
Iskolaügy: 
jó lesz résen lenni!

Felcsillant a remény: véget érhet a marosvá‐
sárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus
Líceum évek óta tartó kálváriája. A múlt csü‐
törtökön kiadott minisztériumi rendelet egye‐
lőre csak ideiglenes működési engedélyről
szól, az intézmény akkreditációjára még hosszú
évekig várni kell.
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Úgy szeretlek, 
majd megeszlek! 

„Etesd a bestiát, ha meg akarod
tartani” – tanácsoltak régen
a bölcs nagymamák a
boldog aráknak, akik
se nem láttak, se
nem hallottak a
szerelem édes
mámorától. Sze‐
relem és kony‐
ha? Mi közük
van ezeknek
egymáshoz? ‐
gondolhatnánk,
főleg ma, ami‐
kor az ifjú párok‐
nak futár hozza
házhoz a pizzát, ha
megéheznek. Egyszer
azonban ezt is meg lehet
unni. 

Maros megyei közéleti lap

Új sorozat, XII. évfolyam // 30. szám  //augusztus 16–29. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

A várkastély, melyben 
Erdély egyik legnevesebb
fejedelme nevelkedett 

Szárhegy Gyergyószentmiklóstól hat kilomé‐
terre északnyugatra, a Szármány‐hegy déli ol‐
dalán fekszik. Nevét valószínűleg az egykor
Szármány‐hegynek is nevezett hegyről kapta. 

6-7. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

A KÖZPONT 
a keresztény-konzervatív értékek
iránt elkötelezett, pártfüggetlen 

sajtóorgánumként 
csak a kiadó saját anyagi 

áldozatvállalására támaszkodva 
jelenik meg, nem élvezi egyetlen 

politikai-gazdasági érdekcsoporthoz
köthető alapítvány anyagi 

támogatását sem, kizárólag 
AZ OLVASÓK HŰSÉGÉRE SZÁMÍT.

Máhálá 

Minden médium a csendőrök erőszakos bea‐
vatkozásáról számolt be: több száz bukaresti
tüntető sebesült meg a péntek esti rendszerváltó
nagygyűlésen. Közel százezer külföldről ha‐
zaérkezett vagy itthon szabadságoló polgár
fejezte ki elégedetlenségét amiatt, hogy or‐
szágunkban nem jó irányba mennek a dolgok...
Ez már a kilencvenes évek új nemzedéke...

5. old. // VÉLEMÉNY

10 érdekesség 
a marosvásárhelyi 
állatkertről

A somostetői állatkert Románia legnagyobb
és sokak szerint legszebb állatkertje. Területe
40 hektár, és 80 faj több mint 500 példánya
található benne; látogatottsága évi 200 000
fő, plusz, akik még belógnak.

8. old. // HUMOR

Múlt hét végén került nyilvánosságra a marosvásárhelyi római katolikus gimnázium
alapjait letevő miniszteri rendelet, amely az intézmény újbóli megalapításáról és
az ideiglenes akkreditálásról szól. A Magyar Szülők Szövetségének elnöke, Csíky
Csengele optimista, úgy véli, pont kerül egy három éve zajló kálvária végére. De
nem csak ez a jó hír, hanem, hogy az elmúlt évek viszontagságai egy jól összeková-
csolódott, ütőképes civil szülői közösséget hoztak létre, amelynek a küldetése
ezzel az üggyel nem áll le.

A katolikus iskola kálváriája ütőképes
civil közösséget kovácsolt össze 

Öröm az ürömben



Kos: A megérzései átlagon felül működnek ezen a
héten, ezért hallgasson rájuk, még akkor is, ha min‐
den jel arra mutat, éppen ennek az ellenkezőjét kel‐
lene tennie. Pénzügyek terén higgadtságra, fegyel‐
mezettségre van szüksége, ha nem akar veszteséget
elkönyvelni. 
Bika: Kellemes hétnek néz elébe akkor, ha képes

lesz féken tartani az indulatait. Le kell győznie az
irigység és a féltékenység érzését, amelyek egyik
pillanatról a másikra keríthetik hatalmukba. Ameny‐
nyiben jogi problémái merülnének fel, kompromisz‐
szumképesnek kell lennie, így kerülhet győztes hely‐
zetbe.
Ikrek: Ezen a héten a legfontosabb, hogy igyekez‐

zen világosan fogalmazni, és ne képzelje azt, hogy
valakivel akár félszavakból is megérthetik egymást.
Felettese nyitott ezekben a napokban a hízelgésre,
sőt elvárja a dicséretet, ami önnek nem esik nehe‐
zére.
Rák: A házasságokban, régi együttélésekben elfo‐

gadhatatlan helyzet alakulhat ki, amikor felmerülhet
a szakítás gondolata. Ám ha engedékenyebb lesz,
ha elhiszi, hogy az idő önnek dolgozik, és képes lesz
a múltban elkövetett hibákból tanulni, akkor a kap‐
csolata kiállhatja ezt a próbatételt.
Oroszlán: A házasságokban, régi együttélésekben

nehéz helyzet alakulhat ki. Előfordulhat, hogy egy
titokban tartott szerelmi kapcsolat, illetve gyermek
miatt kerülnek olyan helyzetbe, amikor el kell gon‐
dolkodni a közös jövőn. Pontosabban azon, hogy
milyen jövőjük lehet együtt. 
Szűz: Ezen a héten mindennél fontosabbak lesznek

a külsőségek, talán még soha nem volt ennyire lé‐
nyeges, hogy a környezetében ki mit gondol önről,
illetve ha párkapcsolatban él, akkor a társáról vagy
a viszonyukról. Hajlamos lesz gondolatban elkalan‐
dozni.
Mérleg: Nem alkalmas a hét arra, hogy őszinte be‐

szélgetést folytasson egy olyan személlyel, aki fontos
önnek. Ugyanis minden szava falra hányt borsó le‐
het, ráadásul még az illetőt meg is sértheti az őszin‐
teségével. Anyagi ügyekben résen kell lennie, mert
előfordulhat, hogy megpróbálják kihasználni.
Skorpió: Ha képes lesz segítőkészen viselkedni,

nem lesz oka panaszra, mert több minden alakul
úgy, ahogy szeretné. Ám ha köti az ebet a karóhoz,
akkor sajnos nemcsak anyagi ügyekben, hanem az
érzelmi életében is veszteséget könyvelhet el. A sze‐
relemben varázslatos pillanatokat élhet át.
Nyilas: Feletteséről jót, vagy semmit! Legyen ez a

jelmondata, így elkerülheti a kellemetlen helyzetet,
illetve hogy a megélhetése veszélybe kerüljön. A hé‐
ten a környezetében több a hazug, álnok személy,
ezért ügyeljen arra, hogy kinek, mit mond.
Bak: A héten úgy érezheti, mintha egy helyben to‐

porogna. Hiába próbál dűlőre jutni bizonyos témák‐
ban, még mindig ott tart, ahol az elmúlt év végén.
Ráadásul anyagilag is nehéz, már‐már reményte‐
lennek mondható szituációba kerülhet.
Vízöntő: Még az is megtörténhet, hogy a munka‐

helyén olyan helyzet alakulhat ki, amikor muszáj
lesz körülnéznie az álláspiacon. Felettese kényszer‐
helyzetbe kerülhet, ami az ön megélhetésére is ha‐
tással van. 
Halak: Amennyiben jogi ügye van, észnél kell len‐

nie, mert megfoszthatják attól, amiért keményen
megdolgozott. Amennyiben válófélben van, egy in‐
gatlan körüli hercehurcára készülődjön. Ne dőljön
be a hízelgőknek és annak, aki úgy kezdi a mondó‐
káját: csak jót akarok önnek.

Izrael-sarok – a zsidó
közösség története 

Július 15‐étől délelőttön‐
ként látogatható a maros‐
vásárhelyi zsidó hitközség
múzeuma a volt Iskola (Au‐
rel Filimon) utcában, a zsi‐
nagóga mellett. Az Izrael‐
sarok elnevezésű múzeum‐
ban fényképek, tárgyak ele‐
venítik fel a városban élő
zsidó közösség történetét.
A zsidó családok életét és
vallásgyakorlását szemlél‐
tető teremben egy eredeti
Tóra is látható, egy másik
teremben az egykori zsidó
negyed makettjét is meg‐
tekinthetik az érdeklődők.

Kézművestábor Kibéden

Augusztus 20‐25. között
zajlik a Kibédi Seprődi János
Művelődési Egyesület kéz‐
művestábora, melynek köz‐
vetlen célcsoportja: 9‐17
éves helyi fiatalok. Tevé‐
kenységek: Kibéd hagyo‐
mányai, jeles képviselőinek
ismertetése, népdal‐ és nó‐
tatanulás, néptánctanulás,
kézi szövés, varrás, fafara‐
gás, kenyérsütés.

Piknik a Somostetőn

A Romániai Nyugdíjasok
Egyesületének Maros me‐
gyei fiókja a Marosvásár‐

helyi Polgármesteri Hiva‐
tallal közösen augusztus
21‐én pikniket szervez a
Somostetőn az egyesületi
tagok számára. A résztvevők
az állatkertbe is ellátogat‐
nak, ahol az állatkerti lakók
életéről, szokásairól zajlik
majd vetélkedő. Feliratkozni
naponta 10–13 óra között
lehet az egyesület Maros
megyei fiókjának marosvá‐
sárhelyi, Bolyai utca 36.
szám alatti székhelyén, az
emeleten.

| Központ hetilap | 2018 / 30. | augusztus 16–29. |

NÉVNAPOK |
Augusztus 16. Ábrahám
Augusztus 17. Jácint, Hetény
Augusztus 18. Ilona, Ilma, Lenke
Augusztus 19. Huba, János
Augusztus 20. István, Bernát
Augusztus 21. Sámuel, Hajna
Augusztus 22. Menyhért, Mirjam
Augusztus 23. Bence, Farkas
Augusztus 24. Bertalan, Albert
Augusztus 25. Lajos, Patrícia
Augusztus 26. Izsó, Margit
Augusztus 27. Gáspár, Mónika
Augusztus 28. Ágoston, Alfréd
Augusztus 29. Beatrix, Erna

Alapítási év: 2006.
Megjelenik csütörtökön.

Kiadó: Medical Publicity Kft.
ISSN 2069 – 900X

Lapigazgató:
Gergely Zoltán

Szerkesztő: 
Pál Piroska

Főmunkatárs: 
Szentgyörgyi László

Munkatársak: 
Czimbalmos Ferenc‐Attila

Molnár Tibor
Nagy‐Bodó Tibor

Nemes Gyula
Keresztrejtvény-szerkesztő:

Hideg András 

IMPRESSZUM

A megjelent írások nem fel tét lenül
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tartja a jo got, hogy a be érkezett
le velek és más féle írások köz -
léséről döntsön. // Kéziratokat
nem őrzünk meg és nem küldünk
vissza!
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Új kenyér ünnepe 
a Színház téren

Az EMNT Maros megyei
szervezete idén is a Szín‐
ház téren szervezi meg a
Szent István napi és az Új
kenyér ünnepét. Az au‐
gusztus 20‐án, hétfőn 19
órától kezdődő rendezvé‐
nyen a fellép a Csillagfény
néptáncegyüttes, Nemes
Tibor énekes, a Mezőcsá‐
vási Fúvószenekar és a
Nagyernyei Férfikórus. A
műsort kenyérszentelés
követi. Az eseményen
megtekinthető lesz Szabó
Albert képzőművész által
készített Szent korona és
a koronázási ékszerek. 



Felcsillant a remény: vé‐
get érhet a marosvásár‐
helyi II. Rákóczi Ferenc
Római Katolikus Líceum
évek óta tartó kálváriája.
A múlt csütörtökön ki‐
adott minisztériumi ren‐
delet egyelőre csak ide‐
iglenes működési enge‐
délyről szól, az intézmény
akkreditációjára még
hosszú évekig várni kell.   

A jelenlegi konfliktus kiváltója az a módszeresen
táplált román félelem, hogy a római katolikusok tulaj‐
donát képező iskolaépületben működő román főgim‐
názium – kisebbik épületét használja a magyar oktatási
intézmény – esetleg kiszorulhat onnan. Az a jelek
szerint fel sem merült a hivatásos aggodalmaskodókban,
hogy ott jól megférhetne a római katolikus felekezeti
iskola is. Arról mintha végképp megfeledkeztek volna,
hogy az iskolafenntartó önkormányzat végül is csak
bérlője az épületnek. 

Nem hagyhatjuk szó nélkül a római katolikus egyház
felelősségét sem. Legyen világos: ha az iskolaépület
tulajdonosa, a Római Katolikus Státus Alapítvány –
vezető testületében ott van Borbély László, az RMDSZ
egykori erős embere, aki a Fidesz és az RMDSZ közötti
kapcsolatok normalizálásának egyik legádázabb ellen‐
zője volt – annak idején nem hosszabbítja meg a román
főgimnázium bérleti szerződését, akkor ma talán nincs
a konfliktus. Amely, minden minisztériumi rendelet
ellenére, még távol a végleges megoldástól. 

Mindenesetre az ellentétek odáig eszkalálódtak,
hogy tavaly már Orbán Viktor miniszterelnök közbe‐
lépésére is szükség volt: egy Liviu Dragneaval folytatott
telefonbeszélgetés alkalmával a legfőbb kormányerő
vezetője, a képviselőház elnöke megígérte, hogy a kor‐
mány szintjén rendezik az ügyet. Történt ez azt követően,
hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
kijelentette: ha nem oldódik meg addig az iskolaügy,
Magyarország megvétózza Románia felvételét az OECD‐
be.  

Tekintettel, hogy Románia demokrácia ugyan, de
nem jogállam, azt kell mondanunk, hogy korainak
tűnik az ujjongás. Ioan Macarie megyei főtanfelügyelő
szemforgató aggodalmaskodása, hogy sikerül‐e a meg‐
felelő tanulólétszámot összetoborozni a szeptember
15‐ei tanévkezdésig, valamint a vásárhelyi „úgynevezett”
azonnali kirohanása, hogy a közigazgatási bíróságon
tesznek panaszt a rendelet ellen, mind‐mind arra fi‐
gyelmeztetnek, hogy jó lesz résen lenni, s csak nyugtával
dicsérni a napot.
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Szentgyörgyi László

Iskolaügy: jó lesz résen lenni!

A katolikus iskola kálváriája ütőképes
civil közösséget kovácsolt össze 
Múlt hét végén került nyilvánosságra a marosvásárhelyi római katolikus gimnázium
alapjait letevő miniszteri rendelet, amely az intézmény újbóli megalapításáról és az
ideiglenes akkreditálásról szól. A Magyar Szülők Szövetségének elnöke, Csíky Csengele
optimista, úgy véli, pont kerül egy három éve zajló kálvária végére. De nem csak ez a
jó hír, hanem, hogy az elmúlt évek viszontagságai egy jól összekovácsolódott, ütőképes
civil szülői közösséget hoztak létre, amelynek a küldetése ezzel az üggyel nem áll le.

Elhárultak az akadályok
az iskolaalapítás elől

A Valentin Popa oktatási
miniszter által aláírt doku‐
mentum szerint az iskola ön‐
álló jogi intézményként fog
működni azokkal, a már ko‐
rábban elindult osztályokkal,
amelyeket a tanfelügyelőség
a Bolyai Farkas Elméleti Lí‐
ceumhoz sorolt. Az újraala‐
kuló magyar tannyelvű tan‐
intézmény az 1948‐ban ál‐
lamosított jogelődje által
használt II. Rákóczi Ferenc
Római Katolikus Gimnázium
nevet veszi fel, a végleges
akkreditáció megszerzésének
határideje pedig az első év‐
folyamok végzése után há‐
rom évvel (2025‐2026) jár
le. A törvény és a rendelet is
rögzíti, hogy az új iskolát Ma‐
rosvásárhely önkormányza‐
tának alanyi jogon be kell il‐
lesztenie az iskolahálózatba.

Bár Ioan Macarie, a Maros
Megyei Tanfelügyelőség ve‐
zetője aggódott azért, hogy
nem lesz elégséges diáklét‐
szám ahhoz, hogy az iskola
önálló jogi személyiséggel
rendelkezzen, Csíky Csengele
elmondta, hogy egyelőre biz‐
tos ugyan, hogy nem 750 di‐
ákkal fog elindulni a tanin‐
tézmény, de 2‐3 éven belül
ez megtörténhet. „A mód‐
szertanban alsó küszöbként
300‐as létszám volt megha‐
tározva, ám ezt eltörölték..
Jelenleg a katolikus gimná‐
zium 250 diákkal számol,
mivel a végzős osztályok el‐
ballagtak, cikluskezdő osz‐
tályok pedig nem indulhattak,

így két tanév alatt 150 diákot
veszítettünk” – magyarázta
Csíky. A napokban a főtan‐
felügyelő is azt nyilatkozta
már, hogy elhárultak az aka‐
dályok az iskolaalapítás elől,
és a tanfelügyelőség rövid
idő alatt megtesz minden
szükséges lépést, ami a ha‐
táskörébe tartozik.

Vannak ellenzők is…

Ugyanakkor a Népi Moz‐
galom Pártjának ügyvezetője,
Marius Pascan Facebook‐ol‐
dalán jelentette be, hogy meg‐
támadja a közigazgatási bí‐
róságon a miniszteri rende‐
letet, mert úgy véli, a szak‐
tárca alkotmányellenes mó‐
don és a helyi önkormányzat
hatáskörének elbitorlásával
alapította újra a katolikus is‐
kolát, figyelmen kívül hagyva
azt a tényt, hogy a parlament
által elfogadott hasonló tar‐
talmú törvényt korábban
alaptörvénybe ütközőnek ítél‐
te az alkotmánybíróság.

Csíky elmondása szerint
az alkotmánybíróságon nem
lehet miniszteri rendeletet
megtámadni, illetve mivel a
módszertant már módosí‐
tották, és ennek alapján szü‐
letett meg a fent említett ren‐
delet, így a közigazgatási bí‐
róságon sem lehet megtá‐
madni azt. „Gyakorlatilag
nem létezik olyan fórum, ahol
ezt érdemben tárgyalják. Ha
a képviselő meg is támadja
a rendeletet, visszautasításba
fog ütközni.  Legfennebb idő‐
húzás végett tehetné meg,
de ez óriási politikai öngól

lenne számára” – véli Csíky,
aki arra utalt, hogy a katolikus
gimnázium létrehozásáról
szóló rendelet előtt néhány
nappal ugyanilyen jogrenddel
hoztak létre egy ortodox tan‐
intézményt Temesváron.

Túljelentkezés 
lesz az iskolába

Arra a kérdésünkre, hogy
az iskola körül zajló törté‐
nések nem bátortalanították
el a szülőket, gyerekeket a
felekezeti iskolába való be‐
iratkozástól, Csíky éppen el‐
lenkező hatást tapasztal.
„Nemhogy nem riasztotta
el ez a szülőket, illetve a
gyerekeket, hanem még in‐
kább akarnak ehhez az is‐
kolához tartozni, a körülötte
zajló herce‐hurca népsze‐
rűbbé tette az intézményt,
mint indulásakor volt. Biztos
vagyok benne, hogy a cik‐
lusindító osztályokban túl‐
jelentkezés lesz” – részletezi. 

Öntudatra ébredt szülők

Csíky azt is hozzátette,
hogy bár fáradságos három
éven vannak túl, a katolikus
iskola kálváriájának hozomá‐
nyaként született meg a Ma‐
gyar Szülők Szövetsége, hi‐
szen rádöbbentek arra a szü‐
lők, hogy tisztában kell len‐
niük azzal, miként működnek
a tanintézmények. „A szülők
feladata jóval túlmutat azon,
hogy reggel elengedem az is‐
kolába a gyerekem, délben
pedig hazahozom, és elme‐
gyek tanévnyitóra. Széles lá‐

tókörű, körültekintő szülői
közösség alakult, és ez a kál‐
vária arra volt jó, hogy öntu‐
datra ébredjenek a maros‐
vásárhelyi szülők. Meggyő‐
ződésem, hogy ez hosszútá‐
von is működni fog, és a gye‐
rekek által a következő ge‐
nerációnak átadják ezt a fajta
gondolkodásmódot. Az elmúlt
három év nagyon fontos ho‐
zadéka az is, hogy végre egy‐
másra talált és elkezdett ki‐
épülni az intenzív együttmű‐
ködés a szülő, a pedagógus
és a gyerek között, megszü‐
letett az a bizonyos három‐
lábú szék, amely elengedhe‐
tetlen a kisebbségi magyar
oktatás fennmaradása, sőt,

fejlődése érdekében, amelyre
nagyon nagy szükség van” –
vélekedik Csíky. 

Újra Tamási Zsolt
lehet az igazgató

A miniszteri rendelet kibo‐
csátása után a következő idő‐
szakban igazgatót, ideiglenes
vezetőtanácsot kell kinevezni,
akik majd jóváhagyják a diá‐
kok átiratkozását, és a tanév
zökkenőmentes előkészítését
koordinálják. Sajtóinformációk
szerint a katolikus egyház a
korábbi igazgatót, Tamási Zsol‐
tot látná szívesen az iskola
vezetőjeként. 

Pál Piroska
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Már az ókorban ismertek
olyan mágikus hatású étke‐
ket, amelyeket vágyfokozó
doppingszerként alkalmaz‐
tak az őrülten szerelmes asz‐
szonyok. Napjainkban is van‐
nak ilyen csáberejű, a sze‐
xuális energiát növelő, de
korántsem annyira extra éte‐
lek, mint az osztriga vagy a
kaviár. Az olasz séfek szerint
a szerelem istenét könnyebb
előcsalogatni a konyhában
egy tányér paradicsomos
spagettivel. Ami azt illeti, az
olaszokat két dolog hozza
izgalomba: a pasta és a pa‐
radicsom. Abban viszont iga‐
zat kell adni nekik, hogy az
igazi afrodiziákum maga az
evés aktusa. Maga az, hogy
az imádott nő készíti el az
egyszerű, de felséges ízű
ételt, kedvező légkört teremt
a szerelmi együttléthez.

Egy olasz női séf a galam‐
bot és a fácánt tekinti hatá‐
sos afrodiziákumnak, talán
mert ezek a madarak igen
intenzív szerelmi életet él‐
nek. Gyümölcsök közül a
cseresznyét és az epret ajánl‐
ják ‐ tudják, hogy mi a jó!
Tudós szakemberek is úgy
vélik, hogy az ételek néme‐
lyikében valóban vannak
olyan hormonok, amelyek
hatnak a szexualitásra. Ilyen
az androszteron, amely a
szarvasgombában lelhető
fel, vagy a feniletilamin, me‐
lyet a sajt és a csokoládé
tartalmaz. A mustár aktiviz‐
álja a szexuális mirigyeket,
a sáfrány stimulálja az ero‐
gén zónákat, a zeller hígítja,
a szerelmesek intim közel‐
sége felforrósítja a vért.
Bármelyik bátran fo‐
gyasztható, mind egész‐
séges, a mindennapi
étkezés része, csak
egészen más egye‐
dül, családi kör‐
ben elfogyasz‐
tani, mint édes
kettesben.
M á g i k u s
hatásuk
az utób‐

biban rejlik, hiszen a sze‐
relmesek egymásra is ki van‐
nak éhezve. Lényeg, hogy
próbáljanak meg örömet
szerezni egymásnak. Ezt fo‐
galmazta meg frappánsan
Saly Noémi irodalomtörté‐
nész, a nemrég megjelent
Spájz című, és több más sza‐
kácskönyv népszerű írója:
„Annál meghittebb, hogy va‐
lakinek enni adsz, már csak
az lehet, ha lefekszel vele.”
Vagyis ne becsüljük le az
asztalt, ha azt akarjuk, hogy
jó legyen összebújni az ágy‐
ban.

Ki ne tudná ezt jobban
Szindbádnál ‐ Krúdy Gyula
álmok vizén hajózó, legendás
hajósánál, akinek édes‐bús
hazudozásait hitetlen mo‐
sollyal és elámult szívvel
hallgatta mindazon százhét
nő, aki viszontszerette, és
„piros karikákon hintáztak”
Szindbád ‐ és az író ‐ áb‐
rándvilágában. Krúdy még
a pacalpörköltről is olyan
gyönyörűségesen írt, akár
a vidéki kisvárosok reze‐
da illatú kisasszonyairól,
regényes szépasszo‐
nyairól, hogy összefut
szájunkban a nyál, mi‐
közben beleszerelmese‐
dünk a szerelembe.

A velős csont 
halhatatlansága

Milyen volt Szindbád? Ami‐
lyennek Krúdy megálmodta,
és Latinovits Zoltán életre
keltette Huszárik Zoltán va‐
rázslatos filmjében, a Szind‐
bádban. Filmtörténetünk
egyik legnagyobb evési jele‐
nete, amikor Szindbád/La‐
tinovits ül az asztalnál, nya‐
kában fehér szalvéta, előtte
aranyló húsleves, majd ne‐
kilát a hatalmas velős csont‐
nak. Minden benne van eb‐
ben a jelenetben: ősi, pogány
rituálé, az evés érzéki gyö‐
nyöre, a régi polgári étkezés
komótos rendje, ahogy ezt
az író részletesen leírta: „A
vendég bal kezére csavarta
a szalvétát, ebben megmar‐
kolta a csontot, majd felemel‐
te a jobb kezét, és kétszer‐
háromszor egymás után a
bal karjára csapott, mire a

d e r é k

Úgy szeretlek, majd megeszlek! 
„Etesd a bestiát, ha meg akarod tartani” – tanácsoltak régen a bölcs nagymamák a boldog aráknak, akik se
nem láttak, se nem hallottak a szerelem édes mámorától. Szerelem és konyha? Mi közük van ezeknek egy-
máshoz? - gondolhatnánk, főleg ma, amikor az ifjú pároknak futár hozza házhoz a pizzát, ha megéheznek.
Egyszer azonban ezt is meg lehet unni. És ahol az asztal sivár, ott az ágy is kihűl, mert a szerelmi étvágy is
olyan, mint a gyomoré: etetni kell.

csont kiadta a tartalmát.” Volt
hol ellesni ezt a már elfeledett
szertartást Latinovitsnak,
Gundel Károly unokájának,
aki nagyapja éttermében szü‐
letett, saját bevallása szerint
„éppen Krúdy Gyula bácsi
asztala fölött”. Az egész for‐
gatást belengte az evés és a
szerelem gyönyöre.

Szerelem a konyhában

Aphrodité, Isabel Allende
egyik regényalakja arról be‐
szél, hogy az életben szerepet
játszó férfiakra bőrük, csók‐
juk és illatuk alapján emlé‐
kezik. Ugyanakkor mindnyá‐
jukat összekapcsolja vala‐
melyik együtt elfogyasztott
étellel is. Csak elárvult, el‐
hagyott nők tudnak sírni egy
üres lábas előtt, melyben töl‐
tött káposztát főztek a fér‐
jüknek, szerelmüknek, ba‐
rátjuknak. És csak nézték
boldogan, elégedetten, hogy
a „bestia” milyen étvággyal
tömi magába a káposztale‐
vélbe csomagolt tölteléket.
Lehet mosolyogni a régi fal‐

védők együgyű szövegein,
de amíg szerelmes nők lesz‐
nek a Földön, ezek nem
évülnek el. Még azok is
szívesen kiteszik a kony‐

hájukban, akik csak alkal‐
makként sütnek‐főznek. Ott‐
honos hangulatot varázsol a
kézzel hímzett tanácsok naiv
bája: „Édes párom, gyere már,
kész az ebéd, téged vár”, „Míg
a rántást keverem, ölelem a
kedvesem”.

Úgy szerette, 
hogy megette

Ne ijedjünk meg, nincs szó
horrorról, kannibalizmusról.
Térjünk vissza Krúdy Gyu‐
lához, aki hírét se hallhatta
korunk vágygerjesztő gaszt‐
ropraktikáinak, az ő szerelmi
étvágyát kizárólag azok a
nők keltették fel, akik össze‐
hozhatóak voltak a jó ma‐
gyaros ételekkel. Mint például
a kispörkölttel. Egyik novel‐
lájának hőse, Ilondai azzal
tetszelgett magának, hogy
étkek formájában apránként
megeszegette régi hölgyis‐
merőseit, akik valamiért cser‐
benhagyták. Egyik nap Sze‐
kond Irmára, a budai színkör
hajdan ünnepelt művésznő‐
jére esett a választása. Már
csak azt kellett eldöntenie,
hogy milyen étel formájában
„végezzen” Irmával. Miután
sehogyan sem tudta például
rajnai lazacnak elképzelni,
végül megállapodott a ma‐

lacból készített kispör‐
költnél. Betért egy

józsefvárosi kis‐
k o c s m á b a ,

megrendelte
a kispörköl‐
tet, s hogy
örökre elfe‐
lejtse Irmát,
hatalmas ét‐

vággyal mind
megette ‐ a ma‐

lacpörköltet. 

Timár Tímea
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Máhálá

Minden médium a csendőrök erőszakos beavatkozá‐
sáról számolt be: több száz bukaresti tüntető sebesült
meg a péntek esti rendszerváltó nagygyűlésen. Közel
százezer külföldről hazaérkezett vagy itthon szabadságoló
polgár fejezte ki elégedetlenségét amiatt, hogy orszá‐
gunkban nem jó irányba mennek a dolgok... Ez már a
kilencvenes évek új nemzedéke, akik  szabad életet,
jólétet remélnek, s abban a reményben indultak külföldre
is, hogy majd visszajöjjenek, ha lesz változás. Megmon‐
dóemberek, publicisták, politikusok elemzik, mire volt
jó ez a tüntetés, kell‐e erőszak, és mennyi, kik provokáltak,
mi a csendőrség szerepe, hová jut így a demokrácia,
mit keres a vízágyú és a könnygáz egy békés megmoz‐
duláson.  

Mindenki a másikat hibáztatja, mindenki máshol
keresi a bűnbakot. Azonban még a média jól értesült
része is hajlamos csúsztatni, egyoldalú következtetéseket
levonni, s ami  még több: hamar felejteni. Mert arról  a
bukaresti incidens  kapcsán már kevesen beszélnek,
hogy e tüntetés gondolata egy – gyerekkori  jókíván‐
ságként emlegetett „nyajjálboxot” stílusú – peszedéellenes
rendszámtábla fitogtatásával szökkent szárba. Ugyanis
nemsokra rá, hogy a Svédországban dolgozó férfi itthon
bolondot csinált a rendőrségből és a  szociáldemokrata
pártból, egy szintén volt peszedés aktivista kezdte „szer‐
vezni” a diaszpórabeli románokat a fészbukon: jöjjenek
haza s csináljanak rendet. Mint egykor a bányászok.
Van ebben persze elégedetlenség, civil kurázsi, feszült‐
séglevezetés.

Egy kis puccs, újabb rendszerváltás, forradalmacska,
egy kis odamondás, megmutatva milyen sokan vagyunk,
milyen erőt képvisel a hazafias összefogás ebben a ju‐
bileumi évben. Nem késlekedett a válasz sem, mert egy
markáns véleményeket osztogató hazai szociológus
egyenesen azt állította a diaszpóráról (így testületileg...),
hogy: ők nem egyéb holmi külvárosi, lepukkant proliknál,
mahala – afféle cigány‐, vagy töröknegyed valahol Bu‐
karest és  Isztambul perifériáján. Meg is volt ennek az
eredménye. Mert ez csak olaj volt a tűzre. Mentek is az
embertömegek a kormánypalota elé, hogy eltakarítsák
a hatalmat. Békésen, szervezetlenül, de határozottan,
testvérként, emberi méltóságukat felmutatva. Csak az
nem volt a pakliban, hogy néhány vérszomjas bajkeverő
mindig belerondít a jószándékú pacifisták terveibe. A
rendőrség meg csak pont erre várt. Hogy provokálják
őket. S milyen jól hangzik, hogy a tüntetőket kellett
megvédjék a csőcseléktől...

Közben meg csodálkozunk, hogy a Max Weber ál‐
lamelmélete szerinti legitim erőszak hogyan egyeztethető
össze jogaink megvédésével, a tüntetés szabadságával.

Hát így. Mert a nem legitim erőszak (is) (törvényes)
erőszakot szül. Egyébként is mi a garancia, hogy, ha
egyik kormányt puccsal megdöntik, azonnal Kánaán
lesz az országban? És a választások mire valók? Vagy
éppen így fizetik meg a nem‐részvétel árát?... Ha nem
akartatok ti minket – s elmentetek külföldre –, ha haza‐
jösztök, nesztek, kaptok demokráciát, két lejre!... Ha ti
nem akartok, mi akkor is akarjuk a hatalmat. Vagyunk
annyira dörzsöltek. Nehogy már leváltsatok egy egyszerű
tüntetéssel. Egy népi mondás szerint a fenékbe rúgás
is egy lépés előre... Adunk nektek annyi vizet s könnygázt,
hogy elmegy a kedvetek a népuralomtól... Elvégre mi
vagyunk az elit, aki a nap terhét s hevét viseli, nem
azok, akik elhúzták a csíkot, s augusztus táján hazaér‐
keznek egy eladnivaló mercivel, aztán a hónap végén
állnak sorba útlevélért, hogy mehessenek vissza. Hogy
aztán külföldről mondják meg nekünk a tutit... A liberális
demokrácia, mit külföldön láttok, amúgy sem a nép‐
uralomról szól. Hanem a néphülyítésről, a fogyasztásról,
a korrupcióról, a hatalomról. Csak odakint jobb a cso‐
magolás. A hatalmat pedig nem lehet erőszak nélkül
gyakorolni. Úgyhogy, jobb ha letesztek az ábrándokról.
Annyira lehettek szabadok, amennyire mi hagyjuk. Több
szabadsághoz nagyobb áldozat kell.

Azt itthon sem adják ingyen.
Sebestyén Péter

– Mióta szolgál Nagyer-
nyében, és mi volt az első
benyomása, amikor elfog-
lalta helyét az egyházközség
élén?

– Kevéssel több mint egy
éve vagyunk itt, Nagyernyé‐
ben. Egy ige jut eszembe az
első benyomásról, amire
szoktam hivatkozni: „elbo‐
csátalak titeket, mint juho‐
kat a farkasok közé” (Mt.
10:16), ezt nemcsak Ernyé‐
re vonatkozóan éreztem,
hanem máskor is, például
mikor az első szolgálati he‐
lyemre elbocsájtottak. Azt
hiszem, ez nem csak rám
érvényes, hanem bárkire,
aki az egyházban dolgozik
és az Úristen szerint akar
élni. A misszió útjára való
bocsátásukkor mondta ezt
Jézus a tanítványainak, mi‐
kor azt kérdezték, hogy mit
cselekedjünk? Ez volt az én
nagy kérdésem is, amikor
ide kerültünk. 

– Tudjuk azt, hogy mit, a
kérdés inkább az: hogyan?

– A tiszteletes asszony
pedagógus, így nagy segít‐
ségére van a gyermekek val‐
lásórás oktatásában. Vala‐
mint a lelkész családnak
három szép fiúgyermek is
a tagja, akiket nevelni kell
apaként. Kik segítik még a
munkáját a gyülekezetben?

Egy kis tapasztalattal a
háta mögött az ember tudja,
hogy mit kell tenni, inkább
az a kérdés, hogy hogyan
cselekedjünk. Sokszor tud‐
juk azt, hogy mit, de azt
nem, hogyan. Tudjuk azt,
hogy foglalkoznunk kell pél‐
dául a kisgyermekekkel, de
vajon hogyan foglalkozzunk,
hogy igazán otthon érezzék
magukat az egyházban. Tud‐
juk azt, mit kellene átadni
a fiataljainknak apaként
vagy lelkipásztorként, de
vajon hogyan lehetne úgy
átadni nekik, hogy tényleg
jól érezzék magukat az egy‐
házban. Hála Istennek, olyan
munkatársakat, presbitere‐
ket találtunk, akikkel együtt
el lehetett valamit kezdeni,
el lehetett indulni egy olyan
úton, amelynek ma már az
eredményeit is látjuk. 

A csoportok együtt 
közösséget alkotnak

– Milyen csoportok mű-
ködését sikerült elindítani
vagy újraindítani az elmúlt
egy év folyamán?

– Törekedtünk arra, hogy
a gyermekekkel, a fiatalok‐
kal foglalkozzunk, de nem
csak velük. Én ilyen csopor‐
tokban tudom elképzelni az
egyházi munkát, a hét kü‐
lönböző napjain találkoz‐
nak: a vallásórások, a káté‐
sok, az ifisek, a retróifisek,
a nőszövetségi tagok, a pres‐
biterek. Ezek a csoportok,
ha egyénileg is jól tudnak
működni, akkor hiszem, el
tudunk érkezni arra a pont‐
ra, hogy a csoportok már
együtt is, közösségként is
működőképesek legyenek. 

– Álljunk meg egy pilla-
natra a retróifinél. Mit is je-
lent ez, mit kell róla tudni,
hisz tudomásom szerint egy
ilyen csoport működtetése
eléggé ritka az egyházban?

– Úgy látjuk, hogy a kö‐
zépkorúak nem igazán vesz‐
nek részt az egyházi mun‐
kában, ezért láttuk jónak
egy olyan csoportot indítani,
amely őket szólítja meg.
Most már mondhatjuk, hogy
igazi csoportként tudunk
működni, eseményeken ve‐
szünk részt, mint például a

falunapon is jelen voltunk,
de a nőszövetséggel is nem‐
régen a bonyhai kastélyna‐
pon vettünk részt. Még sok
mindennek az elején járunk,
de úgy gondolom, ha valami
az egyházban van, az egy‐
házzal, az Úristennel kap‐
csolatos, akkor előbb‐utóbb
kezdi bontogatni a szárnyait. 

A templom és a harang-
láb felújítása magyar ál-
lami segítséggel

– Mit sikerült a lelkiélet
gyarapítása mellett anyagi
téren elérni ezen rövid ernyei
szolgálati idő alatt?

– Sikerült rendbe tenni
minimális anyagi ráfordítás‐
sal, de annál több közmun‐
kával a Gyülekezeti Otthon
nagytermét: meszelés, csil‐
lárok, villanyok szerelése,
zárak, fürdőszobai felszere‐
lések cseréje stb. A legna‐
gyobb előrelépésünk anya‐
gilag viszont az lesz, hogy
teljes mértékben felújítódik
a templom és a harangláb a
magyar állam és a kerület
segítségével. Ez azt jelenti,
hogy az elkövetkezendő
években az egyházközség
mentesül a templomnak saját
költségen való karbantartása
alól. De ezek mellékesek,
sokkal fontosabb a lelki élet!

Kérdezett: 
Nemes Gyula

„Ha valami az Úristennel kapcsolatos, akkor
előbb-utóbb elkezdi bontogatni a szárnyait"
– Beszélgetés ifj. Szász Attilával, Nagyernye református lelkészével –
A tavalyi év telén a Nagyernyei Református Egyházközség lelkészi állása –
nyugdíjba vonulás következtében – megüresedett. Az egyházközség presbitériuma
példás összefogást és egyetértést tanúsítva felújította a parókia belső tereit, és
fiatal lelkipásztort hívott meg a gyülekezet élére, ifj. Szász Attila alsóbölkényi
református lelkész személyében. A presbitérium a továbbiak során a lelkészcsalád
költöztetését és a beiktató ünnepély megszervezését, lebonyolítását is vállalta.
Szász Attilát Nagyernyébe érkezése első benyomásairól, az elkezdett szolgálat
eredményeiről kérdeztük.
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A várkastély,
melyben Erdély
egyik legneve-
sebb fejedelme
nevelkedett
Szárhegy Gyergyószentmiklóstól hat kilométerre
északnyugatra, a Szármány-hegy déli oldalán fekszik,
hétszázhetven méter tengerszint feletti magasságban.
A faluhoz tartozik Güdüctelep, egy kis hegyi település,
mely a környéken fekvő falvakhoz hasonlóan a köz-
ponti falutól távol helyezkedik el. Güdüc 1956-ban
ideiglenesen különvált Szárhegytől. Nevét valószínűleg
az egykor Szármány-hegynek is nevezett hegyről
kapta. A „szármány” szó jelentése: meredek, kopasz
lejtő, hegyoldal. Maga a „szárhegy” szó is kopár,
sziklás hegyet jelent. Területe ősidők óta lakott. A
kastélytól nyugatra a bronzkortól a kora középkorig
lakott település nyomait tárták fel. A legelső írásos
adatok a faluról az 1332-1334-es pápai tizedjegy-
zékben találhatók. A Szárhegy nevet a XV. század ok-
leveleiben használták először. Hagyomány szerint a
falu legősibb része a Csinód-patak völgye. Történelmi
és kulturális szempontból a Gyergyói-medence ki-
magasló települése, igen neves arról, hogy Bethlen
Gábor, Erdély fejedelme az itteni reneszánsz várkas-
télyban töltötte gyermekéveit, és később is többször
ellátogatott a településre.

Szárhegy nevezetessége

Gyergyószentmiklóstól
északnyugatra, a Maros‐me‐
dence keleti szélén, a Szár‐
mány‐hegy lábánál fekvő
község nevezetessége a Lá‐
zár‐kastély.

A nagy területet elfoglaló
várkastély a hegy lejtőjén,
négyszög alakban épült,
szögletein – az északnyu‐
gati, hatszögletű bástya ki‐
vételével – egy‐egy négy‐
szögű bástyával, a déli fa‐
lának közepén kiugró eme‐
letes, kapubástyának is ne‐
vezett boltíves bejárattal. 

A XVII. századi erdélyi
építészet egyik legszebb al‐
kotása, a gyergyószárhegyi
Lázár‐kastély pártázatos re‐
neszánsz épület Székelyföld
legvonzóbb főúri hajléka
volt. Boltíves előszobájában
1532‐ből származó gót be‐
tűs felirat olvasható: „Cris‐
tus Maria 1532”. 

A nagy területet elfoglaló
várkastély a hegy lejtőjén,
négyszög alakban épült,
szögletein egy‐egy négyszö‐
gű bástyával, a déli falának
közepén kiugró emeletes,
kapubástyának is nevezett
boltíves bejárattal. 

A bejárat két oldalát pár‐
tázatos, díszesen tagolt, fül‐
kés díszítésű, reneszánsz
ízlésű fal köti össze a sa‐
rokbástyákkal. 

A falakat és a két bástyát

azonos színnel festett fal‐
képek díszítették, melyek
azonban ma már csak nyo‐
maikban figyelhetők meg. 

1629‐1631 között készült
el a majdnem szabályos tég‐
lalap alakú, 100 x 75 méte‐
res védőöv, a homlokzati
oldalon pártázatos orom‐
díszekkel és a főhomlokzat
olaszbástyás saroktornyai. 

A két sarokbástya alsó
szintjén lőrések vannak, az
emeleten lőrések és szuro‐
köntők váltakoznak. Az első
emeleti részen nagyméretű,
háromszögű oromzattal ké‐
szült ablakok találhatók. 

A délnyugati építési dá‐
tuma 1631, felirata: IHS. Az
építkezésnél felhasználták
a szárhegyi fehér márványt,
a festésénél pedig a falu ha‐
tárában található vörös föl‐
det. A kúria kastéllyá épü‐
lése tehát a XVII. század
első felében történt. 1632‐
ben fejeződött be. 

A Veres‐torony egy ké‐
sőbbi, a XVII. század máso‐
dik feléből származó épít‐
kezés eredménye. A védőf‐
alak mentén a belső részen
egy díszlépcsős, loggiás késő
reneszánsz udvarház állt. 

Az Asszonyok háza a dél‐
keleti, hétszögű torony előtti
részen, a déli falszakasz
mentén található. 

A központi épület keleti
oldalán lévő Tanácsterem,
egy XX. századi újjáépítés

alkalmával készült, amelyet
egy XVII. századi rekonst‐
ruált kazettás mennyezettel
egészítettek ki és faragott
bútorokkal rendezték be.

Visszalépve 
az időben, avagy:
Benkő Károly állítása

A bejárat két oldalát pár‐
tázatos – olaszfokos –, dísz‐
esen tagolt, fülkés díszítésű,
reneszánsz ízlésű fal köti
össze a sarokbástyákkal. 

Kiss Gábor, az Erdélyi vá‐
rak, várkastélyok című
könyvében ír arról, hogy a
falakat és a két aránylag ép
bástyát azonos színnel fes‐
tett falképek díszítették, me‐
lyek azonban – mint már
említettük – ma már csak
nyomaikban figyelhetők
meg. 

Az északnyugati bástyát,
a nyugati falán levő felirat
szerint 1731‐ben építették,
ez azonban elírás, mert a
helyes évszám – amint azt
Benkő Károly megállapítot‐
ta – 1631.

A boltíves bejáratnak,
amely az épület alatt vezet
az udvarra, mindkét oldal‐
falán gót kisbetűs felirat ol‐
vasható. Az egyik, „Anno
Domini 1532”, a várkastély
építésének befejezésére
utal.

A várkastély udvarán, a
falak mellett épültek a kü‐

lönböző rendeltetésű helyi‐
ségek, melyekben azonban
ma már csak romjai figyel‐
hetők meg.

A Lázár család 
első okleveles említése

A település keletkezésé‐
nek idejéről nincsenek pon‐
tos adataink. A szárhegyi
Lázár család nevével először
egy 1406. évi oklevélben
találkozunk, amikor egy bi‐
zonyos Lázár Bernádot em‐
lítenek. 

Mátyás király uralkodása
alatt 1462‐ben a család
egyik őse, csíkszenttamási
Nagy Lázár neve szerepel,
kinek fia, Lázár Bálint, ki‐
rálybíróságot és székhad‐
nagyságot is szerzett. Fia,
I. Lázár András már a gyer‐
gyószárhegyi előnevet vi‐
selte. Mint székely főnemes,
ő elnökölt a nevezetes 1506.
évi agyagfalvi gyűlésen. 

A várkastély, melyben Er-
dély egyik legnevesebb
fejedelme nevelkedett

András fia, I. János 1549‐
ben kelt magyar nyelvű vég‐
rendelete már említi a gyer‐
gyai házat, amely azonos
volt a szárhegyi kastélynak
középső részén emelt,
1532‐ben elkészült épüle‐
tével. 

II. Lázár István Druzsina

nevű leánya iktári Bethlen
Farkashoz ment feleségül,
és e házasságból született
1580‐ban Bethlen Gábor.

Bethlen Farkas halála
után, 1590‐ben Druzsina
asszony tízéves fiával, Gá‐
borral és másik fiával, Ist‐
vánnal együtt a szárhegyi
kastélyba jött a testvéréhez,
Lázár Andráshoz, és ennek
felügyelete alatt nevelkedett
fel Erdély egyik legnevesebb
fejedelme, a „…szárhegyi
kapu felett való boltban…”,
vagyis a bejárat feletti bol‐
tozatos szobában. 

A moldvaiak és a tatárok
gyakori beütései során a
várkastély gyakran nyújtott
védelmet a vidék lakossá‐
gának. 

A kastélyt megszállják,
kirabolják és felgyújtják

A várkastélyt 1631‐ben
építették újjá, és ekkor
emelték az északnyugati
bástyát is. 

A középső, egyemeletes
épülethez filagória épült, és
feltehetően ekkor készültek
el a bejárattól jobbra és bal‐
ra a díszesen tagolt, párká‐
nyos sgraffitók jegyeit viselő
falak a két sarokbástya kö‐
zött.

Szintén a fent említett szerző,
Kiss Gábor közléséből tudjuk
meg, hogy a Lázár család min‐
denkor a Rákócziak híve volt,
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így természetesen Lázár Ferenc
is II. Rákóczi Ferenc szabad‐
ságharcának tevékeny részese
lett, és a fejedelem Csík‐, Gyer‐
gyó‐  és Kászonszék főkapitá‐
nyává nevezte ki. 

Amikor Rákóczi befolyása
Erdélyben megszűnt, Lázár
Ferenc Moldvába menekült,
így 1706‐ban, Graven ezre‐
des támadásakor csak a fe‐
lesége maradt a kastélyban,
amit megszálltak és kira‐
boltak. 1707 augusztusában
Acton császári tábornok
gyújtotta fel a szárhegyi vár‐
kastélyt. 

Amit egy 1743-ból szár-
mazó tanúvallomásból
tudunk meg

Lázár Ferenc csak az
1711. évi szatmári békekö‐
tés után térhetett haza Mold‐
vából, és a lerombolt vár‐
kastélyt, feltehetően régi
alakjában, újra felépítette.
Itt halt meg hatvanhét éves
korában, 1742‐ben.

Halála után az özvegye
és gyermekei, valamint má‐
sodik házasságából szárma‐
zó gyermekei között támadt
perben Fazekas Ferenc nevű
gazdatisztjének 1743 feb‐
ruárjában tett tanúvallomá‐
sából tudjuk meg, hogy ura,

Lázár Ferenc milyen épít‐
kezéseket végzett itt:

„… építettek egy hosszú
palotát, fedéllel: kőfalat az
élin. Építette a kapun alól
való két szobát, egy bolto‐
zatos szobát kőfallal, fedél‐
lel; s a lovak istállója feletti
szobákat. Megcsináltatta a
nagypalota üvegablakait, a
kapu fölött való belső lábas
házat alapjától, a kapu fölött
való külső filagóriát, fából
kettős tornácot, a termek
üvegablakait s azokban föl‐
szerelést, kemencéket az
udvarba, sok apró portéká‐
kat és három csűrt…”.

Egy leltár tartalmából

Az 1692. január tizenket‐
tedikén felvett leltárban
egyebek között megemlí‐
tik:

„… a túrós bástyát, az alsó
bástya palotáját, a gabonás‐
házat és ennek hídját [pad‐
lását], a felső bástyát, a pin‐
cét, az alsó boltot, a leányok
házát, az asszonyok házát,
a belső boltot, a külső boltot,
a tiszttartóházat, a konyhát
és a kapu felett való bol‐
tot… ahol Bethlen Gábor
gyermekévei egy részét töl‐
tötte; a leltározás idején
fegyveres szoba volt…”.

A várkastély hanyatlása
és ennek utolsó lakója

1748. szeptember hu‐
szonegyedikén a várkastély
leégett, és Lázár Ferenc öz‐
vegyének kérésére ugyan
Csík‐, Gyergyó‐ és Kászon‐
szék rendjei magukra vál‐
lalták a tetőzethez szüksé‐
ges anyagok szállítását, de
a teljes helyreállításra még‐
sem került sor. 

Ennek ellenére a család
egyes tagjai ezután is lakták
a várkastély homlokzati ré‐
szét. 

Utolsó lakójaként Lázár
Zsigmondot és feleségét is‐
merjük, akiket 1853‐ban
említenek birtokosának. 

***
A Lázár‐várkastély hely‐

reállítása az 1960‐as évek
végén kezdődött meg a fa‐
lubeliek áldozatos tevékeny‐
ségének köszönhetően, de
az épületeket teljes egészé‐
ben mai napig nem sikerült
restaurálni. 

1974 óta alkotótáborokat
rendeznek benne. 2014 óta
az örökösök közötti vita
folytán az impozáns rene‐
szánsz várkastély zárva tart,
nem látogatható. 

2016‐ban híre ment, hogy
a kastély új többségi tulaj‐

donosa Böjte Csaba alapít‐
ványa lett, miután a báró
Lipthay család átajándékoz‐
ta a gyermekmentő tevé‐
kenységéről híres ferences
szerzetes alapítványának a
kastély rájuk eső tulajdon‐
részét. 

Ez új reményt jelent arra,
hogy a kastély hamarosan
újra megnyílhasson a láto‐
gatók előtt, és befejeződje‐
nek a sok évtizede zajló fel‐
újítási munkálatok is.

Amit még tudni kell

Szárhegy Római katolikus
erődtemploma 1235 körül
épült román stílusban, a XV.
században gótikus stílusban
átépítették, tornya 1488‐
ban épült. 1590‐ben tűz
pusztította, mivel a refor‐
mátusok a templomot meg‐
szerezve oltárait elégették.
1729‐ben a szentély és a
torony kivételével lebontot‐
ták és újjáépítették. 1930‐
ban bővítették és tornyát
magasították. Az elmúlt
években elkezdődött a
templombelső nagyszabású
renoválása.

A Szármány‐hegyi XV.
századi Szent Antal kápol‐
nát a nagybaconi Balló csa‐
lád építtette újjá az 1700‐

as években. Több gótikus
elemet is tartalmaz.

A Szármány‐hegy tövé‐
ben levő ferencrendi kolos‐
tor és templom 1669‐1752
között épült. A rendházfő‐
nök 1669‐1674 között Ká‐
joni János volt, akinek szob‐
ra a kolostor falában látható,
és kit itt is temettek el.

A falut és környékét gyak‐
ran sújtották a tatárok. A
székelyek és tatárok közötti
csatározásokra emlékeztet
a település határában talál‐
ható Tatárdomb, mely alá
a vereséget szenvedett ta‐
tárokat temették el az 1658.
szeptemberi csatában. A
szájhagyomány szerint ide
ötszáz támadót hantoltak
el, magyar részről azonban
csupán tizenöt halott volt.

(a felsoroltakra egy kö-
vetkező lapszámunkban –
részben – még visszatérünk)

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bocsá-
tott dokumentációkért külön
köszönet Keresztes Géza mű-
építész, műemlékvédő szakmér-
nöknek; az illusztrációkat, a régi
és a mai képeket Demján László
műemlékvédő építész a saját
munkájából és gyűjteményéből
küldte be a szerkesztőségünkbe. 
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Az 1960‐as évek elején
alapította Rend László, a
város akkori vezetőinek és
magánembereknek a támo‐
gatásával; az első látogatási
nap 1964. augusztus 23.
volt, de az állatok számára
értelemszerűen nem hozta
el a felszabadulást. Területe
ekkor kevesebb mint egy
hektár volt, és mindössze
tíz állat élt benne, melyeket
a vadásztársaság adomá‐
nyozott nekik, majd 1965‐
ben megnövelték 20 hek‐
tárra. 1967‐ben készült el
az oroszlánok pavilonja, az
állatkert első nagyobb lé‐
tesítménye, melyet az épí‐
tészeti líceum diákjai épí‐
tettek vizsgamunkaként; az
állatkert szerencséjére ezt
az emberek nem tudták,
mert akkor vélhetően jóval
kevesebben látogatták vol‐
na.

Az állatkert Rend László
utódja, Bereczki Boldizsár
igazgatósága idején emel‐
kedett nemzetközi szintre:
1978‐ban készült el a ko‐
lozsvári botanikus kert köz‐
ponti épületét idéző „trópusi
ház”, ahol madarak, halak,
hüllők és egzotikus növé‐
nyek tekinthetők meg.
1986‐ban megépült a med‐
vék és a tigrisek barlangja,
1989‐ben, a főmajom bu‐
kásának évében pedig a
majmok háza.

2008–2011 között felújí‐
tották, területét a mai negy‐
venhektárosra növelték, és
új élettereket hoztak létre
a medvéknek, farkasoknak,
nagymacskáknak és vízima‐
daraknak; az ország egyet‐
len állatkertje, ahol elefánt
és zsiráf látható. Az intéz‐
mény élén Bereczki Boldi‐
zsár utódja Kopacz András,
majd Horațiu Gorea lett, mi‐
után a makákók télakot vet‐
tek, és az ügyet Kopacz nya‐
kába varrták.

És most jöjjenek a címben
megígért érdekességek:

☻ Az első tíz állatot (há‐
rom farkast, két medvét, két
vaddisznót, két fácánt és
egy őzet) valójában nem az
említett vadásztársaság
ajándékozta az állatkertnek;
tulajdonképpen úgy jött lét‐
re az egész, hogy egy este
kihelyeztek az erdőbe né‐
hány sánta nyulat, egy vö‐
dör málnát, kukoricát, fá‐

cáneledelt meg őzcsalit, és
amikor éjjel a vadak oda‐
gyűltek zabálni, óvatosan
körbekerítették őket
☻Régebb jegesmedve is

lakott az állatkertben, de
1985‐ben olyan kemény tél
volt, hogy amikor egy ja‐
nuári estén véletlenül kinn
felejtették, reggelre csonttá
fagyott
☻ Ha egy oroszlán ki‐

szabadulna, és megenné az
egyik similabdákat árusító
máriskót portékástól, két
hétig székrekedése lenne a
fűrészportól
☻ A régi vendéglő előtti

kőmedve valójában igazi
medve volt, és akkor kövült
meg, amikor egy hétvégén
Ceausescu errefelé vadász‐
gatott, és meglátta reggel
Elenát smink nélkül a bo‐
korban kakálni
☻ Ugyancsak akkoriban

történt, hogy a fürtös seggű
majmok egyszer túszul ej‐
tették az igazgatót, normá‐
lisabb eledelt követelve, mi‐
vel folyton csak félrohadt
almát, exportból visszama‐
radt marharépát meg fony‐
nyadt petrezselymet kaptak.
Végül csak a megyei párt‐
titkár közbenjárására en‐
gedték el, öt kiló banán és
két mandarinkonzerv fejé‐
ben
☻ Az egyik hím gyűrűs‐

farkú maki unalmában el‐
végezte a színit, és olyan
tehetséges, hogy a követ‐
kező Madagaszkárban ő fog‐

ja játszani Julien királyt
☻ A szabadon élő hím‐

oroszlánok naponta ötven‐
szer párzanak, de a vásár‐
helyi állatkertiek egyszer
sem, mivel brómos vizet
kapnak, az óvodásokra való
tekintettel
☻ Az amúgy egyébként

sem hiperaktív két hóbagoly
közül az egyik azért nem
mozdul meg soha, mert
négy éve ki van tömve
☻Mint minden állatkert‐

ben, a vásárhelyiben is néha
megjelennek ellenőrök, akik
megvizsgálják, hogy jól bán‐
nak‐e az állatokkal; olyankor
a Delia zsiráf nyakán talál‐
ható minden egyes folton
külön állatgondozó fésüli a
szőrt, a medvék máskor pos‐
hadt, büdös, barna vízzel
teli medencéjét akácmézzel
töltik fel, a pelikánoknak
egy 3 Michelin‐csillagos
francia étteremből ideuta‐
ztatott Chef készíti a jakvaj‐
ban sült lazacfilét szardíniás
remuládmártással, Tánja
elefánt teljes testes barna‐
alga‐pakolást és nyirok‐át‐
mozgató masszázst kap, a
csimpánzok pedig az igaz‐
gató irodájában viszkizgetve
régi Tarzan‐filmeket és ma‐
jompornót néznek
☻ És végül: Delia és Tán‐

ja csak az állatkertben a
legnagyobb állatok, lent a
központban vannak náluk
jóval nagyobb állatok is

Molnár Tibor

MEDVEEXPORT

A román környezetvédelmi miniszterica, Leokádia
néni (tényleg így hívják: Grațiela-Leocadia Gavri-
lescu) körbekérdezte az EU-s tagállamokat a minap,
hogy ki venne át medvéket Romániából, de senkinek
nem kellett, még egy öreg sánta betegnyugdíjas
medvetata vagy egy árva autista félfülű bocs se.
Hogy miért nem? Hát azért nem, mert rosszul tette
fel a kérdést a damná! Fel kellett volna hívnia a fi-
gyelmet, úgy összehasonlítósan, hogy milyen ELŐ-
NYÖKKEL járna, ha migránsok helyett medvéket
fogadnának be. Íme néhány:

☻ A medve nem kényszeríti rád a vallását, mert ateista,
és még azt se brummogja, hogy: „Semmi akbar!”

☻ A medve nem áll neki randalírozni, és nem gyújtja
fel a rekettyést, ha az erdőben gyenge a wifi‐jel

☻ A medve nem válogatós, megeszik mindent, még a
disznóhúst is

☻ A medvének nem kell segélyt meg egyéb juttatásokat
fizetni minden hónapban

☻ A medve nem molesztál és nem erőszakol meg
nőket az utcán, se bandásan (kölni szilveszter), se
egyedül

☻ A medvecsávó, miután megkapta a letelepedésit,
nem fogja családegyesítés címén odavinni az otthon
maradt pereputtyát, azaz a medvefeleségeit, med‐
veanyósait, medveapósait és bocsait

☻ A medve nem zargat belvárosi teraszokon, hogy
miért sörözöl, és a csajokat se vegzálja, hogy miért
flangálnak miniszoknyában

☻ A medve nem hisztizik, hogy a szlovákiai Magas‐
Tátrában túl kevés, túl kicsi és túl savanyú a málna,
és ő inkább a Baden‐Württemberg‐i Fekete‐erdőbe
menne áfonyázni, vagy Lappföldre jégszamócát szo‐
pogatni

☻ A medve nem fog elgázolni a belvárosi sétálóutcában,
mert vezetni se tud, és kamiont bérelnie is elég
bajos lenne, s amúgy is pacifista (amíg fel nem
tosszák a cukorkáját szelfizéssel vagy egyéb mar‐
haságokkal)

☻ A medve nem fog lekalasnyikovozni egy kávézó te‐
raszán, mert koffein‐érzékeny, és nem is jár olyan
helyekre

☻ A medve nem robbantja fel magát se rock‐koncerten,
se repülőtéren, se a metróban, se sehol, mert több
esze van, mint az összes dzsihadista‐pistának együtt‐
véve

☻ S az utsó: a medve nem alakít ki no go zónákat, ahol
mindenkit széttépnének, vagy legalább jól elagya‐
bugyálnának, aki nem medve!

Molnár Tibor

10 ÉRDEKESSÉG A MAROSVÁ-
SÁRHELYI ÁLLATKERTRŐL
A somostetői állatkert Románia legnagyobb és sokak szerint legszebb állatkertje.
Területe 40 hektár, és 80 faj több mint 500 példánya található benne; látogatottsága
évi 200 000 fő, plusz, akik még belógnak.
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Momo egy internetes
horrorfigura, aki a Whats ‐
App és a Facebook Messen‐
ger alkalmazáson keresztül
veszi fel a kapcsolatot a gye‐
rekekkel, s egyre veszélye‐
sebb feladatok végrehajtá‐
sára utasítja, akár halálba
is hajszolhatja őket. (A név‐
választás minden Michael
Ende‐rajongónak különösen
fájdalmas lehet, hiszen az
író Momo nevű, tünemé‐
nyes kis hősnője éppen az
életigenlés harcosa.)

A Wmn nem foglalkozik
a virtuális szörny‐Momóval,
akinek működése komoly
veszélyt jelent a fiatalokra,
és így meglehetősen sok nőt
érint – édesanyákat és lá‐
nyokat –, a portál szerzői
inkább a szerintük súlyo‐
sabb kockázatokról szoktak
írni, mint például a magyar
asszonyok elnyomása, vagy
a nemzeti érzelmű óvodai
nevelés. Ez a „magánügyük”,
minden sajtóorgánum sza‐
badon választhatja ki, mi‐
lyen témákat preferál. Bi‐
zonyos határokon belül.

Ám az öngyilkosságról
szóló cikkel a Wmn most
átlépett egy határt. Nem
csupán erkölcsi, íratlan sza‐
bályt sértett durván, hanem
a sajtóban az öngyilkosság
témájának kezelésére ki‐
dolgozott nemzetközi aján‐
lásokat is. A WHO által is
rögzített, részletes szabá‐
lyok között szerepel többek
közt, hogy „az öngyilkossá‐
got nem szabad bátor tett‐
ként bemutatni. Az ilyen
ábrázolás a veszélyeztetett
személyeknek könnyen azt
sugallhatja, hogy önkezűleg
véget vetni az életnek a sze‐
mélyes problémák lehetsé‐

ges megoldását jelenti. Az
öngyilkosságot egy válság‐
helyzet vagy probléma meg‐
oldására adott lehető leg‐
rosszabb választásként, a
kétségbeesés cselekedete‐
ként kell feltüntetni.”

A feminista orgánum
publicistája viszont úgy lát‐
ja, „aki abba az állapotba
kerül, hogy egész egysze‐
rűen nem lát más kiutat,
szerintem egyáltalán nem
gyáva. Valami egészen meg‐
foghatatlanul különleges erő
kell egy ilyen dolgot meg‐
tenni. (…) Furcsán hangzik,
de mondjuk ki: jogom van
meghalni.” A cikk – és a vele
párhuzamosan megjelent,
Robin Williamsról írott, a
színész öngyilkosságát rész‐
letesen taglaló visszaemlé‐
kezés – szinte az összes vo‐
natkozó ajánlást megszegi,
még azt is, hogy a témában
közölt írások alatt külön ke‐
retben „tájékoztatást kell
nyújtani, hogy a krízishely‐
zetben lévők, a veszélyez‐
tetettek, az öngyilkost gyá‐
szolók hol kaphatnak segít‐
séget”.

A hatalmas betűkkel or‐
dító cím – Jogom van élni.
Jogom van meghalni – nem
csupán egy rossz szerkesz‐
tői döntés, hanem tudatos
provokáció. És megmutatja
mindazt, ami miatt nem sze‐
retnénk egy, a liberális esz‐

mék által uralt világban élni.
Ahol nem számítanak pél‐
dául a szakemberek által
hosszú évtizedek alatt ki‐
munkált szabályok arra, mi‐
lyen módon szabad az ön‐
gyilkossággal foglalkozni
azért, nehogy megerősítést
adjunk a veszélyeztetettek‐
nek. Mert itt óriási a sajtó
felelőssége. Ám a liberális
média csak az egyén jogát
ismeri el, a kötelességet és
a felelősséget nem. Tollfor‐
gatói a jogot töltelékszóként
használják. „Jogom van azt
írni, amit akarok. Jogom van
eldönteni, milyen neműként
élek. Jogom van drogozni.
Jogom van meghalni.”

Ezzel szemben mi azt
gondoljuk, nincs jogunk bár‐
mihez. Sem szó szerinti,
sem átvitt értelemben. Mert
szűkebb és tágabb közös‐
ségek tagjai vagyunk, s ez‐
által tetteink hatással van‐
nak másokra. Olyan ósdi el‐
képzeléseink vannak, hogy
kötelességünk hasznára len‐
ni ennek a szűkebb és tá‐
gabb közösségnek, felelősek
vagyunk másokért, segíte‐
nünk kell egymást, hiszen
az élet érték, amit védenünk
kell. Mert rém‐Momo és tár‐
sai ott állnak gyermekeink
ágya mellett.

Korompay Csilla 

Momo az ágyunk mellett

Eközben a Wmn.hu-n, a népszerű női, erősen feminista, liberális portálon kiemelt
vezető anyag címe: Jogom van élni. Jogom van meghalni.

A hírek szerint már hazánkban is szedett áldozatot Momo



\ 10. \ | SPORT |

| Központ hetilap | 2018 / 30. | augusztus 16–29. |

Mihaela Pádár gymstick mesteredzői oklevelet szerzett 
A 36 éves Mihaela Pádár,

a helyi Gymstick Elle oktatója
– aki Adrian Olah volt lab‐
darúgó (ex‐FC Național, Po‐
litehnica Temesvár, Politeh‐
nica Jászvásár) élettársa – ,
a minap Finnországban járt,
ahol gymstick mesteredzői
oklevelet szerzett egy szlovák
és egy magyarországi társá‐
val együtt. Ez az oklevél fel‐
jogosítja arra, hogy bárme‐
lyik országban a világon –
ahol nincs gymstick meste‐
redző – , felsőfokon taníthatja
a sportágat. Emellett Ella
gymstick személyi meste‐
redzői oklevéllel (Personal
Trainer) is rendelkezik, így
egyénileg is taníthat gymstic‐

ket bárkinek, aki ezt a sport‐
ágat megszereti, de mind‐
ezek mellett csoportos
gymstick erőedzéseket is tart
zene kíséretében. 

Mint ismeretes, Ella ko‐
rábban angliai tartózkodása
során egy fitneszedzésen is‐
merte meg a gymstick‐sza‐
bályait, majd Magyarorszá‐
gon sajátította el a külföldön
már nagy teret hódító ritka,
de hasznos sportág alapjait.

Időközben hivatalos sze‐
mélyi edzői oklevelet szere‐
zett Marosfőn, aztán 2015
októberében saját klubot ala‐
pított Gymstick Elle néven,
mely színeiben az atletikus
erőedzés‐módszereket ho‐

nosította meg egyedülálló‐
ként városunkban. A sportág
űzői  – azaz minden korosz‐
tály képviselői –, egy zseni‐
álisan funkcionális sportesz‐
köz (stick) használata során
viszonylag rövid időn belül
válhatnak meg a fölösleges
kilóiktól, ugyanakkor fittek,
karcsúbbak és ízmosabbak
lesznek. 

Pádár mindig is szeretett
sportolni, hiszen gyerekko‐
rában kézilabdázott – de egy
sérülés miatt abba kellett
hagyja – , viszont idővel sokat
járt fitneszterembe, aerobik‐
ra, aztán a fitballt, a tae‐bo‐t
is kipróbálta. 

C. F. A.

Judit párjával és edzőjé-
vel, a volt testépítő-világ-
bajnok Lakatos Mihállyal
jött haza baráti és rokoni
látogatásra Marosvásár-
helyre, ahol bemutatóval
egybekötött sajtótájékoz-
tatót is tartottak, ugyan-
akkor párja szülőfalujába,
a vadregényes, Beszterce
megyei Köbölkútra is el-
látogattak.

Sajtótájékoztató a 
Titanic Body Buildingnél

Palecian Judit a Központ‐
nak is beszámolt hazai lá‐
togatásáról:

– Négy napra jöttünk
haza párommal, Lakatos Mi‐
sivel, hogy egy kicsit feltöl‐
tődjünk.  Részt vettünk egy
bemutatóval egybekötött
sajtótájékoztatón is a Du‐
mitru Cheteleș (Titi) bará‐
tunk által üzemeltetett helyi
Titanic Body Building ter‐
mében, majd edzőm szülő‐
falujába, Köbölkútra is el‐
látogattunk egy rokoni‐ba‐
ráti látogatásra. Ott azokat
a tájakat, tanyákat, völgye‐
ket is felkerestük, amelye‐
ken Misi mintegy 50 évvel
korábban kisgyerekként ját‐
szott. Azért is tudom érté‐
kelni őt, mivel soha sem ta‐
gadta meg a gyerekkori pa‐
raszti mivoltát – mondta el
Judit.

Arról, hogy miért ilyen
rövid a szabadsága, a Cutler
Fitness Győr SE versenyzője,
Palecian ezt válaszolta:

– Azért jöttünk csak négy
napra és nem 1‐2 hétre,
hogy ne csússzunk ki a fel‐
készülési időszakból. Ilyen‐
kor nehéz ellenállni a pa‐
raszt‐gasztronómiának –
épp most is egy kis csül‐
kös‐babot ettem –, inkább
kóstolgatom az erdélyi

konyha finom falatjait, de
a tudom, hogy nem fog iga‐
zán jól esni akkor, amikor
edzéseken le kell adjam a
szabadság alatt felszedett
kilókat. Inkább izomtömeg‐
ben szedtem fel néhány ki‐
lót, amely némi vízzel és 1‐
2 kiló zsírral is társult, de
kellő diétával és edzésekkel
könnyen le fogom adni. A
vitaminok, táplálék‐ és ás‐
ványi kiegészítők bevitele
a szervezetbe fontos lesz, a
víz kiszorítása már csak he‐
tek kérdése, de remélem,
hogy az őszi versenyeken
már a legjobb formámban
fogok a kínpadra, azaz a
színpadra lépni – fejtette ki
minden idők egyik legsike‐
resebb marosvásárhelyi
sportolója.  

Sikeres volt 
a regenerálódás

Azzal kapcsolatosan,
hogy Judit miért kellett a
2017‐es évben hónapokat
kihagyjon, a Marosvásárhe‐
lyen lett testépítő, Lakatos
Mihály lapunknak ezt felel‐
te:

– Az évek multával akar‐
va‐akaratlanul mindenkinek
változik a szervezete, az
anyagcsere lelassul, változ‐
nak a kötőszövetek, a bőr
állaga, emellett elhalnak a
sejtek – amelyek nem ter‐
melődnek olyan gyorsan
újjá, mint fiatalkorunkban
–, ennek a következménye,
hogy a sikeres sportolók
korán, az idény elején már
elkezdik a felkészülést. 

A testépítő tudósok azt
mondják, hogy a testépítés
felkészülése három fázisból
áll: a diéta – ami 65‐70 %‐
ban fontos – , az edzés és a
pihenés. Mindezek a hoz‐
záállással társulnak, de a

legfontosabb dolog a felké‐
szülésben a céltudatos táp‐
lálkozás. 

Judit egy teljes évet pi‐
hent, hogy regenerálódjon
a szervezete: visszatöltőd‐
jön mentálisan és fizikáli‐
san, ezáltal sikerült, hogy
maximális felkészülésben
legyen része a tavaszi sze‐
zonra – mesélte Lakatos Mi‐
hály sikeredző, nemzetközi
bíró, akinek az évek folya‐
mán több tanítványa is tes‐
tépítő és fitnesz világbaj‐
noki‐, ugyanakkor Európa‐
bajnoki címeket szereztek
– értékelt Lakatos, majd így
folytatta: 

– Mint ismeretes, mivel
az évek során már mindenki
megszokta Judittól, hogy
mindent megnyert az utóbbi
években, az egyéves kiha‐
gyás után sikeresen folytatta
mindazt, amit egy évvel ko‐
rábban abbahagyott, hiszen
két szövetség vb‐címét nyer‐

te el a tavasz során: a Fü‐
löp‐szigeteki Cebu Cityben
a NAC‐verziójú testépítő‐
világbajnokságon a Figure
40 év feletti kategóriában
diadalmaskodott, aztán egy
hónapra a festői környezetű
olaszországi Sapriban az
IBFA‐verziójú vb‐n is dia‐

dalmaskodott, másnap
ugyanott az Európa‐bajnok‐
ságon is ,,aranyos” lett, majd
az abszolút kategória győz‐
tese címet is bekasszírozta”
– zárta a sikeredző. 

Czimbalmos 
Ferenc Attila

Palecian Judit 
a motorozással is kacérkodik?!

Mielőtt mindenki elcsodálkozna a hír hallatán –
bár a közösségi oldalakon feltöltött motoros fényképei
után sokan felkapták a fejüket – , megnyugtatom a
kedves olvasókat, hogy a népszerű marosvásárhelyi
amazon nem váltott sportágat, még csak nem is él‐
vezhette a motorozás által nyújtott élményeket, csak
egy fotó kedvéért ült fel városunkban Kádár Zoltán
szerkesztő‐műsorvezető‐riporter Suzuki motorke‐
rékpárjára. 

Hogy a kép legyen teljes, Judit a fejére tette Zoltán
motoros bukósisakját. A fotózás után bevallotta,
hogy motorkerékpár nélkül biztonságosabban érzi
magát... C.F.A.

Palecian Judit Marosvásárhelyen
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Előző rejtvényünk helyes megfejtése: – A feleségem eltiltott a sörivástól. Ezután eszem majd kanállal.

Márton Levente
A 62 éves Márton Levente

az ASA nagycsapatában csa‐
tárként mutatkozott be
1974‐ben egy Craiovai Uni‐
versitatea elleni 1–1‐re vég‐
ződött idegenbeli találkozón,
aztán a Dinamo Zágreb, majd
az AEK Athén elleni UEFA‐
kupatalálkozón is játszott.
1978‐tól kezdődően 9 éven
át a Dicsőszentmártoni Chi‐
mica együttesét erősítette.
Az élvonalban 5 gólt szerzett,
kezdőként 30‐szor lépett pá‐
lyára, de mintegy 70 alka‐
lommal szerepelt az A‐osz‐
tályban. 32 évesen hagyta
abba a labdarúgást 1988‐
ban, azóta a Gedeon Richter
(volt Armedica) gyógyszer‐
gyár alkalmazottja. 

Fodor János
A 61 éves székelykeresz‐

túri származású Fodor János
balhátvéd a csíkszeredai
Tractorultól került az ASA‐

hoz (előtte Székelykeresz‐
túron, aztán a székelyudvar‐
helyi Sportiskolánál, majd a
C‐osztályos helyi Textilánál
is játszott), onnan 1980 nya‐
rán került Bukarestbe a Ste‐
auához (ott elvégezte a Ka‐
tonai Akadémiát, ahol őr‐
nagyi rangot kapott), s ahol
36 A‐osztályos mérkőzésen
szerepelt 1984‐ig. 27 évesen
visszatért az ASA‐hoz, ahol
1989‐ig focizott, majd ab‐
bahagyta. Idővel az ASA if‐
júsági központjának lett a
vezetője, a gyerekcsapatot
is edzte, sőt a 2001‐2002‐
es idényben megmentette a
felnőtt csapatot a kieséstől
a B‐osztályban. Pályafutása
alatt az A és B‐osztályban
több mint 350 mérkőzésen
lépett pályára. 

Biró II. Levente
A minap 60. születésnap‐

ját ünnepelt Biró II. Levente
(Laska) kapus 1977 telén

került fel az ASA felnőttcsa‐
patába, ahol az évek során
többek közt Sólyommal, Vun‐
vuleával, Nastéval és Varró‐
val is meg kellett küzdenie,
hogy a csapat kezdő kapusa
legyen, de olyan egykori volt
csapattársakkal is játszott
együtt, mint Unchiaș, Ispir,
Bölöni, Hajnal, Fazakas, Fo‐
dor, Szabó, Both Gyuri, Sipos

Árpád, Biró I. Imre, Gál De‐
zső, stb. Időközben a helyi
Elektromaros és Metaloteh‐
nika együttesének is volt a
kapusa. Laska jelen pilla‐
natban a Marosvásárhelyi
Helyi Rendőrség Igazgató‐
sága csapatának (mely in‐
tézmény alkalmazottja) és
a helyi polgármesteri hivatal
együttesének a kispályás ka‐

pusa egyben. Felesége nem
más, mint az egykori Maros
SK hajdani román bajnok és
kupagyőztes kézilabda‐csa‐
patának balszélsője, Biró
(Fejér) Zita. 

Mindhármuk közös szen‐
vedélye a foci, ugyanakkor
kiváló baráti kapcsolatokat
is ápolnak mintegy 40 éve. 

C.F.A. 

A futball szeretete
köti őket össze 
Hárman együtt szinte 200 évesek, de mindhárman
még a mai napig is eljárnak alkalomadtán nagy-
pályára focizni, ahol öregfiúk-találkozókon vesz-
nek részt. Mindhárman Marosvásárhely egykoron
legkedveltebb együttesében, a hajdani ASA-ban
is játszottak, igaz különböző periódusokban.   

Három barát, akiket a foci és az AS Armata köt össze.  
Márton Levente,  Bíró II  Levente és Fodor János
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Com.nr. x 

Egy Louis Vuitton-modell meggyilkolta
riválisát, aki sikeresebb volt nála
Ítélet született egy januári gyilkosság
ügyében: a 24 éves modell, George
Koh két barátjával együtt meggyil-
kolta a szintén modell, 25 éves Harry
Uzokát (fotó). A gyilkosságot heves
Instagram-harc előzte meg.

Uzokát szíven szúrták Nyugat‐Lon‐
donban, az utcán halt meg. Azért talál‐
koztak, hogy rendezzék konfliktusukat,
ami korábban leginkább a közösségi
médiában zajlott. Koh azt terjesztette,
hogy lefeküdt Uzoka barátnőjével.

Az ügyész szerint Koh megszállottan
irigyelte a nála sikeresebb Uzokát. Sok
mindenben megpróbálta utánozni is.
Uzoka a GQ, a Mercedes és a Zara mo‐
dellje volt, Koh pedig a Loius Vuittoné.
A bíróság előtt többen is beszéltek arról,
hogy Koh terjesztette a történetet arról,
hogy „lenyúlta Uzoka nőjét” ‐ de volt,
aki azt is elmesélte, hogy Uzoka meg‐
mutatta neki, Koh milyen bocsánatkérő
üzeneteket küldött neki instán. Uzoka
aztán többször is azt üzente neki, hogy
álljon le az utánzással.

A találkozóra mindketten felfegyve‐
rezve, és társaságban mentek, de míg
Uzoka a lakótársát egy súlyzót vitt ma‐
gával, Koh két társát és két kést is vitt.
A két társ közül az egyiket gyilkosságért,
a másikat emberölésért ítélték el. Koh
tagadta a gyilkosságot, azt mondja, Uzo‐

ka és lakótársa támadtak rá, ők csak
védekeztek. 

forrás: Guardian, NYPost, 444.hu

Tizenhétmilliárd kiló
zöldséget és gyümölcsöt
dobnak ki évente
az unió polgárai

Az Európai Unió polgárai
évente több mint 17 milliárd
kilogramm friss gyümölcsöt
és zöldséget dobnak ki. Ez
fejenként 35,3 kilogrammot
jelent, amelyből 14,2 kilog‐
ramm kidobása elkerülhető
lenne, 21,4 kilogrammé
azonban elkerülhetetlen –
derítette ki az Európai Bi‐
zottság Közös Kutatóköz‐
pontjának kutatása.

Az uniós háztartások által
vásárolt friss gyümölcsnek
és zöldségnek mintegy 29
százalékát teszi ki a fejen‐
kénti 35,3 kilogrammos
zöldség‐ és gyümölcshulla‐
dék.

A tanulmány szerzői lét‐
rehoztak egy modellt,
amellyel kiszámolták, hogy
a veszendőbe menő zöld‐
ségből és gyümölcsből
mennyi elkerülhetetlen, il‐
letve mennyi lenne elkerül‐
hető. Elkerülhetetlen hulla‐
déknak minősítették az étel
elkészítésekor keletkező hul‐
ladékot, valamint az olyan
zöldséget és gyümölcsöt,
amely ehetetlennek minősül,
elkerülhető pazarlásnak tar‐
tották a fogyasztható zöldség

és gyümölcs kidobását. Az
unió hat tagállamában – Né‐
metországban, Spanyolor‐
szágban, Dániában, Hollan‐
diában, Finnországban és
Nagy‐Britanniában – fo‐
gyasztott 51 gyümölcs‐ és
zöldségféle alapján készí‐
tették el számításaikat 2010‐
as adatokat felhasználva.

A kutatók nagy különb‐
ségeket találtak a különböző
tagállamokban a pazarlást
illetően. Nagy‐Britanniában
például háztartásonként 39
kilogramm gyümölcsöt és
64 kilogramm zöldséget vá‐
sárolnak évente. Ebből a
mennyiségből 26, illetve 39
kilogrammot fogyasztanak
el. Gyümölcsből 6, a zöld‐
ségből 13 kilogramm az el‐
kerülhető hulladék.

Németországban 57 ki‐
logramm gyümölcsöt és 75
kilogramm zöldséget vásá‐
rolnak a háztartások fejen‐
ként, előbbiből 41, utóbbiból
52 kilogrammot fogyaszta‐
nak el. A kidobott gyümölcs‐
ből 7, a zöldségből 10 ki‐
logramm lenne elkerülhető
hulladék.

Bár Nagy‐Britanniában

kevesebb friss zöldséget és
vásárolnak, mint Németor‐
szágban, az elkerülhetetlen
hulladék nagysága szinte
megegyezik, ám az elkerül‐
hető hulladék mennyisége
Nagy‐Britanniában több.

A szakemberek kimutat‐
ták, hogy azon országokban,
amelyek polgárai jövedel‐
mük nagyobb arányát for‐

dítják élelmiszerre, keve‐
sebb az elkerülhető zöld‐
ség‐ és gyümölcshulladék
mennyisége.

Az Európai Unióban éven‐
te 88 tonna élelmiszert pa‐
zarolnak el, amelynek be‐
csült értéke 143 milliárd
euró. Az unió fenntartható
fejlődési céljai között sze‐
repel az élelmiszerhulladék

felére csökkentése mind a
kiskereskedelmi egységek‐
ben, mind a háztartásokban
2030‐ra. A tanulmány ered‐
ményei jelentősen segíthetik
a háztartási élelmiszer‐hul‐
ladék keletkezésére és ke‐
zelésére megfogalmazott
irányelvek megvalósítását.

forrás: MTI


