
Az utolsó esély   

Ismerjük el: igen jól dobbantott az idei Vásár‐
helyi Forgatag, már az első napon sikerült –
legalábbis azon kevesek számára, akiket vala‐
melyest érdekel a közélet, a politika –  olyan
eseményt produkálnia, amely még jó sokáig
beszédtémát jelenthet a politikum, a média
és a vásárhelyi polgárok számára. Történt,
hogy a Teleki Téka udvarán tartott pódiumbe‐
szélgetésen, amelyen a szintén Marosvásár‐
helyről elszármazott Zsigmond Barna Pál or‐
szággyűlési képviselő, egykori csíkszeredai fő‐
konzul társaságában vett részt, az egykori fut‐
ballista bevallotta: foglalkoztatta, sőt jelenleg
sem zárkózik el a gondolattól, hogy esetleg
versenybe szálljon a vásárhelyi polgármesteri
székért.  
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Aki megosztó, s aki megoszt... 

A rómaiak nem minden népet rohantak le ka‐
tonáikkal. Volt, hogy az ellenség körében zavart
keltettek, összeugrasztották az erősebb és a
gyengébb táborokat, kihasználták a különféle,
egymásnak ellentmondó védelmi elképzelé‐
seket, majd miután azok így meggyengültek,
egyenként számoltak le az ellenfelekkel. Bel‐
viszály esetén is ez volt a módszer. „Oszd meg
és uralkodj!”– volt a jelszó.

Maros megyei közéleti lap
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Egy ferences 
kolostortemplom 
emlékei és értékei

Gyergószárhegy a gyergyói medence egyik
legrégebbi települése. Sorsa összefonódott a
Lázár családdal, kastélyuk az egyik legszebb
reneszánsz kastély Erdélyben. Ferenc‐rendi
kolostora 1565‐ben kezdett épülni. 

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.

„A népviselet 
és néptánc újra divat!”

Hétfőn, késő délután fergeteges tempóban raj‐
tolt a 6. Vásárhelyi Forgatag a Kultúrpalota
előcsarnokában. A Maros Művészegyüttes ze‐
nészei és táncosai nyitották meg a rendezvényt,
mintegy ráhangolva az érdeklődő közönséget
a kiállítás lényegére...

5. old. // TÁRSADALOM

Fradi-szívek dobognak 
Mezőpanitban 

A Ferencvárosi TC Magyarország legnépszerűbb
klubja és a legnépszerűbb magyar focicsapat is
egyben, amely az anyaországban és talán a Kár‐
pát‐medencében a legnagyobb szurkolótáborral
rendelkezik. Mezőpanitban van egy közösség,
melynek apraja‐nagyja Fradi‐szurkoló.

10. old. // SPORT

Bár Marosvásárhelyen számos – frappáns és kevésbé frappáns – falfirkával talál-
kozhatunk egy városi séta alkalmával, művészethez hasonlítható graffitykkel, al-
kotásokkal szinte egyáltalán. Ezen szeretne változtatni a G3 Színház Egyesület
néhány fiatal művésszel együttműködve. Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalánál
pályázatot nyertek, és Metamorfózis elnevezésű projektjük részeként kidíszítették
egy iskola sporttermének falát, mozaikból egy padot készítenek a Színház térre és
újrahasznosítható anyagokból alkotnak köztéri szobrokat. 

Kortárs művészeti alkotások 
jelennek meg Marosvásárhely terein

Fotó: Glappy Art Studio



Kos: Az egész nyár, sőt az elmúlt 30 év legnagyobb
erejű bolygóállása lesz a héten. Ez ön számára a mun‐
kájában vagy az egészségében hozhat újdonságot. Ta‐
nácsos nyitottnak lennie minden újra. A hét közepén
a gyerekekkel kapcsolatos kiadásai nőnek meg.
Bika: A héten újhold kimondottan kedvező lesz ön

számára. De közben próbára lesz téve a párkapcsolata
és minden más kapcsolata. Tuti, hogy ez nem lesz
könnyű helyzet. A Mars–Szaturnusz‐együttállás felfor‐
gató erejű, szóval szüksége lesz minden toleranciájára. 
Ikrek: Hiába ez lesz augusztus utolsó hete, még tar‐

togat meglepetéseket. A hét közepén a Mérleg hold
segít, hogy egy kellemetlen beszélgetésre sort kerítsen.
Most sikerül megtalálnia a hangot. Ön ebben szuper.
Számítson rá, hogy pénteken a munkája és a magáné‐
lete miatt lesz feszült.
Rák: Igazán mozgalmas lesz a hete. Augusztus utolsó

napjaiban óvatosnak kell lennie az utakon. Pénteken
lesz egy olyan szembenállás az égen, ami balesetve‐
szélyt jelez. Ha elővigyázatos lesz, nem lehet baj. Hét‐
végén elemében lesz. Ez egy jó alkalom, hogy valami
érdekes szabadtéri programot válasszon. 
Oroszlán: Jól búcsúzik a nyár, és jó lesz augusztus

utolsó hete. Ehhez nyitottnak és vállalkozó szellemű‐
nek kell lenned. A hétvége előtt költekezhetnéke támad,
pedig jobb lenne, ha visszafogná magát. Hétvégén lá‐
togassa meg a szüleit, és töltsön velük minél több időt!
Szűz: A héten kedveznek a bolygók, ha valóban el‐

szánta magát. Csak a péntek látszik feszültnek. Ezen a
napon a Neptunusz zavaros, ködös helyzetet mutat,
ami konfliktust okozhat. Hétvégén utazhatnéka lesz.
Használja ki a nyár és augusztus utolsó napjait!
Mérleg: Jó hír, hogy ezen a héten a bevételei nőnek.

De a bolygók azt is mutatják, hogy valaki azonnal köl‐
csön kér öntől. A hónap vége aktuálissá tesz egy új
költségvetést. Szakítson erre időt! Csütörtök és péntek
lesznek az ön napjai. Ide szervezhet megbeszéléseket.
Hétvégén nem fog unatkozni. 
Skorpió: Most bármi változhat az életében, illetve

bármit változtathat. A hét második felében a nyár vége
miatt gyászos lehet a hangulata. A Hold arra buzdítja,
hogy menjen szórakozni! Élvezze ki augusztus utolsó
napjait!
Nyilas: Augusztus utolsó napjaiban lesznek feszült

bolygóállások, de ön a legrosszabbat megússza. Sze‐
rencsés, mert kívülálló maradhat. A hét második felé‐
ben nem lesz könnyű a munkájára koncentrálnia. Már
a hétvégi bulikon jár az esze. Bírja ki, hamar itt a sza‐
badnap! 
Bak: A hét közepétől jól tud haladni a munkájával, ta‐

lán azért, mert sokan szabadságon vannak, és nem
tartják fent. A hétvégét töltse a barátaival! A Hold járása
kedvez minden ilyesminek és annak is, hogy kikap‐
csolódjon.
Vízöntő: A héten elemében lesz. Jó lenne, ha most

meggyőzné a felettesét arról, hogy ön a legjobb. Fogadja
meg a tanácsot, és hétvégén ne dolgozzon! Muszáj ki‐
kapcsolódnia, hogy erőt gyűjtsön a jövő hét kihívásaira.
A bolygók segítenek.
Halak: Nem baj, hogy vége a nyárnak, és ez augusztus

utolsó hete. Lesz még pár érdekes esemény. Okosabb
lenne takarékos üzemmódra kapcsolnia. Mert ha most
mínuszba megy, nehéz lesz egyenesbe jönni. Hétvégén
elemében lesz. Válasszon vizes programot, és lubic‐
koljon az élet örömeiben!

Kirándul a Nagyinet 
A Maros Megyei Könyvtár

kövesdombi fiókja által mű‐
ködtetett Nagyinet program
résztvevői számára a Szász‐
szebes melletti Vörös‐sza‐
kadékhoz szerveznek kirán‐
dulást szeptember 16‐án,
vasárnap. A kiránduló csapat
maga készíti ebédre a gu‐
lyást. Érdeklődni és felirat‐
kozni Illyés Claudia könyv‐
tárosnál lehet a kövesdombi
könyvtárban, illetve a 0748‐
741‐507‐es telefonszámon.

Izrael-sarok – a zsidó 
közösség története 

Július 15‐étől délelőttön‐
ként látogatható a marosvá‐

sárhelyi zsidó hitközség mú‐
zeuma a volt Iskola (Aurel
Filimon) utcában, a zsina‐
góga mellett. Az Izrael‐sarok
elnevezésű múzeumban
fényképek, tárgyak elevenítik
fel a városban élő zsidó kö‐
zösség történetét. A zsidó
családok életét és vallásgya‐
korlását szemléltető terem‐
ben egy eredeti Tóra is lát‐
ható, egy másik teremben
az egykori zsidó negyed ma‐
kettjét is megtekinthetik az
érdeklődők.

Kereszteződések
A képzőművészet a

rangjához méltó súllyal je‐
lentkezik a 6. Vásárhelyi

Forgatagon. Az egymást
követő vizuális események
egyik legjelentősebbike a
Confluenţe – Keresztező‐
dések elnevezésű kiállítás,
amely augusztus 29. és
szeptember 6. között há‐
rom helyszínen, a Kultúr‐
palota Art Nouveau Galé‐
riájában, a Camera K’arte
teremben és a Bernády
Házban várja a látogatókat.
A tárlatok közel félszáz fi‐
atal alkotó műveit vonul‐
tatják fel előzetes pályázás
és zsűrizés nyomán. Szá‐
mos jelentős hazai művé‐
szeti központ tehetséges
képviselői neveztek be a
pályázatra, és nyújtanak
sokszínű képet a romániai
kortárs vizuális művésze‐
tek sajátosságairól, jelen‐
legi törekvéseiről. A kiál‐
lítás ünnepélyes megnyi‐
tójára és a díjazottak ki‐
tüntetésére augusztus 31‐
én, pénteken 18 órától ke‐
rül sor a Romániai Kép‐
zőművészek Szövetsége
Art Nouveau Galériájában.
A Kereszteződések tárlat‐
hoz kapcsolódva, szeptem‐
ber elsején, szombaton 18
órai kezdettel a Kultúrpa‐
lota melletti Művészetek
(G. Enescu) utcájában a
Tiberius vonósnégyes mu‐
zsikál, helybeli írók, költők
a kiállítás alkotásai által
ihletett műveikből olvas‐
nak fel.

Magyar rapszódia 
– a Magyar Állami Népi
Együttes előadásában 

A Vásárhelyi Forgatag ke‐
retében augusztus 30‐án,
csütörtökön 19 órai kezdettel
a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Nagytermében ven‐
dégszerepel a Magyar Állami
Népi Együttes Magyar rap‐
szódia című előadásával. Bár
a belépés ingyenes, az elő‐
adás megtekintéséhez hely‐
jegyeket kellett kiváltani. A
Biletmaster internetes oldal
jelzése szerint elfogytak a
jegyek.

| Központ hetilap | 2018 / 31. | augusztus 30–szeptember 12. |

NÉVNAPOK |
Augusztus 30. Rózsa, Félix
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Ismerjük el: igen jól dob‐
bantott az idei Vásárhelyi
Forgatag, már az első na‐
pon sikerült – legalábbis
azon kevesek számára,
akiket valamelyest érde‐
kel a közélet, a politika –
olyan eseményt produkál‐
nia, amely még jó sokáig
beszédtémát jelenthet a po‐
litikum, a média és a vá‐
sárhelyi polgárok számára.
Történt, hogy a Teleki Téka udvarán tartott pódiumbe‐
szélgetésen, amelyen a szintén Marosvásárhelyről el‐
származott Zsigmond Barna Pál országgyűlési képviselő,
egykori csíkszeredai főkonzul társaságában vett részt,
az egykori futballista bevallotta: foglalkoztatta, sőt jelenleg
sem zárkózik el a gondolattól, hogy esetleg versenybe
szálljon a vásárhelyi polgármesteri székért.  

Ha egy ilyen kalandba belevágna, akkor azt minden‐
féleképpen azért tenné, hogy egy csapatba gyűjtse a kü‐
lönböző embereket, a különböző érdekeket – hangsúlyozta
Bölöni László. Azt is hozzátette, tudatában van annak,
hogy ehhez nem lenne elég három hónappal a választások
előtt Marosvásárhelyre érkeznie. Ahhoz, hogy sikerüljön
meggyőznie az embereket – tette hozzá –, „Marosvásár‐
helyen kellene lenni, az emberek szemébe kellene nézni,
és el kellene mondani nekik, hogy pontosan mit is akar”.
A beszélgetés során Bölöni azt is megjegyezte, hogy nem
akar már sokáig edzősködni. Ami egy újabb érv amellett,
hogy esetleg – értsd alatta: ha minden feltétel adott – va‐
lóban lehetne számítani rá. 

Bölöni neve már többször felvetődött esetleges pol‐
gármesterjelöltként, igaz, még jóval a jelölt személyére
vonatkozó konkrét tárgyalások megkezdése előtt. Lege‐
lőször még a 2008‐as helyhatósági választások előtt,
amikor Szász Jenő akkori MPP‐elnöknek sikerült Bölöninek
az ígéretét megszereznie, hogy abban az esetben, ha a
pártok megegyeznek a személyét illetően, s ő lesz az
egyedüli magyar jelölt, vállalja a megmérettetést. Az
RMDSZ‐nek akkor – elsősorban Frunda György hatékony
közreműködésével – sikerült eltérítenie szándékától az
egykori focistát. Az RMDSZ által indított jelölt, Borbély
László pedig súlyos vereséget szenvedett. Hasonlóan,
mint korábban Kelemen Atilla, s későbben maga Frunda,
akik a „szövetség” jelentős befolyással bíró politikusainak
számítottak akkoriban. 

Az előzmények ismeretében, úgy tűnik, Bölöninek ko‐
moly esélyei lehetnének. Az RMDSZ nincs olyan helyzetben,
hogy csuklóból visszautasítson egy reális győzelmi eséllyel
bíró jelöltet, különösen, hogy jelenlegi állapotában
képtelen egy komolyan vehető indulót a soraiból kiállítani.
Egy újabb kudarc viszont végzetes következményekkel
járhat: végleg oda lehet az ezredforduló óta igencsak
megtépázott tekintélye. Mindezek tudatában és figye‐
lembevételével az RMDSZ‐nek nem marad más hátra,
mint besorolni egy kívülről jövő – Bölöni ebből a szem‐
pontból aztán teljesen kivülállónak tekinthető –, a párt‐
politikai csatározások, a pitiáner helyi érdekellentétek
felett álló jelölt mögé. Aki mellesleg román szavazatokra
is számíthatna, amelyek nélkül – ezt jó, ha tudatosítjuk –
a jelenlegi helyzetben magyar jelölt nem nyerhet. 

A jelek szerint minden körülmény adott ahhoz, hogy
Bölöni valóban polgármesterjelölt lehessen. Személyes
adottságai, külföldi tapasztalatai, a csapatsportok által
megkövetelt, a szolidaritáson és az együttműködésen
alapuló küzdenitudása, mi több: szellemi, lelki, erkölcsi
habitusa teszi alkalmassá a feladatra. Az sem mellékes,
hogy életkora alapján – idén töltötte a hatvanötödik
életévét – a 2020‐as választás lehet számára az utolsó
esély erre. A politikum felelőssége pedig, hogy jelöltsége
feltételeit megteremtse. Ez az ők munkájuk, és nem is
kevés… Ha elvégezték, már a mi felelősségünk, szavazó‐
polgároké, hogy bevégezzük, amit ők elkezdtek.
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Szentgyörgyi László

Az utolsó esély

Kortárs művészeti alkotások 
jelennek meg Marosvásárhely terein
Bár Marosvásárhelyen számos – frappáns és kevésbé frappáns – falfirkával találkoz-
hatunk egy városi séta alkalmával, művészethez hasonlítható graffitykkel, alkotásokkal
szinte egyáltalán. Ezen szeretne változtatni a G3 Színház Egyesület néhány fiatal mű-
vésszel együttműködve. Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalánál pályázatot nyertek,
és Metamorfózis elnevezésű projektjük részeként kidíszítették egy iskola sporttermének
falát, mozaikból egy padot készítenek a Színház térre, és újrahasznosítható anyagokból
alkotnak köztéri szobrokat. A Metamorfózis Projekt célja, hogy szebbé varázsolják a
köztereket kortárs művészeti elemekkel. 

A munkákat egyébként
ma, augusztus 30‐án, 10 órá‐
tól mutatják be a nagykö‐
zönség számára, a Színház
térről induló sétával egybe‐
kötve. 

Marosvásárhely mint 
utcai művészeti 
központ

A kezdeményezők szerint
az utcai művészetnek több
funkciója van a köztereken,
a megvalósítás helyszíne és
a társadalmi beágyazottsága
függvényében. Berlinben,
Gdanskban és Temesváron
– ahol utcai művészetfesz‐
tivált is rendeznek – számos
formájával találkozhatunk a
köztéri művészeteknek, ezek
gyakran társadalmi jelensé‐
gekre reflektálnak, szoros
kapcsolatban állnak az ott
élő emberek mindennapja‐
ival, megújítják a városi kör‐
nyezetet, a társadalom esz‐

tétikai érzékére hat, illetve
turisztikai vonzereje is van,
értékesebbé teszi a közte‐
reket. „A projekt egy apró
lépés afelé, hogy Marosvá‐
sárhelyt utcai művészeti köz‐
ponttá alakítsuk. Amellett,
hogy az alkotások megvál‐
toztatják a város viszonylag
komor hangulatát, a művé‐
szetek iránt érdeklődő tu‐
ristákat is vonzana, amely
serkentené a helyi gazdasá‐
got” – érvelnek az esemé‐
nyük leírásában a szervezők. 

Medve 
a város címeréből

Az első munka az Egye‐
sülés lakónegyedbeli Ale‐
xandru Ioan Cuza iskola fa‐
lára készült festmény, ame‐
lyet Andrei Atomei și Ru‐
xandra Spătaru készítették.
A vidám hangulatú falfest‐
ményen megjelenik a medve
is, a város címerében talál‐
ható állat. 

Öt szobor 
újrahasznosított 
anyagokból

A második munka öt, új‐
rahasznosított anyagokból
készült szobor, amelyet So‐
rina Mihalache képzőművész
készített, és fontosnak tartja,
hogy alkotásai által felhívja
a figyelmet a környezetvé‐
delemre. Ugyanakkor mun‐
kái célja, hogy tudatosítsa
az emberekben a szelektív
hulladékgyűjtés szükséges‐
ségét, és az emberi környe‐
zetszennyezés folyománya‐
ként kihalófélben lévő állat‐
ok megmentésére utalnak
a szobrok, amelyek öt, Ro‐
mánia területén veszélyez‐
tetett fajtát jelenítenek meg:
a bölényt, a pelikánt, tatá‐
rantilopot, a borjúfókát és
a hiúzt. A szobrok alapanya‐
ga a PET‐palack műanyag.

Mozaikpad 
a Színház téren

A harmadik munka egy
mozaikkal kirakott kőpad,
amely a Színház téren kap
helyet, igazi, Gaudira hajazó
műalkotás, ám gyakorlati
haszna is van. Ez a városi
bútor már mától látható és
használható Marosvásárhely
főterén, és Iulian Moldovan
keze munkáját dicséri. 

Pál Piroska

fotó: Glappy Art Studio

Fotó: Visual Light Crew Facebook-oldala
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Trendek és ellentrendek – okos emberre várva
Türelmetlenkedünk és nyugalmat keresünk, elvá-
lasztjuk a munkát a magánéletünktől, vagy éppen
összemossuk a kettőt, gyors tempóban élünk és las-
sítani akarunk: a trendek párban járnak. Ami nagyon
rendes tőlük, mert ha „ne adj isten”, valamelyikük
nem lenne a kedvünkre, mindjárt kiköthetünk az el-
lenkezője mellett.

Ha végignézzünk a legak‐
tuálisabb tendenciákat,
szembetűnő, hogy vannak
közöttük olyanok, amelyek‐
nek mindannyian engedel‐
meskedünk. Egyértelműen
ilyen jelenség mostanában
a nemritkán a narcizmusig
eljutó individualizmus,
amelynek jeleként nagyon
fontosnak tartjuk saját ma‐
gunkat, sokat foglalkozunk
a testünk kényeztetésével
és a lelkünk ápolásával. Egy‐
re többet költünk az egész‐
ségünk megőrzésére, fej‐
lesztésére és a kisebb be‐
tegségek legyőzésére.

Mindentől mentes

Ennek részeként jelent‐
kezett és terjed szemünk
láttára az egyik legjellem‐
zőbb életstílustrend, a men‐
tesség. Gluténmentes, lak‐
tózmentes, szójamentes, tej‐
mentes, zsírmentes, hús‐
mentes, hozzáadott cukortól
mentes, nem tartalmaz íz‐
fokozót, tartósítószert, mes‐
terséges színezéket ‐ a ten‐
dencia az élelmiszeriparból
indult ki, ám mára mindin‐
kább behatol az élet minden
területére. Hogy mindentől
mentesek vagyunk, speciális
dolgokat igénylünk, az meg‐
int csak az Én középpontba
állításának következménye,
mert azért ennyi érzékeny
ember valószínűleg nincs.

Az érzékenység megnyil‐
vánul konkrét termékekben,
de társadalmi kérdésekben
is. Még ha annyira nem is
érzékeljük mindezeket a vál‐
tozásokat, azért nálunk is
egyre többen fennakadnak
mondjuk a szőke nős vic‐
ceken, a nőkkel vagy a ki‐
sebbségekkel kapcsolatos

beszólásokon. Ma már nem
engedhet meg magának
mindent egy főnök, és nem
tehetnek mindenféle kije‐
lentéseket a politikusok,
vagy ha igen, akkor annak
negatív visszhangja támad.
Mindez azért fontos, mert
ha az emberek az ilyen vál‐
tozásokat egyre inkább
igénylik, akkor erre minden
szinten fel kell készülni. 

Rugalmasan sok munka

A munka világában az in‐
dividualizmus egyébként
szintén két párhuzamos és
ellentétes trendet hozott lét‐
re. Míg korábban mindig a
munka és az élet egyensú‐
lyáról beszéltünk, most vagy
a szigorú szétválasztásról,
vagy a teljes összemosásról.
Az egyik irányzat a munka
és a szabadidő nagyon ha‐
tározott elkülönítésre tö‐
rekszik, és a minőségi idő
növelését célozza. Az illető
ilyenkor azt mondja, majd
én beosztom, hogyan és mi‐
kor akarok dolgozni, azt kö‐
vetően pedig sűrítetten élem
az életem. Valóban egyre
több az olyan projektalapú
állásajánlat, ahol a munka‐
vállaló mondjuk három hó‐
napig mindent belead, majd
utána egy hónapig nem a
pénzkereséssel foglalkozik,
hanem több időt tölt a csa‐
ládjával, hobbijával. A másik
lehetőség is a korábbi ha‐
tárok felszabdalását jelenti,
ám a szeparálás helyett a
munka és a magánélet ösz‐
szeolvadásával jár. Ilyenkor
előfordulhat, hogy az ember
például reggel dolgozik 5‐
től 8‐ig, utána sportol, vagy
gyerekeivel törődik, és leg‐
közelebb délután 4‐től dol‐

gozik újra estig. Ez a fajta
rugalmasság azonban, ami‐
kor úgy oszthatjuk be a fel‐
adatainkat, ahogyan az ne‐
künk a legjobban megfelel,
csak bizonyos iparágakban
működik, leginkább a kre‐
ativitáshoz kötődő, tudás‐
alapú tevékenységeknél.

Nem véletlen, hogy az
utóbbi, angolul merging,
azaz összeolvadás néven
emlegetett munkamódszert
az informatikai csúcstech‐
nológia központjának szá‐
mító Szilícium‐völgyben ta‐
lálták ki. A Google, a Yahoo!,
a Facebook, a Hewlett Pac‐
kard, az Apple, az eBay és
egyéb más óriáscégek ott‐
honában mesés karriert le‐
het befutni és óriási össze‐
geket keresni, ám erre so‐
káig kizárólag a férfiaknak
nyílt lehetőségük. Aztán a
szemünk előtt foglalták el
a high‐tech biznisz csúcs‐
vezetői állásait a „szuper‐
nők” új generációjának kép‐
viselői, a Facebook‐vezér
Sheryl Sandbergtől a You‐
Tube vezérigazgatóján, Su‐
san Wojcickinen át, akik
ugyanolyan fontosnak tart‐
ják, hogy több nő dolgozzon
az iparágban, mint azt, hogy
ezeknek a nőknek az élete
ne csak a munkáról szól‐
jon.

Ennek megkönnyítésére
született meg a „találd meg
a saját ritmusodat” elneve‐
zésű filozófia, amelynek lé‐
nyege, hogy az alkalmazot‐
tak teljesítményét nem az
irodában töltött idővel mé‐
rik, hanem lehetőséget ad‐
nak nekik arra, hogy a saját
időbeosztásuk szerint vé‐
gezzék el feladataikat. Az
anyukák szívvel felállhatnak
az íróasztaluk mellől, hogy
fél négyre odaérjenek az

óvodába, feltéve, hogy este
aztán válaszolnak az e‐ma‐
iljeikre. Ez a megoldás első
hallásra nagyon vonzónak
tűnik, mert lehetőséget kínál
az ambiciózus, mindamellett
családra is vágyó nőknek
arra, hogy a karrierjük ve‐
szélyeztetése nélkül töltse‐
nek elegendő időt a gyere‐
keikkel. A valóságban azon‐
ban a kötetlen munkaidő
nem rugalmasan kevés, ha‐
nem rugalmasan sok ten‐
nivalót jelent, mint erre bár‐
ki, aki valaha is próbálta,
nagyon gyorsan rájött.

Kikerülhetetlen ökosikk

Minden trend az élet
gyorsítása irányába halad,
ezt szolgálják a fejlesztések,
innovációk. Ezt a fajta tem‐
pófokozást azonban az em‐
ber nem tudja befogadni,
ezért beindul az ellentrend.
Egy kicsit lefékezünk, vé‐
giggondoljuk: jó dolog a
drón, de kell az nekem, hogy
drón szállítsa házhoz az ebé‐
demet? Itt van például a tü‐
relmetlenség trendje: nem
tudunk várni, megszoktuk,
hogy bizonyos területeken
azonnal kiszolgálnak min‐
ket, azonnal kapunk infor‐
mációt, és akkor nem értjük,
miért kell várakoznunk az
orvosi rendelőben vagy a
vonatra. Ennek azonban az
ellentettje is igaz: mindin‐
kább érték, ha valahol csen‐
det találhatunk. Nagyon
népszerű a meditáció, akár
a rövid távú formája is, sőt,
újabban chill‐out versenye‐
ket rendeznek, ahol egy órán
keresztül kell mozdulatlanul
ülni, és akinek a legjobban
lemegy a vérnyomása, az
nyer. A nyugalomvágy új
trendje az is, hogy a bekuc‐

kózás az új bulizás. Sajnos
a biztonságkeresés jegyében
egyre több mindent viszünk
be az otthonunkba, például
a terrorizmustól való félel‐
mük miatt nem elutazunk,
hanem filmen vagy a virtu‐
ális valóság formájában lá‐
togatunk el valahová. Az el‐
lentrend tehát mindig meg‐
jelenik, csak az a lassítás ál‐
talában egy kicsit erőtle‐
nebb. De mostanában azért
van egy‐két olyan ellentrend,
ami ugyanolyan erősségűvé
vált, mint a trend, például
az ökosikk. Még ha a gyors
autókat egyelőre nagyobb
számban adják is el, mint a
kevésbé gyors, de elektro‐
mos vagy minimális fogyasz‐
tású társaikat, a környezeti
érzékenység kikerülhetetlen
tendencia.

Végül még egy fontos
trend, ez pedig az okosem‐
ber. Ma már ugyanis annyi
„smart” készülék vesz körül
minket, okostelefontól okos‐
tévéig, olyan gyorsasággal
ömlenek ránk az új eszkö‐
zök, hogy a szakemberek
szerint legfőbb ideje lenne
melléjük fejleszteni az em‐
bereket is, elmagyarázni ne‐
kik, melyik funkció, mire
való. Ehhez persze empáti‐
ára volna szükség, arra, hogy
a fejlesztők átgondolják, kik‐
nek szánják a készülékeket.
Ezek ugyanis tömegtermé‐
kek, amelyeket olyan, hoz‐
zám hasonlóan „mentálisan
retardált” felhasználók vá‐
sárolnak meg, akiket kiborít
a prediktív szövegbevitel,
meg az a navigáció, amelyik
automatikusan elsötétíti a
képernyőt, ha felkapcsolják
a tompított világítást.

Timár Tímea
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Aki megosztó, s aki megoszt...  
A rómaiak nem minden népet rohantak le katonáikkal.

Volt, hogy az ellenség körében zavart keltettek, összeug‐
rasztották az erősebb és a gyengébb táborokat, kihasználták
a különféle, egymásnak ellentmondó védelmi elképzelé‐
seket, majd miután azok így meggyengültek, egyenként
számoltak le az ellenfelekkel. Belviszály esetén is ez volt
a módszer. „Oszd meg és uralkodj!”– volt a jelszó. Ha már
nincs egység, egyetértés az ellenfél berkeiben, könnyebb
elbánni vele. S olcsóbb is. Időt, erőt és energiát takarítottak
meg ezzel a taktikával. Akár úgy is, hogy a gyengébb féllel
szövetkeztek az erősebb ellen. A Biblia szerint a sátán, az
őskígyó, a bukott angyal az, aki ellenkezést szít, megoszt,
aki elülteti az ember szívében a kételyt, a bizalmatlanságot.
„Valóban azt mondta az Úr, hogy nem ehettek a kert
minden fájáról?”– kérdi Évától bizalomgerjesztőn. ( Ter3,
1‐2)

Ez ma sincs másképp. A gazdasági, politikai vagy
virtuális machinációk, különféle befolyásolási mesterke‐
dések mind erről szólnak. Legyen szó reklámról, nagy
szavakról, erőfitogtatásról, vagy egyéb zsarolási eszkö‐
zökről.

A globalizált közösségi médiában pedig nagyon is
kapóra jön az emberi természet csapongó kettőssége. Az
ember is megosztott, az áteredő bűn miatt széthasadt a
lelke: vágyik a jóra, de a rosszra is kíváncsi. Hajtja a
féktelen kitárulkozási vágy, ahol önként és dalolva enged
a nyilvánosság kísértésének, mindent mások orrára akarna
kötni, és mások összes titka érdekelné. A magánélet
szentsége, a szemérmes szégyenérzet már nem annyira
féltett, hogy fel ne adná, cserébe egy jó szaftos botrányért.
Ennél is erősebb a hajlandóság a magamutogatásra, hogy
megossza másokkal a konyha, magánélet, de még a háló‐
szoba titkait is. Mert lájkvadászat nélkül nincs élet a halál
előtt. Akkor is, ha valaki megosztó, ellentmondásos sze‐
mélyiség, tündöklik a kibertér dicsőségében, mert lám,
szuverén, szókimondó, mehet a saját feje után, nem fogja
vissza magát, hisz éppen azért „követik”, hogy ő milyen
bátor volt, ő meg merte mondani, ő ki mert állni a sorból,
a placcra, és le is aratta a siker gyümölcseit. „Felmászott
a siker létrájára, csak azt nem vette észre, hogy az rossz
falnak volt támasztva...” (Joseph Campbell)

Megosztom veled kenyeremet, házamat, kincseimet,
hogy osztozz örömömben, és növekedjék bennünk a jó, a
szép, a szent, az igaz, ami előre visz, ami tényleg a javunkra
válik, s nem a kárunkra.

Jó lenne eltűnődni: valóban meg kell mindent osztanunk
a világhálón? Érdekel ez másokat? Jó származik abból, ha
folyton kifecsegjük titkainkat? Javunkra válik ez a kényszeres
kibeszélés‐kitárulkozás, ez a kínos megfelelési kényszer?
E helyett nem lenne hasznosabb, ha sokkal több vissza‐
fogottsággal, önkorlátozással az általunk megosztott in‐
formációk, képek, hírek inkább építenének, mint rom‐
bolnának? És mi lesz azzal a sok digitális szeméttel, amit
magunk után hagyunk a neten? Azt ki takarítja el? Azt a
hagyatékot ki tárgyalja le?

Sokkal több csendre, igazi, mély, személyes kapcsolatra
lenne szükségünk – amikért ugyan áldozatot is kellene
hozni –, de akkor nem a személytelen, könnyebbik meg‐
oldást választanánk. 

Úgy tűnik, a közösségi, virtuális platformokat csupán
pletykafészeknek használjuk, ahová minden szennyest,
bóvlit, haszontalan dumát kiteregetünk. Megosztok, tehát
vagyok, ahogy az egyik nagysikerű könyv címe is találóan
fogalmaz. A közmondás szerint a tyúkok sem tojnak a pi‐
acon... 

Ellenkező esetben a sok megosztással mi magunk
válunk megosztóvá, egymás ellen fordítva embereket,
felborzolva kedélyeket, ellenségeskedést szítva mások
között, a közösség egysége helyett a széthúzást segítjük
elő.

Osztozzunk egymás örömében úgy is, hogy lájkvadászat
helyett imádkozzunk egymásért. Keressünk alkalmat a
személyes találkozásra, és ne kössünk olyasmit mások
orrára, ami nem rájuk tartozik. Mert nem kell senkin
uralkodni, legfeljebb önző természetünkön. 

Akkor talán kevésbé leszünk megosztóak. 
Sebestyén Péter

A rendezvényen jelen lévő
Barabási Attila‐Csabától, a
Maros Művészegyüttes ve‐
zetőjétől megtudtuk, hogy
nem először szerveznek nép‐
viselet‐kiállítást. „A Maros
Művészegyüttes repertoár‐
jában nagyon sok tájegység‐
nek a táncai vannak jelen,
és úgy gondoltuk, hogy eze‐
ket a ruhákat ne csak előadás
közben mutassuk meg, ha‐
nem állítsuk ki azokat. Ér‐
dekessége a tárlatnak, hogy
nemcsak székely‐, magyar
ruhákat láthatnak az érdek‐
lődők, hanem más népcso‐
portokét is, amelyek Erdély‐
ben élnek: román, szász, ci‐
gány. A magyarok nagy ér‐
deklődéssel fordulnak a ro‐
mán népi kultúra irányába
is, például anyaországi hi‐
vatásos együttesek gyakran
táncolnak román néptánco‐
kat műsoraikban Budapes‐
ten. Ekkora szabású népvi‐
selet‐kiállításunk még nem
volt korábban, bár többet
szerveztünk" – mondta Ba‐
rabási. 

Utoljára Budapesten, a
Székely Fesztiválon vettek
részt, de azóta sikerült több
bábut beszerezni, és gyara‐
podott az együttes ruhatára
is, ezért azokat a régiókat
célozták meg, amelyeknek
a táncait elsősorban táncol‐
ják: Kalotaszeg, Mezőség,
Marosmente, Nyárádmente,
Felcsík, Moldva, Csángóvi‐
dék, Partium, Kolozsvár kör‐
nyéke. A ruhák egy része
nagyon autentikus, más ré‐
szük kevésbé. Vannak ruhák,
amelyek több mint 100 éve‐
sek, és vannak, amelyek pár
éve készültek. 

Fontos az igényes 
ruhakészítés 

„Ruhakészítés esetén oda‐
figyelünk a sajátságos vo‐
násokra, a régió vonásaira,
gondolok itt például a Nyá‐
rádmentére, amely nagyon
gazdag népviseletben. De
Selye és Magyarós közt
mindössze 4‐5 kilométer a
távolság, és a két népviselet
közt különbség van, erre
aprólékosan oda kell figyel‐
nünk. Ma, amikor hál′Isten‐
nek a népviselet újra divat
kezd lenni, mi azért harco‐
lunk, hogy ha csinálunk va‐
lamit, az szép legyen és au‐
tentikus. Ennek a kiállításnak

ez is az egyik célja – a népi
viseletek promoválása mel‐
lett –, hogy figyeljünk oda,
igényesen készíttessük el
ezeket a ruhákat. A Forga‐
tagon nagyon sok ember
megfordul, és ha innen ha‐
zamennek, talán ők is elő‐
veszik az otthoni népvise‐
letet, vagy csináltatnak egy
új ruhát. Ha ez így történik,
akkor már megérte a fára‐
dozásunk" – állítja a mű‐
vészegyüttes vezetője. 

A továbbiakban még azt
is megtudtuk, hogy a kiállí‐
tott 45 darab ruha mind az
együttes tulajdonát képezi,
a kiállítás pedig egy hétig
lesz látogatható. Ezt köve‐
tően aztán kibővítve Ciprus‐
ba viszik egy ottani rendez‐
vényre.

Az eseményen Soós Zol‐
tánnal, a Maros Megyei Mú‐
zeum igazgatójával is talál‐
koztunk, aki lapunknak el‐
mondta, hogy ez egy erdélyi
népviselet‐kiállítás, de a
hangsúly inkább a magyar
népviseleten van. A magyar
néprajzi irodalom négy nagy
egységet különböztet meg
népviselet szempontjából:
Dunántúl, Alföld, Felföld és
Erdély. Soós szerint Erdély
a legizgalmasabb, a legar‐
chaikusabb. Erdélyen belül
is van néhány nagyon mar‐
káns, erőteljes népviseleti
körzet, amely főleg a kul‐
túrájának, tevékenységének,
gazdagságának köszönhető‐
en vált különállóvá. Ilyen
például a kalotaszegi, a to‐

rockói, a széki és a székely
viseletek. Alegységként még
nagyon fontos a hétfalusi
csángó népviselet, akik a ro‐
mán és szász népviseltből
is kölcsönöztek elemeket. 

„A népviselet jól áll, fiúk-
nak, lányoknak egyaránt"

„A kiállítás és a rendez‐
vény célja, hogy felhívja a
figyelmet ezekre az értékek‐
re, és fontos lenne ezeket
ismét viselni, népszerűsíteni
a fiatalok körében. Ezeknek
a viseleteknek jó része ma
is trendi, szép tud lenni, jól
áll fiúknak, lányoknak egya‐
ránt. Ma már nincs meg a
kézműves háttér, amely eze‐
ket a természetes anyagok‐
ból készült ruhákat elkészí‐
tené, és időnk sincs annyi.
Régebb egy kalotaszegi lány
hozománya 10 évig készült,
de ma ezt már lehetetlen el‐
képzelni. Az viszont tény,
hogy a népzene egyre diva‐
tosabb, a fiatalok szeretnek
táncházba járni és ezt kell
erősíteni, hiszen a legfonto‐
sabb az, hogy az értékeinket
továbbadjuk. Ha ezt megér‐
tik és megérzik, akkor on‐
nantól kezdve már nem kell
elmondani, hogy miért jobb
a tánc, mint mondjuk az in‐
terneten a hiábavaló dolgo‐
kat nézni, olvasni. Nagyon
fontos, hogy ne veszítsük el
és ne felejtsük el, honnan
jövünk, és ha tudjuk, akkor
azt is tudjuk, hová megyünk"
– zárta gondolatait Soós. 

Nemes Gyula 

„A népviselet és néptánc újra divat!”
Hétfőn, késő délután fergeteges tempóban rajtolt a 6. Vásárhelyi Forgatag a Kul-
túrpalota előcsarnokában. A Maros Művészegyüttes zenészei és táncosai nyitották
meg a rendezvényt, mintegy ráhangolva az érdeklődő közönséget a kiállítás lé-
nyegére: népzene, -tánc, -viselet. A hivatalos köszöntések, beszédek elhangzása
után a jelenlevők megcsodálhatták a művészegyüttes ruhatárának ilyen jellegű
darabjait, majd a Bekecs Néptáncegyüttes Legendák kertjében című érdekes és
színvonalas előadását tekinthették meg.
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Egy ferences 
kolostortemplom
emlékei és 
értékei
Gyergyószárhegy Gyergyószenmiklóstól hat kilomé-
terre helyezkedik el. A gyergyói medence egyik leg-
régebbi települése, 1322-től van latin nyelvi emléke.
Sorsa összefonódott a Lázár családdal, kastélyuk az
egyik legszebb reneszánsz kastély Erdélyben. Itt töl-
tötte gyermekkora egy részét Bethlen Gábor, a későbbi
erdélyi fejedelem. A romos állapotú kastélyt 1967-
ben kezdték felújítani. Jelenleg képzőművészeti és
népművészeti kiállítás van benne. Ferenc-rendi ko-
lostora 1565-ben kezdett épülni. A híres tudós, nyom-
daalapító és orgonaépítő Kájoni János 1669-től volt
házfőnök, egészen 1687. április huszonötödikén be-
következett haláláig. A község központjában álló em-
lékmű az 1596-os véres farsang ötszáz áldozatot kö-
vetelő eseményéről szól, és az 1848-1849-es, valamint
a két világháború hőseire emlékezik. Elhelyeztek
még Millecentenáriumi – 896-1896 –, valamint Mil-
leneumi – 2000 – emléktáblát is. Megtekinthető a
csengettyű és a harangláb. A gyergyóditrói országút
melletti Tatár-dombon emlékoszlop őrzi az 1658-as
tatár betörés leverésének emlékét.

A megközelítés

Ha Gyergyószentmiklós
irányából Gyergyószárhegy
fele tartunk, ebből az irány‐
ból a ferencesrendi kolos‐
tort és templomot a jobb
oldalunkon találjuk. A pol‐
gármesteri hivataltól felfele
a Szármány‐hegyre tartunk,
és így érjük el a kolostort.

Lázár István királybíró
az 1600‐as években öt ró‐
mai‐katolikus kápolnát épít‐
tetett Szárhegyen. Az öt ká‐
polna legnagyobbikát a fe‐
renceseknek adományozza,
akik neki is látnak 1642‐
ben az átépítésnek.  

A Kájoni-kódex alkotója

A kolostorépület négy‐
szög alakú, hozzá csatlako‐
zik a barokk stílusú temp‐
lom. Az épületegyüttes
1752‐re érte el mai formáját. 

1700‐tól 1948‐ig a zár‐
dában mintegy nyolcszáz
ferences barát lakott, köztük
a leghíresebb Kájoni János. 

Kájoni János román szár‐
mazású szerzetes, orgona‐
építő, a csíksomlyói nyomda
létrehozója, a Kájoni‐kódex
alkotója, mely az erdélyi ze‐
netörténet egyik legértéke‐
sebb gyűjteménye. 

Nyomdáját 1675‐ben
alapította, énekesköny‐
veket és később tanköny‐
veket nyomtatott. 

Ez a kézisajtó 1849‐ben
még működött, ma a ko‐
lozsvári Erdélyi Történelmi
Múzeumban látható.

Amit a szárhegyi ferenc-
rendi templom és kolos-
tor történetéről tudni kell

A Szármány‐hegy ősidők
óta, valószínűleg már a po‐
gány korban is kultikus, is‐
tentiszteleti hely volt. Már
a XV. Században a szentföldi
ötös kereszt alakjában öt
kápolna állott itt, erős vé‐
dőfallal körülvéve. 

A kápolnák őrzését id.
Lázár István, a Szármány‐
hegy birtokosa, 1642‐ben
P. Kolozsvári Bertalan fe‐
rencrendire bízta, akihez
később P. Esio Fulgenc olasz,
és P. Oslinai István bosnyák
ferencesek csatlakoztak, de
őket 1646‐ban a pestisjár‐
vány ragadta el, P. Bertalant
pedig I. Rákóczi György kál‐
vinista vallású fejedelem
űzte el. 

Az elárvult kápolnák őr‐
zését akkor egy zarándok
remete vette át.

A ferencesek 
letelepedése

1665. január ötödikén Lá‐
zár István végleg letelepítette
a ferenceseket, akik – mint
már említettük – azonnal
hozzáfogtak az építéshez. 

P. Tapolczai Görög István
a legnagyobb kápolnát
templommá alakította át,
ehhez P. Kájoni János fából
zárdát épített 1670‐ben, P.
Vásárhelyi Budai Bernárdin
pedig 1675‐ben a sekrestyét
és a templom melletti fo‐
lyosót toldotta hozzá. 

P. Kálmándi Ferenc 1690‐
ben, Boros Tamás költségén,
a zárda keleti szárnyát és a
tornyot építi fel. P. Zsigrai
Modeszt és P. Veress Dániel
a zárda délkeleti részét told‐
ja hozzá, és nagy javításokat
végez, mert 1707‐ben Akton
labanc ezredes, a gyergyói
kurucok ellenállását meg‐
bosszulva, megostromolja
és felégeti a Lázár‐kastélyt
és a zárdát. 

A falu hős védői közül a
plébánia cintermében min‐
tegy százötven embert le‐
gyilkoltat, akiknek csontjai
a plébániatemplom tornyá‐
val átellenben pihennek. 

1709-ben a zárda tűz-
vész martaléka lesz

A zárdát és a templomot
P. Csergő Krizogon szárhegyi
születésű ferences építi újra
1752‐ben, mely alkalommal
a templomhoz építi a déli
oldalon lévő Mária‐kápolnát. 

1872. május huszonket‐
tedikén a templom és a zár‐
da leég, majdnem az egész
faluval együtt, a harangok
megolvadtak, és a zárda tel‐
jes fölszerelése odavész. 

Az újabb javításokat P.
Venczel Adorján végzi el,
majd 1900 után a templom
berendezését fokozatosan
kicserélik, különösen a gyer‐
gyószentmiklósi Vákár csa‐
lád jótékonykodásából. 

1908 októberében és
1940 őszén földrengés ron‐
gálja meg a zárda északi ré‐
szét.

A zárda temploma 
barokk stílusú

A zárda úgynevezett ob‐
szerváns építkezés, temp‐
loma barokk stílusú. 

Oltárait Wassermann
Henrik, tiroli származású
ferences testvér, az „ács‐frá‐
ter” készítette el 1759‐60
között, régebbi részek fel‐
használásával. Művészi
szempontból figyelmet ér‐
demelnek a régi, templomi
oltárképek: Szt. Anna, Szep‐
lőtelen Fogantatás, Szt. Klá‐
ra képei, a zárda folyosóján
lévő hatalmas tölgyfake‐
reszt, és még sorolhatnánk. 

A zárda nevezetesebb la‐
kói közül említést érdemel‐
nek: P. Tapolczai Görög Ist‐
ván misszionárius, Moldva
apostoli vikáriusa, később
bákói püspök, P. Kájoni Já‐
nos kinevezett püspök, or‐
gonaépítő, kora egyházi és
világi zenéjének kiváló mű‐
velője, a magyar egyházi
népéneknek jeles ismerője
és szorgalmas gyűjtője, az
első erdélyi nagy, katolikus
énektár kiadója, az első er‐
délyi katolikus nyomda ala‐
pítója; P. Újfalvi Albert nagy
életszentségű férfiú, P. Lu‐
kács Manszvét Erdélyszerte
híres, nagy népmisszioná‐
rius stb.

A kolostor temploma
egyben búcsújáró hely is

A faluból 1700‐tól 1948‐
ig negyvenkét ferences ke‐
rült ki. 

A zárdában fennállása óta
nyolcszáz ferences barát la‐
kott folytatólagosan és öt‐
venegy ferences holtteste
pihen. 

A kolostor temploma egy‐
ben búcsújáró hely is, kegy‐
templom, különösen a ki‐
lenc keddi ájtatosságok ide‐
jén. 

A templom Nagyboldog‐
asszony tiszteletére van
szentelve, és búcsúja au‐
gusztus 15‐én van.

Összegzés:

Szárhegyen a Szármány‐
hegy oldalán tehát öt, ke‐
reszt alakban épített kápol‐
na állott, melyeket a Lázárok
egyik, Rómából hazatérő
őse álomban történt szent
megintés következtében
építtetett és azokat erős vé‐
dőfalakkal vette körül. 

Amint azt már a fentiek‐
ben röviden jeleztük, ezen
kápolnák őrzését, melyeket
a nép is nagy tiszteletben
tartott, id. Lázár István gróf
1642‐ben a ferencesekre
bízta. 

Kiemelten fontos tudni
még azt is, hogy mivel a Rá‐
kóczi György Decretuma ér‐
telmében csak Mikházán és
Csíksomlyón lehetett feren‐
ces zárda, ennek értelmé‐
ben a ferenceseknek Szár‐
hegyet 1648‐ban oda kellett
hagyniuk. 

Sokáig a Mária kápolnát
templomnak használták,
mivel ez idővel szűknek bi‐
zonyult, többi négy pedig
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régen romlásnak indult,
ezek anyagából 1749‐ben
egy nagyobb templom épí‐
tését kezdték meg. 

Ugyanezen időben épí‐
tették újra a kolostort is.

A ferencesek 1951-es el-
hurcolása utáni időszak…

A kolostor templomának
kriptájába, illetve földjébe
ötvenhárom ferences szer‐
zetes nyugszik, köztük olyan
jeles személyiségek, mint
Kájoni János, Losteiner Le‐
onárd, Lukács Mansvét, vagy

Gurzó Anaklét.
A ferencesek 1951‐es el‐

hurcolása után az állami ha‐
tóságok különféle célokra
használták fel a kolostor épü‐
letét. 

1974‐től művésztábort
hoztak létre benne. 

Amikor nem volt ferences
miséző pap lakója a kolos‐
tornak, akkor a templomi
szolgálatot az szárhegyi egy‐
házközség egyházmegyés
papjai látták el.

Jelenleg a kolostort és a
templomot ferencesek gon‐
dozzák. Jó, alkalmas hely és

lehetőség az azt igénylők
számára a csendes elvonu‐
lásra, lelkigyakorlatra, akár
egyénileg, vagy csoportosan.

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 gyűjtemé-
nyéből küldte be a szerkesztő-
ségünkbe. 

A SZÁRHEGYI FERENCES RENDHÁZ IRATAIBÓL

A szárhegyi Szármány‐hegy oldalán már a XV. század
végén, de legkésőbb a XVI. század első felében öt
kápolna állott kereszt alakban helyezkedtek el, melyeket
a Lázár család egyik tagja építtetett, római útjáról ha‐
zatérve, és így egy álmában történt látomásnak tett
eleget.

Szárhegyen 1642‐ben jelentek meg a ferencesek Lázár
István gróf hívására, hogy az említett kápolnák őrzését
vállalják, kolostoruk 1665‐ben létesült. Kájoni János ház‐
főnöksége idején, aki 1669‐ben került Szárhegyre, a ká‐
polnát újrafödték és a kolostort újjáépítették.

1700‐ban elrendelik, hogy hiteles a rendház pecsétet
készíttessen. 

Ma is működő kolostortemploma 1749 után épült.
A ferences kolostor területét 1755‐ben adományozták
a rendháznak.

A MEGSEMMISÜLT LEVÉLTÁR

A szárhegyi ferences rendház levéltára megsemmisült,
a régi háztörténettel – Liber Rerum Notabilium – együtt,
amely 1872‐ig terjedt.

A kolostor 1872. május huszonkettedikén tűzvész
áldozata lett. Ekkor pusztultak el rendi iratai is, könyvtára,
valamint az épület teljes berendezése. Az égéskárosult
templom és a kolostor felújítását 1877‐ben fejezték
be.

A ferences templom titulusa Nagyboldogasszony, a
búcsút és a falunapokkal egybekötött rendezvényeket
is ennek ünnepén  – augusztus tizenötödikén – tartják.

Levéltára, mivel az 1872. évi tűzvész alkalmával
megsemmisült, valamint a szerzetesrendek feloszlatá‐
sakor könyvtárát is államosították, igen kis mennyiségben
maradt meg. 

Rendi könyvgyűjteménye a marosvásárhelyi Teleki
Tékában található, archívuma a Maros Megyei Állami
Levéltárban ugyanitt. 



A romániaiak igen sokat
költenek lakásfenntartásra
is: a víz‐, áram‐ és gázszol‐
gáltatásra havi jövedelmük
21,9 százalékát fordítják,
igaz, ezzel az uniós átlag
alatt maradnak, amely 24,5
százalékos. A szállításra for‐
dított összegek tekintetében
sem érjük el az uniós átlagot:
az országban a jövedelem
11,2%‐át emészti fel a köz‐
lekedés, míg az EU államai‐
ban ez átlagosan 12,9%;
igaz, a helyi közszállítás ese‐
tében Románia a 3,3%‐ával
már túllép a 2,8%‐os uniós
átlagon. Az Eurostat kutatói
ebből azt a következtetést
is levonják, hogy a román
lakosság az uniós államok‐
nál jóval kevesebb pénzt
költ gépkocsivásárlásra, il‐
letve a személyautók fenn‐
tartására. És akkor a rábla‐
programról még nem is hal‐
lottak.

Az Európai Unióban a csa‐
ládok jövedelmük 8,5%‐át
fordítják kikapcsolódásra,
kulturális eseményeken való
részvételre, vakációra, köny‐
vekre, újságokra, mozira és
színházra együttvéve, ezzel
szemben mi az 5,8 százalé‐
kunkkal jócskán lemara‐
dunk az uniós átlagtól, és a
táblázatban az utolsó előtti
helyen állunk, Görögország

(4,5) előtt.
Az ország lakossága ke‐

veset fordít ruházkodásra
is: az uniós átlag ilyen te‐
kintetben 3,9%, és Románia
a kis 2,6%‐ával itt is a kul‐
logók között van, csupán
Bulgáriát és Izlandot előzi
meg. Érdekes módon viszont
a cipők tekintetében már
egészen más a helyzet: Ro‐
mánia az egy százalékos uni‐
ós átlag szintjén áll. Arra
vonatkozó adatokat nem
gyűjtöttek, hogy ruházatunk
és cipőzetünk mekkora há‐
nyadának vagyunk mini‐
mum a második viselői, va‐
gyis hány százalékuk tur‐
kálós.

Az Eurostat kimutatásá‐
ból az a sajnálatos tény is
kiderül, hogy Romániában
igen sokat költenek szesze‐
sitalokra, dohányra és ká‐
bítószerekre: az EU egyik
legszegényebb államában
minderre a jövedelmek
5,7%‐át fordítják, jócskán
meghaladva a 3,9%‐os uniós
átlagot. A felmérők szerint
a nyugati államokban mind‐
ezeknek a cikkeknek a meg‐
növekedett fogyasztása in‐
kább a depresszió jelének
tekinthető, Románia eseté‐
ben azonban nem, mivel ná‐
lunk az italozásnak, dohány‐
zásnak, kábítószerezésnek

„inkább kulturális töltete
van". Magyarán életvitelsze‐
rűen bagózunk, piálunk és
drogozunk. Egy román pszi‐
chológus, Mihai Copăceanu
szerint a lakosság jó részét
az sem érdekli, ha időnként
nincs, mit zabáljon, de az
italt és a cigarettát akkor
sem vonja meg magától.

Hát ilyen pozícióban ta‐
láltatunk a nagy csentenáros
esztendőben, és vesszük
majd át az EU soros elnök‐
ségét fél évre, jövő január‐
ban. Lámulcán!

Az érem 
fényesebb oldala

Európa egyik legszegé‐
nyebb országa, Románia ha‐
talmas, mit hatalmas: orbi‐
tális, becslések szerint 735
milliárd euró(!) értékű al‐
talajkincsekkel rendelkezik.
Ezek ésszerű kitermelésével
és értékesítésével az ország
flottul kicsengethetné kül‐
földi adósságát.

A Román Nemzeti Bank
adatai szerint Románia kül‐
földi adóssága évről évre
rohamosan növekszik. Az
összeg az idei év első öt hó‐
napjában 2,56 milliárd eu‐
róval emelkedett a tavalyi
év végéhez képest, és jelen‐
leg meghaladja a 96 milliárd
eurót, amely szintén csinos
kis összeg (lebontva a húsz‐
millió lakosra, ez azt jelenti,
hogy mindegyikünknek van
fejenként ötezer euró adós‐
sága). Az országnak azonban
nem kellene hitelekhez for‐
dulnia, méregdrága kama‐

tokat fizetnie, mert a jelen‐
legi tartozásait „könnyűszer‐
rel” kifizethetné – vélik ge‐
ológusok, akik szerint Ro‐
mánia hatalmas altalajkin‐
csekkel rendelkezik – „csu‐
pán” ezek ésszerű haszno‐
sítására lenne szükség.

A szakemberek szerint
Románia közel 735 milliárd
eurón csücsül: altalajkincs‐
nek viszonylatában Euró‐
pában a negyedik helyet fog‐
lalja el a rangsorban. A ge‐
ológusok a Romániai Ásvá‐
nyi Erőforrások Gazdasági
Enciklopédiájára hivatkoz‐
nak, amely táblázatba fog‐
lalva, pontosan és tételesen
listázza a fontosabb ásvány‐
kincseket.

Így például Románia
2800 millió tonna barna‐
szénnel rendelkezik, amit
még ezer év alatt se tudnánk
elmiccsezni úgy, hogy ezután
kizárólag azt eszünk. Ennek
értéke, a jelenlegi, tonnán‐
kénti ötven eurós piaci áron,
nagyjából 140 milliárd eu‐
rónak felelne meg. Az ország
kőszéntartalékai körülbelül
900 millió tonnára tehetőek,
ennek a szénfajtának a piaci
ára 53 euró körüli tonnán‐
ként, ami további 47,7 mil‐
liárd eurót jelent (eme árhoz
képest a benzinkutaknál
árult háromkilós grillező‐
szén 15 lejért kissé soknak
tűnik).

Jelentős réztartalékkal is
rendelkezünk – felmérések
szerint ennek mennyisége
900 millió tonnára tehető,
a rézérc tiszta rézkoncent‐
rációja legalább 16 száza‐

lékos, és értéke szintén ha‐
talmas összeget jelente. Vi‐
lágpiaci ára emelkedő tren‐
det mutat: a tiszta réz tava‐
lyi, tonnánkénti 6060 dol‐
láros árfolyama mellett az
idei évben már 6075 dollá‐
ros, jövőre pedig akár 6675
dolláros árfolyam várható,
ami nyilván a rézérc árának
emelkedésével is jár; az a
sokat emlegetett bagoly biz‐
tos azért olyan büszke a
szerszámára.

Az aranykészlet értékét
mintegy 214 milliárd euróra
becsülik, az ezüstét 6,8 mil‐
liárdra, de jelentős, több tíz‐
milliárd euró értékű poli‐
metallikus érckészletet is
birtokolunk. Továbbá, az or‐
szág még mindig jelentős
konyhasó‐készletekkel is
rendelkezik; szakértők sze‐
rint ezek mennyisége meg‐
haladhatja a 4000 millió
tonnát(!). A konyhasó világ‐
piaci ára huszonöt kilónként
egy lej, euróba átszámolva
a készlet értéke megközelíti
a 36 milliárd eurót (még
egy összehasonlítás: ha ne‐
gyedmázsa só világpiacos
ára egy lej, vagyis egy kiló
só 4 bani, ehhez képest a
kilós dobozos só kiskeres‐
kedelmi ára – 200 bani, azaz
2 lej – övenszerese a négy‐
banisnak, ami még a kiter‐
melést, jódozást, csomago‐
lást és szállítást is beleszá‐
molva marha sok).

Mindent összevetve: ha
az összes altalajkincset vil‐
lámgyorsan kitermelnénk
és eladnánk, az fejenként
kábé 35 000 eurót jelentene,
amiből elegánsan kifizet‐
nénk az említett ötezres tar‐
tozást, és a maradék har‐
mincra mindenféle értékes
dolgokat vásárolhatnánk.
Például sót, szenet meg re‐
zet.

Molnár Tibor
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Románia az Európai Unió egyik legszegényebb országa,
mégis az uniós átlagnál többet költünk szeszesitalra
és cigarettára, miközben a kultúra luxusnak számít
– derül ki, többek között, az Eurostat legújabb fel-
méréséből. Az uniós tagországok viszonylatában Ro-
mánia lakossága költi a legtöbb pénzt élelemre, így
nyilvánvalóan egyéb célokra, további szükségletek
kielégítésére kevesebb pénze marad: a lakosság jö-
vedelmének 26,4%-át költi élelemre, több mint két-
szeresét a 11,1%-os uniós átlagnak. A listavezető Ro-
mániát a sorrendben a fényességes Litvánia követi
20,6 százalékkal, majd 18,7 százalékkal Észtország
következik.

ON 
LINE www.kozpont.ro

Szegény gazdag Románia
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Az alternatíva hiánya, avagy zsák utcában az erdélyi magyar politika

Három évtizede az ön-
feladás útján 

Az 1989‐es változások,
az úgynevezett forradalom
után, bukaresti központi
sugallatra és aktív titkosz‐
szolgálati részvétellel lét‐
rehozott RMDSZ‐ről néhány
év után kiderült, alkalmat‐
lan az erdélyi magyarság
jogainak és érdekeinek ér‐
vényesítésére. A magát elő‐
szeretettel az erdélyi ma‐
gyarság érdekvédelmi és
közképviseleti szervezeté‐
nek nevező „szövetség”, kü‐
lönösen az 1993‐as neptuni
egyezkedések után, sorra
mondott le az olyan, külö‐
nösen közösségi szempont‐
ból létfontosságú célokról,
mint az autonómia, a ma‐
gyar tannyelvű állami egye‐
tem stb. S mit kapott cse‐
rébe a mindenkori román
hatalomtól? Bukarest biz‐
tosította a folyamatos és za‐
vartalan – pontosabban más
magyar pártok által nem
veszélyeztetett – parlamenti
jelenlétet, olykor kormány‐
zati részvételt. A hatalom
asztaláról leejtett koncért
cserébe az RMDSZ ma már
inkább a Bukarestből jövő
ukázokat közvetíti választói
felé, semmint az erdélyi ma‐
gyarság követeléseit a köz‐
ponti kormányzat irányába. 

Lassan sokan rájöttek:
belső felépítése, a vezérkar
személyi összetétele, a szer‐
vezetben érvényesülő dön‐
tési mechanizmusok, de ma‐
gyarországi kapcsolatrend‐
szere alapján is az RMDSZ
egy posztkommunista párt. 

Az alternatíva hiánya
Tessék alternatívát fel‐

mutatni! – hangzott el rend‐
szerint a fenyegetésként is
értelmezhető felszólítás
Markó Béla akkori elnök és
mások részéről, amikor a
még létező belső ellenzék
hangot mert adni elégedet‐
lenségének az RMDSZ Kép‐
viselők Tanácsának ülésein.
Aztán amikor az ellenzék
pártalakítással próbálko‐
zott, az RMDSZ mindent
megtett annak meggátolá‐
sára. Az MPP első próbál‐
kozását sikerült is megaka‐
dályoznia, így a 2004‐es vá‐
lasztásokon nem is vehetett
részt. A második nekifutást
aztán siker koronázta, 2008.
március 14‐én hivatalosan
is bejegyzetté nyilvánították
a Magyar Polgári Pártot. Te‐
hát jogilag biztosítottá vált
a választás szabadsága az
erdélyi magyarok számára.

Az új párt felemás ered‐
ményeket ért el a 2008‐as
helyhatósági választásokon,
a Székelyföldön viszonylag
sikeresen szerepelt, a vok‐

sok mintegy 35 százalékát
szerezte meg, Erdély más
területein viszont nem si‐
került megvetnie a lábát,
még a Székelyföldhöz tar‐
tozó, ma Maros megye ré‐
szét képező egykori Maros‐
széken sem.

A 2008‐as késő őszi par‐
lamenti választásokon az
MPP nem indult. A párt hi‐
vatalos indoklása szerint
azért, hogy ne veszélyez‐
tesse a magyarság parla‐
menti jelenlétét, de a való‐
ság az, hogy sem szerveze‐
tileg, sem anyagilag nem
voltak felkészülve a meg‐
mérettetésre.

A „Tőkés-párt” 
színrelépése

Az legújabb magyar párt,
az Erdélyi Magyar Néppárt
megalakulását sokan a
2010‐es magyarországi ha‐
talomváltással hozzák ösz‐
szefüggésbe, pontosabban
a Fidesz–KDNP pártszövet‐
ség elsöprő győzelmével.
Köztudomású, hogy a 2009‐
es európai parlamenti vá‐
lasztások kampányában vé‐
gérvényesen megromlott a
Tőkés László és az MPP‐el‐
nök Szász Jenő közötti vi‐
szony. A konfliktus oka: Tő‐
kés a választásokon az
RMDSZ jelöltlistájának első
helyéről indult, miután visz‐
szautasította az MPP ko‐
rábbi hasonló felkérését, to‐
vábbá azt a polgári javasla‐
tot is, hogy induljon füg‐
getlenként, mint tette azt
2007‐ben, az MPP támoga‐
tásával. A jobboldalon sza‐
lonképtelenné vált Markó
eme engedmény által pró‐
bált a Fidesz, személyesen
Orbán Viktor bizalmába fér‐
kőzni. Tagadhatatlan, az er‐
délyi jobboldali választók
jelentős része értetlenül állt
a történtek előtt, Tőkés hí‐
veinek jelentős részét is el‐
veszítette ekkor. A Tőkés–
Szász ellentét nyílt ellensé‐
geskedéssé fajult, a felek a
sajtó nyilvánosságát kihasz‐
nálva övön aluli ütésekre
ragadtatták magukat, szinte
lehetetlenné téve a későbbi
együttműködést. A vetély‐
társak mindenike a Fidesz‐
táborában próbált szövet‐
ségesekre, pártfogókra ta‐
lálni: Tőkés Németh Zsolt
környezetében, Szász Kövér
Lászlóban vélte megtalálni
a maga támaszát.

A Fidesz taktikát vált

Kövér László, az Ország‐
gyűlés elnöke, a Fidesz leg‐

befolyásosabb politikusa‐
inak egyike, akinek a Ma‐
gyar Polgári Párt tisztelet‐
beli elnökeként napirenden
kell lennie az erdélyi ma‐
gyar politikai történésekkel
a Magyar Hírlapban 2012.
július 9‐én megjelent in‐
terjúban a következőket
mondta: „Az RMDSZ veze‐
tése nagyon régóta az
MSZP‐vel ápolja a legszo‐
rosabb kapcsolatot, amiben
persze nincs semmi meg‐
lepő, hiszen mindkét párt
ugyanolyan bolsevik gyö‐
kerekből táplálkozik, az er‐
kölcseik, mentalitásuk és
érdekeik is közösek. (…)
Más kérdés, hogy mint a
Baltikumtól a Balkánig ter‐
jedő posztszovjet térség
leghosszabb időt kormá‐
nyon töltött pártjának, azaz
az RMDSZ‐nek a román po‐
litikai elithez sikeresen in‐
tegrálódott »főtisztjei« fe‐
lelősek az erdélyi magyar‐
ság drámai fogyásáért, gaz‐
dasági és társadalmi el‐
súlytalanodásáért és poli‐
tikai jogainak folyamatos
kétségbe vonásáért, meg‐
nyirbálásáért, az autonó‐
mia célkitűzésének elsik‐
kasztásáért. (…) Az elsza‐
kított nemzetrészek poli‐
tikusainak egy része az ott‐
honi pozíciószerzés, a csip‐
csup alkuk és előnyök ol‐
tárán feláldozta a nemzet
stratégiai céljait és egysé‐
gét.”

Mi változott azóta? Az
RMDSZ‐ben nem sok, még
a vezető garnitúra sem. En‐
nek ellenére Kövér 2016‐
os erdélyi kampánykörút‐
ján arra biztatta a válasz‐
tópolgárokat: szavazzanak
az “összefogásra”, adjanak
még egy esélyt az RMDSZ‐
nek. Annak ellenére bizta‐
tott az RMDSZ támogatá‐
sára, hogy a Székelyudvar‐
helyen emiatti értetlensé‐
güknek hangot adóknak
azt válaszolta: nincs oka
az általa korábban mon‐
dottakat visszavonni. 

Hol tartunk most? 

A Fidesz a 2012‐es ro‐
mániai választások után
átértékelte az RMDSZ‐hez
fűződő viszonyát. Úgy dön‐
töttek: mivel az erdélyi kis‐
pártok – az MPP és az
EMNP, amelyek létrejötté‐
nél maguk is bábáskodtak
– egyike sem váltotta be a
hozzájuk fűzött reménye‐
ket, képtelenek voltak al‐
ternatívát nyújtani az
RMDSZ‐szel elégedetlenek
számára, ezért maguk pró‐

bálnak olyan folyamatokat
beindítani a “szövetség‐
ben”, amelyek a kívánt vál‐
tozásokat belülről generál‐
hatják majd. A reálpolitikai
meggondolás a következő
lehetett: mivel a Fideszt
teljesen lekötötték a brüs‐
szeli politikai csatározások,
s nem volt már sem kellő
ideje, sem energiája az er‐
délyi ügyekkel foglalkozni,
ezért kiegyezett az RMDSZ‐
szel. A “deal” értelmében
a soron következő magyar‐
országi választásokon az
RMDSZ a Fidesz támoga‐
tására biztatja a magyar
állampolgársággal is bíró
szimpatizánsait, cserébe a
Fidesz ejti az általa koráb‐
ban támogatott kispárto‐
kat, végleg bebetonozva a
Kövér által idézett módon
jellemzett politikai alaku‐
latot. 

Kétszer ugyanabba 
folyóba? 

Az RMDSZ hőskorában
a szervezetet az önkor‐
mányzati modell szerint
próbálták működtetni. A
belső demokrácia legfőbb
biztosítéka a belső válasz‐
tások nyomán megalakí‐
tandó Szövetségi Képvise‐
lők Tanácsa lett volna.
Csakhát az RMDSZ vezetői
elszabotálták a belső vá‐
lasztásokat. A pluralizmus
a kezdeti szakaszban a
platformok révén érvénye‐
sült – úgy ahogy. Ugyanazt
erőszakolják most is, mi‐
után az önálló politikai
akartként megszűnt, belső
platform szintjére lesüly‐
lyesztett, jelentéktelenített
MPP is ekként működik ma
már. Valószínűleg ezt a sor‐
sot szánták – mind a Fi‐
desz, mind az RMDSZ, de
valószínűleg saját vezuetői
is – az EMNP‐nek is. Csak
ezzel magyarázható az
utóbbi időben feltűnően
passzív magatartásuk.

Hogyan is állunk akkor
a választás szabadságával?
Sehogy. Az erdélyi magyar
politika mára visszakanya‐
rodott oda, ahonnan elin‐
dult a pluralizmus megte‐
remtésének útján: egész
kört leírva ott van, ahol
anno. Csakhát, mint tudjuk,
kétszer ugyanabba a folyó‐
ba lépni lehetetlen. Ez alól
a politika sem kivétel.  

Szentgyörgyi László      

Az 1989-es rendszerváltás után sokáig – közel két
évtizeden keresztül –  azt hittük, az erdélyi magyar
politikai élet legfőbb problémája a pluralizmus hiánya.
A romániai magyar társadalmon belül az állampárt
szerepét már a változásokkor átvevő RMDSZ-ben a
belső konfliktusok a radikális-mérsékelt, kuruc-
labanc szembenállásban, az elvi és a kijárásos politi-
zálás hívei közötti ellentétekben jelentkeztek. A nem-
zeti, polgári, konzervatív ellenzék hangja a Reform
Tömörülés nevű platformon keresztül artikulálódott.
A fordulatot a 2003-as szatmárnémeti RMDSZ-kong-
resszus hozta, amelyen az autonomista RT nem vett
részt, s amelyen Tőkés Lászlót megfosztották az
RMDSZ tiszteletbeli elnöki tisztségétől. Akkortól
kényszerült az “erdélyi Fideszként” emlegetett RT
annak bizonyítására, hogy az RMDSZ-en kívül is van
élet. Az erdélyi magyar egypártrendszer megtestesí-
tőjeként fungaló RMDSZ-szel szemben életképes al-
ternatívát felmutatni azonban már nem volt képes
ez az ellenzék. S a dolgok jelenlegi állása szerint már
nem is lesz.
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bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

Fradi-szívek dobognak Mezőpanitban
Köztudott, a Ferencvárosi TC, ismertebb nevén a Fradi Magyarország legnépszerűbb
klubja és a legnépszerűbb magyar focicsapat is egyben, amely az anyaországban
és talán a Kárpát-medencében a legnagyobb szurkolótáborral rendelkezik. 

Mezőpanitban van egy
közösség, melynek apraja‐
nagyja Fradi‐szurkoló: fa‐
lunapok, helyi ünnepnapok,
sportrendezvények alkal‐
mával zöld‐fehérbe öltöznek
– trikót, nadrágot, sport‐
szárat és sálat viselve –, Fra‐
di himnuszt énekelnek, és
szívük a zöld‐fehérben ját‐
szó Ferencvárosért dobog.

A minap a 2018‐as Me‐
zőpaniti Falunapok alkal‐
mával találkoztam velük,
néhányan közülük szívesen
meséltek Fradi‐szurkolói
mivoltukról, de a leginkább
akkor lepődtem meg, ami‐

kor a mindössze alig 6 esz‐
tendős Barabási Réka szü‐
leivel együtt hibátlanul elé‐
nekelte a Fradi‐himnuszt...

Honvéd, MTK, Vasas,
DICS és ...Fradi

A beszélgetést a helyi il‐
letőségű Sikó ,,Tika” Antal
kezdte, aki véletlenül csep‐
pent be az ottani Fradi‐kö‐
zösségbe:

– Már a rendszerváltás
előtt, majd után is helyi
szinten utcák közötti mini‐
foci‐bajnokságokat rendez‐
tek a községben. Én az egyik

csapatnál játszottam, de idő‐
vel megnősültem és ott vet‐
tem lakást, ahol a helyi Fe‐
rencváros‐szurkolók laknak,
akikkel jó barátságba ke‐
rültem. Azt mondták nekem,
ha már odaköltöztem, az ők
csapatukban, azaz a Fradi‐
ban kell tovább játsszak, ha
nem, az utcában nincs ke‐
resnivalóm. Ezt előbb vicc‐
nek vettem, de végül egye‐
tértettem velük: elfogadtam
meghívásuk, idővel a szí‐
vemhez nőtt a Fradi‐szel‐
lem, így én is ,,megfertő‐
ződtem” a zöld‐fehér‐szí‐
nekkel – kezdte a beszél‐
getést Sikó ,,Tika” Antal, aki
1995‐ben került a mezőpa‐
niti Fradihoz, éppen abban
az évben, amikor a Ferenc‐
város első magyar csapat‐
ként a BL csoportkörébe
került, ahol a nagynevű Real
Madrid, Anderlecht, Ajax és
Grasshoppers ellen kiválóan
teljesített.  

Arra a kérdésre, hogy
azon időszakban milyen he‐
lyi kispályás csapatelneve‐
zések voltak, Sikó ezt vála‐
szolta: 

–A hatcsapatos bajnokság
találkozóira oda‐vissza ala‐
pon a helyi nagypálya egyik
elkerített, fűrészporral meg‐
vonalazott részén kerültek
sorra. Azon időszakban a
Honvéd, MTK, Vasas, Fradi
elnevezések mellett kitalált
nevű csapatok is léteztek,
mint a Denter vagy a Do‐
hánygyár Ifjúsági Csapata,
a DICS is, de minden együt‐
tesnek megvolt a szurkoló‐
tábora, mégis a Fradival
szimpatizáltak a legtöbben.
Sőt, a legtöbb bajnokságot
a Fradi nyerte, habár nem
mi voltunk a legjobb együt‐
tes a bajnokságban, hiszen
például a Szentkirályiaknak
és a vásárhelyi MTK‐nak is
jobb csapata volt azon idő‐
szakban. Egy biztos, nagyon
odaadóan, elszántan és tisz‐
ta szívvel fociztunk – közü‐
lünk sokan még nagypályán
is –, ugyanakkor büszkén
viseltük a zöld‐fehér dresszt
– akár napjainkban is –, de
a Fradi‐szellem sosem múlik
el bennünk – említette Sikó

,,Tika” Antal, aki a 90‐es
években gólkirálya volt a
mezőpaniti Fradinak.  

Fradi‐himnuszt még es‐
küvőkön is énekeltek

A 48 éves mezőpaniti
Máthé Jánost a hajdani Fra‐
di‐győzelmekről, bajnoki cí‐
mek elnyeréséről, egykori
drukkolási rigmusokról kér‐
deztem:

– A Fradit az akkori helyi
öregfiúk – akik most átla‐
gosan 60 évesek –, alapí‐
tották, én akkor még kis‐
gyermekként drukkoltam
nekik. A győzelmeket fel‐
váltva egy‐egy csapattárs
háza táján, akár a szövet‐
kezeti kocsmában ünnepel‐
tük meg. Volt olyan is, hogy
egy bajnoki cím elnyerése
után felkerestünk minden
egyes volt csapattagot, éj‐
jelizenét adtunk nekik,
amely a Fradi‐himnusszal
kezdődött és végződött,
majd a hajnali órákban ér‐
keztünk haza. Sőt olyan es‐
küvők is voltak Mezőpanit‐
ban, amelyeken a csapatta‐
gok Fradi‐himnusszal kö‐
szöntötték az ifjú párt, mi‐
közben a közösen vásárolt
ajándékokat adták át nekik
– mondta Máthé János, majd
így folytatta:

– Visszaemlékszem, hogy
11‐12 évesen már Fradi‐
szurkoló lettem, tagja vol‐
tam a drukkertábornak is:
minimum porból házilag
gyártott petárdákat készí‐
tettünk füstbomba kísére‐
tében, amelyeket földhöz

vágtuk, hogy robbanjon, így
buzdítottuk a pályán elszán‐
tan futballozó fiúkat, sőt a
Majak magnetofonról leját‐
szottuk a Fradi‐indulót, így
bíztattuk a játékosokat a
győzelemre. Azok voltak a
szép idők! – emlékezett visz‐
sza Máthé, aki azt is el‐
mondta, hogy a mezőpaniti
Fradi‐szurkolók nagyrésze
több alkalommal volt Bu‐
dapesten a Szentélyben, az
Üllői úton lévő Grupama‐
Arénában, Ferencváros‐
mérkőzésen. 

Arra a kérdésre, hogy mi‐
ért szűnt meg a Fradi Me‐
zőpanitban, Máthé János
kissé elkeseredve válaszolt:

– A kétezres évek elején
már nem igazán volt igény
a kispályás futballra Mező‐
panitban sem, ennek az oka
az elektronikus világ elter‐
jedése volt, hiszen az okos‐
telefonok, táblagépek meg‐
jelenése még a helyi, amatőr
szintű sportéletet is veszély‐
be sodorta, így a fiatalok
elpártoltak a sporttól. Most
nem biztos, hogy egy utcá‐
ból tudnánk egy csapatra
való fiatalt toborozni, mint
egykoron. Ami örvendetes
dolog, hogy még van egy
helyi öregfiúk együttesünk,
akik hetente egyszer lab‐
dába rúgnak a mezőpaniti
műfüves pályán – fejezte be
a beszélgetést Máthé János,
akinek szintén a zöld‐fehér
a kedvenc színkombinációja.  

Czimbalmos 
Ferenc Attila

A mezőpaniti Barabási József – akinek fe-
lesége és két gyereke, Réka és Józsika is zöld-
fehér-szerelésben mutatkozott a legutolsó
helyi falunapon –, kispályás kapusként több
bajnoki címet szerzett a mezőpaniti Fradi
zöld-fehér-színekben a 80-as és 90-es években.
Ő a következő helyi illetőségű játékosok nevét
említette meg, akik az együttesben szerepeltek

az évek során: Csiszér Albert (Bicskei), Csiszér
János (Csiszka, aki a Transportulnál focizott),
Jánosi Ferenc, Bartha Csaba I., Boda Győző
(Conti), Sikó Attila, Bartha Gerő, Nagy János
(Cimbi), Barabási Gáspár, Kovács Albert, Zaj-
zon Jenő, Bartha Csaba II., Sikó Elemér, Máthé
János, Sikó Szabolcs, Bartha Szabolcs, Sikó
,,Tika” Antal és Barabási Csaba. 

Kik a legismertebb mezőpaniti fradisták?

2017-ben Fradi-kiállítás is volt
a helyi futballpályán
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Előző rejtvényünk helyes megfejtése: – Csak harminckilenc? És mennyi a világrekord?

A Sziget utcai Trans‐Sil
stadionban jó iramú talál‐
kozón 2‐1arányú vereséget
szenvedett a Marosvásár‐
helyi MSE a labdarúgó 3.
liga 1. fordulójában a tavalyi
bajnoki idény második he‐
lyezettjétől, a kinyilvánítot‐

tan feljutásra pályázó Lé‐
nárdfalvi Comunaltól. A ha‐
zaiak gólját Borbély szerezte
a 47. percben.  

Szintén az első játéknap
a Szászrégeni Avântul hazai
pályán 0‐0‐ra játszott a Tas‐
nádi Unireával, míg a Rad‐

nóti SK 5‐0 arányban alul‐
maradt a Nagybányai Mi‐
naurral szemben. 

A 2. fordulóban szeptem‐
ber 2‐án az MSE a Medgyesi
Gaz Metan II vendége lesz. 

C.F.A.

Hazai pályán botlott az MSE
A Sziget utcai Trans-Sil stadionban jó iramú találkozón 2-1arányú vereséget
szenvedett a Marosvásárhelyi MSE a labdarúgó 3. liga 1. fordulójában a tavalyi
bajnoki idény második helyezettjétől, a kinyilvánítottan feljutásra pályázó Lé-
nárdfalvi Comunaltól. A hazaiak gólját Borbély szerezte a 47. percben.  

Hétfőn délután a 6. Vásárhelyi Forgatag első ren‐
dezvényén a Teleki Téka udvarán dr. Bölöni László
108‐szoros román válogatott‐labdarúgóval, jelenlegi
sikeres edzővel és Dr. Zsigmond Barna Pál ország‐
gyűlési képviselővel, Magyarország Csíkszeredai Fő‐
konzulátusának korábbi főkonzuljával Kádár Zoltán
sportszerkesztő és Portik Vilmos Forgatag‐főszervező
beszélgetett. 

Az eseményről bővebben honlapunkon olvashatnak.

Az MSE első 3 ligás góljat Borbély Roland szerezte / Fotó: Bogdan Bucseneanu
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Snoop Dogg szakácskönyvet ad ki:
homár lesz benne, füves süti nem

Pásztor Anna még a vécére is testőrrel megy Van, ami a műanyag szívószálnál 
is nagyobb károkat okoz
Az elmúlt időszakban
úgy tűnhetett, hogy
nincs a műanyag szívó-
szálnál gonoszabb és
kártékonyabb emberi
találmány. Cégek, váro-
sok, országok vették til-
tólistára a nyári koktélok
bevett kiegészítőjét, mi-
után a környezetvédők
elborzasztó képekkel il-
lusztrálták, hogy milyen
károkat okoz a vizek élő-
világában a műanyag.

Most azonban felbuk‐
kant egy új ellenség: a ci‐
garettacsikk. A dohányzás‐
ról mindenki tudja, hogy
káros az egészségre, de
most kiderült, hogy akkor
is képes károkat okozni,
amikor már elszívták. A ci‐
garetta filterében található
műanyag ugyanis nem
bomlik le. Cserébe nagyon
könnyen eljut a tengerek
és óceánok vizébe, nem
függetlenül attól, hogy a
dohányosok szeretik lazán
eldobni a csikkeket.

Vannak szakértők, akik

azt mondják, a cigarettákat
egyszerűen filter nélkül
kellene gyártani, ezek nem
többek ugyanis marketing
eszköznél, az egészségre
nézve semmi hasznuk. Ezt
Thomas Novotny, a San Di‐
egói Állami Egyetem köz‐
egészségügyi professzora
vázolta fel az NBC News‐
nak.

Évente 5,5 trillió ciga‐
rettát gyártanak világszer‐
te, a legtöbbet filterrel. A
filter állítólag csökkenti a
beszívott kátrány mennyi‐
ségét, ugyanakkor arra
kényszeríti a dohányost,
hogy mélyebben szívjon
bele a cigarettába, vagyis
egy káros termék egész‐
ségesebb verziójának az
illúzióját adja.

A filterek jelentősen
hozzájárulnak a környezet
műanyagszennyezéséhez,
a kutatók a csikkek ma‐
radványait megtalálták a
tengeri élőlények szerve‐
zetében is.

forrás: hvg.hu

Az életveszélyes fenyegetés
alapjaiban forgatta fel a
mindennapjait.

Az Anna & the Barbies éne‐
kesnőjét néhány hete a Bu‐
dapest Parkban koncert köz‐
ben próbálta megkéselni egy
zaklatója. Annak ellenére,
hogy a férfi letartóztatásban
van, Pásztor Annára testőrök
vigyáznak.

„Előállt az a helyzet, amit
Magyarországon még soha
nem láttam, egyedül talán Ko‐
vács Ákosnál a VOLT Feszti‐
válon egyszer, mégpedig, hogy
a Toi‐Toi vécére is testőrrel

megyek. Ott áll egy kétajtós
szekrény a mellékhelyiség
előtt, amíg bent vagyok” –
próbálta meg a humor olda‐
láról megközelíteni az élet‐
veszélyes fenyegetés témáját
az énekesnő a Blikk cikke sze‐
rint. Hozzátette, hogy „elké‐
pesztően mérges és frusztrált”,
mert szeretné szemtől szem‐
ben megkérdezni a támadó‐
jától, hogy mi a baja. Bár pró‐
bált már beszélni a férfival, a
rendőrség nem engedte.

„Történt, ami történt, to‐
vábbra is hiszek az emberek
jóságában. Persze, nem va‐

gyok annyira naiv, tudom, van
sötét oldala is az életnek” –
vonta le a Blikkcikke szerint
a következtetést az énekes‐
nő.

Pásztor zaklatója, egy fiatal,
dunaszerdahelyi volt bizton‐
sági őr jelenleg is rácsok mö‐
gött van, még augusztus elején
rendelték el a 30 napos elzá‐
rását. A férfi ügyvédje a Blikk‐
nek azt mondta, igazságügyi
elmeorvosi szakértőt még
nem rendeltek ki hozzá, így a
vizsgálata még nem történt
meg.

forrás: hvg.hu

A rapper receptjeit októ-
berben publikálják. Nem
ő az egyetlen sztár, aki el-
sőre tőle szokatlan biz-
niszbe kezdett.

Ősszel megjelenik Snoop
Dogg első szakácskönyve,
amelyben találunk majd re‐
ceptet a homár elkészíté‐
sére, lesznek benne gofris
desszertek és ginnel elké‐
szíthető koktélok is. A Gu‐
ardian megjegyzi, hogy a
rapper ezúttal hanyagolja
a marihuánát, legalábbis a
receptek terén biztosan. Az
október végére tervezett
szakácskönyvet From Crook
to Cook (magyarul lefordít‐
va: Csibészből Szakács) cí‐
men rendelhetjük meg pél‐
dául az Amazonon.

Snoop Dogg affinitása a
főzéshez nagyjából azóta
közismert, hogy a zenész
Martha Stewarttal közös fő‐
zőshow‐t csinál, amelyet

2017‐ben még Emmy‐díjra
is jelöltek.

Saját márkás fémdetektor
és koporsó

Nem Snoop Dogg az
egyetlen rapper, aki publi‐
kálja főző tudományát, mert
korábban már 2Chainz és
Kelis is jelentettek meg saját
recepteket. És még csak
nem is a legmeglepőbb mel‐
lékvállalkozás egy sztártól
szakácskönyv megírásába
kezdeni, a BBC összegzése
szerint ugyanis Danny De‐
Vito saját Limoncello‐már‐
kával jött ki korábban, Bill
Wyman, a Rolling Stones
korábbi basszusgitárosa
fémdetektort látott el a saját
szignójával, és még ennél
is bizarabb a Kiss‐alapító
Gene Simmons ötlete, aki
meglehetősen ízléstelen
Kiss‐koporsót dobott a pi‐
acra.

forrás: hvg.hu


