
Kettőn áll a vásár Az elmúlt hét végén Marosvásárhelyen ülésezettaz RMDSZ Szövetségi Képviselőinek Tanácsa.Amelyről azt állították régen, hogy az erdélyimagyarság miniparlamentje. Merthogy állítólag- legalábbis a közhiedelem szerint - ott hoztákaz erdélyi magyarságot érintő legfontosabbpolitikai döntéseket. S amelyek szellemébena „szövetség” a későbbiekben politizált. Aztánmegváltozott a helyzet. Az RMDSZ vezetői le-mondtak az önkormányzati modell követéséről,s ezzel párhuzamosan egyre központosítot-tabban, pártszerűbben kezdték működtetniaz alakulatot. 

A Mocsárvár A Fehér megyei Küküllővár Balázsfalvátólészakkeletre, a Kis-Küküllő bal partján fekszik.Az Árpád-kori település nevét 1177-ben em-lítette először oklevél Cuculiensis castri néven.A községgel szemben, a Küküllő túlsó partján1912-ben ideiglenes római táborhely nyomaittárták fel. Vára a XI. század óta a vármegyeszékhelye.
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A lányok, a lányok, 
a lányok angyalokMiben rejlik egy nő ereje? Az odaadásban vagyaz önállóságban? Sokféle erő létezik. Van, ame-lyikre vágyunk, és van, amelyik elrettent. Talána legnagyobb nehézség az, hogy egy nap csak24 órából áll. Ebbe bele kell férnie karriernek,családnak, szerelemnek, pihenésnek…
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Nemrég mindannyian láthattuk, milyen szépsummákat akasztanak le a polgármesteri hi-vataltól a városnapokon meg egyéb helyi ren-dezvényeken fellépő zenekarok, énekesek, éne-kesnők. Nos, íme az ötlet: mivel annyi hangjabármelyikünknek van, mint egy tetszőlegesmulatós kakócának vagy jércének, váljunk mimagunk is mulatós sztárrá. 

Új sorozat, XII. évfolyam // 10. szám  // március 8–14. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

Kedden a bíróság elfogadta
a Magyar Szülők Szövetsé-
gének statútumát. Ezt ko-
rábban formai okokra hi-
vatkozva utasította el, de
mára már minden akadály
elgördült az elől, hogy ma-
rosvásárhelyi székhellyel
létrehozzák a nonprofit,
p o l i t i k a -
mentes, a
magyar diá-
kok és szü-
lők érdekeit képviselő, 
jogi tanácsadást vállaló és
gyakorlati megoldásokat
javasló szövetség létrejöj-
jön. Csíky Csengelét, a szö-
vetség kezdeményezőjét
kérdeztük, aki úgy véli, óri-
ási felelősség, de hatalmas
lehetőséget is rejt a több-
százezer tagot számláló
szervezet indulása. 

Könnyű pénzkereseti 
lehetőség vásárhelyieknek

A legdrágább 
nőnapi ajándékMárcius 8-a a Nemzetközi Nőnap. Kedves höl-gyeket és egy fiatalembert kérdeztünk arról,hogy kinek mit jelent ez a nap. Hogyan ünneplika családban, a közösségükben? Hogyan látják,miként változtak a nőnappal kapcsolatos szo-kások az idő folyamán.
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KOS: Ezekben a napokban akkor tud a lehetőlegnagyobb nyereséget kihozni a jelenlegi boly-góállások adta lehetőségekből, ha töretlen figye-lemmel, szilárdan állva a földön, emberi és üzletikapcsolataiban a lehető legkorrektebb módonjár el minden helyzetben.  
BIKA: Érdemes figyelmét az elkövetkezendőnapokban a racionális dolgokra terelnie, ugyanisaz egzisztenciális, üzleti, pénzügyi életterületérekapja a fő segítő energiákat az átvonuló boly-góktól. Az ötletei roppant konstruktívak.
IKREK: Környezetével ne keresse a vitát, az el-lentéteket, ugyanis egy könnyű vita elszabadul-hat hatalmas ellenségességé egy kis lényegtelenfélreértésnek köszönhetően. Ha minden gallybabelerúg az ember, előbb utóbb elkopik a lába,tartja a közmondás.
RÁK: Akadnak olyan dolgok, ügyek ebben a párnapban, melyekért ön is meg kell hozzon némiáldozatot, hogy minden az elképzelései szerinthaladhasson. Ezek az áldozatok nem bizonyul-nak tehertételnek ön számára
OROSZLÁN: Az elkövetkező napokat tekinthetiúgy, mint egy kiválasztott ruhát testre szabva. Acsillagok kegyeltjének tekintheti magát magá-néletét valamint pénzügyeit tekintve.
SZŰZ: Munkafronton kiválóan kedvező időszakelé néz. Azonban az emberi kapcsolataiban mos-tanság nem tekintheti magát kiegyensúlyozott-nak. Ezekben a napokban változó intenzitású fe-szültségeket érzékelhet az önt körülvevők között. 
MÉRLEG: Vágyat érezhet a napokban egy kisújításra, mint például ruhatár, frizura, hobbite-vékenység, esetleg sportágválasztás vagy annakcseréje valami testre szabottabbra. 
SKORPIÓ: Ne lepődjön meg, ha kétszer is el-lenőrzi az ajtót, hogy bezárta-e, mielőtt távoznaaz otthonából. Ön egy született telepata. Akártud róla, akár nem. Ön előtt semmi sem marad-hat rejtve, és utólag mindig bebizonyosodik, hogyigaza volt.
NYILAS: Ezekben a napokban inkább a dolgokelőkészítésének, megszervezésének, az utolsósimításoknak van itt az ideje. A tettek színteremég várat egy kicsit magára. Így hát legyen tü-relemmel.
BAK: Ezekben a napokban veszélyes nagy koc-kázatokat vállalni olyan dolgokért, ami nem ége-tősen sürgős. Ön a kitartás nagymestere. Akkormiért is kapkodna csupán azért, mert valaki mártegnapra vár öntől eredményeket?
VÍZÖNTŐ: Vigyáznia kell a napokban a túlpör-gés veszélyeire és annak következményeire,ugyanis figyelmetlenné válhat, aminek okánkönnyen véthet hibát, amit később nem tud meg-bocsátani önmagának.
HALAK: Az egészségi állapota, hangulata igényliaz ön odafigyelését. A napokban ütemezzen beegy kis lazítást. Meglátja, mintha kicseréltékvolna. jobb kedvre derül és szerettei, környezeteújra élvezheti az ön ötletekkel teli, kellemes, hu-moros társaságát.
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A megjelent írások nem fel tét lenül
a szer kesz tő ség véle ményét tük -
rözik!  // Szer kesztőségünk fenn -
tartja a jo got, hogy a be érkezett
le velek és más féle írások köz -
léséről döntsön. // Kéziratokat
nem őrzünk meg és nem küldünk
vissza!

Lapunk előfizethető 
Maros megye összes  

postahivatalában 
(katalógusszám: 15429),

vagy a szerkesztőség 
Rózsák tere 16. szám 

alatti székhelyén .
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Nőnapi virágszirmok 
a Maros Művészegyüt-
tesnél A Maros Művészegyüttesés a marosvásárhelyi Mű-vészeti Líceum közös mű-sort szervez nők napja tisz-teletére március 8-án, csü-törtökön este 7 órától a mű-vészegyüttes kövesdombiszékházában. Fellépnek aMűvészeti Líceum zene sza-kos diákjai, a Cinege ésPrücskök népi zenekar, aBorsika néptáncegyüttes, aNapsugár néptáncegyüttesés a Maros Művészegyüttes.A hölgyeknek a belépés díj-talan, a helyek száma kor-látozott a szabad férőhelyekfüggvényében. 
Nőnapi opera- 
és operettgála Március 8-án, csütörtö-kön 19 órakor rendkívülinőnapi opera- és operett-gálának ad otthont a Kul-túrpalota nagyterme. Vezé-nyel Horváth József, fellépStefan von Korch tenor, BallaSándor bariton, György Le-vente basszus, közreműkö-dik a Marosvásárhelyi Ál-lami Filharmónia vegyeskara. Műsoron: Bizet-, Go-unod-, Rossini-, Donizetti-,Suppe-, Kálmán Imre-,Brahms-, Lehár-, Ivanovici-,Curtis-, Denza-művek. Ahangversenyre a 20-as szá-mú bérlet érvényes. 

Nincs mese! – Marosvá-
sárhelyen még három-
szor A közkedvelt marosvá-sárhelyi Hahota színtársulatmég három alkalommal vi-szi színre Nincs mese! címűzenés szilveszteri kabaré-előadását Marosvásárhe-lyen, a Maros Művészegyüt-tes előadótermében. A nagysikerű előadást március 10-én, 11-én és 17-én tekinthetimeg a nagyérdemű este 7órától. Fellépnek: PuskásGyőző, Székely M. Éva, Ke-lemen Barna, Gönczy Kata-lin, Cseke Péter, Gáll Ágnesés Szőlősi P. Szilárd. Énekel:Bodoni Ildikó. Rendező: Ko-vács Levente. Jegyek elő-vételben a Maros Művész-együttes (0746-540-292)és a Kultúrpalota (0265-261-420) jegypénztárábankaphatók.
Pötty és a többiekA Tamacisza KulturálisEgyesület égisze alatt mű-ködő Kamaszok IfjúságiSzíntársulat előadást tartpénteken, március 9-én, este6 órai kezdettel,a középkorivárban, a kádárok bástyá-jában: PÖTTY és a többiek!címmel. A kamaszszínháziprodukcióban hat kamasz-világi képet mutató jelene-tet: Csigabiga bosszúja, Coki,Babona,Kísértet, Boszor-kány, Pötty, illetve egy hu-

moros,táncolt zenetörténetiprodukciót láthat a nagy-érdemű. A belépés díjtalan.
Csóka Szilárd Zsolt 
kiállítása Több sikeres egyéni tárlatután szülővárosában is újraközönség elé lép a fiatal fes-tőművész, Csóka SzilárdZsolt. Kiállítása a BernádyHázban nyílt meg. Az idén30. évébe lépő alkotó mun-káiból az utóbbi hetekben,hónapokban Bukarestben,Sepsiszentgyörgyön, Csík-szeredában láthatott válo-gatást a nagyérdemű. 
Imádság háború után –
ünnepi előadás Március 15-e tiszteletéreImádság háború után címűelőadására várja közönségéta Maros Művészegyüttes.Az ünnepi előadást március13-án, kedden este 7 órátóllehet megtekinteni a mű-vészegyüttes kövesdombiszékhelyén. Koreográfus:Varga János. Jegyek elővé-telben kaphatók a MarosMűvészegyüttes jegyirodá-jában hétköznaponként 13–14 és 17–18 óra között,jegyfoglalás a 0746-540-292- es telefonszámon.
Mineralia – 
ásványtani 
kiállítás A Maros Megyei Múzeumszervezésében  március 11-ig, vasárnapig látogathatóa Mineralia nevű ásványtanikiállítás a Néprajzi és Nép-művészeti Múzeumban (Ró-zsák tere 11. szám). Az ér-deklődők ásványgyűjtemé-nyeket, illetve drágakőbőlés féldrágakőből készült ék-szereket is megcsodálhat-nak. Az idei kiállítás külön-legessége a turmalin.

KÁR KIHAGYNI 



Az elmúlt hét végén Ma-rosvásárhelyen ülésezettaz RMDSZ SzövetségiKépviselőinek Tanácsa.Amelyről azt állítottákrégen, hogy az erdélyimagyarság miniparla-mentje. Merthogy állító-lag – legalábbis a közhie-delem szerint – ott hoztákaz erdélyi magyarságotérintő legfontosabb po-litikai döntéseket. S amelyek szellemében a „szövetség”a későbbiekben politizált. Aztán megváltozott a helyzet.Az RMDSZ vezetői lemondtak az önkormányzati modellkövetéséről, s ezzel párhuzamosan egyre központosí-tottabban, pártszerűbben kezdték működtetni az ala-kulatot. Manapság az SZKT-ra legfennebb a korábban meg-hozott politikai és egyéb döntések utólagos jóváhagyásátbízzák. Mára – pontosabban: amióta a belső ellenzékkiszorult, kiszorították a szervezetből – nem több adíszes társaság, mint fejbólintó jánosok gyülekezete.Hol vannak már azok az idők, amikor éles viták, szikrázószócsaták folytak egy-egy SZKT-n, s amikor KatonaÁdám rendre lemondásra szólította fel az akkori elnököt,Markó Bélát, vagy bárkit, aki szerinte nem tett elegetkötelességének.Az elmúlt heti tanácskozás sem volt semmiben más– lényegét tekintve semmiképp –, mint az azt megelőző,s feltételezhetően a soron következő sem lesz más,mint a múlt szombati. Igazolásként, hadd utaljak arra,hogy a médiatudósítások egyöntetűen csak és kizárólaga Kelemen Hunor elnök politikai beszámolóját tartottákemlítésre érdemesnek. Hogy valamiben eltérő állás-pontok fogalmazódtak volna meg, netán viták pattantakvolna ki, nos, arról nem hallottunk, nem olvastunk. Hamégis, akkor e sorok írójában a hiba, mert nem követtekellő figyelmességgel a beszámolókat.Az RMDSZ elnökének politikai helyzetértékelése –hogy céltalanság és vízióhiány jellemzi ma Romániát -telitalálat. Sőt azzal is egyetérthetünk, hogy Románia,hiába szajkózzák az ellenkezőjét a román politikusok,bizony nem modellértékű ország az etnikai kisebbségekvédelmének tekintetében. Ezt bizonyítja az Európa Ta-nács szakértői testületének legfrissebb jelentése is. Ezmind igaz, legalábbis a mi szemszögünkből tekintve.Csakhogy ebből, sajnos, nem következik semmi a jövőrenézvést. Mint ahogyan korábban is hallottunk helyesnektűnő értékeléseket, de azokat sem követte konkrétcselekvés. Mint ahogyan Kelemen Hunor ama megállapításábólsem látszik semmi következni, hogy aszongya: a romántöbbséggel ki kell egyezni abban is, hogy Romániánakugyan a neve román, valójában több kisebbség, nem-zetiség közös állama. „Ha van kiegyezés, a közöscélokban is könnyebb megállapodni. Mi azt szeretnénk,hogy a közösen megtervezett jövő felé irányuljon te-kintetünk” – mondta idézett beszámolójában az RMDSZelnöke. Szép szavak, okos szavak... Csak éppen arról feled-kezett meg a szóló, hogy kettőn áll a vásár, a meg-,illetve kiegyezéshez – akárcsak a házassághoz – két félszükségeltetik... Egyelőre.

| TÁRSADALOM/VÉLEMÉNY | / 3. /

VÉLEMÉNYEM SZERINT

| Központ hetilap | 2018 / 10. | március 8–14. 

Szentgyörgyi László

Kettőn áll a vásár Hivatalosan is megalakult a Magyar Szülők Szövetsége 

Megreformálnák a kisebbségi magyar oktatást
Kedden a bíróság elfogadta a Magyar Szülők Szövetségének statútumát. Ezt ko-
rábban formai okokra hivatkozva utasította el, de mára már minden akadály el-
gördült az elől, hogy marosvásárhelyi székhellyel létrehozzák a nonprofit, poli-
tikamentes, a magyar diákok és szülők érdekeit képviselő, jogi tanácsadást
vállaló és gyakorlati megoldásokat javasló szövetség létrejöjjön.

Csíky Csengele, a szövet-ség egyik kezdeményezője– aki egyébként a Civilek aKatolikus Iskoláért szülőicsoport vezetője is – lapunkmegkeresésére elmondta,hogy nagyon örülnek a bí-róság döntésének. Már ko-rábban is nyilvánosságrahozták, hogy közösségünketerősítendő, a gyerekek jö-vőit tervezendő, megalakít-ják a Magyar Szülők Szö-vetségét. „Első lépéskéntössze akarjuk fogni a teljesromániai magyar szülői kö-zösséget, azaz országszerteminden magyar tannyelvűosztály, iskola, óvoda, böl-csőde szülői bizottságátegyetlen szervezetbe tömö-ríteni. Olyan közösséget aka-runk kiépíteni, amely szer-vesen részt tud venni gyer-mekeink jövőjének terve-zésében, az oktatási rend-szerben, illetve annak kivi-telezésében is. Ugyanakkorintézményesített rendsze-ren belül jogi tanácsadásnyújtására is vállalkozunk.Olyan szövetséget képzel-tünk el, amelyen belül a leg-kisebb településtől a leg-nagyobb városig össze tudfogni mindenki egy ügy tá-mogatásáért.  A szövetsé-günk hosszútávú célja pediga közösségi erő kiépítése,amely vonzóvá teszi a szü-lőföldön való maradást gye-rekeink számára” – hang-súlyozta Csíky Csengele.A bírósági döntés követ-keztében csak a papírokatkell kézhez kapják, és amintCsíky fogalmazott: kezdőd-

het a munka. „Már hárommegyével – Hargita, Kovász-na és Maros – intenzívendolgozunk, ugyanakkormeglévő szövetségeket ku-tatunk fel, hogy együttmű-ködési szerződéseket kös-sünk velük. Ahol viszontnincs ilyen, ott fiókintéz-ményeket hozunk létre, biz-tosítva ezáltal bármilyenmegvalósítás, ötlet, problé-mamegoldás jogi hátterét.  
Megszorongatni 
az iskola fenntartóitA kezdeményező szerintazért is van nagy szükségerre az intézményre, hiszena szülők zöme nem ismeria jogait, így nem is élnekvelük. „Tudni kell, hogy ameglévő szülői bizottságok– amelyek minden tanév-kezdésekkor és valamennyiosztályban megalakulnak,illetve minden szülő tagja–, nem a tanügy részei, ha-nem ez egy civil szervező-dés, bukaresti központtal,és amelynek együttműkö-dési szerződése van az Ok-tatási Minisztériummal. Miazt szeretnénk, hogy emel-lett meglegyen a saját szülőiközösségünk, hasonlóan,szerződéses viszonyban atanügyminisztériummal,amely révén a saját érde-keinket tudnánk képviselni.Teljes jogú beleszólást aka-runk az oktatásügybe” –magyarázza Csíky. Első körben a szülőketfelvilágosítják a törvények-ről, milyen jogaik és köte-

lességeik vannak, képzése-ket tartanak, de gyakorlatiasmegoldásokat tervezneksok helyen nagy gondokatokozó problémákra. Példa-ként a marosvásárhelyi Mű-vészeti Líceum esetét em-lítette, amelynek tulajdo-nosa a Katolikus Státus Ala-pítvány és a fenntartója ahelyi polgármesteri hivatal,ám az épület romokban he-ver. Az állapot javítása ér-dekében a szülők évek ótasaját költségen próbáljáktatarozni az osztályterme-ket, ám a szövetség létre-jötte lehetőséget teremtarra, hogy az így elvégzettmunkálatokat leszámlázzák,és azt majd benyújtsák apolgármesteri hivatalba, afenntartó intézménybe ki-fizetésért. 
„Na végre!”Csíky azt is elmondta,hogy a megkeresett szülők,szülői közösségek üdvözöl-ték a kezdeményezést, sze-rintük már nagyon időszerűvolt ennek létrehozása, jószívvel csatlakoztak ehhez,és aktívan részt akarnakvenni a munkában. „Ez óri-ási felelősség és feladat, hi-szen többszázezer tagotszámláló szövetség indul el,ami hatalmas lehetőség, ésmaximálisan csúcsra kelljáratni. Úgy vélem, a teljesmagyar kisebbségi oktatástmeg lehet reformálni ezzel.Szükséges megértenie min-denkinek, hogy a szülő afenntartó, ő az a személy,

akinek a pénzéből az okta-tás működik, ezáltal az el-sődleges személy, akinekbeleszólási joga van a mű-ködtetésbe” – szögezte leCsíky Csengele. 
Hosszútávra terveznekSzövetségüket a Szlová-kiai Magyar Szülők Szövet-

ségének mintájára hoztáklétre, akik tavaly ünnepeltéka 25 éves fennállásukat. „Miis meg szeretnénk ezt azévfordulót ünnepelni, sőt,a fél évszázadosat is. Ab-szolút hosszútávon gondol-kozunk” – zárta a kezde-ményező. 
Pál Piroska
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A lányok, a lányok, 
a lányok angyalok
Miben rejlik egy nő ereje? Az odaadásban vagy az
önállóságban? Sokféle erő létezik. Van, amelyikre
vágyunk, és van, amelyik elrettent. Talán a legnagyobb
nehézség az, hogy egy nap csak 24 órából áll. Ebbe
bele kell férnie karriernek, családnak, szerelemnek,
pihenésnek…

Muszklis angyalokNői szuperhősökből ége-tő hiány van. Hiányoznak ajátékboltok, a jelmezköl-csönzők kínálatából. Leg-alábbis ezt állítja egy apuka,Christopher Bell, aki egyTED konferencia közönségeés az internet népe elé vitteaz ügyet. Tízéves kislánya,aki csupa fürt és mosoly,nem tartozik éppen amuszklis gyerekek közé, vi-szont nagyon erős. Mindenbajnokságon győz. Az anyu-kája is sportoló volt, így hátörökölte a gyorsaságát,egyensúlyérzékét, testtuda-tát. De örökölte 120 kilósapukája számítógépes já-tékszenvedélyét is.Tehát a kislány, aki úgynéz ki, mint egy gyönyörűjátékbaba, feketeöves kara-tés, és mindemellett még„kocka” is. A kislány egyJedi. Megszállott Csillagokháborúja-rajongó, Leia her-cegnő összes kulcsjelenetétkívülről fújja. Szüleit folytonnyúzza Leiás táskáért, far-sangi jelmezért, uzsonnásdobozért. Csakhogy a filmmarketingkellékei között,amelyek egyébként eláraszt-

ják világszerte a játékbol-tokat, a hercegnő nem sze-repel.Hiánycikk a Scarlett Jo-hansson által játszott szu-perhősnő, Natasha is a Bosz-szúállókból. Az összes epi-zódszereplő ott sorakozika játékboltok polcain, deszuperhősjelmezek nincse-nek. Az ok roppant prózai.A Lucas filmeket 2012-benfelvásárolta a Disney, az acég, amely 1937 óta bevé-teleinek nagy részét her-cegnős játékokból, jelme-zekből szerzi. És bár a film-készítők az utóbbi tíz évbenrákaptak a szuperhősnőkre,a cég attól tart, hogy az újszupercsajok rontják a ha-gyományos hercegnő biz-niszt. Két piaci igény feszülitt egymásnak, ami nagy va-lószínűséggel a mai lány-gyerekek életét is végigkí-séri majd. Közülük sokan –a várható női élettartamalapján – megismerhetik ahuszonkettedik századot is.Most, a huszonegyedik szá-zadban mindenesetre mégbizonytalanok vagyunk az-zal kapcsolatban, nőies do-log-e szenvedélyes, értel-mes, erős embernek lenni.

Szabad választás!?Ma már – legalábbis a nyu-gati társadalmakban – a nőkeldönthetik, hogy hová he-lyezik a hangsúlyokat az élet-ükben: minden ambíciójuk-kal a gyerekeik, férjük élet-ében akarnak meghatározószerepet betölteni, a hivatá-sukban szeretnénk kitelje-sedni, vagy mindkét helyenmegpróbálnak helytállni. Rit-ka kiváltság ez. Olyan ritka,hogy a gyakorlatban alig lé-tezik. A legtöbb nőnek nincsmás választása, mindenkép-pen dolgoznia kell. Aki mégisa családi életnek szentelnémagát, azzal szembesül, hogy„eltartottként” társadalmiszerepe törékeny, és ha a há-zassága valamilyen okból vé-get ér, kiszolgáltatott hely-zetbe kerül. Ha a hivatásábanteljesedik ki és ennek láthatóeredményei is vannak, a sze-rethetőséget kockáztatja. Tör-tetőnek tartják. Nőietlennek,esetleg rossz anyának.És ki ne félne attól, hogynem szeretik majd? Hogynem lesz elég vonzó? Hogyanyaként elbukik? Azt, hogyegy nő mit tud elérni és mitkellene elérnie, csak részbenmúlik a személyiségén, al-katán és a képességein. Na-gyobb részben a társadalmielvárások alakítják.„Háziasszonynak lenni ed-dig sehol sem volt szakma.– írta 1943-ban Márai egysvéd újságcikk kapcsán. –Nem tudunk háziasszonyokszakszervezetéről, sem nyug-díjpénztárról. A háziasszony,cím és jelleg nélkül, egysze-rűen csak háziasszony, amígmegvénül és kiöregszik ecímből és jellegből. S akkormi történik vele? Mindenkivállat von e kérdésre. Hamegöregszik, tisztelettel öve-zi és eltartja a család.”Erre a svéd háziasszonyokígy felelnek: „Hát igen, már

ott, ahol.” A válaszokban soka jogos panasz és emberis-meret. Először is, sok asz-szony, aki egész életébendolgozott a családra, nemszeretne öreg napjaira ke-gyelemkenyéren tengődni.A háziasszony néha egy hosz-szú élet minden erejét ésszándékát a családra költötte,magas szinten tartotta azotthonban az életformát, fel-nevelte a gyermekeket. Mun-kája láthatatlan volt, és még-sem volt kevésbé munka,mintha gyárba ült volna év-tizedeken át a szövőgép előtt.Ez a láthatatlan és zajtalanmunka a legfontosabb mun-kák egyike az emberi társa-dalomba. És milyen hálátlanés nesztelen ez a munka! Avégén a gyerekek kezet csó-kolnak, és elmennek. Az asz-szony, aki megöregedett egycsalád szolgálatában, a családkénye-kegyére kerül. Mióta a Márai-jegyzet szü-letett, már a túlképzett nőkelhelyezkedési nehézségeirőlbeszélünk. A „büfészakokról”,ahol túlsúlyban vannak anők, és a jól fizetett hiány-szakmákról, ahol alig-aligfordulnak elő. Beszélünk to-vábbá a képzett és szakmá-jukban sikeres nők gondjai-ról. Túl sikeresnek, túl önál-lónak, túl mindenfélének len-ni egy nő számára visszásdolog. 
A legjobb (női) 
hely a világonA különféle kimutatásokszerint a nők és a családokéletminősége jelenleg Izlan-don a legjobb. Az izlandi nőkmosolyogva vallják, lehet,hogy nem ők a legnőieseb-bek a világon, viszont ők sze-retnek a legjobban nők lenni.Talán mert a viking idők ótahagyománya van annak,hogy megfogalmazzák, ho-gyan lehetne nekik és így a

velük élő férfiaknak, gyere-keknek, könnyebb. Ha leter-heltnek vagy mellőzöttnekérzik magukat, kivesznekegy szabadnapot, akárcsak1975. október 24-én, amikora nők kilencven százalékaegyetlen uzsonnát sem cso-magolt, egyetlen babát semtett tisztába, egyetlen betegetsem készített elő az operá-cióra. Minden dolgot a férfi-akra hagytak. Izlandon meg-állt az élet, de Reykjavíkbanmásnap elindult a párbeszéda nők társadalmi helyzeté-ről.Öt évvel később VigdisFinnbogadóttirt választottákállamfőnek. A nőnek keményellenfelei voltak: az egyik je-lölt egy televíziós vitában afejéhez vágta, hogy azért semlenne alkalmas elnöknek,mert sem a férfiakat, sem anőket nem tudja hitelesenképviselni, hiszen ő magacsak félig nő. Arra utalt, hogya nő mellráktúlélő volt, ésaz egyik mellét eltávolították.Az elemzők szerint Finnbo-gadóttir a televíziós vita es-téjén nyerte meg a választá-sokat. Egyedülálló anyaként,kamaszlányával az oldalán.Izlandon – ahogy általábana világ nyugati felén – ma alányok nagyobb számbanvannak jelen a felsőoktatás-ban, mint a fiúk. A legfrissebbadatok szerint a huszonévesnők többet keresnek, minta huszonéves férfiak.Az új szerep néha mégnőies, néha már férfias. Anő már nem csak otthontőrző házi őrangyal, szalon-dáma, lázadó. Amiért küz-dött, megkapta, sorsa teljesfelelőssége az övé. Most vancsak igazán szükség az ere-jére, mert ha nem tud gyen-géd lenni, a férfi ereje is ér-telmetlen lesz, és a végéntényleg szuperhősök nélkülmaradunk.
Timár Tímea



|  TÁRSADALOM | / 5. /

| Központ hetilap | 2018 / 10. | március 8–14.

A legdrágább nőnapi ajándék: az egymásra áldozott idő, a törődés
Március 8-a, a Nemzetközi Nőnap. Kedves hölgyeket és egy fiatalembert kérdeztünk arról, hogy kinek mit jelent ez a nap. Hogyan
ünneplik a családban, a közösségükben? Hogyan látják, miként változtak a nőnappal kapcsolatos szokások az idő folyamán.

Ábrahám Csilla Éva, Marosszent-györgy: A nőnap a nők iránti tisz-telet és megbecsülés kifejezéséneknapja. Virágot meg bonbont szok-tam kapni, az idén még színházbais elmegyünk ezen a napon. Sze-rintem sokat változott a nőnap azévek folyamán. Régebben ezen anapon a nők jogaiért volt a küzde-lem, ma viszont az ünneplésé anap.
Sükei Emese, Nagyernye: A csa-ládban ezen a napon a férfiak vi-rággal köszöntenek. De a nőnapotmegünnepeljük a már 10 éve mű-ködő Kolping közösségben is, misénés az azt követő ebéden veszünkrészt, ahol a férfiak virággal ked-veskednek, és finom ebéddel kí-nálnak, amit ők főznek. Mi, nők fi-nom süteményekkel fejezzük ki há-lánkat.
Botha Ildikó, Székelykakasd: El-sősorban az a lényeg, hogy a férjemés gyerekeim jobban odafigyelnekrám és éreztetik azt, hogy szeretnekés fontos vagyok nekik. Ez az ünnepnem feltétlenül az ajándékozásrólszól, de természetes, hogy virágotmindig kapok. A férjem már ha-gyománnyá alakította, hogy mindenmárcius 8-án kimegy az erdőre, ésminden nőnemű családtagnak egycsokor kora tavaszi erdei virágotajándékoz. Idén bizonyára nem leszkönnyű dolga. Még megemlítenémaz egyházi ünneplést is. Ezen al-kalomból a tiszteletes úr felköszöntminket egy-egy szál virággal, tar-tunk egy szép teadélutánt egymás-sal társalogva, illetve mindenkinekelénekeljük a kedvenc énekét a re-formátus énekeskönyvből.
Antal Erika, Marosvásárhely: Akörnyezetemben sokat változtak anőnapi szokások, mert míg régebbezt ünnepelték anyák napjaként is,ma már nem. Én szeretem ezt anapot, mert úgy érzem, hogy na-gyobb figyelemmel fordulnak fér-fitársaink a nőkhöz. A családbannem ünnepeljük, a kollégáimtólszoktam kapni valami kis apró fi-gyelmességet. Ez jólesik. Jó látni,hogy ezen a napon a nők jobbanodafigyelnek magukra, szebben öl-töznek, a frizurájuk is szebb, kis-minkelik magukat.
Muresan-Kilyén Emma, Maros-szentgyörgy: Nálunk több lány vana családban és jólesik, hogy ilyenkormegkülönböztetett figyelembenvan részünk a fiúk részéről. A fér-jemmel 38 éves házasok vagyunk,de olyan év nem telt el, hogy nekapjak tőle virágot. A nőnap egyszép ünnep, de szerintem csak ak-kor, ha megmaradunk a virágnál.Jó lenne, ha ilyenkor minden férfi-nak eszébe jutna, hogy van anyja,

nagyanyja, felesége, testvére, lányaés így tovább. Ezen kívül nekemtanárként is jól esik, ha az osztálytólez alkalommal egy szál virágot ka-pok.  
Bogáti Emese, Nagyernye: Mi, nőkfolyton aggódunk valamiért, ilyen-kor pedig elismerést kapunk, hogyjó anyukák, feleségek vagyunk. Ezegy visszaigazolás, hogy még akkoris, ha nem kapunk minden nap öle-lést, elismerést, bátorítást, kényez-tetést, akkor is tudjuk a szívünkmélyén, hogy szeretnek minket ésvalakiknek fontosak vagyunk. Eb-ben a pénzhajhász világban sokszorelnézem, hogy az emberek el is fe-lejtették a nőnap lényegét. Mi acsaládban egy kis meghitt vacso-rával, beszélgetéssel ünnepeljük.Ajándéknak egy szép szó, egy kö-szöntés is megteszi, persze nem aközösségi hálón keresztül, hanemszemélyesen, egymás szemébe néz-ve. Egyszóval SZERETET. Ez kellenelegyen az értelme. Ha az ajándékmellé nem társul szeretet, akkor adolog lényegét veszti. 
Kiss Zsuzsánna, Nyárádszentmár-ton: Számomra a nőnap egy világiünnep, ami persze nem csorbítjaaz értékét. Azt gondolom, hogy vi-rágot adni nőnapon, teljes mérték-ben magában hordozza ennek azünnepnek az üzenetét. A családbannem szoktunk nagy hangsúlyt fek-tetni a megünneplésére, valamintgyülekezeti szinten is az egysze-rűség elvét valljuk. A férfiak egy-egy szál virággal szokták köszöntenia gyülekezet nőtagjait. Azt veszemészre, hogy – ahogy az élet más te-rületein is – egyfajta értékválságvan: nincs időnk együtt, minőségiidőt tölteni, ezért ezt megpróbáljukajándékokkal ellensúlyozni. Holotta legdrágább ajándék az egymásraáldozott idő, az odafigyelés, a tö-rődés.
Tüzes Éva, Nagyernye: Gyermek-korom március nyolcadikáira em-lékezve virágillat, napfény és mo-solygás jut az eszembe. Ahogy vi-rágcsokorral, fényképre kívánkozó,frissen vasalt ünnepi ruhánkbanizgatottan siettünk köszönteni aminket körülvevő nagybetűs Nőket:édesanyákat, nagymamákat, okta-tókat. Az otthonokat belengte a ta-vasz hírnökeinek az illata: a kisk-ertekből előbújtak a hóvirágok, já-cintok és tulipánok. Március 8 szá-momra azóta is a friss csokor virágmögött megbúvó szerény figyel-mességet jelenti, az egymásra valóodafigyelést.
Molnár Szabolcs, Marosvásárhely:A nők napját már óvodásként ismegünnepeltük. Saját készítésű vi-rágrajzokat, vagy fényképes üdvöz-

lőlapot készítettünk. Ebben mind-össze az volt a fura számomra, hogyaz ajándékra édesanyám adta apénzt, ő öltöztetett fel a fotózásnapján szép ruhába, szóval vajmikevés meglepetés érhette ezutánőt. Az ajándékozás szokása meg-maradt az iskolában is. Ugyanígy ajelenlegi munkahelyemen is megvana virágvásárlási szokás. Az én szub-jektív véleményem a nők napjáról,hogy egy kicsit erőltettet ünnep,mindenki csak azért vásárol virágot,hogy nehogy megsértődjenek a kö-

rülötte élő nők. Nem állnak meg azemberek a napi teendőjükben, nemfigyelnek egymásra jobban, nincsmeg az igazi ünnepi varázs. Ezértén mindenkinek olyan virágot vá-lasztok, amely nem hervad el 1-2hét alatt. A barátnőm szobájábanpéldául van egy 5 polcos virágtartóés ott vannak a tavalyi és tavalyelőttinőnapi virágjai is. Persze ennek el-lenére várja a nőnapot, hisz mégvan szabad hely a polcon. 
Összeállította: 
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A Mocsárvár
A Fehér megyei Küküllővár Balázsfalvától szűk hu-
szonöt kilométerre északkeletre, a Kis-Küküllő bal
partján fekszik. Községközpont és az egykori Kis-
Küküllő vármegye székhelye. Az Árpád-kori település
nevét 1177-ben említette először oklevél Cuculiensis
castri néven. A községgel szemben, a Küküllő túlsó
partján 1912-ben ideiglenes római táborhely nyomait
tárták fel. 1197-ben szintén Cuculiensis castri néven
említik. Vára a XI. század óta a vármegye székhelye,
első egyháza pedig a küküllei esperesség központja
volt. A trianoni békeszerződésig Kis-Küküllő vármegye
Dicsőszentmártoni járásához tartozott.

Egy vár sáncai1241 tavaszán a tatárokKüküllővárat is elpusztítot-ták. A pusztítás mértékérejellemző, hogy állítólag ek-kor 30 ezer idemenekültembert öltek meg itt.Eredeti XIII. századi váraa Küküllő partján volt, 1319-ben említik mint az erdélyivajdához tartozó királyi vá-rat. A vár sáncai még lát-hatók.Hunyadi Mátyás a váratCsicsó várával együtt aján-dékba adta Moldva fejedel-mének. Mai kései rene-szánsz formájú vára a XVI.században épült, 1570 és1580 közt átépítették. I. Apafi Mihály sokat tar-tózkodott itt. A vár utolsómoldvai hűbérura Rareș Pé-ter vajda volt, kitől Jánoskirály elvette, mert átpártoltI. Ferdinánd királyhoz.
A vár az erdélyi fejedel-
mek birtokába kerülJános király a várat többuradalommal együtt fele-ségének, Izabella királyné-nak adta jegyajándékul. Ké-sőbb a vár az erdélyi feje-delmek birtokába került ésaz övék maradt Apafi Mihályidejéig, majd a királyi kincs-tárra szállt, majd a kincs-tártól 1764-ben a Bethlencsalád kapta meg.1764-ben gróf BethlenMiklós átalakíttatta, csúcsostetőket húzatott rá és lép-csőházat építtetett elé (akésőbbiekben erre még bő-vebben visszatérünk).1849. január tizenhato-dikán Bem veri meg itt acsászáriakat, akik Nagysze-benig hátrálnak.
Az eredeti várA település szélén egyalacsony dombon épült aszabályos négyszög alap-rajzú, kétemeletes külső-tornyos vár, mind a négysarkán egy-egy kör alapraj-zú, háromemeletes torony-nyal. A várat egykor széles

vizesárok és védőfal vettekörül.Az eredeti vár azonbannem a mostani várkastélyhelyén, hanem a településentúl, a Küküllő partján feküdtazon a helyen, ahol a rétközepén még most is lát-hatók a sáncai. Tulajdonképpen erre utala vár Cetatea de Baltă ro-mán neve is, amely vízváratjelent, és mint az ottani népmondja: „belé, vetőhídon”jártak, mely feltehetően fel-vonóhidat jelent. 
A Castrum Kukulleuar
keletkezésétől foga 
királyi birtokE várra vonatkozhatPesty Frigyesnek az a meg-állapítása, hogy mint királyivár már 1197-ben létezett. Imre király ugyanis ekkorerősítette meg az orodi pré-postságot birtokaiban, mely-nek egyik határjárásábanhatárként szerepel Cuculi-ensis castri is. Kiss Gábor, az Erdélyi vá-rak, várkastélyok címűkönyvében tesz említést ar-ról, hogy a ma látható vár-kastély helyén épült új várat1321-ben említik, amikorSzécsényi Tamás erdélyi vaj-da itteni várnagya PigányI. István, aki még 1332-benis viselte ezt a tisztséget. A XIV. században mint fő-esperesi székhelyet, Kuku-lewar néven említik, és azitt lakó főesperesek gyakranvice-kancellárok is voltak,és a királyi udvarnál tar-tózkodtak. Castrum Kukulleuar ke-letkezésétől fogva királyibirtok, és a mindenkori er-délyi vajda irányítása alattállott. Nagy Lajos király it-teni várnagya, Veres Péter1369-ben a Vlajkó havasal-földi vajda elleni hadjárat-ban esett el. 
Mátyás adományozásaiMátyás király 1462-bena szent koronának teljesítetthű szolgálataiért 8 ezer fo-

rintért dengelegi PongráczJános erdélyi vajdának ésszékely ispánnak adta zá-logba a várat, uradalmávalegyütt. Két év múlva 1464-ben pedig már örök ado-mányul adományozta nekiés testvérének, András ki-rályi pohárnokmesternek. Bár a beiktatás szabályo-san meg is történt, valamioknál fogva a király a várat1471. szeptember harmin-cadikán Szebes várossal éstartozékaival együtt 20 ezeraranyforintért újra elzálo-gosította Pongrácz János-nak. A beiktatás és birtokba-vétel 1472 tavaszán történtmeg. Kiemelten fontos tudnimég azt is, hogy Pongráczhalála után, 1478-ban öz-vegye, Erzsébet asszony tar-tott jogot a vár zálogos bir-tokához, melyet a következőévben, 1479-ben fiával, Má-tyással 20 ezer aranyforin-tért újra zálogba vettek. 
A vár újabb tulajdonosaiEgy 1492-ben kelt okle-vélből viszont arról értesü-lünk, hogy II. Ulászló király,már korábban – feltehetően1480-ban – visszavette avárat és uradalmát az örö-kösöktől, és Csicsó várávalegyütt István vajdának ésfiának, Sándornak adomá-nyozta. Ugyancsak a fent említettszerző közléséből tűnik kiaz is, hogy a beiktatásnakkorábbi birtokosai ellent-

mondtak, ennek ellenéremég 1507-ben is István vaj-da fiának, Bogdán moldvaivajdának kezében találjuk. A nádor azonban 1508-ban visszaadta Újlaki Lőrincfeleségének, Bogdán vajdátpedig a vár erőszakos el-foglalásáért bírsággal súj-totta. Ez az intézkedés ered-ménytelen lehetett, mertmég 1515-ben is Bogdánvajda birtokában volt a vár. A mohácsi csata után, mi-vel Rareș Péter moldvai vaj-da I. Ferdinándhoz pártolt,János király birtokait, köz-tük Küküllővárat is elko-bozta, és 1538-ban felesé-gének, Izabella királynénakadományozta. A királynétól rövid időreMartinuzzi György kaptameg, akinek meggyilkolásaután ismét fejedelmi birtoklesz. 
A leromlott várA fenti időszak után a vá-rat annyira elhanyagolták,hogy 1565-ben „leromlott”várként említik. A várat1570 és 1580 között reno-válták és teljesen átépítet-ték. Varjú szerint ekkor vág-ták nagyobb ajtó- és ablak-nyílásait, és ekkor boltoztákbe helyiségeinek nagy ré-szét.Nagyobb termei fameny-nyezetűek voltak, és 1581-re, Sövényfalvi Nagy Alberttiszttartóságára már telje-sen készen állt. Azonban tudni kell még

azt is, hogy Apafi Mihály ki-vételével a fejedelmek nemlaktak benne, hanem inkábbelzálogosították. Így került1596-ban Báthori Zsig-mondtól a vár fele SennyeyPongráchoz. 
Evlija Cselebi feljegyzéséAz erdélyi országgyűlés1661. szeptember tizenne-gyedikén Apafi Mihályt vá-lasztotta meg fejedelemnek.Amikor Marosvásárhely-ről „Küküllő állomáshelyre”érkezett – írja Cselebi –, „…Erdély királya itt a hadse-regnek nagy vendégségetadott… A réten magyar sző-nyegeket terítettek le s föl-éjük rakott kenyérdarabok-kal felékesítették. Negyvendarab tiszta fehér kenyeret,egyinkint egy-egy pár ökör-től vont szekérre helyezve,hoztak ide s e kenyerekmindegyike húsz lépéshosszú, öt lépés széles ésegy ember termetéig magasvolt. Isten a bizonyság rá,hogy ez így volt… E kenye-reken kívül volt még há-romszáz ökör, birka, juh, ésbárány, tyúk, galamb ésgyorsan sült marhapecse-nye. Összesen háromezerjuh, háromezer bárány, hat-százezer cipó-kenyér… százkatlan joghurtos daralevesvolt. A nagy főasztalnál avezírek és vekelik (az egyeshadosztályok élelmezésibiztosait nevezték így) előttlevő ezer réztálban a finomételek minden neme volt…A vezírek asztalának hosszát



megléptem, összesen ötszázlépés volt… a Király (Apafi)a hét vezérnek egy-egy üve-ges hintó kocsit ajándéko-zott hat lóval…”.Ha Cselebi túlzásait le-számítjuk, akkor is hatalmasköltségbe kerülhetett a fe-jedelmi pompával megren-dezett vendégfogadás. Apafi fejedelemsége alattKüküllővár Thököly Imrebirtokába jutott, aki azon-ban hűtlensége miatt el-vesztette, és a várat a ren-dek 1686-ban az ifjú ApafiMihálynak adták. 
A vár teljes átalakításaAz Apafi család kihaltávala kincstáré lett az egészuradalom, amit 1757-benBethlen Gábor udvari kan-cellár vett meg, akitől test-vére, gróf Bethlen Miklós1764-ben csere útján sze-rezte meg.Kiss Gábor még arról istud, hogy az ő nevéhez fű-ződik a vár teljes átalakítása;az oromfalakat lebontatta,az épületekre csúcsos tető-ket helyeztetett, és ugyan-ilyet tétetett az 1613 és1625 között Bethlen Istvánáltal emelt négy saroktornya

is, továbbá lépcsőházat épít-tetett a kastély bejárata elé,eltüntetve ezzel a várkastélyegykori felvonóhídjánaknyomait. Az építkezés a hát-só homlokzat mögötti em-lékkő szerint 1773-ban tör-tént.Az 1944-es harcokban akastély falai megsérültek.Használták magtárként, iro-daházként, majd a hetvenesévektől a Jidvei pezsgőgyárhasználta a várkastély tágaspincéit. Jelenleg magántu-lajdon.
(befejező rész a következő

lapszámunkban. Benne: Kü-
küllővár XIII. századi temp-
loma, és egy tatárjárás utáni
emlék)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért
külön köszönet  Keresztes
Géza műépítész, műemlék-
védő szakmérnöknek; az il-
lusztrációkat, a régi és a mai
képeket Demján László mű-
emlékvédő építész a saját
munkájából és gyűjteményé-
ből küldte be a szerkesztő-
ségünkbe. További fotók: 
Csedő Attila fotográfus.
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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

• Fizioterápia és gyógytorna
• Kardiológia

• Bőrgyógyászat
• Nőgyógyászat
• Hematológia
• Munkaorvos

• Fül-orr-gégészet
• Ortopédia

• Gyerekgyógyászat
• Tüdőgyógyászat

• Pszichiátria
• Urológia 

• Belgyógyászat-Ultrahang
• Ideggyógyászat

• Szemészet
• Sebészet

• Infektológia
• Allergológia
• Pszichológia

•  Dietetika

A KÖZPONT HETILAP OLVASÓI
10% -OS KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLNEK

bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

Ez már döfi: maréknyi üveggyöngy helyett 
400 euró minden külhoni magyar szavazónak
Hargita megyében az a
hír járja, hogy Orbán Vik-
tor pártja minden magyar
állampolgársággal rendel-
kező személynek 400 eu-
rónak megfelelő összeget
kínál, amennyiben részt
vesz a magyarországi vá-
lasztásokon – olvashatjuk
kikerekedett szemekkel
a ziarharghita.ro portálon
(„Singurul ziar bilingv din
Harghita –dicsekednek a
fejlécen). „Bár az informá-ció eddig csupán kósza hírjellegű, nem találni semmikivetnivalót abban, hogyegy olyan ország, mint Ma-gyarország, támogassa azonválasztópolgárait, akik másországokban élnek, és résztakarnak venni az anyaor-szági választásokon” – foly-tatják. Majd bedobják az

igazi bombát: „Számításbakell vennünk, hogy egy Har-gita megyében lakó sze-mélynek több kilométertkell utaznia a lakhelyétől alegközelebbi szavazóhelyi-ségig, továbbá egy napot hi-ányoznia kell a munkahely-éről is, ha a választás idő-pontja munkanapra van ki-tűzve. Mindezek költséggeljárnak, amely költségekettermészetes, hogy valakivisszatérít az állampolgár-nak, hogy az gyakorolhassaszavazati jogát”.Ez nyilván orbitális mar-haság, hiszen a külhoni ma-gyar állampolgárok csak le-vélben szavazhatnak, de hamégis küldik mindenkinekama négyszáz eurót (kábészázhúszezer forint, illetve1800 lej), akkor bizonyára

rohadt drága a bélyeg. To-vábbá, az „egy napot hiá-nyoznia kell a munkahely-éről is, ha a választás idő-pontja munkanapra van ki-tűzve” blődség már szinteszóra sem érdemes, hiszenEurópában mindenhol, ígyMagyarországon is mindigvasárnap vannak a válasz-tások.Végezetül idézzük a cik-kecske befejező részét is,mert úgy kerek: „Még sem-milyen hivatalos informá-cióval nem rendelkezünkarra nézve, hogy ezt a 400eurót minden Romániábanélő magyar állampolgármegkapja-e, de reméljük,hogy valóság, és a Hargitamegyei magyarok legalábba magyarországi választásoknapján érzik, hogy a magyar

állam rájuk gondol és konk-rétan támogatja őket. Négy-száz euróval a zsebbenmintha meg is jönne az em-
ber kedve a szavazóurnáhozjárulni, akárhány kilomé-terre legyen is az”. Ámen!

Molnár Tibor

Nemrég mindannyian lát-hattuk („Masca listája” jó-voltából), milyen szép sum-mákat akasztanak le a pol-gármesteri hivataltól a vá-rosnapokon meg egyéb helyirendezvényeken fellépő ze-nekarok, énekesek, énekes-nők; úgy a hazaiak, mint amagyarországiak. Nos, ímeaz ötlet: mivel annyi hangjabármelyikünknek van, mintegy tetszőleges mulatós ka-kócának vagy jércének, vál-junk mi magunk is mulatóssztárrá, és akkor legköze-lebb minket is meghívnakfellépni! Az internetrőlkönnyűszerrel letölthetünkzenei alapokat, és a szöveg-írás sem okozhat különö-sebb gondot. Akiknek eset-leg mégis, azok az alább fel-sorolt szavakat ügyesen,vagy akár találomra kom-binálva mulatós slágerektucatjaival örvendeztethetikmajd meg „kedves maros-vásárhelyi” embertársaikat:
IGÉK ÉS IGÉS SZÓKAP-

CSOLATOK: visszajöttél, el-mentél, visszajössz te még,elmentem, visszajöttem, bo-lyongok, megcsaltál, nemtudlak feledni, várok rád,fáj, kicsit fáj, nagyon fáj, ha-zudtál, rám talált a boldog-ság, belehalok, megláttalak,

kitéptél egy darabot, add akezed, sajog, dobog, vérzik,elszorul, sírok, néha mégsírok, már nem sírok, holjársz?, dőlj a karomba, dőlja karómba, féltelek, úgy fél-telek, nagyon féltelek, fel-lángolt, elraboltad, tőledkaptam, neked adtam, holvan?, hibáztam, felejts el,ne felejts el, el ne felejts, fúja szél, jön még, már nemjön, elment, elszállt, elrepült,megváltozott, megfakult,hittem neked, nem hittemneked, beleremeg, hallgassrám, hallgass a szívedre,hallgass!
FŐNEVEK ÉS FŐNEVES

SZERKEZETEK: szerelem,régi szerelem, új szerelem,tavasz, május, hideg hajna-lok, forró éjszakák, azok azéjszakák, ó, azok az éjsza-kák, a szívem, anyám, jóanyám, drága jó anyám, fény,napfény, holdfény, szájfény,álmaimban, álmaidban, ál-mainkban, lány, kislány, ci-

gánylány, táncoló cigánylány,könnycsepp, ragyogó könny-csepp, kismadár, kis madár,juh, only you, kút, út, porosút, visszaút, csoda, csodák,kéz, kéz a kézben, virág,hervadó virág, boldog évek,múló évek, reménysugár,napsugár, fénysugár, lézer-sugár, bánat, búbánat, hullófalevelek, Krisztina, csók,lázas csók, száj, a szád, aszájad, a szemed, asszony,szép asszony, komámasz-szony, hol a stukker?Egyéb: veled, nélküled,se veled, se nélküled, te,csak te, én, én téged, te en-gem, én tégedet, te engemet,mi egymást, örökre, soha,néha, esténként, éjszakán-ként, sehol, senki, ahogysenki, ahogy még senki, ahogy még senki soha, üres,csalfa, vállfa, vesztes, mátólfogva, százszor, ezerszer,milliószor, mellettem, mel-letted, köztünk, valahol, tit-kon, ugye, távol, messze, atávoli messzeségben, nem,ne, de, talán, talán mégse,hogyha akkor, ha még egy-szer, utoljára, úgy, mint ré-gen, mint még soha, nélkül,nélküled, nélkülem, vala-hányszor, még mindig, mármegint, ő, csak ő, más nem,azóta is, azóta se…
► Ez is csak egy alkalom

arra, hogy a férfiak berúgja-
nak
►Kérdés: – Férfinap miért

nincs? – „Vicces” válasz: –
Minden nap férfinap!
►Valójában kommunista

ünnep (valójában nem, ha-
nem munkásmozgalmi ere-
detű, ami azért nem ugyan-
az)
►Nem csak ilyenkor kéne

megajándékozni a nőket!
► Boldog nőnapot! (Zol-

tánoknak mondva)
► Én spenótot vettem az

asszonynak virág helyett, azt
legalább meg lehet enni, ha-
haha
►És végül – nők szájából:

„Ez egy hímsoviniszta ünnep!”

A 7 LEGIDEGESÍTŐBB NŐNAPOS KÖZHELY

Könnyű pénzkereseti lehetőség vásárhelyieknek
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Metternich és Aczél György nyomában
Szegény Mark Zuckerbergbesokallt. Ő annyira igye-kezett jó irányba terelni azemberiséget a Facebook-kal,de a sajtó és más oldalakmeghülyítették a nép egy-szerű gyermekeit közösségioldalán. Ezért most leszámolvelük, ezután már hiába láj-kolta valaki egy-egy újságoldalát, idővonalán már csakbarátai magvas bejegyzéseit

láthatja.Azért nem gyanús egy ki-csit, hogy pont az a Zucker-berg megy neki a sajtónak,aki hatalmasat kaszál belő-le? Pont akkor, amikor egyretöbbet írnak a migránsokerőszakoskodásairól, térhó-dításáról, a liberálisok ha-zugságairól? Akkor, amikoregyre hangosabb azok hang-ja, akik leírják az igazságot?

VILLÁMELEMZÉS

A Marx és Engels 1848-as hírhedtté vált Kommu-nista kiáltványában meg-énekelt betegesen ember-ellenes ideológia újra itt dö-römböl a határainkon. AzEurópai Unió, az ENSZ kor-rumpált hivatalnokai, több-nyire senki által meg nemválasztott, kontraszelektált,tehetségtelen, fenyegetőzőbürokrata vezetői, a SorosGyörgy-féle NGO-k, követe-lőző szélsőbaloldali aktivis-ták seregének támogatásávalazt az egyszer már látszólaglegyőzött világot akarjákvisszahozni, amiről azt hit-tük, örökre a történelemdögkútjába sikerült hajíta-ni.Ne gondolja senki, hogymindennek nincsenek mega tárgyi bizonyítékai. Hiszenki volt az az uniós biztos,aki az ENSZ felé a migrációtüdvözlő, megoldásnak tartóbaloldali elképzelést úgy ter-jesztette elő, mint a tagálla-mok teljes konszenzusát él-vező tervet? Federica Mog-herini, az Európai Bizottságkülügyi és biztonságpolitikaifőképviselője. Ő azzal is kéteshírnevet szerzett, hogy a vé-reskezű kubai diktátort, Fi-del Castrót annak másfél év-vel ezelőtti halálakor való-sággal elsiratva úgy méltatta:történelmi figura és hatá-rozott ember volt.De hát miért bújt volnaki a bőréből a politikusnő,ha egyszer az olasz kom-munista ifjúsági szövetség,majd párt tagja volt? Ilyenvonzódások, bolsevik fel-sőbbrendűségi élcsapat-el-ittudat birtokában már ért-hető, miért tesz nagy ívbenmindenfajta demokratikusszabályra, jogállami kötele-zettségre. Mint ahogy azt ishiába várnánk, hogy az Eu-rópai Bizottság tagjainak ja-

varésze más álláspontra he-lyezkedne a betartott szóval,a valódi és nem a politikai-nak csúfolt korrektséggelkapcsolatban.A haladó baloldal számáraa hazugság megengedett éspraktikus az ő fogalmaikszerint, akiknek az igazságértelmezhetetlen kategória,amit csak a konzervatívokfetisizálnak. Jean-ClaudeJuncker is azt nyilatkozta2016 novemberében, hogysokak számára hős volt ésa történelem fogja megítélnimajd Castro örökségét. Aki-nek pedig ennyi munkás-mozgalmi coming out semvolt elég, azt útbaigazíthattaa brüsszeli politbüro politi-kai orientációját illetően,hogy elhatárolódtak attól asvéd EB-tagtól, aki nem át-allott úgy vélekedni: Castrodiktátor volt és ötven évigelnyomta népét.Ugye, így már logikus, mi-ért kezdeményezte a kom-munistabarát és bolsevik-bűn-mentegető testület azatombombaként számon-

tartott hetes cikkely bein-dítását Lengyelország ellenaz Euró pai Parlamentben?Juncker helyetteséről, FransTimmermansról is kár volnamegfeledkezni. Az EB hol-land alelnöke visz mindentémát, ami a büntetőexpe-díciók része. Ellenünk pél-dául ő jegyzi mindháromfriss kötelezettségszegési el-járást a lex CEU-nak tituláltfelsőoktatási törvény mó-dosítása, az NGO-kat kor-dában tartó civiltörvény ésa már lejárt érvényességűkötelező betelepítési kvótaügyében.Nem tudni, Marx emlőincsüng-e még mindig Brüsz-szel ökle, de arrogáns stílusaalapján nem idegen tőle aszélsőbalos alapállás. A hol-land munkáspárt tagja, úgy-hogy nem valószerűtlen ekörülmény. A lengyelek ellensem a rossz rendőr szerepétalelnökének átengedő Junc-ker nyújtotta be a gyalázatosindítványt az EP-ben, hanemő. Nem utolsósorban SorosGyörgy állandó jellegű kon-

zulense, aki évtizedek ótarendszeresen találkozik azálfilanróp spekulánssal, hogyutasításait átvegye.Dimitrisz Avramopuloszgörög EB-tag nem kommu-nista érzelmű elvben – csaka gyakorlatban. A migráció-ért és az uniós belügyekértfelelős biztos úgy viselkedik,mint egy hithű leninista.Szemrebbenés nélkül ítéliel a magyar kerítést, miköz-ben görög miniszterként őépíttetett egy bazi nagyot atörök határra. Fő apostolaannak a világraszóló átve-résnek, hogy a migrációmegállíthatatlan és hasznos.Figyelemre méltó, hogy akommunista terminológiaegyik legfundamentalistábbhívókifejezését, a „történelmiszükségszerűséget” emle-gette a brüsszeli inkvizícióscsúcsszervként működő ál-lampolgári jogi, bel- és igaz-ságügyi bizottságban, aLIBE-ben. Ezt csak meggyő-ződéses marxisták teszik.Úgy fogalmazott: törté-nelmi szükségszerűség a

menekült- és bevándorlásihelyzet kezelése, ezért azENSZ migrációs csomagjá-nak megalkotásakor a fenn-tarthatóságra, a felkészült-ségre és a megelőzésre kelltörekedni. Ne ragadjunk leott, hogy vajon milyen fenn-tarthatóságra gondolt a mig-rációs invázió kapcsán ez afélresikerült hellén hérosz.Mindezek után nem kellkülön ecsetelni, miért volnatörténelmi, sőt humanitári-us, emberi jogi szükségsze-rűség, hogy bő egy év múlvaa levitézlett retró ideológiákügynökei, a szovjetek általpénzelt hatvannyolcas láza-dáson nosztalgiá zó szélső-balos zombipolitikusokMogherinitől Junckeren,Timmermanson át Avramo-puloszig lelépjenek a po-rondról. Majd kiérdemelthelyükre, a süllyesztőbe ke-rüljenek, mint Martin Schulz,a bukott marxista SPD-Füh-rer, volt EP-elnök a nyolcelemijével együtt.
Megyeri Dávid

Kísértet járja be Európát, a kommunizmus kísértete – írta egykoron Karl Marx, a mai baloldal ismét egyre nyíltabban vállalt pél-
daképe. Ma ugyanez a szöveg kis igazítással újólag igazzá vált: kísérlet járja be Európát, sőt az egész világot. A kommunizmus új-
raélesztésének kísérlete. Immáron ugyanis nem csupán bolyongó, éjszaka előbújó és balos vágyálmokról szóló dumapartikon,
belső fórumokon megidézett kísértetről van szó.

Marx már Brüsszelben van
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A Kű-be harapott román labdarúgó esetéről, 
avagy rosszul lehet focizni, de szív nélkül soha 
A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége az idén
kilencedik alkalommal rendezte meg Szovátán az
Országos Teremlabdarúgó Educatio Kupát. A ren-
dezvény fővédnöke az Aranycsapat Alapítvány elnöke,
a néhai olimpiai bajnok, európai ezüstérmes magyar
válogatott labdarúgó Kű Lajos készségesen adott
exkluzív interjút a Központnak.

Kű Lajos az Összmagyar
Nemzeti Diákbajnokság
elindítója

– Milyennek látta a 9. al-
kalommal megrendezett
Educatio Kupa országos te-
remfoci-bajnokságot?– Színvonalas, a fair-playjegyében zajlott mérkőzé-seket láthattunk. Sajnos csakmásodik alkalommal vagyokjelen a rendezvényen, de ez-után is, ha meghívnak, öröm-mel fogok eljönni. 

– Az Aranycsapat Alapít-
vány elnökeként, a néhai Pus-
kás Ferenc és Grosics Gyula
támogatásával 2004 óta dol-
gozik a Kárpát-medence di-
áksportjának felemeléséért.
Mi az alapítvány, ugyanakkor
a diákbajnokság célja?– A cél egyértelműen anemzeti egyesítés – egyelőrea határok felett –, amit hittel,

kultúrával és sporttal kötünkössze. Erős, sziklaszilárd várakarunk lenni, amelyre épí-teni szeretnénk az Alapít-ványt. 
– Mi késztette arra, hogy

ebbe a munkába belefogjon?– Ilyen ország nincs mégegy a világon, mint Magyar-ország, amely minden ol-dalról saját magával határos.Ez volt az eredendő ok, hogyitt kell valamit tenni. Meg-adatott számomra a Jóis-tennek köszönhetően, hogybejárhattam az egész világot,megismerhettem az összesmagyar közösséget Auszt-ráliától Kanadáig, Dél-Ame-rikán keresztül, tudom, hogykikre számíthatok. Amikorelindítottam a Kárpát-me-dencei Összmagyar NemzetiDiákbajnokságot, ismertema diaszpórát, azaz SidneytőlSan Franciscóig, Buenos Ai-

restől Philadelphiáig a szer-vezett magyar közösségeket.Később ezekre építve, márlassan 15 éve, túlszárnyaltukminden elképzelhető álmun-kat. Sikereinkhez tartozik azis többek közt, hogy 2010-

ben az Aranycsapat Alapít-vány által támogatott Össz-magyar Nemzeti Diákbaj-nokság válogatottja a Dél-Afrikában sorra került fut-ball-világbajnokságon is je-len volt: a vébével párhu-zamosan a 64 együttest ma-

gába ölelő, 15 év alattiaktornáját megnyerte, aminagy siker volt  a  történelmiMagyarország válogatottjaszámára.
– Arra gondolt, hogy a

Kárpát-medence diáksport-
jának felemeléséért indított

forrás6: Wikipedia
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mozgalmat Marosvásárhely
felé is kiterjeszti?– Igen! Büszke vagyokarra, hogy a marosvásárhelyiSzász Albert Sportlíceumigazgatóját, Csíki Zsoltot ismegismerhettem a IX. Edu-catio kupa alkalmával, akilelkes, szív-lélek magyar em-ber, és akivel egy hullám-hosszon vagyunk. Remélem,hogy fantasztikus dolgokatfogunk közösen elérni azelkövetkező időszakban: ittaz Összmagyar Nemzeti Di-ákbajnokságra gondolok,amelyhez labdarúgás, sakk,birkózás, asztalitenisz mel-lett irodalmi és történelmivetélkedőkön való részvételis tartozik. Szerintem CsíkiZsolt ebben a régióban ve-zető szerepet vállalhat ilyentekintetben.Kű Bukarestben gólt lőttRomániának, amire ,,ráha-raptak” 

– Gyerekkorában ön a Pus-
kás, Bozsik, Grosics, Czibor,
Hidegkúti-fémjelezte Aranyc-
sapat játékát csodálta. Ez
késztette arra, hogy labda-
rúgó legyen?– Mindenféleképpen.Azon időszakban nem a kül-földi labdarúgók teljesítmé-nyétől volt hangos az utca,a nagyvilág, hanem minden-ki Puskás, Grosics, Czibor,Pap Laci akart lenni. Akkoraz Aranycsapat egy világotszórakoztatott: bármerre isjártak, sok gólt szereztek,nagyszerű mérkőzéseket ját-szottak a leglátványosabbés legeredményesebb játé-

kuknak köszönhetően. Sokember a világon a játékukután kereste a földrajzi at-laszokban, hogy hol is vanMagyarország? Csak azt tud-ták, hogy Puskás és társaimagyarok!
– 1972. május 14-én Bu-

karestben gólt szerzett a ro-
mánok ellen, aztán egy hét
múlva Belgrádban is pályára
lépett magyar válogatottként
a Románia elleni Eb-selejte-
zőn. Hogyan emlékszik vissza
arra a hármas találkozóra? – Az első két mérkőzésdöntetlenre sikerült: Buda-pesten 1-1, Bukarestben 2-2 lett az eredmény, ott azelső gólt szereztem. A bu-dapesti összecsapáson 1-0-ás magyar vezetésnél a ma-gyar származású romániaijátékos, Szatmári Lajos rúgtaaz egyenlítő gólt, ezért azerdélyi magyar szurkolókfurcsán reagáltak, hiszenszétverték a házát. A buka-resti visszavágón – amelyaz én bemutatkozómérkő-zésem volt a magyar válo-gatottban – , 2-1-es magyarvezetésnél 11-est ítélt a síp-mester: az akkori Augusztus23-stadionban Kocsis Lajosbüntetőjét Răducanu hárí-totta, az ellentámadásbólNeagu egyenlített. A maiszabályok szerint az idegen-ben lőtt góllal továbbjutot-tunk volna, de a harmadik,mindent eldöntő összecsa-páson Belgrádban 3-1-regyőztünk, így kijutottunk az1972-es belgiumi Európa-bajnokságra.  

– Azon a bizonyos buka-
resti mérkőzésen fejsérülést
szenvedett, melynek jeleit a
mai napig őrzi...– Valóban! Deleanu volta román balhátvéd, én egyikoldalon elgurítottam mel-lette a labdát, a másik ol-dalon megkerültem, de be-lém futott, aztán pillatatokmúlva ömlött a vér a hom-lokomból, neki pedig kihul-lott három foga! Én a sérülésdacára tovább játszottam,őt meg cserélni kellett. Más-nap egy kolozsvári újság aztírta, hogy ,,nem csoda, hogyDeleanunak kihullott háromfoga, hiszen ,,Kű-be hara-pott”!
Bölöni és 
a székelyföldi barátok

– Puskás mellett ön a má-
sik anyaországi magyar, aki
BEK-döntőn játszhatott:
1978-ban, az FC Bruges csa-
patának tagjaként a Liver-
pool ellen lépett pályára a
BEK-fináléjában, amit 1:0-
ra elveszítettek a Wembley-
ben. A marosvásárhelyi ille-
tőségű romániai, de szintén
magyar labdarúgó, Bölöni
László is játszott BEK-döntőt
a Steaua-színeiben, amit
megnyert: 1986-ban a nagy-
nevű Barcelona ellen. Ismeri
Bölönit?– Természetesen ismeremőt. Boldogok voltunk akkormi, magyarok, amikor hal-lottuk, hogy Laci játszik1986-ban a hajdanán BEK-nek nevezett sorozat dön-tőjében (a mai Bajnokok Li-

gája jogelődje). Mindmáigutolsóként Bölöni Laci voltaz a magyar labdarúgó, akiBEK-döntőn győzteskénthagyhatta el a pályát. Ör-vendek, hogy ezt a hagyo-mányt sikerült egy magyarfutballistának folytatnia, mitöbb, győztes együttes tagjais volt. Egyébként Puskás volt azelső, aki 1960-ban négy gól-lal vette ki a részét abból aBEK-döntőből, amelyet aglasgowi stadionban ren-deztek: a Real Madrid aHampden Parkban 135 ezernéző előtt 7-4-re leiskoláztaaz Eintracht Frankfurtot. 
– Kű Lajos 1977-ben Sza-

badkán keresztül Olaszor-
szágba szökött, aztán Ame-
rikába került, ahol tovább
futballozott, idővel Belgium-
ban, majd Ausztriában is ját-
szott, majd edzett. 1984-ben
felvette a belga állampol-
gárságot, de 1997-ben mégis
véglegesen hazaköltözött
Magyarországra. Mi késztet-
te arra, hogy visszatérjen
szülőföldjére?– Bárhol is futballoztam,mindig megmaradtam ma-gyarnak, és büszke voltamaz eredetemre! A nevemmindig Kű Lajosként írtamle, nem Lajos Kűként. A bel-gák egy időszakban ezértcikiztek, de én alaposan fel-készültem egy ténybizonyí-tásra: felsoroltam nekik azakkor még 12 magyar No-bel-díjast, utána elemeztemnekik Bartókot, Kodályt is,majd a magyar filmrende-

zőket is felsoroltam, sőt azakkori, 1988-as Szöuli NyáriOlimpiai Játékok mind a 11magyar aranyérmes spor-tolója nevét is elmondtamnekik. Onnantól kezdődőenóriási tisztelet övezett. 
– A szebb napokat megért

jelenlegi magyar válogatott
egy sikeres Eb-on van túl, de
elég gyenge időszakban van.
Hogyan látja a magyar lab-
darúgás jövőjét?– A mostani magyar szö-vetségi kapitány, GeorgesLeekens jó barátom, klub-társam volt a FC Bruges szí-neiben. Remélem, ő nemfogja eltűrni, hogy úgy sé-tálgassanak a pályán, minta Váci utcában. A váloga-tottban küzdeni kell, s hamár küzdenek, akkor remé-lem, hogy a magyaros tudásmég nem oszlott teljesenszét, és az valahonnan elő-varázsolható nagy küzdelemárán, amit majd a közönségis elfogad. Rosszul lehet fo-cizni, de szív nélkül soha!

– Szováta kivételével járt-
e még Erdélyben? Vannak-e
székelyföldi barátai?– Hogyne! Sok barátomvan Székelyföldön, szívesenjárok Erdélybe! Még egyegyetemi társam is van Er-délyben, Szakács László Le-vente, aki Borzonton gyö-nyörű panziót üzemeltet. Őis sportolt, egykor kosár-labdázó volt... 

Czimbalmos 
Ferenc Attila

Kű Lajos pályafutása
legszebb éveit a Fradi-
ban töltötte

Kű Lajos 1972-ben a 4. helyen
végzett Magyarország váloga-
tottjával az Európa-bajnoksá-
gon, azon év szeptember 10-én
olimpiai döntőt játszott és ezüs-
térmes lett. Kű Lajos a Ferenc-
városban Albert Flórián, míg
az Egyesült Államokban a Buffalo Stallions együttesében
Eusébio csapattársaként rúghatta a bőrt. 1968 és 1974
között az FTC színeiben – ahol UEFA kupa elődöntőben is
szerepelt, 4 bajnoki ezüstérmet és 2 kupagyőzelmet szerzett
– , pályafutásának legszebb időszakát töltötte az Üllői
úton. Ezt a Központnak is elmesélte:

– Szülővárosomból, a szeretett Székesfehérvárról kerültem
a Fradiba, amely a nemzet csapata, a magyar labdarúgás
Nemzeti Színháza. Odakerülésemkor az FTC néhai krónikása,
Nagy Béla azt mondta nekem: ,,Lajoskám, két féle magyar
ember létezik a világon. Az egyik, aki Fradi-szurkolónak
született, a másik, aki idővel azzá válik”. Én a második ka-
tegóriába tartozom. Annak idején a Fradinál több szurkoló
vett részt az edzéseken, mint az MTK-nál bajnoki mérkő-
zéseken. Az a szeretet, ami a Ferencvárost övezte bárhol a
nagyvilágban, vagy éppen otthon, faluhelyen pályaavató
mérkőzésen, azt nem lehet elmondani. Valóban, én a leg-
csodálatosabb éveimet töltöttem az Üllői úton – mondta
el Kű, aki július 5-én tölti a 70 életévét. 

forrás6: Tempo Fradi

Kű és Souness párharc a FC Bruges-Liverpool 1978-as BEK-döntőn

Sporto-sok, az Educatio Kupa 2018 győztese Kű Lajos a FC Bruges mezében
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Általános felmelegedésre és csapadékra 
számíthatunk a következő két hétben

Alkoholos italt dob piacra a Coca-Cola 2640 vendéget hívott meg
az esküvőre Harry herceg
és menyasszonya

A kiválasztott szeren-csések a nyilvános szer-tartáson lehetnek jelen.2640 vendéget hívtakmeg Harry herceg és Meg-han Markle május 19-iesküvőjére - írja a BBC.Szociális munkások, diá-kok, a Windsor kastélyszemélyzete is a meghí-

vottak között van. A Ken-sington Palota közlemé-nye szerint a pár azt sze-retné, ha ezek az emberekis részesei lennének azünnepnek. A kiválasztot-tak a nyilvános szertar-táson lehetnek jelen.
forrás: hvg.hu

„Szerény kísérlet a pia-cunk egyik különleges szeg-mensében” – így jellemeztea Coca-Cola egy magas ran-gú képviselője az áttörést,hogy a cég alkoholtartalmúitalt készül piacra dobni –igaz, csak Japánban. Az öt-letet az egyik alkohollalmegbolondított  szénsavasízesített ital, a Chu-Hi nép-

szerűsége adta, amely 3 és8 százalékos alkoholtarta-lommal emeli a fogyasztásélményét. Az ital a sör egyikalternatívájaként reklámoz-zák, és különösen népszerűa japán nők körében. A nagyjapán italgyártók mind jelenvannak a piacon ennek azitalnak valamilyen variáci-ójával. Ezt a hullámot készül

meglovagolni a Coca-Colais.Sajnos nem valószínű,hogy az italt Japánon kívülis forgalomba hozzák. Pedigaz édes alkoholos üdítőita-lok Nyugaton is elég nép-szerűek, gondoljunk csak aBacardi Breezer diadalme-netére.
forrás: hvg.hu 

A CÉG 125 ÉVES TÖRTÉNELMÉBEN ELŐSZÖR ÖNT ALKOHOLT A VEVŐK POHARÁBA.

Erdélyben a jelzett idő-szak első hetében általánosfelmelegedés várható, a leg-magasabb nappali hőmér-sékletek 5 és 14, a legala-csonyabb éjszakaiak a kez-deti mínusz 11-ről fagypontkörülire nőnek, sőt elérhetika 3-6 Celsius fokot is. A má-sodik héten váltakozó hő-mérsékletre számíthatunk,de általában 12 és 16 fokközötti maximumok és 0 és2 fok közötti minimumokvárhatók. Eső bármikor ki-alakulhat, nagyobb mennyi-ségben 13-a körül hullhat.A Bánságban és a Körö-sök-vidékén a jelzett idő-szak első hetében általánosfelmelegedés várható, a leg-magasabb nappali hőmér-sékletek a mostani 6-7 Cel-sius-fokról hét végére 17-18 fokra emelkednek. Ha-sonló módon, a legalacso-nyabb éjszakai hőmérsékletiértékek a kezdeti mínusz7-ről március 11-e körülakár plusz 6 fokra nőhetnek.

A második héten váltakozóhőmérsékletre számítha-tunk, de általában 13 és 18fok közötti maximumok és2 és 6 fok közötti minimu-mok várhatók. Eső bármi-kor kialakulhat, nagyobbmennyiségben 6-a és 8-a,illetve 11-e és 13-a közötthullhat.Máramarosban a jelzettidőszak első hetében álta-lános felmelegedés várható,a legmagasabb nappali hő-mérsékletek 5 és 14, a le-galacsonyabb éjszakaiak akezdeti mínusz 12-ről elér-hetik az 5-6 Celsius fokotis. A második héten válta-kozó hőmérsékletre számít-hatunk, de általában 10 és15 fok közötti maximumokés 2 és 4 fok közötti mini-mumok várhatók. Eső bár-mikor kialakulhat, nagyobbmennyiségben 6-án, 7-én,11-én és 12-én hullhat. 
forrás: AGERPRES

Általános felmelegedésre és sokfele csapadékra szá-
míthatunk a következő két hétben - derül ki az Or-
szágos Meteorológiai Igazgatóság (ANM) március 5-
e és 18-a közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.
A szakemberek szerint jelentősebb mennyiségű csa-
padék a március 11-e körül várható.


