építik 
át valamikor a 18. század 
folyamán Teleki József irá- 
nyításával, s készül el a szép 
barokk kastély. „Talán nem 
is az építészet a legfonto
sabb, diákjaimnak mindig 
azt szoktam elmondani, 
hogy meg kell nézni azokat 

az embereket, akik ezekben 
a kastélyokban laktak, ezek
ben a kastélyokban nőttek 
fel. Ha csak annyit mondok, 
hogy Teleki Sámuel – aki 
a két Bolyai után talán a 
leghíresebb magyar erdélyi, 
a Telekikönyvtárnak köszön 
hetően; vagy azt mondom, 
hogy Bethlen István – aki 
Magyarország miniszterel
nöke volt tíz éven át: mind
ketten a Telekikastélyban 
születtek, akkor már tud
juk, hogy egy nagyon érté
kes épületről beszélünk. A 
templom is a Telekicsalád
hoz fűződik, és talán azért is 
fogadtuk mindkettőt örök 
be, mert a Telekiekhez pró
báltunk közelebb kerülni. 
Szintén Teleki Mihály és utó 
dai voltak azok, akik finan
szírozták a templom felépí
tését, és itt is alusszák örök 
álmukat” – foglalja dióhéj-
ba a történelemtanár.  

Főnyeremény
a brüsszeli
kirándulás

Az Örökségünk őrei vetél-
kedő elődöntőjére február 
14-én kerül sor. Marosvá-
sárhelyről 4 vagy 5 csapat 
mehet a döntőbe, minden 
más településről egy-egy 
csapat.  A döntő előrelátha- 
tóan március közepén lesz, 
ennek nyertesét öt napra 
Winkler Gyula EP-képviselő 
látja vendégül Brüsszelben. 

A verseny részeként 
január 22-én, a Magyar 
Kultúra Napja alkalmá-
ból a Telekiek Unokái 
csapat a Bolyai líceum 
dísztermében verses, ze- 
nés és táncos műsort 
szervezett, amely a You-
tube-on élőben is követ-
hető volt. A több mint két- 
százas hallgatóság megi- 
smerkedhetett a Him-
nusz történetével, míg 
Bányai Réka, a Teleki 
Téka könyvtárosa a Tele-
kiek és a magyar kultúra 
címmel tartott érdekes 
előadást. A rendezvényt 
a Bolyai Zenekör közre-
működése egészítette ki. 

Nagy Annamária

Örökségünk őrei – Telekiek Unokái
„A múltat nem lehet tőlünk elvenni. De az csak akkor a 
miénk, ha ismerjük”
Ezzel a jelmondattal jelentkezett a Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceum X. B osztálya Telekiek Unokái csapata az idén immár hatodik alkalommal 
megszervezett Örökségünk őrei – Fogadj örökbe egy műemléket! versenykiírásra. 
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– Ön több évtizeden át dol 
gozott az atomkutatásban. 
Milyen volt a kutatás, ami
kor elkezdte és milyen ma
napság? Honnan hová fej
lődött az idő folyamán?
– Mikor én elkezdtem a 
kutatást, még úgy tudtuk, 
hogy atomok alkotják a vi-
lágunkat, ma már tudjuk, 
hogy az atom is részeire 
bontható. Akkor beszél-
tünk atomfizikáról, ma már 
atommagfizikáról. Ebben 
a tudományban is úgy ala- 
kult, mint más tudomá-
nyokban: egyes technikák, 
az ipar fejlődése hozta maga 
után az atomkutatás fejlesz-
tésének szükségességét is. 
Esetünkben besegített a 
haditechnika, az autó- és 
a repülőgyártás fejlődése, 
az orvostudomány, a szá- 
mítógép-technika, az elek- 
tronika innovációja, amik 
mind-mind az atomkuta-
tás fejlődését vonták ma-
guk után. Amikor például 
én elindultam a pályán, 
még nem létezett tomo-
gráf, csak röntgen.

A kutatás komoly
hozzáállást és
csapatmunkát igényel

– Miért fontos az atomot 
részeire bontani? Nehéz ezt 
megtenni?
– A Genfi Atomkutató In-
tézetben több éven át dol-
goztak azon, hogy olyan 
légüres teret állítsanak elő, 

amilyen a világűrben léte-
zik, amelyben aztán hete-
kig-hónapokig forgatják a 
részecskéket ahhoz, hogy 
a megfelelő sebességet el-
érjék az ütköztetéshez. De 
ehhez óriási energiára van 
szükség. A tudósok egyik 
törekvése, hogy az úgyne-
vezett ősanyagot megta-
lálják, amelyben már sem- 
mi nukleáris nincs. Mert a 
részecskéket addig lehet 
bontani, ameddig már sem- 
mi súlyuk nincs, már csak 
egy információ, egy rezgés. 
Ezt ma már biorezonancia 
elnevezés alatt alkalmaz-
zák is az orvostudomány-
ban. Eljön az az idő, amikor 
az orvosok már távolról 
fogják tudni kezelni bete-
geiket hullámok, rezgések 
segítségével. Ez szerintem 
a jövő tudománya.

– Köthetőke felfedezések, 
kutatási eredmények az ön 
nevéhez?
– Az egyszerű dolgok a tu-
dományban már fel van-
nak fedezve, nehéz újat 
hozni. Nekem életem so-
rán kilenc külföldi szerző-
désem volt. Darmstadban 
például két évet dolgoz-
tam együtt Nobel-díjas tu-
dósokkal. Szerintem nem 
az a lényeg, hogy ki mit fe-
dezett fel, hanem az, hogy 
be tud-e illeszkedni egy 
kutatócsoportba. A nagy 
felfedezések csak úgy jön-
nek, ha kutatócsoportok 

állnak össze, és több évig 
dolgoznak együtt egy-egy 
megvalósításon. Ez ma már 
komoly hozzáállást és tö-
megmunkát igényel.
 
– Az atomenergia – főleg 
laikusok körében – eléggé 
vitatott téma. Ön szerint mi
ért veszélyes vagy miért ve
szélytelen ezzel foglalkozni? 
– Én magam 60 évet dol-
goztam radioaktív környe-
zetben, ma 86 éves vagyok, 
de ennek semmi káros ha- 
tását nem érzem. Tudo-
másom szerint a volt kol-
légáim közül, akikkel évti-
zedeket együtt dolgoztam, 
senki nem halt meg rákba. 
Az én megfigyelésem sze-
rint azok, akik a bányában 
vagy öntődében dolgoztak, 
hamarabb meghaltak, mint 
azok, akik az atomkutatás-
ban tevékenykedtek. Ha 
nem történik valamilyen 
katasztrófa, nincs semmi 
veszély. Csernobil az egy 
egészen más történet, ott 
egy kémiai robbanás tör-
tént, amelynek során kb. 
300 tonna uránium került 
ki a környezetbe és szeny-
nyezte azt. De a működő 
atomerőművekben, kutató- 
állomásokon semmi baleset 
nem történt. 

Az emberi metaboliz-
mus hozzászokott egy 
bizonyos fokú radioak-
tív sugárzáshoz.

– De mi van a rákkeltő ha
tással vagy az atomfegyve
rekkel? 
– Az emberek félnek a rák-
tól, de arra nem figyelnek 
például, hogy mennyi au-
tófüstöt szívnak be, hogy 
mennyi kodifikált ételt 
esznek, hogy milyen káros 
hatása van a műanyagtá-
rolásnak és így tovább... 

A vásárhelyi kombinátról 
ne is beszéljünk! Az atom-
kutatás nem olyan veszé-
lyes, mint ahogy híreszte- 
lik! Japán felmérések  sze- 
rint az emberi metaboliz-
mus már hozzászokott egy 
bizonyos fokú radioaktív 
sugárzáshoz, sőt bizonyos 
mértékben szükséges a szer- 
vezet megfelelő működé-
séhez. Hogy mi a vélemé-
nyem az atomfegyverek-
ről? Sajnos vannak ilyenek, 
ami riasztó. Ezelőtt kétezer 
évvel, amíg karddal, tőr-
rel lehetett bozótot irtani, 
zöldséget szeletelni és sok 
hasznos dolgot végezni, 
addig lehetett vele hada-
kozni és ölni is. Ugyanígy 
az atomenergiát is lehet 
nagyon sok hasznos do-
logra használni. De azt se 
felejtsük el, hogy ma már 
az atombombánál sokkal 
veszélyesebbek a kémiai 
vagy az elektronikus fegy-
verek. 

– Ön 2009ben az Országos 
Nukleáris Fizikai és Mérnö
ki Intézet kutató főmérnö
ke díszoklevelet vehette át 
abból az alkalomból, hogy 
a Sapientia EMTE maros
vásárhelyi Műszaki és Hu
mán Tudományok Kara 

a tokiói műszaki egyetem 
mel az International Physics 
House keretében megnyi
totta azt a tudománytech
nológiai kutatólaboratóri 
umot, amely elsősorban a 
rákkutatásban hivatott elő 
relépéseket tenni. Minek kö
szönheti ezt?
– Több alkalommal dolgoz-
tam együtt japán tudósok-
kal, jól ismertek engem is 
és a tevékenységemet is. 
Egy alkalommal azt kér-
dezték, miben tudnának 
nekem segíteni. Azt mond-
tam, hogy azt szeretném, 
ha szülővárosomban ten-
nénk valamit az orvostudo-
mány fellendítése érdeké-
ben. Ezt követően eljöttek 
Marosvásárhelyre, szétnéz- 
tek, és ők ajánlották az atom-
kutató-laboratórium felál- 
lítását, felszerelését, bein- 
dítását. Sőt, azt is felaján-
lották, hogy diákokat visz-
nek el és képeznek ki. A 
japánok 40 tonnányi be-
rendezést küldtek, amit 
sikerült is felszerelni. Saj-
nos azonban a későbbiek 
során a program elakadt, a 
további közreműködésem 
a kollégákkal ellehetetle-
nedett.

Kérdezett: Nemes Gyula

Az atomkutatás nem olyan veszélyes, mint híresztelik! 
– Interjú Osváth Jenő atomkutató mérnökkel – 

Névjegy: Osváth Jenő (1932, Székelyvaja) atomku-
tató mérnök. Fémipari szakközépiskolát Marosvá-
sárhelyen végzett, majd a bukaresti Politechnikai 
Intézetben szerzett mérnöki oklevelet. Az Electro-
montaj vállalatnál kezdte el a munkát, majd a bu-
karesti Atomfizikai Kutatóintézet alkalmazottja volt 
nyugdíjazásáig. Szakterülete a részecskegyorsítók 
építésének technológiája, fizikája és alkalmazása. 
Szaktanulmányai hazai és külföldi szakfolyóiratok-
ban, országos és nemzetközi tudományos rendezvé-
nyek gyűjteményes köteteiben jelentek meg román 
és világnyelveken. 
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Ahol Erdélyország minden  
aranyát és garasát verték
(folyatás előző lapszámunkból)

Nagybányát valamikor a XIII. század második felében alapíthatták a király által 
betelepített német bányászok és aranymosók. A település első okleveles említése 
– 1327, Zazarbánya – után megsokasodnak a vonatkozó írott források. 1329-ben 
városként említik Zazarbánya ikertelepülését, Asszonypatakát. Ekkor a két hely-
ségnek azonos volt a bírája, de feltehetőleg külön templommal rendelkeztek. 
Nagy Lajos király 1347-ben megerősítette Rivulus Dominarum és Zazarbánya 
vendégei szövetségének privilégiumait, és az oklevél a város templomára is utal.

1672-ben levegőbe röpí-
tetik a város védrendsze-
rének jelentős részét

1620-ban Bethlen Gábor 
erdélyi fejedelem megvon-
ta a bérlés jogát a bányákat 
szipolyozó addigi bérlőktől, 
és Nagybánya városára ru-
házta át. 

A XVII. század közepén 
Nagybánya I. Rákóczi György 
erdélyi fejedelem tulajdo-
nába került, majd II. Rákóczi 
Györgyé lett. 1660 elején 
a váradi Ali pasa portyázó 
csapatai dúltak a környéken.

1664-től, a vasvári béke 
után Nagybánya osztrák 

kézre került. 1672-ben Cobb 
császári generális paran-
csára levegőbe röpítették 
a város védrendszerének 
jelentős részét. 

1685-ben a császári ha-
dak Máramarosban telel-
tek, megszállás alatt tart-
va a vidéket. 1687-ben a  
reformátusok elvesztették 
az István-templomot és az  
iskolájukat, amit a jezsuiták 
1691-ben vettek át. 

1692-ben a minorita 
rend megkapta a várostól 
a Szent Miklósról nevezett 
kispiaci templomot, ami 
mellé rendházat építettek.

Evlija Cselebi a várról 
szóló feljegyzései

Várad eleste után 1661-
ben Nagybánya a szomszé-
dos Felsőbányával együtt 
tízezer talléron váltotta 
meg magát a töröktől. 

Evlija Cselebi a török csa-
patokkal 1661. augusztus 
negyedikén érkezett Nagy-
bánya várához, amelyet 
Nikbánezsder várának ne-
vezett, mert amint mondja:

„…foglyaink azt beszélték, 
hogy Ádsemországból Ne
mucseher gyermekei közül 
Mikbán, vagyis jó király erre 
a földre jött s itt egy sár
kányt – ezsder – ölt meg és 
róla nevezik Nikbánezsder
nek…”.

Továbbá, a várról még az 
alábbiakat írja:

„…az Ilides (Hévvíz) vize 
partján, négy oldalról ma
gas hegyek által körülvett 
völgyben fekszik… Vára az 
említett völgyben négyszög 
alakú, magas kőkerítésű 
nagy vár. Kerülete teljes öt
ezer lépés. Nyugati oldala 
mesterségesen készült mo
csáros hely, mely a városbe
liek menedékhelye. A város 
széles, de nem mély és tele 
van vízzel. Déli oldalán van a 
város kapuja. Három kapuja 
van, három különböző irány
ba néző erős kapu. A vár nem 
igen erős, lakossága pedig 
híres kereskedő nép, ezért 
félelemből meghódolt…, így 
a vár nem gyújtatott fel. Én 
szegény is, lópatkók és sze
gek vásárlására bementem a 
várba s megnéztem azt. Ezer 
katona van benne. Tizenegy 

tornyos monostora van. Főis
kolája, papi házai, csársija 
és bazárja jól rendezettek… 
E városban ezüstbánya van 
s megjegyzésre méltó, hogy 
egy ország ezüstbányájá
hoz sem hasonlít ez; három 
helyen olyan vastag drága
köveket vettek ki, mint az 
ember dereka. Bányáját nem 
láthattam, de a vár közepén, 
a városház közelében levő 
pénzverő épület érdekes lát
nivaló; Erdélyország minden 
aranyát és gurusát – garas – 
itt verik. A váron kívül Irem 
kertjéhez hasonló nagy kül
városa van, mely a folyó két 
partján fekvő díszes város… 
A folyón magyar szerkeze
tű, mesterséges vízimalmok 
vannak, melyek különféle fi
nom lisztet szolgáltatnak…”.

A város elveszti a régi  
kiváltságait

Kiss Gábor az Erdélyi 
várak, várkastélyok című 
munkájában ír arról, hogy 
a vasvári békét követően, 
1664-ben német őrséget 
helyeztek falai közé. 

1672-ben rövid időre a 
kurucok birtokába került, 
kiktől még ebben az évben 
a már említett Cobb tábor-
nok foglalta vissza, és a pol-
gárokkal romboltatta le a 
város bástyáit és falait.

Kiemelten fontos tudni 
még azt is, hogy a Kollonich 
érsek által képviselt poli-

tikai és egyházi irányzat 
következtében a város el-
vesztette a régi kiváltságait, 
a reformátusok a vallássza-
badságukat, és 1687-ben 
templomukat és iskoláju-
kat át kellett adniuk a je-
zsuitáknak. 

1847-ben Petőfi Sándor 
is meglátogatja a várost

II. Rákóczy Ferenc sza-
badságharca idején a város 
1703. augusztus tizennegye-
dikén hódolt meg a fejede-
lemnek, majd az 1705-ben 
Szécsényben megtartott or-
szággyűlés kimondta, hogy: 
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1919 után a közoktatás 
nyelve a román lesz…

1919. január kilencedi-
kén bevonultak a román 
királyi csapatok. A román 
közigazgatás első két évti-
zedében megerősödtek a 
román intézmények. 

A középoktatás nyelve ro-
mán lett, a görög katolikus 
püspökség Máramarosszi- 
getről Nagybányára köl-
tözött, de eredménytelen 
harc folyt azért, hogy Szat-
már megye székhelyét ide 
költöztessék.

A második bécsi döntés 
értelmében 1940. szeptem-
ber hetedikén Nagybányára 
is bevonult a magyar hon-
védség. 

A honvédség tiszteletére 
állított diadalkaput nem 
sokkal korábban egy román 
harckocsi letarolta.

1941. június huszonhete-
dikén, egy nappal a kassai 
bombázás után a szovjet 
légierő bombázta Nagybá-
nyát. 

A Második Világháború 
után, amikor a visszatérő 
román közigazgatás meg-
szüntette a megyerendszert 
és létrejöttek a tartomá-
nyok, Nagybánya Mára-
maros tartomány, majd az 
újabb megyésítéssel Mára-
maros megye székhelye lett. 

Ezzel egy időben új város-
negyedek, vállalatok, intéz-
mények jöttek létre. Beván-
dorlás nyomán a lakosok 
száma 18 ezerről 170 ezer-
re nőtt.

Az 1989-es forradalom 
óta a bányászat fokozato-
san leépült, a bányák kö-
zül sokat bezártak. Sokan 
kiköltöztek külföldre, vagy 
a környező falvakba, így a 

város lakossága 114 ezerre 
csökkent. 

A kommunista rezsim 
alatt kialakított nehézipar 
lassan megszűnik, és a vá-
ros fő gazdasági ereje a ke-
reskedelemben van.

(befejező rész a következő 
lapszámunkban.

Benne: „…egy darab kö-
zépkor, mit itt felejtett az 
idő…” 

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért 
külön köszönet Keresztes 
Géza műépítész, műem-
lékvédő szakmérnöknek; 
az illusztrációkat, a régi 
és a mai képeket Demján 
László műemlékvédő épí-
tész saját munkájából és 
gyűjteményéből küldte be 
a szerkesztőségünkbe.

„… a Szent István tiszteleté
re szentelt templom adas
sék a hozzá tartozó perti
nentiával a helvét confessi
ón levőknek…”.

A szatmári béke 1711-
ben azonban visszaállította 
a régi helyzetet.

1847-ben Petőfi Sándor 
is meglátogatta a várost, és 
benyomásairól így ír Keré-
nyi Frigyesnek:

„… végre eléri az ember, 
az Őrhegyet, mely tulaj
donképpen csak halom s ha 
ennek tetejére feljut, akkor 
fönvan és soha le nem megy 
róla, mert páratlan szép
ségű látvány nyílik meg 
előtte… kelet felé a völgy 
vége, melyet félhold alak
ban kerítenek körül a rop
pant magasságú hegyek. 
Ezeknek a tövében fekszik 
Nagybánya ószerű épületei
vel s gót tornyával, mint egy 
darab középkor, mit itt fe
lejtett az idő… Félóra alatt 
benn voltam az Őrhegyről 
Nagybányán. Óh, mennyire 
szeretem e várost, már ne
gyedszer vagyok itt s egyre 
jobban tetszik. Ezek a vén 
házak ollyan barátságosan 
köszöntik az érkezőt, mint 
valami kedélyes öregurak. 
– Azt óhajtom, hogy ott hal
jak meg, a hol születtem, 
az alföld rónáin… De ha 
nem az alföldön halok, ha 
hegyek között kell meghal
nom: úgy leginkább  óhaj
tom, hogy itt temessenek 

el Nagybánya regényes völ
gyében…”.

Nagybánya díszpolgárává 
választja Kossuth Lajost

Szintén a fent említett 
szerző, Kiss Gábor adata-
iból tudjuk meg, hogy az 
1848-as márciusi esemé-
nyek hatására Nagybánya 
volt az első város, amely 
díszpolgárává választotta 
Kossuth Lajost. Továbbá 
nemzetőrséget szerveztek, 
tisztújítást tartottak, és 
adakozásokkal segítették a 
szabadságharcot.

1848 decemberében Bem 
is megfordult a városban. A 
világosi fegyverletétel után 
Urbán tábornok vonult be a 
császári csapataival. 

Nagybánya várából, vé-
dőfalaiból és tornyaiból 
csupán egyetlenegy maradt 
meg, a XV. században épí-
tett Mészárosok tornya.

A város másik középko-
ri emléke az 1347-től a XV. 
századig épült Szent Ist-
ván-torony, melyet több-
szöri helyreállítás és javítás 
után 1896-ban is restaurál-
tak. Tornyán a város címere 
és a pallosjogot jelző Ro-
land-szobor látható. 

Megvan még az XVIII. szá-
zadból származó öreg foga-
dó is, ahol 1847-ben Petőfi 
és Szendrey Júlia töltötték a 
nászéjszakájukat.
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\ 8. \ | HUMOR |

A Románia Modernizá- 
lásáért Nemzeti Koalíció 
(CNMR) überhazafias szer- 
vezet azzal a kéréssel for-
dult a minap a román álla-
mi intézményekhez, hogy 
nyilvánítsák „nemzetbiz-
tonsági területté” a Szé-
kelyföldet is magában fog-
laló Hargita, Kovászna és 
Maros megyéket. A román 
akadémiai és üzleti szférát, 
továbbá szakszervezeteket 
és szakmai szervezeteket 
tömörítő társaság honlap- 
ján múlt csütörtökön jelent 
meg egy közlemény, amely-
ben a CNMR a három me-
gye elnéptelenedésére hi-
vatkozva kéri az államfői 
hivataltól, a kormánytól és 
a parlamenttől, hogy „ked
vezmények nyújtása révén 
támogassák a romániai 

tőkével létrejövő Hargita, 
Kovászna és Maros megyei 
beruházásokat”. Ezzel –  
szerintük – bátorítani le-
hetne a cégeket és vállal- 
kozókat a térség gazdaságá-
nak fejlesztésére, valamint 
a foglalkoztatottság növe-
lésére.

Egy saját tanulmányra hi- 
vatkozva azt is konstatál- 
ják, hogy Hargita és Ko-
vászna megye elnéptele-
nedése „nemzetbiztonsági 
kérdéssé válik” (habár nem 
mondják ki, de nyilván a 
románok elvándorlására 
gondolnak, bár erre vonat-
kozó hivatalos statisztikai 
adat nincs), ezért átfogó 
meggyőző kampányba kez- 
denek a román állami in-
tézményeknél a régióba 
irányuló román befekteté- 

sek érdekében, és nem utol- 
sósorban azért – valójában 
ez az egésznek a lényege –, 
hogy nyilvánítsák a három 
megyét nemzetbiztonsági 
területté. „A magyar közös
ség vezetőinek a mester
séges zavarkeltései csakis 
munkahelyek létesítésével, 
és ezeknek a megyéknek 
románokkal és magyarok
kal való újranépesítésével 
olthatóak ki” – áll a CNMR 
közleményében. Azt már 
nem kötik az orrunkra, 
hogy milyen etnikai arány-
ban képzelik el az „újrané-
pesítést”, de sejtjük.

A CNMR amúgy tele van 
jó ötletekkel; korábban azt 
kezdeményezték, hogy von- 
ják meg Kelemen Hunor 
román állampolgárságát 
amiatt, hogy kijelentette: 

az erdélyi magyarok szá-
mára nem ünnep decem-
ber elseje, majd később, 
miután természetesen al-
kotmányellenesnek nyilvá-
nították ezt a baromságot, 
azzal álltak elő, hogy akkor 
legalább a neki odaítélt 
Románia Csillaga érdem-
rendet vegyék vissza tőle. 
A javaslatot, mint tudjuk, 
az érdemrend becsületbí- 
rósága el is fogadta, és ja-
vasolta Klaus Johannis ál- 
lamfőnek a kitüntetés visz-
szavonását, akinek bizonyá-
ra fontosabb teendői vannak 
momentán, mert még nem 
mondott se bűt, se bát. Pon-
tosabban: se bűűűt, se bááát.

Visszatérve a nemzetbiz- 

tonságis javaslatukhoz, van 
egy jobb ötletünk: zsúfol-
ják össze a teljes székely-
séget egy néhány hektáros 
területre, kerítsék körbe 
magas cölöpökkel, és fe-
szítsenek ki rájuk villany-
pásztort is (kívülről írják 
rá: „Atentie, cioban de lu- 
mina!”); utóbbinak egy-
ből két haszna is lenne: a 
székelyek nem tudnának 
kijönni, és a medvék se 
tudnának bemenni. Továb-
bá, egy ilyen székely-rezer-
vátum kapuján még jól is 
mutatna a felirat: SZÉKELY 
NEMZETBIZTONSÁGI TE-
RÜLET!

Molnár Tibor

Érdekességek a Dăncilă-kormányról

☻	A miniszterelnök, Viorica Dăncilă olyan menő, hogy még a minisztereket is Dragnea  
 választotta ki helyette
☻	Alaposan megvizsgálták az önéletrajzokat, miután kiderült, hogy az egyik minisz 
 terjelölt csak poénból írta bele, hogy bűnvádi eljárás folyik ellene, mivel Dragneáék  
 csak olyanokat akartak jelölni, akik ellen tényleg
☻	Petre Daea mezőgazdasági minisztert azért nem cserélték le, mert olyan szenilis,  
 hogy továbbra is bejárt volna a kormányülésekre
☻	A tanügyminiszter a titkárnő mellé kap egy román-román szinkrontolmácsot is
☻	Carmen Dan belügyminiszter szerint a csendőrség lovait speciális diétára fogják,  
 hogy ők maguk állítsák elő a könnygázt
☻	Teodor Melescanu maradt külügyminiszter, mert megint Putyintól hozott ajánlóle 
 velet
☻	Teleorman megyében újból hiány van iskolai titkárnőkből, mert sokukat megint el 
 vitték a kormányba
☻	Amikor meglátta az új kormány összetételét, a japán miniszterelnök azt üzente,  
 hogy legközelebb nem ő jön megint hivatalos látogatásra, hanem egy majmot küld  
 maga helyett
☻	S végül (és ez nem vicc): az RMDSZ szerint „a kormányprogram olyan, mintha két  
 sör között írták volna”, ugyanakkor az RMDSZ bizalmat szavazott a kormánynak;  
 annak a kormánynak, amely az említett sörös kormányprogram szerint készül kor 
 mányozni

(Részben a tnr nyomán)

10 ARRA UTALÓ JEL, HOGY LASSAN, 

DE BIZTOSAN JÖN A TAVASZ
►	Rövidülnek az éjszakák, hosszabbodnak a nappa 
 lok és a másnaposságok
►	Tegnap az utolsó szomszéd is kivágta a ledíszített  
 karácsonyfáját a kukába
►	Tánja elefánt szív alakúakat kakál, mivel roman 
 tikus alkat lévén minden tavasszal szerelmes, és  
 így mutatja ki
►	Habár a paradicsom és a paprika még mindig olyan  
 kurva drága, mint decemberben, már nemcsak két 
 hetente veszel, és nemcsak egyet-egyet
►	A blokkokról lassan leszedik a december elsején  
 kitett zászlókat
►	Az afrikai gólyák egyre gyakrabban keresik fel a  
 meteomures.ro oldalt
►	A bevásárlóközpontokban elkezdték árusítani a  
 húsvéti csokitojásokat és a csokinyulaknak átcso 
 magolt megmaradt csokimikulásokat
►	A Rádió Gagában már egy hete nem nyomatnak ka 
 rácsonyi zenéket
►	Esténként a blokkfelelős egyre mélyebben hajol a  
 szárítóban büdösödő százliteres műanyag hordó 
 jába, amelyben a savanyúkáposztáját tartja, mert  
 már nagyon fogytán a cucc
►	Olyan sok vásárhelyi jár különféle edzőtermekbe, a  
 télen felszedett pluszkilóktól megszabadulandó,  
 hogy már egyes kávézókban is tartanak karate- 
 edzéseket

mt

SZNT – azaz Székely
Nemzetbiztonsági
Terület 
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bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával.

Nyilvánvaló, hogy aki gyö- 
nyörű napsütésben arra 
figyelmeztet, hogy orkáne- 
rejű szél jön kiadós csa-
padékkal, az nem tud túl-
zottan sok embert rávenni 
arra, hogy készüljön fel a 
bőrig ázásra.

Látva a tényleg az őrü-
letig feszített amerikai há- 
borús előkészületeket, pro- 
vokációkat, agresszív lé-
péseket, emberek millióit 
sújtó szankciókat, eddig 
is akadtak olyanok, akik 
megkongatták a vészharan- 
got: ebből világháború lehet. 
Az „alternatív” médiában.

Az elmúlt néhány napban 
azonban súlyos jelei mu-
tatkoztak annak, hogy az 
agresszor túltolta a biciklit. 
 Mert profitszinten és zsi-
geri élvezetből bármeny-
nyire is élvezik a háborús 
hisztériát keltők és a vilá-
got egy valós, akár végze-
tes konfrontáció felé haj-
tók, amit tesznek, mintha 
hirtelen nekik is leesett 
volna a közmondásos tan-
tusz, hiszen egy világégést 
ők sem úsznának meg, 
még a Bahamákon sem.

Az Economist, a globális 
brit hetilap pénteki számá-
nak címoldala A követke-
ző háború felirattal jelent 
meg. Az alatta álló, kisebb 
betűkkel írt szöveg: Egy 
nagyhatalmi konfliktus nö-
vekvő veszélye, amely egy-
ben vezércikkének címe is. 

Ebben az áll, hogy míg az 
elmúlt negyedszázadban a 
számos helyi háború mel-
lett szinte elképzelhetet-
len volt a nagyhatalmak 
közötti összecsapás, mára 
más a helyzet. A Pentagon 
új nemzetvédelmi stratégi-
ája Kínát és Oroszországot 
emelte a dzsihadizmus fölé, 
mint az Amerikát fenye-
gető fő veszélyt. Néhány 
napja pedig, teszi hozzá, a 
brit haderők parancsnoka 
figyelmeztetett egy orosz 
támadás veszélyére. Ame-
rika és Észak-Korea vésze-
sen közel került egy olyan 
konfliktushoz, amely Kínát 
is bevonhatja egy nukleá-
ris katasztrófába torkolló 
háborúba

A nukleáris háború ve-
szélyét ugyanígy diagnosz-
tizálja a Bulletin of the 
Atomic Scien tists is: janu-
ár 25-én jött a hír, hogy 
az atomtudósok csoportját 
ösz-szefogó bulletin úgy-

nevezett „Világvége óráját” 
harminc másodperccel éj-
fél elé állította, azaz szerin-
tük már csak ennyivel állunk 
a világra nézve végzetes 
nukleáris háború előtt.

Szintén csütörtököt írtak, 
amikor a valós veszélyek-
nek nem ujjából szopásá-
ról ismert Henry Kissinger 
volt amerikai külügyminisz-
ter és nemzetbiztonsági 
tanácsadó az amerikai sze- 
nátus fegyveres erők bi-
zottsága előtt arra figyel-
meztetett, hogy az Egyesült 
Államok potenciális, katasz- 
trofális konfrontációknak 
néz elébe, ahogyan a globá-
lis rend erodál. Hozzátette, 
a veszély példa nélküli, 
mert a globális destabili-
záció rendszerszintű. 

Ha valaki ilyen fajsúlyos 
figyelmeztetések után egy 
kis felüdülésre vágyik, egyet 
biztosan talál. Mégpedig 
azt, hogy George Soros, a 
globális keresztapa a davo-
si Világgazdasági Fórumon 
ugyancsak csütörtökön tar- 
tott, magyar akcentustól 
veretes és akadozó beszé-
dében arra figyelmezte-
tett, hogy „Trump kormá-
nya veszélyt jelent az egész 
világra nézve”, és kiemelte 
az amerikai–észak-koreai 
nukleáris konfrontáció le-
hetőségét. Ugyanis Soros, 
mint erre emlékezteti ol-
vasóit a Soros-beszédről 
készített helyszíni tudó-
sítása végén az amerikai 
Bloomberg hírügynökség, 
tavaly Davosban olyanokat 
jósolt, mint aminek az el-
lenkezője történt. Így azt, 
hogy a tőzsde felfelé me-
nete hamarosan véget ér. 
Ehelyett az szárnyalt. Vagy 
azt jövendölte, hogy Kína 
növekedési üteme fenntart- 
hatatlan. Ehelyett a kínai 
gazdaság tovább gyorsult, 
és a kormány visszafogta 
az eladósodást. 

A valódi kérdés viszont 
az, hogy mi az egész vilá-
got a pusztulásba vinni ké-
pes nukleáris Armageddon 
valódi oka? Vessünk egy 
pillantást a három fő ellen-
ségre. Oroszországra, Kí-
nára és Iránra. Nincs nap, 
hogy ezek vezetői ne a bé-
kére, az együttműködésre, 
a kétoldalú és többoldalú 
kapcsolatok bővítésére és 
erősítésére ne helyeznék a 
hangsúlyt. 

Peking nem azzal foglal-

kozik, hogy mely országot 
bombázza szét saját rend-
szere ottani exportjának 
megágyazandó, vagy akár 
arra, hogy egyetlen szóval 
beleszóljon az adott ország 
belügyeibe. Például azzal, 
hogy ott az ő ügyét „nyo-
mó” médiavilágot alakít-
son ki hétszázezer dollár 
támogatásával, mint teszi 
azt legdrágább szövetsége-
sünk, az Egyesült Államok 
külügyminisztériuma ese-
tünkben. Mely megterem-
tendő média puszta vélet-
lenségből „csak” naponta 
ezerszer fogja elismétel-
ni azt a belföldi mantrát, 
hogy ami Magyarországon 
van, az a történelem legsö-
tétebb korszakát idézi fel, 
és kerepelteti azon „külpo-
litikai” imamalmot, hogy 
a Kreml trójai falovaként 
a nyugati demokráciákat 
ássa alá mindenki, aki a 
Russia Today és a Sputnik 
News „álhíreit” terjeszti, 
hallgatja, nem beszélve ar-
ról, ha nyilatkozik e „putyi-
ni szócsöveknek”. 

Nem. A kínai kormány 
a huszonegyedik század 
legnagyobb projektjével, az 
Új Selyemút multikontinen- 
tális infrastruktúrával akar 
összekapcsolni országok tu- 
catjait egyfajta „win-win” 
stratégiai alapelven. És 
ugyanez a kínai kormány 
az Európai Unió fennma-
radását éppen úgy saját ér-
dekének is tekinti, mint az 
orosz kormány.

Ami pedig Iránt illeti, ez a 
nyugati hatalmak által boj-
kottált ország erején felül 
vett részt a Szíriában mű-
ködő, öbölbeli sejkségek és 
Amerika által támogatott 
dzsihadisták leverésében, 
miközben az Egyesült Álla-
mok kitüntetett stratégiai 
szövetségese, Szaúd-Arábia 
a nyugati médiában szinte 
teljes mértékben „észre- 
vétlenül” bombázza napon- 
ta déli szomszédját, Jement, 
tízezreket irtva ki és blok-
kolva kikötőit, reptereit, 
nehogy a nemzetközi se-
gélyszervezetek oda bár-
mit is be tudjanak vinni. 

Szemben Amerikával és 
a neki engedelmeskedő 
NATO- és EU-szövetsé-
geseivel, amely országok 
médiumai naponta trom-
bitálják szét annak álokait, 
konteós kreténségeit, hogy 
miért vonnak össze még 

több csapatot az orosz ha-
tárvonalak mentén, és mi-
ért hoznak újabb és újabb 
szankciókat a feszültség 
növelésére. Mint például –  
hogy ne menjünk mesz-
szebb – pénteken a wa-
shingtoni kormány, amely 
azért léptetett életbe az ed-
digi ezer mellé újabbakat, 
most éppen az orosz ener-
giaügyi helyettes minisz- 
ter ellen is, mert Oroszor-
szág Siemens-turbinákat 
mert szállítani a Krím-fél-
szigetre, amelynek lakos-
sága egyébiránt demok-
ratikus úton fejezte ki 
akaratát, hogy vissza akar 
térni Oroszországhoz. El-

lentétben Ukrajnával, ahol 
csak Washington ötmilli-
árd dollárt költött az otta-
ni demokratikusan meg-
választott kormány elleni 
véres puccsra. 

Igen. Megvan az esélye 
egy világháborúnak, amely- 
től remélhetőleg csak az tart- 
ja vissza majd az ebből is 
profitálni akaró, öngyilkos- 
sá válható amerikai hadi-
ipari komplexumot és az 
atomgombja nagyságával 
dicsekvő amerikai elnö-
köt, hogy ilyen gombok Pe-
kingben és Moszkvában is 
megnyomhatók.

Lovas István 
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Jön a vég?
Már a nyugati világ első számú médiahangszórója is meg-
ijedt egy világháború rémétől – kár, hogy az okot nem tárja fel
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Az egykori neves világ- 
sztár – aki olyan exkluzív 
klubhoz tartozik, amelynek 
tagjai Larissza Latinyina, 
Keleti Ágnes, Vera Cavska, 
Szabó Kati és Simone Biles 
tornászok, akik egyetlen 
olimpián négy aranyérmet 
szereztek – a Budapestre 
való könyvbemutatójára 
menet közben mintegy két 
órát Vásárhelyen tartózko- 
dott, ahol a Marosvásárhe-
lyi Rádió magyar és román 
műsorának adott interjút, 
és nem utolsó sorban a Köz- 
pontnak is válaszolt né- 
hány kérdésre. Az aláb- 
biakban Kádár Zoltán, a 
Marosvásárhelyi Rádió 
műsorvezetője-riportere 
interjúját közöljük, ugyan-
akkor a Központnak elmon- 
dottakat is megjelentetjük.

Édesanyja volt a példaképe

– New York, Budapest, Zá
gon, Sepsiszentgyörgy, Ma 
rosvásárhely, Kolozsvár, majd 
megint Budapest, mindez 
röpke néhány nap leforgá
sa alatt. Hogy bírod, Kati?
– Még bírom, de nem tu-
dom, meddig. Muszáj bír-
nom, hiszen a minap egy 
könyv jelent meg rólam, 
azt a szép könyvet kell be-
mutatnom az olvasóknak. 
Ez egy lelki könyv szá-
momra, mindenki el kell 
olvassa. 

– Melyik oldalát ismerjük 
meg Szabó Katinak a könyv 
ből: a sportolót, vagy inkább 
azt, ami a hátterében van?
– Szerintem Szabó Katit, 
vagyis a sportolót, s annak 
a karrierét, gondolom, min- 
denki ismeri, de vannak 
olyan dolgok a könyvben, 
amit eddig nem ismertek. 

– Nem akartál, nem mertél 
beszélni róla, vagy az inter
júk alapján mindezek most 
jöttek a felszínre?
– Nem mondhatom, hogy 
nem mertem eddig mon-
dani mindazokat, amik a 
könyvben megjelentek, de 
az idő eddig még nem jött 
el erre, és nem is voltam 
minderre kellőképpen fel- 
készülve lelkileg: ezt a ki-
adványt a néhai anyukám-
nak dedikálom, melyben 
sokat beszélek róla. Az 
idő meg kellett érjen arra, 
hogy tudjak írni, beszél-
getni róla.

– Édesanyádtól nagyon ko 
rán elszakadtál, vele kapcso 
latosan nem csak a köny
nyeid folytak a sepsiszent
györgyi könyvbemutatón, 
hanem picit bánkódtál is, 
hogy egykoron nem tudtál 
elég időt tölteni vele...
– Ez fáj a legjobban, és az, 
hogy nem tudtam igazán 
megismerni az anyámat, 
aki mindent elkövetett an- 

nak érdekében, hogy az le-
gyek, aki ma vagyok. Ha ő 
nem lett volna olyan erős, 
hogy ott tudott hagyni haj- 
danán Onești-en, akkor nem 
lett volna sem Szabó Kati, 
a tornász, de sem Szabó 
Kati, az ember. Sok minde-
nen keresztülmentem, ami 
megerősített az életben… 
Amúgy pont olyan vagyok, 
mint ő, sokban hasonlítok 
rá minden szempontból, 
sokat tanultam tőle. 

– Két gyönyörű fiad van, Lo
renzo és Zénó. Abban is ha
sonlítasz anyukádhoz, hogy 
ha akkora korukban el kel
lett volna engedd őket a kar
rierért, elengedted volna?
– Nem tudom, nem hiszem. 
Én annak idején zsenge 
korban elkerültem a szülői 
háztól, így nagyon keveset 
lehettem a velük. Örven-
dek, hogy a fiaimnak tud-
tam adni abból az anyai 
szerepből, amiből én keve-
set kaptam, de nem azért, 
mert nem akartak adni, 
hanem azért, mert keveset 
voltam mellettük. De gon-
dolom, hogy a fiaim büsz-
kék rám!

Az ötödik szer – Szabó 
Kati életei című kötetet 

– A női tornában négyszer 
van egyéni összetett, csa
patverseny, azaz hat arany
érmet lehet nyerni egy vi 
lágversenyen. Az Olimpiai 
 játékoknak ötkarikás szim
bólumuk van, neked négy 
olimpiai aranyérmed van 
egy világversenyen, a köny
vednek meg az a címe, hogy 
Az ötödik szer. A könyvbe
mutatón sem akartátok el 
mondani, hogy mit is jel
képez az ,,ötödik szer” a 
könyvben, említettétek, hogy 
megtalálja benne ezt min
den olvasó...
–  Biztos vagyok benne, 
hogy, az olvasók megtalál-
ják a dolog értelmét! Rájuk 
bízom, habár nem titok.

– A könyv alcíme: Szabó 
Kati életei. Hány életed van? 
Melyik a legkedvesebb idő
szaka az életednek?
– Van a sportkarrierem, 
aztán a következő időszak, 

vagyis amikor abbahagy-
tam a sportolást, majd az 
edzősködésem Déván kü-
lön időszak, aztán a francia-
országi edzősködés, ezek 
az életeim. Amúgy mind-
egyik időszaknak megvan 
a saját szépsége.

– Melyik részét élvezted 
a könyv elkészülésének?
– Nagyon kíváncsi voltam 
a könyvre, és annak minden 
fejezetére. Olyan részletek 
vannak benne, amelyek el- 
olvasása után sírtam, de 
örültem is egyben. Én na-
gyon szeretem a könyvet, 
gondolom, mindenki fogja 
szeretni. 

– Tudtál meg magadról újat?
– Vannak olyan személyek, 
akik nagyon szépen be-
szélnek rólam, de nem volt 

alkalom, hogy mindazt sze-
mélyesen elmondják ne- 
kem. Most elmondták!

– Vane olyan részlet a könyv 
ből, amit „kitiltottál”, azaz 
nem akartad, hogy megje
lenjen?
– Nem, nincsenek titkaim 
a könyvel kapcsolatosan. 

– Beszélgettél Miska Brigit
tával is a könyv szerkeszté
se alatt. Könnyebb volt egy 
lánynak elmondani bizo
nyos dolgokat az életedről?
– Mindkét újságíróval (Csin- 
ta Samu és Miska Brigitta – 
szerk. megj.) dolgoztam, 
azaz mind a hárman dol-
goztunk együtt. Én, amit 
akartam elmondani, az a 
könyvben szerepel, de mind- 
kettőnek érdeme volt a 
könyv megírásában, vagyis 

Kicsoda Szabó Kati?

1968. január 22én Zágonban született a négyszeres 
olimpiai bajnok, kétszeres világ és Európabajnok tor
nász, majd hatévesen került az oneștii tornaiskolába, 
ahol első edzői Maria Cosma és Ágoston Mihály voltak, 
majd Károlyi Béla és Márta irányították a felkészülését. 
1979től a dévai tornalíceumban folytatta felkészülését 
1987es vissza¬vonulásáig, majd 1983 és 1984 között 
17 alkalommal kapott maximális, 10es pontszámot 
gyakorlataira. Az 1984. évi Los Angelesi Nyári Olimpiai 
Játékokon négy aranyérmet (ugrás, gerenda, talaj, csa
pat) és egy ezüstérmet (egyéni összetett) szerzett, ezzel 
az olimpia legeredményesebb sportolója volt. Szabó a 
Bukaresti Egyetem sport és testnevelés karán diplomá
zott, aztán Déván kezdett edzősködni, leghíresebb ta
nítványa az olimpiai és Európa, valamint kétszeres vi
lágbajnok román tornász, Maria Olaru volt. Szabó Kati 
1992 óta él Franciaországban, férje Tamás Christian 
volt válogatott kajakos, két fiú, Lorenzo és Zèno szülei. 

Díjak, kitüntetések: Az év női sportolója Romániában 
(1984), a Sport Érdemes Mestere (1984) a Torna Híres
ségek Csarnoka – Hall of Fame tagja (2000), a  Nemzeti 
Érdemrend lovagi fokozata (2000), a Sport Érdemrend 
parancsnoki fokozata (2008) és a Román Országos 
Sporthivatal Legendás Bajnokokdíja (2008).

Könyvbemutatója után
Marosvásárhelyen is járt Szabó Kati

A minap Marosvásárhelyen járt Szabó Kati, az olimpiai, világ- és Európa-baj-
nok egykori romániai tornász, akinek Sepsiszentgyörgyön éppen az 50. szüle-
tésnapján, január 22-én a pályafutásáról könyvet adtak ki. A Miska Brigitta által 
elkezdett, majd Csinta Samu által befejezett könyvet – Az ötödik szer – Szabó 
Kati életei című kötetet –, Budapesten is kiadták, mely kötet bemutatójára a 
MOB (Magyar Olimpiai Bizottság) központjában került sor, de Bukarestben is 
megrendezik a román nyelvű kiadás bemutatóját.
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Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Azért ennyire nem kéne rétegesen öltözködnöd!

Szabó Kati a Marosvá-
sárhelyi Rádió magyar és 
román nyelvű műsorának 
adott interjúja után a Köz-
pont azon kérdésére, hogy 
milyen volt a budapesti 
Sportgála, amelyen tiszte-
letbeli meghívottként vett 
részt Szeles Mónika vala-
mikori teniszezővel, a kö-
vetkezőket mondta: 

,,Nagy megtiszteltetés volt 
számomra, hogy egy ilyen 
kaliberű rendezvényen első 
alkalommal lehettem jelen 
Magyarországon. Csodála 
tos volt a rendezvény, kiváló 

volt a szervezés, tökéletes 
volt a program, emellett 
sok régi baráttal, kedves is
merőssel találkoztam több 
mint 30 év után.”

A sepsiszentgyörgyi 
könyvbemutatójával kap-
csolatosan az 1984-es Los 
Angelesi Nyári Olimpiai 
Játékok legjobb sportolója 
megjegyezte:

,,Az 50. születésnapommal 
egybeeső könyvbemutató 
nagyon szép volt, sok meg
lepetésben volt részem, hi
szen rengetegen jöttek el, 
hogy találkozzanak velem, 

megismerjenek, emellett 
számos hajdani baráttal, 
ismerőssel is találkozhat
tam, ami nagyon jól esett. 
Éreztem, hogy nem vagyok 
egyedül.”

Azzal kapcsolatosan, hogy 
hányadik alkalommal van 
Marosvásárhelyen, a neves 
háromszéki származású tor- 
nász elmondta: 

,,Sajnos, még soha nem 
voltam Marosvásárhelyen, 
de remélem, el fogok még 
jönni...”

mind a kettővel nagyon jól 
dolgoztunk. 

– Mikor olvastad el a könyved?
– Még nem olvastam el tel-
jesen, hiszen csak a könyv-
bemutató napján került a 
kezembe. Nagyon jó érzés 
volt a minőségi lapokat 
kézbe venni, a képeket néz- 
ni, ezért is mindenkinek 
köszönöm a könyv megje-
lenését.

Zágon jelenti számára a 
lelki felüdülést

– Zsúfolásig megtelt terem 
a sepsiszentgyörgyi Tamási 
Áron Színház nagytermé
ben tartott könyvbemutató 
don, ahová mindenki szíve

sen jött, hogy megismerjen. 
Most eljött az ideje, hogy 
ismét megismerjük Szabó 
Katit, hiszen felbukkantál 
2016ban a Diákolimpián, 
aztán a 2017es Tornász 
Európabajnokságon Kolozs 
váron, majd a minap, a 2018
as könyvbemutatódon, Sepsi 
szentgyörgyön? Ideje, hogy is 
mét felfedezzük Szabó Katit?
– Ahányszor tehetem, én 
szívesen jövök haza Ro-
mániába, Zágonba, hiszen 
Zágont nagyon szeretem. 
Nem fogom kipótolni mind- 
azt, amit nem kaptam azon 
években, amikor távol vol-
tam, hiszen én keveset tar-
tózkodtam otthon, de lelki 
,,gyógyulást” jelent Zágon 
számomra. 

– Amikor hazaérsz Zágon
ba, teljesen ki tudod kap
csolni magad a külvilágtól?
– Nem, nem is akarom ki-
kapcsolni. Amikor megyek 
vissza Franciaországba, a 
fél felem itthon van – Zá-
gon, Déva, Arad, Kolozsvár 
stb. – , másik felem pedig 
ott van. 

– Az 50. születésnapodat 
a volt tornásztársaiddal is 
megünnepelted. Jól táncol
tak a csajok?
– Igen! Velük is volt egy 
nagy buli, amikor megér-
keztem Bukarestbe, nekem 
meglepetés volt, hogy ők 
ott tartózkodtak, de az is 
nagy meglepetés volt szá-
momra, hogy a könyvbe-

mutatón is jelen voltak.  
Eljött Sepsiszentgyörgyre 
Marilena Vlădărău-Perete- 
anu, Dumitrița Turner-Beck, 
Melitta Runh-Inge Flesi-
cher, Joanna Voss-Martin, 
Rozalia Bitis, Mirela Bar-
bălată-Hubner, Cleopatra 
Constantin, de nem utolsó 
sorban Maria Olaru egykori 

tanítványom is ott volt. Ők 
kimondottan azért érkez-
tek haza Romániába, hogy 
találkozzanak velem. Hiá-
nyoztunk egymásnak, de 
nagyon összetartunk! Re-
mélem, hogy ezután gyak-
rabban találkozhatunk...

Czimbalmos Ferenc Attila
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Kevesen gondolták volna, 
hogy a tavalyi év amerikai 
elnöki beiktatás legemlé-
kezetesebb pillanatát nem 
Donald Trump produkálja 
majd. Pedig de! A felvéte-
len, amely bejárta a vilá-
got, Bill Clinton látható, 
amint teljesen belefeledke- 
zik valakibe… Olyannyira, 
hogy még felesége szúrós 
pillantása sem zökkenti ki 
a bámészkodásból. Az eset 
fontosságát „súlyosbítja”, 
hogy a nő, akit a volt elnök 
bámult, Ivanka Trump volt, 
aki „First Daughterként” 
volt jelen a beiktatáson. 
Bár ez a First Daughter sze- 
rep az alkotmányjogászok-
nak okoz némi fejtőrést, 
mivel családtag nem állhat 
fizetett alkalmazásban az 
elnöki adminisztrációban, 
ugyanakkor az elnöknek 
mindenféle extra jogai is 
vannak. Ivanka gyakorlati- 
lag nem hivatalosan dolgo-
zik az apjának, úgy mond-
ják, a fizetetlen asszisztens, 
aki önmagát, mint főtámo-
gató emlegeti, és hangsú-
lyozza, hogy irodája sincs 
a Fehér Házban.

Akinek apja mindig
fogadja hívását…

Ivanka Instagramján nem 
az a legnépszerűbb fotó, 
amelyen a Fehér Ház Ová-
lis Irodájának íróasztala 
előtt ülve mosolyog elnök- 
édesapja és a kanadai mi- 
niszterelnök között. Hanem 
egy ennél sokkal spontá-
nabb felvétel, amely Ivankát 
telefonálás közben mutat-
ja a Fehér Ház folyosóján, 
az ablakpárkányon ülve, 
miközben a karjában leg-
kisebb gyermekét tartja. 
Hogy miben keresendő a 
közel 300 ezer lájkot és a 
6000 hozzászólást gene-
ráló kép sikere? Abban, 

hogy a fekete tűsarkú cipőt 
viselő nő napjaink sikeres 
nőideálját testesíti meg, 35 
évesen, három gyermeket 
nevelve, harmonikusnak 
tűnő családi élete mellett 
nem adta fel sem a törekvé-
seit, sem a társasági életét.

Ivanka apja első házassá-
gából született. Valójában 
őt is Ivanának hívják, mint 
cseh származású édesany-
ját, de a családi becenév 
idővel teljesen ráragadt. 
Gyerekkorától szívesen sze- 
repel a nyilvánosság előtt, 
egy tévéműsorban még 
rózsaszín lányszobáját is 

megmutatta, de elmondta 
azt is, hogy gyakran tartott 
édesapjával a nagy épít- 
kezésekre, így ő volt az 
óvodában az egyetlen gye- 
rek, aki munkagépen ült. 
Gyerekkorától kezdve a mai 
napig ő az, akinek a hívá-
sát az apja minden körül-
mények között fogadja. 
A Trump csemete jó isko-
lában tanult, jól is diplo-
mázott, de hogy sikereiben 
mennyi az ő érdeme és 
mennyi a helyzeté, nehéz 
megmondani. Nemrég egyik 
egykori üzleti partnere fel- 
készült, józan, szívós, kitar-
tó és nagyon céltudatos üz-
letasszonyként jellemezte. 
De ha ez igaz, mikor van 
ideje reggelit csinálni, al-
tatódalt énekelni, és olyan 

frizurát meg sminket vará-
zsolni magára, amilyenben 
láthatjuk?

Ivanka élete nem merül ki 
abban, hogy irigylésre mél- 
tó és példamutató „instamom”, 
vagyis InstaGram-édes- 
anya. Mielőtt a washingto-
ni hatalom középpontjában 
landolt volna, élete nem 
szűkült, le a New York-i 
partygirl felhőtlen sem-
mittevésére. Tanulmányait 
ugyanazon az egyetemen, 
a Wharton Schoolban foly- 
tatta, mint milliárdos édes- 
apja, és fivéreihez hason-
lóan kivette a részét a csa- 

ládi vállalkozás, a The Trump 
Organization irányításából.  
Mindemellett egészen fia-
talon megalapította a saját 
nevét viselő divatmárkát, 
és elindított egy olyan hon- 
lapot, amely tanácsokat ad 
olvasóinak a munka és a 
magánélet közötti megfele-
lő egyensúly kialakításához.

És most Donald Trump 
beiktatása óta Ivanka min-
denhol jelen van. Ott ült 
az első sorban az izraeli 
miniszterelnök sajtótájé-
koztatóján, részt vett édes-
apja oldalán a Boeing-gyár 
meglátogatásán Dél-Karoli- 
nában, JustinTrudeau mi-
niszterelnökkel közremű-
ködött a nők elhelyezke-
dését támogató program 
elindításában.

Az Ivanka-jelenség

Mindaddig, amíg a ma- 
gánszektorban maradt, kez- 
deményezései nem adtak 
okot a kritikára. Amíg vál-
lalkozóként és a dolgozó 
nők védelmezőjeként ha-
tározta meg önmagát, ad-
dig senki nem talált kivet-
nivalót tevékenységében. 
De amióta beköltözött a 
Fehér Házba, és úgy állít-
ja be magát, mint a nőket 
érintő ügyek képviselő ügy- 
védje, egyre több kérdés 
merül fel jogosultságával 
kapcsolatban. Ivanka va-
lóban a nők ügyeit segítő 
ügyvéd, vagy csak álfemi-
nista, és végső soron csak 
a saját előrejutása érdekli? 
Igen éles vita zajlik erről, 
az Ivanka-jelenség két tá-
borra osztja a követőket: 
azokra a nőkre, akik sze-
mében Ivanka a köve-
tendő, sikeres példa, aki 
felvállalja a nőiességet is, 
és azokra, akik szemében 
Ivanka álszent feminista, 
és küzdelmének egyedüli 
célja az önreklámozás.

Haladás vagy kárhozat?

Mennyiben jelent Ivanka 
jelenléte haladást a nők-
nek? A képességei alapján 
került oda, ahová? Nem, őt 
egy befolyásos ember, az 
apja tette a hatalom köze-
lébe, hogy tompítsa a róla 
kialakult képet. És annak 
a férfinak a felesége, aki 
hivatalos pozíciója szerint 
főtanácsadó. Mennyiben 
feminista tehát? – kérde-
zik a kutatók, akik rámu-
tatnak arra, hogy Ivankat 

ezek a témák valójában 
nem nyugtalanítják. Hon-
lapján sohasem beszélt 
az egyenlő bérezésről, az 
üvegplafonról, vagy a nők 
részmunkaidős foglalkoz-
tatása okozta létbizonyta-
lanságról. A feminizmus 
önmagában szembenállás 
a jelenlegi rendszerrel, már- 
pedig ő nem áll szemben 
semmivel. Épp ellenkezőleg, 
hamis és veszélyes femi-
nizmust terjeszt. „Ha Ivan
kának sikerül helytállnia 
a szakmai életben éppúgy, 
mint a magánéletben, és 
egyúttal a feminista küzde
lem előnyeit is kihasználja, 
ezzel messze nem egy újfaj
ta feminista avatart képvi
sel. Ő egyfajta sarlatán, aki 
a hagyományos nőiességet 
és a hím támogatását hir
deti, átitatva egy kis prog
resszívizmussal” – írta Jill 
Filipovic író és újságíró a 
New York Times hasábjain.

Csakugyan Ivanka folya-
matosan azt hangoztatja, 
hogy az anyaság a világ leg-
szebb munkája, majd ezt 
követi a feleség, testvér, lány 
sorrend, a „lányok és nők 
oktatásának és társadalmi 
egyenlőségének szenvedé-
lyes szószólója” feladatkö-
re a végére marad.

Amikor Ivanka az elnöki 
íróasztal mellől Twitter- 
üzenetében azt írja, meny-
nyire fontosnak tartja a női 
ülőhelyek biztosítását a „ha- 
talom asztalánál”, hívei kom- 
mentjükben #Ivanka2020 
hashtaggal reagálnak, utalva 
a következő elnökválasz-
tás időpontjára. Vajon ez 
lenne a végső cél?

Timár Tímea

Talán a világ leghíresebb 
macskája képét pólóra 
nyomtatták. Kár volt.

A neten gyakorlatilag 
szupersztár státuszt elért 
morcos cica, Grumpy Cat 
szerepelt már karácsonyi 

filmben, a Youtube-on több-
milliós nézettségű videók 
vannak róla.

Gazdája próbálja is ki-
használni ezt a márkaér-
téket, ezért leszerződött 
például a Granade Bevera-

ge nevű céggel, hogy a ká-
végyártó felhasználhatja 
a macska képét egy Grump- 
puccino márkanevű jeges 
kávén. A cég azonban pó-
lóra is nyomtatta Grum-
pyt, és pörkölt kávés ter-
mékeket adott el vele.

Ezt a gazdi nem nézte 
jó szemmel. Beperelte a cé- 
get, és a bíróság meg is 
ítélt neki 710 001 dollárt.

forrás: hvg.hu

Szerzői jogi pert nyert,
és egy vagon pénzt kapott
egy macska

IvankaTrump – „Álfeminista” a fehér házban!? 
Sokan apja jobbik énjének tartják az amerikai elnök nagyobbik lányát, mások 
akkora vehemenciával vetik rá magukat, mint apjára. Az biztos, hogy ügyes és 
rafinált üzletasszony, aki igen hatékonyan használja a közösségi oldalakat, és 
aki az abszolút nőiességet tűzte ki célul. Lehetséges, hogy Ivanka a Trump-rend-
szer egyik alapköve?
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