
A probléma maradt 

Alig két hete, hogy szinte hallelujázva üdvö‐
zöltük, Bölöni László komolyan gondolkodik
azon, hogy egyszer polgármesterjelöltként kö‐
zéleti szerepet vállaljon Marosvásárhely élet‐
ében. Legyünk őszinték: azt is hozzáfűzte,
hogy megfelelő körülmények, azaz a magyar
pártok egyöntetű támogatása esetén. A pártok
azonnal lecsaptak a témára, siettek üdvözölni
az egykori élsportoló szándékát, sőt megszólaló
vezetői valamiféle támogatásként is értelmez‐
hető kijelentéseket is tettek. A szó elszáll
alapon persze, mert írásban, egyezségben rög‐
zíteni még nem volt mit... Rögzítsük: abból ki‐
indulva, hogy a jelenlegi etnikai arányok mellett,
csupán magyar szavazatokkal lehetetlen magyar
jelöltet győzelemre vinni, ahhoz román voksok
is szükségesek, Bölöni indulása esetén valós
esély mutatkozott volna a győzelemre. 
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Hazavándorlók 

Mozgásban a világ. Mobilis lett a román tár‐
sadalom (is). Az erdélyi magyar szintúgy. Exo‐
dus, kivándorlás, migránsok. Ezek a fő címek
a médiában. Aki csak teheti, az elhúz innen,
mint ősszel a vadludak, jobb életszínvonal,
magasabb bérek, kiszámíthatóbb jövő remé‐
nyében. Csak Angliában a legóvatosabb becs‐
lések is háromszázötvenezerre teszik az ottani
magyarok számát. A legújabb statisztikák sze‐
rint csak tavaly mintegy 130 ezren hagyták el
az országot, zömében 18 és 44 év közöttiek.
Száz magyar munkavállalóból 55 férfi... 

Maros megyei közéleti lap

Új sorozat, XII. évfolyam // 32. szám  // szeptember 13–26. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

A román kor és a késő gótika
egyik legszebb emléke

Gyergyószárhegy egyházközséget először 1494‐
ben említették a korabeli dokumentumok.
1566‐ban Zarhegij néven fordult elő, 1576‐
ban Szárhegy, 1602‐ben Zar Hegj, 1674‐ben
Sáárhegy néven szerepelt. A falu első temploma
1235‐ben épült.
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támogatását sem, kizárólag 
AZ OLVASÓK HŰSÉGÉRE SZÁMÍT.

Erdélyiek a Horthy-kriptában

A Történelmi Vitézi Rend Erdélyi Országos
Törzsének egy csoportja szeptember 2‐án részt
vett a Kenderes Város Önkormányzata és a
Horthy Miklós Emlékére Alapítvány által szer‐
vezett Horthy Emléknapon. Ez alkalommal az
erdélyi törzsszékek kopjafát lepleztek le vitéz
lófő Kovács György Antal emlékére a Horthy‐
kripta mellett. 
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Trandafir Norbert 
Masters Európa-bajnok lett

A marosvásárhelyi Trandafir Norbert a minap
két arany‐ és egy ezüstérmet nyert a szlovéniai
Kranj‐ban megrendezett úszó Masters Európa
Bajnokságon. A 30 éves Trandafir aranyérmet
szerzett a román 4×50 méretes gyors‐, illetve
a 4×50 méteres vegyesváltóval.

10. old. // SPORT

Szász Szabolcs Marosvásárhelyen született, és bár líce-
umban matematikát és informatikát tanult, ha úgy tet-
szik: predesztinálva volt a zenélésre. Kilencéves korában
fogott először a kezébe harmonikát, aztán zenepeda-
gógiát tanult és elvégezte a zeneakadémiát. Budapesten
él, de fél szemmel követi a helyi zenei kezdeményezé-
seket is. Szabolcs Európa számos városában fellépett,
saját dalai, együttese és lemeze van, diákokat tanít ze-

nélni, illetve Bródy Jánossal turnézik.

A vásárhelyi harmonikaművész,
aki Bródy Jánossal turnézik



Kos: Sok furcsaság történhet a héten, és olyan társa‐
ságba is kerülhet, ahol egészen elképesztő dolgokról
szerezhet tudomást. Befolyásos személy jóindulatát,
támogatását szerezheti meg. Munkalehetőség is adód‐
hat, amivel az egyre apadó bevételeit végre növelheti. 
Bika: Olyan elismerésben lehet része, amely miatt a

büszkeség járja át minden porcikáját. Ügyesen bonyo‐
líthat le egy olyan ügyet, amelyet korábban nem tudott,
mert másokon, a külső körülmények alakulásán múlott
a siker. 
Ikrek: Külföldi utazás remekül sikerülhet abban az

esetben, ha az értéktárgyait nem veszíti szem elől, és
ha távol tartja magát az egy éjszakás szerelmi kalandtól,
amely antibiotikum‐kúrával fejeződhet be. 
Rák: A figyelem középpontjában lehet, élvezheti az

ön felé áradó szeretetet, figyelmet. Talán még olyan
valaki is jelentkezik, akiben az elmúlt időszakban csa‐
lódott.
Oroszlán: Váratlanul találkozhat valakivel, akire ti‐

tokban sokat gondol, és ez az összefutás olyan jól si‐
kerül, hogy továbbiak is követhetik, új szerelem bon‐
takozhat ki. Ha házas, ügyeljen arra, hogy ezt a partnere
ne szúrja ki, mert óriási botrányra számíthat.
Szűz: Fantasztikus lehetőség adódik a munkában. Ta‐

lán olyan kolléga segítségére számíthat, ami nagy
előnyt jelent, akiről ezt korábban nem gondolta volna.
Esetleg olyan új munka adódik, amely különleges, és
igazi kihívást jelent.
Mérleg: Pompás a hét pályázat benyújtására, felvéte‐

lire, munkamegbeszélésre, utazásra, nyaralás befize‐
tésére. A munkahelyén értékelik a tudását, talán még
dicséretben is részesül. 
Skorpió: Boldognak és elégedettnek érezheti magát,

mert a szerelemben fantasztikus pillanatokat élhet át,
és a gyermeke miatt is olyan öröm érheti, hogy olykor
azt sem tudja, hogy fiú‐e vagy lány. Utazáskor remekül
érezheti magát.
Nyilas: Önnél senki sem tudja jobban, hogy a szerelem

csak a szabadság talaján tud kibontakozni. Azzal a sze‐
méllyel tud kijönni, és élvezhetik együtt az életet, aki
nem ellenőrzi, és nem számoltatja el önt. A héten ere‐
deti lesz, humoros, de egy kicsit kötekedő, amely jólesik
a lelkének.
Bak: A munkahelyén olyan dolgok hangoznak el, ame‐

lyet nem tud elfogadni, és a kollégáival is torkig lesz.
Különösen, hogy nagy ízlésbeli különbségek adódhat‐
nak önök között, amely a héten áthidalhatatlan. 
Vízöntő: Fantasztikus hete lesz, tele izgalmakkal, kü‐

lönlegességekkel, olyan dolgokkal, amelyeket eddig
még talán sohasem élt át. Ingatlanügyben is szeren‐
cséje lehet. Adódik egy nem mindennapi lehetőség,
amelyet ki kell használnia, mert ez az, amivel anyagilag
megalapozhatja a jövőjét.
Halak: A szerelem édes angyalkája köröz a feje fölött.

Boldognak és elégedettnek érezheti magát, hiszen sze‐
ret, és viszont szeretik, hódító és ellenállhatatlan, ami
persze a meglévő kapcsolatában némi féltékenységre
ad okot. Pénzügyek terén nem lesz oka panaszra, mert
plusz bevételre tesz szert.

Régiségvásár a Mallban

Szeptember 17‐20‐a között‐
a Góbé Antikvárium kézműves
és régiségvásárt szervez a Ma‐
ros Mallban. A vásáron többek
között be lehet szerezni régi‐
ségeket, festményeket, kézmű‐
vestermékeket, biokozmetiku‐
mokat, egyedi ajándéktárgya‐
kat.

Toldi Éva előadása

Vasárnap, szeptember
16‐án este, a 6 órás szent‐
mise után Toldi Éva anya‐
országi újságíró, szerkesztő,
pedagógus, vetítőképes  elő‐
adást tart 1956‐ról az Ady
negyedi Szent Imre temp‐
lomban. 

Székelykakasdi 
találkozások

Szeptember 20‐23‐a között
rendezi meg a Székelykakasdi
találkozások elnevezésű ren‐
dezvényt a helyi Pro Veritas
Egyesület és a Székelykakasdi
Református Egyházközség. 21‐
én kirándulásra kerül sor, majd
22‐én: Istentisztelet, falutörté‐
neti előadást tart Nemes Gyula,
a falumonográfia szerzője, ün‐
nepi ebéd, kulturális műsor,
zenés‐táncos mulatság. A ren‐
dezvény meghívottjai: a ma‐
gyarországi Tolna megyei Ka‐
kasd, a Kelebiai Levente

Sport Egyesület‐ és a Ma‐
gyar Patrióták Közössége
partneregyesületek küldött‐
ségei, és Kőrösi Viktor Dávid
Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusának konzulja.
A szervezők szeretettel vár‐
nak minden székelykakasdi
lakost és elszármazottat. 

Erdélyi sajtmustra 

A 2016‐ban Magyar Ter‐
mék nagydíjas Petry Lát‐
ványműhely és Múzeum
szervezésében, a marosvá‐
sárhelyi Rákóczi‐lépcső alat‐
ti kis utcában sajtmustrát
tartanak szeptember 14‐én
9–19 óra között. Az esemé‐
nyen a számos sajtkülön‐
legesség mellett lesz bor‐
kóstoló sajtokkal párosítva,
parenyicanyújtás gyerekek‐
nek, lefölözés, és a beneve‐
zett sajtok versenyére is sor
kerül. 

Hangverseny 

Csütörtökön, szeptember
13‐án este 7 órától évad‐
nyitó szimfonikus hangver‐
senyre kerül sor a maros‐
vásárhelyi Kultúrpalota
nagytermében. A Németor‐
szágból érkező Gábor Fe‐
renc karmester és az orosz‐
országi Eduard Kunz (zon‐
gora) közreműködésével a
filhamónia Matei Pop‐, S.

Rachmaninov‐ és Beetho‐
ven‐műveket ad elő. 

Jótékonysági kastélynap 

Marosvécsen A Castellum
Alapítvány – Erdélyi Magyar
Történelmi Családok Egye‐
sülete minden korosztály
képviselőit várja szeptem‐
ber 15‐én a marosvécsi Ke‐
mény‐kastélyba jótékony‐
sági kastélynapra. A prog‐
ramban szerepelnek: elő‐
adások, kerekasztal‐beszél‐
getések, könyvbemutatók,
nép‐ és komolyzenei konc‐
ertek, kastélytúrák, kiállí‐
tások, kézművesvásár, va‐
lamint borkóstolás. A gye‐
rekeket kézművesprogra‐
mokkal, vetélkedőkkel, sza‐
badtéri játékokkal, társas‐
játékokkal, valamint Legen‐
dárium‐filmek vetítésével
várják. A fiataloknak szánt
programpontok között lesz
többek között stand‐up
commedy, slam poetry, „vé‐
csi kaszinó”, azaz társasjá‐
téktér a Játszma.ro játékai‐
val, az esti órákban pedig
könnyűzenekoncertek és
buli. Belépés a helyszínen
megvásárolható karszalag‐
gal, ami felnőtteknek 10 lej‐
be, 12–17 év közötti fiata‐
loknak 6 lejbe kerül, 11 év‐
nél kisebb gyerekeknek pe‐
dig ingyenes a belépés.
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Alig két hete, hogy szinte
hallelujázva üdvözöltük,
Bölöni László komolyan
gondolkodik azon, hogy
egyszer polgármester‐
jelöltként közéleti sze‐
repet vállaljon Maros‐
vásárhely életében. Le‐
gyünk őszinték: azt is hoz‐
záfűzte, hogy megfelelő
körülmények, azaz a ma‐
gyar pártok egyöntetű tá‐
mogatása esetén. A pártok azonnal lecsaptak a témára,
siettek üdvözölni az egykori élsportoló szándékát, sőt
megszólaló vezetői valamiféle támogatásként is értel‐
mezhető kijelentéseket is tettek. A szó elszáll alapon
persze, mert írásban, egyezségben rögzíteni még nem
volt mit... Rögzítsük: abból kiindulva, hogy a jelenlegi
etnikai arányok mellett, csupán magyar szavazatokkal
lehetetlen magyar jelöltet győzelemre vinni, ahhoz
román voksok is szükségesek, Bölöni indulása esetén
valós esély mutatkozott volna a győzelemre. 

Csakhogy alig néhány nap elteltével jött a hír, hogy
Bölöni 2020. június 30‐ig szerződést hosszabbított a
flandriai Antwerpen gárdájával. Ami azt jelenti, hogy a
most 65 éves tréner nem indulhat a két év múlva ese‐
dékes romániai helyhatósági választásokon. Az ominózus
beszélgetésen, amelyen esetleges indulása felvetődött,
maga Bölöni jelentette ki – egyébként nagyon helyesen
–: ahhoz, hogy valaki eséllyel indulhasson, nem elegendő,
hogy három hónappal a választások előtt megjelenjen
Vásárhelyen kampányolni... Ebből következően – még
akkor is, ha tudjuk: a labdarúgóedzők pozíciója a kis‐
padon igen bizonytalan – Bölöni jelöltségéről, sokak
csalódására, le kell mondanunk. Kár, mert nemcsak je‐
löltként, hanem polgármesterként is megállhatta volna
a helyét... Dehát ő – képletesen szólva – Bernády széke
helyett az antwerpeni kispadot választotta. 

Bölöni elrepült, a probléma viszont maradt. Azaz a
magyar polgármesterjelölt kiválasztásának problémája.
Ez idő szerint egyetlen magyar pártnak sincs halovány
gőze sem arról, ki lehet az a személy, akit eséllyel vagy
esélytelenül – mert hát, ismerjük be, volt már erre
példa a korábbiakban, sőt többnyire csak ide illő
példákat tudunk említeni –, de elindíthatna. Az utóbbi
időben lasszóval kellett fogni a jelölteket, azokat, akik
politikai szerepet vállalnának. Tehetséges, szakmai
téren sikeres, tartásos fiatal erre nehezen kapható.
Politikára ma többnyire csak azok adják a fejüket, akik
másra alkalmatlanok. Ez a szomorú valóság. Erről
bárki meggyőződhet, aki veszi a fáradságot és vet bár
egy kósza tekintetet a marosvásárhelyi önkormányzati
képviselőtestület RMDSZ‐es frakciójának névsorára. 
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Szentgyörgyi László

A probléma maradt 

Erdélyiek a Horthy-kriptában
A Történelmi Vitézi Rend Erdélyi Országos Törzsének egy csoportja szeptember 2-
án részt vett a Kenderes Város Önkormányzata és a Horthy Miklós Emlékére
Alapítvány által szervezett Horthy Emléknapon. Ez alkalommal az erdélyi törzsszékek
kopjafát lepleztek le vitéz lófő Kovács György Antal emlékére a Horthy-kripta mellett.
Régenszék képviselői vitéz nagybányai Horthy István (1902–1942) kormányzó-
helyettes, repülő főhadnagy mellszobrát koszorúzták meg a kenderesi Horthy-kastély
parkjában.

Erdélyi vitézek egy cso‐
portja – csíkszéki, udvar‐
helyszéki, bardóc‐miklós‐
várszéki és régenszéki ta‐
gokkal – látogatott Magyar‐
országra augusztus 31. és
szeptember 4. között felke‐
resve olyan helyeket, ahol
a Történelmi Vitézi Rend
Erdélyi Országos Törzse elő‐
ző években emléktáblákat
helyezett el. Az anyaország‐
ba vezető úton a kirándulók
a bánffyhunyadi református
templomba is betértek,
amelyről megtudták, hogy
még az Árpád‐korban épült,
kazettás mennyezete pedig
két részben a 18. század fo‐
lyamán készült. Szép szo‐
kása a helynek, hogy a kon‐
firmálók szemet gyönyör‐
ködtető falvédő varrottaso‐
kat ajándékoznak a temp‐
lomnak, bizonyságtételük
alkalmával. 

„... gyilkos ólom-fecskék
szanaszét röpködnek”

Szeptember első napján
a csoport tagjai a prügyi
református templomban –
amelyben Móricz Zsigmond,
nagy magyar írónk is kon‐
firmált 1891‐ben – isten‐
tiszteleten vettek részt,
majd megkoszorúzták azt
az emléktáblát, amelyet a
lovagrend 2014‐ben helye‐
zett el a torony falára. A
templom tornyában halt
hősi halált vitéz dr. Lackó
László ügyvéd, tartalékos
zászlós 1944‐ben a II. vi‐
lágháború idején. A magyar
hős tiszteletére és emlékére

elhelyezett márványtáblánál
fia – aki mindössze fél éve‐
sen maradt félárván –
mondta el Lackó zászlós
élettörténetét és elestének
körülményeit, majd a déd‐
unoka szavalta el Gyóni
Géza Csak egy éjszakára
című versét, igen megható,
szívszorító módon. Ezt kö‐
vetően az erdélyiek – tokaji
állomással – Hajdúnánásra
utaztak, ahol szintén ko‐
szorúkat helyeztek el egy,
a rend által 2016‐ben le‐
leplezett emléktáblánál. A
márványtábla arra emlé‐
kezteti az utókort, hogy az
I. világháború idején, ami‐
kor a magyar hadak messze
földön harcoltak, a románok
hadüzenet nélkül támadtak
a védtelen Erdélyre. A be‐
törés elől menekülő Csík
vármegyeiek egy 3000 fős
csoportjának a hajdúnáná‐
siak adtak otthont 1916
kora őszén. 

150 éve született Horthy
Miklós, Magyarország
kormányzója

A következő napon – ma‐
rosszéki tagokkal kiegészül‐
ve – Kenderesre utaztak az
erdélyi vitézek. Itt a Horthy‐
kastély parkjában Régen‐
szék képviselői Horthy Ist‐
ván mellszobrát koszorúz‐
ták meg, majd a csoport a
kastélyt látogatta meg. Ezt
követően a kenderesi re‐
formátus templomban vet‐
tek részt istentiszteleten,
majd a Horthy mauzóleum‐
hoz vonultak. Itt Horthy 

István, a Kormányzó uno‐
kája, Pádár Lászlóné Ken‐
deres polgármestere és Ko‐
vács Sándor magyar ország‐
gyűlési képviselő tartottak
beszédeket, kiemelve azt,
hogy ez alkalommal vitéz
nagybányai Horthy Miklós
(1868, Kenderes – 1957,
Estoril, újratemetésére
1993‐ban került sor Ken‐
deresen) kormányzó szü‐
letésének 150., a család ken‐
deresi temetésének 25., özv.
Horthy Istvánné (szül. gróf
Edelsheim Gyulai Ilona)
születésének 100. és halá‐
lának 5. évfordulója tiszte‐
letére került megszervezés‐
re a Horthy‐emléknap. Az
ünnepély következő moz‐
zanataként a jelenlévők a
kripta melletti tengerész
parcellába vonultak át, ahol
az erdélyiek által felállított
kopjafa leleplezésére került
sor. A kopját vitéz lófő Ko‐
vács György Antal, a Törté‐
nelmi Vitézi Rend tengerész
csoportjának székkapitánya
tiszteletére állították, aki
csíkdelnei gyökerekkel ren‐
delkezett. 

Vitéz Nagy Gyula 
altábornagy Budapest
ostroma idején 
halt hősi halált

Kenderes után Szolnok
következett, ahol a helyi
Tiszti Klubban ebédelt a
társaság, és hallgatta meg
vitéz Lázár Tibor őrnagy
izgalmas előadását az éle ‐
téről, szolgálatáról, tevé‐
kenységéről. Az Erdélyi Tör‐

ténelmi Vitézi Lovagrend‐
nek Magyarország ezen vá‐
rosában is van emléktáblája,
amelyet ez alkalommal szin‐
tén megkoszorúztak. A táb‐
lát vitéz primor szotyori
Nagy Gyula (1887, Sepsi‐
besenyő – 1945, Budapest)
altábornagy és vitéz primor
szotyori Nagy Áron (1887,
Sepsibesenyő – 1962, Szol‐
nok) vezérőrnagy tisztele‐
tére emelték. 

Az erdélyi vitézek cso‐
portja szeptember 3‐án tért
haza, útközben meglátogat‐
va Torockót is, Erdély leg‐
nyugatibb székely végvárát.
Egyes leírások szerint ez

Erdély legszebb faluja, úgy
a természet által nyújtott
környezetének, mint építé‐
szetének köszönhetően. A
közelmúltban a település
az Europa Nostra‐díjban ré‐
szesült. Torockó felújított
és fehérre meszelt 19. szá‐
zadban, 20. század elején
épült házainak, unitárius
templomának, néprajzi mú‐
zeumának megtekintése, a
település fölé emelkedő Szé‐
kelykő megcsodálása való‐
ban felejthetetlen élmény
marad minden odalátogató
számára. 

Nemes Gyula
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A vásárhelyi harmonikaművész, aki Bródy Jánossal

– Hogyan kerültél kap-
csolatba a zenével, a har-
monikával?  

– Az egész a nagyapám
ötlete volt, aki kilencéves
koromban egy kis, nyolc‐
basszusos piros harmonikát
adott a kezembe, majd át‐
hívta a szomszédban lakó
zenetanárt. Megállapították,
hogy elég jó a ritmusérzé‐
kem, és van hozzá affinitá‐
som, érdemes ezzel foglal‐
koznom. Így kezdődött min‐
den. 

– A közismert „Harmoni-
kakirálytól”, Tabányi Mihály-
tól is tanultál. Mit adott át
ő neked?

– A magánúton való ta‐
nulást a marosvásárhelyi
Művészeti Népiskola har‐
monika‐zongora szaka kö‐
vette, majd a középiskola
elvégzése után a Színmű‐
vészeti Egyetem Zenepeda‐
gógia szakán végeztem el a
három éves alapképzést. Az
egyetemi évek alatt kezdtem
Magyarországra járni, a nya‐
rak egyre nagyobb részét
rendszerint itt töltöttem,
ahol Tabányi Mihály inten‐
zív kurzusokat tartott ne‐
kem. Nála ismertem meg a
hangszerkezelés magasabb
szintjeit, a frazeálás, zenei
előadás kevesek által ismert
„titkaiba” avatott be. Nála
kezdtem komolyabban is‐
merkedni a dzsesszel is.

– Magyarországon első-
ként szerezted meg a har-
monikaművész oklevelet. 

– Már a Tabányis évek
alatt világossá vált, a leg‐
kézenfekvőbb továbbtanu‐
lási lehetőség számomra a
Zeneakadémia. Ide felvételt
nyertem a kétéves magisz‐
ter harmonika‐tanári kép‐
zésre, majd ezalatt akkre‐
ditálták a művész magiszteri
képzést is, amit újabb két
év alatt, elsőként végezhet‐
tem el.  Mindemellett ta‐
nulmányokat folytattam a
Pozsonyi Konzervatórium‐
ban is, illetve számos mes‐
terkurzuson vettem részt.

– Sokak számára a har-
monika kávézói-kocsmai
háttérzenék, mulatós és san-

zonok hangszere. Meg tud-
nád ezt cáfolni?

– A harmonika legna‐
gyobb „problémája”, hogy
mindmáig kevesen ismerik
igazán. Ez egy viszonylag
friss hangszer, a maga száz
évével – a múlt század hú‐
szas éveiben kezdett nép‐
szerűvé válni – még alig
mutathatta meg valódi ar‐
cát. Sokszor a szakmabeliek,
más hangszeres kollégák,
zeneszerzők is hiányosan
ismerik, de amikor az em‐
ber eljátszik nekik egy Mo‐
zart‐szonátát vagy egy Bach
négyszólamú fúgát, már
egészen másképp gondol‐
nak rá. Szerencsére egyre
több művész hivatásának
tekinti, hogy a hangszert
ténylegesen meg– és elis‐
mertesse a szakmával, va‐
lamint a nagyközönséggel,
igyekszem magam is a kö‐
rükbe tartozni.

– Mennyit gyakorolsz egy
nap?

– Sajnos már nem eleget.
Az egyetemi évek alatt vol‐
tak ugyan olyan napjaim,
amikor a teljes napot a gya‐
korlóteremben tölthettem,
ez nagyon jó volt, de jelen
élethelyzetemben ezt már
nem engedhetem meg ma‐
gamnak. A folyamatos fel‐
lépések, utazások, egyéb te‐
endők miatt állandóan had‐
ban állok az idővel. Ha egy
másfélórás koncert műsorát
elejétől végéig egyetlenegy‐
szer át akarom játszani, ak‐
kor az másfél órát vesz
igénybe. Legalább napi két
óra kell ahhoz, hogy be le‐
gyek játszva, ekkor vagyok
a  „nullán”, a hasznos munka,
az előrehaladás efölött kez‐
dődik.

– Nem fordult meg a fe-
jedben, hogy tehetségkuta-
tón is részt vegyél? Egyálta-
lán hogyan vélekedsz ezekről
a műsorokról?

– Nemrégiben egy baráti
beszélgetésen kollégáimmal
megállapítottuk, talán
egyetlen szakma sem hor‐
doz magában annyi illúziót,
mint a miénk. A tehetség‐
kutatóknak és egyéb hason‐
ló televíziós műsoroknak

az elsődleges célja, hogy a
közönséget addig a pár hó‐
napig szórakoztassák, amíg
tartanak. A nézők legtöbbje
csak annyit és azt érzékeli,
amit konkrétan a műsorban
lát, pedig a háttérben, a mű‐
helyben történő dolgok az
igazán lényegesek. Egy elő‐
adót azzal a produkcióval
azonosítani, amit abban az
adott pillanatban látunk,
nagyon felszínes képet ad
róla, illetve az egész szak‐
máról, nem beszélve arról,
hogy számos szereplő a sa‐
ját identitását, ötleteit ön‐
kéntelenül feladja a cél ér‐
dekében.  Sokszor a szak‐
mát meg a szereplőket is
elragadja a gyorsan jött si‐
ker és népszerűség, de
mindazok, akik megelég‐
szenek ezzel, és nem fej‐
lesztik magukat tovább,
nem tudnak megújulni, elég
hamar el is tűnnek a po‐
rondról. Ha valaki ebben a
szakmában igazán jó sze‐
retne lenni, annak évtize‐
dekig kell folyamatosan és
keményen dolgoznia. Én eb‐
ben az alaposabb és hosszú
távú tevékenységben hiszek.

– Az elmúlt években szá-
mos díjat vehettél át. Melyik

áll legközelebb a szívedhez?
– Idén tavasszal vehettem

át a Tabányi Mihály‐díjat,
ami a hazai szakma legran‐
gosabb kitüntetésének szá‐
mít. Ezt olyanoknak ado‐
mányozzák, akik kiemelke‐
dő művészi és oktatói te‐
vékenységet folytatnak a
harmonikakultúráért. Jelen‐
tős még, hogy ezt a díjat ta‐
valy alapították, és Orosz
Zoltán volt az első kitünte‐
tett. Persze a díjak, kitün‐
tetések fontos visszaigazo‐
lások, de nem ezekre, ha‐
nem inkább arra lehetünk
igazán büszkék, amit letet‐
tünk az asztalra. 2014‐ben
megírtam hét harmonika‐
szólót, ami a következő év‐
ben a Budapesti Zenemű‐
kiadó (EMB) gondozásában
meg is jelent Tánczene har‐
monikára címmel, ebből ké‐
sőbb CD is készült. Azóta
több száz példány fogyott
belőle, és két év után meg‐
érte a második kiadást, kül‐
földön is egyre kelendőbb.
Ha valamit említenem kel‐
lene, hogy mire vagyok a
legbüszkébb, talán ezt emel‐
ném ki, ezekbe a dalokba
tényleg a saját gondolatai‐
mat, ötleteimet írtam, ez
igazán én vagyok. Itt sem‐

miféle színpadi, előadói
vagy egyéb megkötések, el‐
várások nem korlátoztak.

– Milyen zenét hallgatsz
legszívesebben?

– Azt tudni kell, hogy egy
zenész sosem úgy hallgat
zenét, mint a laikus. Mi sze‐
retjük részeiben is hallani
azt, ami szól, szeretünk ak‐
tívan odafigyelni minden
részletre, apróságra. Éppen
ezért nálam a zene mint
háttérzaj nem létezik. Az
elmúlt pár évben, külföldi
fellépések során sikerült
beszereznem több mint száz
bakelitlemezt, legtöbbje
Angliából, Hollandiából és
az USA‐ból származik, több‐
nyire klasszikus és dzsessz
lemezek, és az ötvenes‐hat‐
vanas‐hetvenes évek leg‐
jobb felvételeit tartalmaz‐
zák. Esténként, amikor rá‐
érek, ezeket hallgatom. A
csak kliséket tartalmazó,
semmitmondó, silány mi‐
nőségű zenének nem sok
értelmét látom, de a tartal‐
mas, számomra új zenei
megoldással bíró muzsika
mindig lenyűgöz.

– Folyamatosan koncer-
tezel Magyarországon, és

Szász Szabolcs Marosvásárhelyen született, és bár lí-
ceumban matematikát és informatikát tanult, ha úgy
tetszik: predesztinálva volt a zenélésre. Kilencéves
korában fogott először a kezébe harmonikát, aztán
zenepedagógiát tanult és elvégezte a zeneakadémiát.
Budapesten él, de fél szemmel követi a helyi zenei
kezdeményezéseket is. Szabolcs Európa számos vá-
rosában fellépett, saját dalai, együttese és lemeze
van, diákokat tanít zenélni, illetve Bródy Jánossal
turnézik. 
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HAZAVÁNDORLÓK
Mozgásban a világ. Mobilis lett a román társadalom (is).

Az erdélyi magyar szintúgy. Exodus, kivándorlás, migránsok.
Ezek a fő címek a médiában. Aki csak teheti, az elhúz innen,
mint ősszel a vadludak, jobb életszínvonal, magasabb bérek,
kiszámíthatóbb jövő reményében. Csak Angliában a legó‐
vatosabb becslések is háromszázötvenezerre teszik az
ottani magyarok számát. A legújabb statisztikák szerint
csak tavaly mintegy 130 ezren hagyták el az országot, zö‐
mében 18 és 44 év közöttiek. Száz magyar munkavállalóból
55 férfi. Csak Londonban 2017‐ben 28 ezer magyar mun‐
kavállalót regisztráltak hivatalosan. Lenne okunk keseregni,
volna is amiért. De minek. Azzal nem szolgáljuk sem kö‐
zösségünk javát, sem Isten akaratát.

A média által gerjesztett világunk azért a valóságban
sokkal árnyaltabb. És reménykeltőbb. Hiszen bár nincs hír‐
értéke, de vannak sokan olyan magyarok vagy külföldiek
is, akik visszajönnek. Hazajöttek. Talán a nagyszüleiket
űzte el a világháború, talán az 56‐os forradalom miatt,
talán a kommunizmus elől disszidáltak, de mostanra elegük
lett a kolbásszal kerített Nyugatból, és hazajöttek. Felmenőik
hazáját választották, immár évtizedek óta. Itt vannak itthon,
és nem bánták meg egy percig sem, hogy otthagyták a Ká‐
naánt őseik földjéért. Ahogy egy nemrég kezembe került
tanulságos könyv címe[1] jelzi: visszidáltak. Ők a visszi‐
densek... Nincsenek százezren, de száznál biztos többen.
Visszajöttek, hazavándoroltak, vagy éppen Magyarországon,
neadjisten Erdélyben találtak új, befogadó hazát. Nem
színes bőrű, fehér talpúak ők, hanem a mieink, véreink.
Akik őseink hamuban sült pogácsájával felvértezve talen‐
tumaikat kamatoztatták és hazajöttek. Hogy együtt, itthon
maradt és rekedt kalandvágyó honfitársaikkal építsék az
új hazát. Visszaadják nekünk az életbe vetett hitünket, ki‐
látásainkat megvilágosítják, megerősítenek sokat becsmérelt
értékeinkben, igazságunkban, hitünkben.

Az ő példájuk jelzi, hogy ez nem afféle fehér holló‐
jelenség, hanem erjesztő, élesztő, tudatébresztő tendencia.
Érdemes lenne jobban figyelni rájuk, hiszen bár számuk
arányaiban nem tűnik számottevőnek, mégis, az „elmenni
innen, mindenáron” – életunt, megkeseredett, kiégett, vagy
éppen csak pislákoló, nosztalgiázó, de semmit önerőből
mozdítani nem képes fiainkkal‐lányainkkal ellentétben,
nem a megcsömörlött, hazától szabadulni akaró szemléletet
sugározzák, hanem a reménnyel teli, pozitív gondolkodást,
érett hitet, bátorságot, életkedve és életerőt mutatják fel
számunkra. Legtöbben azt vallják, ők csak ideiglenesen
voltak kint, így az emigráns szó nem is találó, nem is fontos,
nem is igaz. Többnyire másod‐ vagy harmadgenerációs
magyarok, akikben szüleik, őseik, anyaszentegyházunk –
pl. az amerikai cserkészeten vagy a nyugati szerzetesiskolákon
keresztül – még az emigráció nyomása alatt is elültették a
magyar öntudatot, azt a lelki‐szellemi‐kulturális többletet,
amivel felvértezve nem kellett beolvadniuk, nem volt szükség
arra, hogy asszimilálódjanak, felszívódjanak a semmiben,
az arctalan tömegben.

Az imént említett könyv ezeknek a magyaroknak életútját
követte nyomon és szedte csokorba, tucatnyi interjú for‐
májában. Felüdülés volt olvasni.

Van köztük perui, argentínai, venezuelai, brazíliai, Egyesült
államokbeli, kanadai magyar, hollandból lett magyar. Tudós,
mérnök, katona, orvos, táncházszervező, hegedűművész, –
többnyire értelmiségi, jó magyar emberek. Lett belőlük
itthon privatizációs miniszter, washingtoni nagykövet,
utazási irodavezető, vállalatmenedzser, gyermekorvos,
akinek Jókai Mór a nagyapja nagyapja volt, de akad olyan
is, aki a Nemzeti Bank élére került.

Legtöbbjük oroszlánrészt vállalt a 89‐ben felszabadult
Magyarország nemzetközi kapcsolatainak kiépítésében, le‐
gyen szó diplomáciáról, gazdaságról, kulturális szolgálatról.
Mondhatni ők voltak az ország, a nemzet jószolgálati
követei. Hazatértüket vagy Magyarországra költözésüket
kegyelmi állapotnak fogták fel, élték meg, és nem az
számított, milyen a fogadtatás, vagy, hogy „bezzeg, milyen
előbbre vannak nyugaton”... Tenni akartak valamit a hazáért,
s itthon tudták ezt a legjobban. Nemcsak külföldön öregbí‐
tették hazánk hírnevét, hanem bármivel foglalkoztak, a
magyarság tiszteletét, a befogadó állam megbecsülését
vívták ki, és ezt itthon gyümölcsöztették. A háborúk, a me‐
nekülések, a kommunizmus, de a kapitalizmus sem törte
meg őket. Nem nyavalyognak, nem, azt nézik, hogy mit
nem lehet, hanem azt, hogy hogyan kell másként hozzáállni,
hogy itt, most, ilyen körülmények közt is előbbre lépjen a
nemzet.

1 Gyuricza Péter: Visszidensek, Magyarország Barátai
Alapítvány, Budapest, 2017.

Sebestyén Péter

Európa számos városában
is felléptél. Honnan érkeznek
ezek a felkérések?

– Szerteágazó zenei te‐
vékenységet folytatok, néha
úgy érzem, talán már túl‐
zásba is viszem. Jelenleg
körülbelül hét projektben
veszek részt aktívan. Az
egyik pólus a tanítás, amit
középiskolai és magánta‐
nárként folytatok, közel
húsz tanítvánnyal. Másik az
aktív zenélés, ami számos
egyéni és közös produkci‐
óban merül ki, ezek közül
a legjelentősebbek: a Bu‐
dapest Harmonika Duó,
amit két éve egy tanítvá‐
nyommal alapítottunk,
többnyire klasszikus reper‐
toárral járjuk az országot,
matiné– és nagykoncerteket
is tartunk, a másik a Recir‐
quel társulat, produkcióju‐
kat hatfős dzsesszzenekar‐
ral kísérjük, turnéztunk már
Dél‐Amerikában, Francia‐
országban, Skóciában és
számos európai országban
is. Néhány hónapja kaptam
meghívást Bródy János és
zenekarától, legújabb leme‐
zével turnézunk, nagysikerű
koncerteket tartunk, de
emellett számos színházi és
egyéb kisebb‐nagyobb pro‐

dukcióban is játszom.

– Követed-e, illetve mi-
lyennek látod a vásárhelyi,
erdélyi zenészfelhozatalt,
„zenei mezőnyt”?

– Igyekszem követni,
hogy mi történik otthon.
Örömmel tölt el a tény, hogy
azt látom, mindenki – aki
kicsit is komolyabban veszi
a szakmát – igyekszik egyre
magasabb színvonalon dol‐
gozni. A lakodalmas hely‐
színtől egészen a Kultúrpa‐
lotáig azt tapasztalom, hogy
mindenhol egyre minősé‐
gibb produkciók születnek,
mindenki igyekszik az ő ál‐
tala képviselt műfajt a le‐
hető legmagasabb színvo‐
nalon űzni, és ez nagyon jó!
Mindemellett a zenei paletta
is színesebbé kezd válni, a
megszokott nóta– és ope‐
rettestek mellett már nem
számít ritkaságnak a musi‐
cal, a tangó vagy egyéb vi‐
lágzenei, dzsessz, esetleg
kortárs produkció sem. 

– Mikor láthatjuk Vásár-
helyen fellépésed?

– Többször hívtak már
fellépni, de sajnos külföldi
turnéim miatt ezek rend‐
szerint elmaradtak. Remé‐

lem, a közeljövőben sikerül
ezt a hiányt pótolni, és el
tudunk jutni például a har‐
monika duóval egy erdélyi
turnéra. 

– Melyek a szakmai és
egyéb terveid a közeli, illetve
a távoli jövőt illetően?

– Szeretném a már meg‐
lévő produkciókat tovább
csiszolni és fejleszteni, ez
egy olyan szakma, hogy amit
csinálsz, azt mindig lehet
jobban is. A saját magam
és műsoraim menedzselése
külön tudomány, egyelőre
ennek nagy része is az én
feladatom. Mindemellett
szeretnék egy újabb kottás
albumot is összehozni, a
nyersanyag már megvan a
fejemben, csak erőt és időt
kéne szánni rá, hogy leírjam.
De a színpadon és szakmán
túl is van élet, szabadidőm‐
ben szeretek olvasni, amatőr
műgyűjtő vagyok, van egy
nagyon jó sztorim egy film‐
hez, illetve idén nyáron fe‐
deztem fel, mennyire örö‐
mömet lelem a búvárkodás‐
ban is, itt ugyanis a sokszínű
növény– és állatvilág mel‐
lett, a tenger hangját hallani
külön zenei élmény.

Pál Piroska

turnézik
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Már több mint 140 000 ser-
tést elpusztítottak a ható-
ságok az afrikai sertéspestis
miatt, és a folyamatnak még
nincs vége – közölte Petre
Daea mezőgazdasági mi-
niszter a minap. Romániá-
ban jelenleg 4,5 millió ser-
tést tartanak számon, és
mintegy másfélszázezer ál-
latot kellett eddig leölni a
sertéspestis-járvány miatt
(ami az állomány kábé há-
rom százaléka), de „három
hónap, három hét és három
nap alatt” újra lehet telepí-
teni a farmokat – fogalma-
zott népmesésen az ökör
nyilatkozatairól elhíresült
disznóügyi miniszter. Ezek
közül az egyik legemléke-
zetesebb az volt, amikor
nemrég disznóholokauszt-
nak nevezte a cuguk töme-
ges elpusztítását egy galaci
farmon, de persze maradt
a helyén, mivel utólag ki-
magyarázta, hogy „csak egy
szerencsétlen hasonlat volt”;
nyilván senki nem tételezi
fel róla, hogy holokauszt-
gyalázó vagy zsidógyűlölő
lenne – ez egyszerűen ilyen
kretén.

A fertőzésnek jelenleg 11
megyében összesen 178 góc‐
pontja van, de Daea bácsi sze‐
rint „nem kell túldramatizálni
a helyzetet”, mert például Bihar
megye településeinek mind‐
össze 1,3%‐a, Szatmár megye
településeinek 1,1%‐a érintett,

viszont Tulcea megye 184 te‐
lepülése közül 74‐ben, vagyis
a települések majdnem felében
kimutatták a sertéspestis je‐
lenlétét, és Ialomiţa, valamint
Konstanca megye egyhatoda
is érintett. Akármennyire is
fájdalmas a tenyésztők szá‐
mára – tette hozzá –, az afrikai
sertéspestis terjedésének meg‐
fékezésére nincs más megol‐
dás, mint a disznóállomány
teljes elpusztítása ott, ahol fel‐
ütötte fejét a kór. Arról is tájé‐
koztatott, hogy tizenkét ország
nyújtott segítséget Romániá‐
nak a sertéspestis megféke‐
zésére, miután segítséget kér‐
tek Brüsszeltől (ami jól hang‐
zik, ám ha az egyetlen megol‐
dás valóban a fertőzött disznók
legyilkolása, akkor ugyanbiza
miben állhat ama segítség‐
nyújtás?), ugyanakkor felidéz‐
te, hogy a betegség 16 ország‐
ban végzett már pusztítást a
sertésállományban, többek
közt Kínában, Portugáliában
és Spanyolországban.

„Portugália 13 év után sza‐
badult meg a vírustól, Spa‐
nyolország 30 év után, de Szar‐
dínia még most, 41 év után
sem. Nagyon veszélyes vírus,
amire nincs ellenszer, és az
állatok pusztulása elkerülhe‐
tetlen, de az emberre szeren‐
csére nincs hatással. Romá‐
niában öt éve védekezünk
megelőző intézkedésekkel el‐
lene, de most megjelent, és
nem útlevéllel jött be az or‐

szágba a határátkelőnél, hogy
kontrollálni lehessen, és nem
is biciklin közlekedik a vírus”
– poénkodott a lájtosan debil
főagrárius, akinek ezúttal sze‐
rencsére nem jutott eszébe
semmilyen holokausztos ha‐
sonlat.

Közben a WWF (World
Wide Fund for Nature) Ro‐
mánia felhívta a figyelmet arra,
hogy a Víz‐ és Erdőgazdálko‐
dási Minisztérium nemrégiben
foganatosított, az afrikai ser‐
téspestis elleni intézkedései
„nagyban veszélyeztetik több
Romániában fellelhető állat‐
populáció fennmaradását, és
komoly károkat okozhatnak
az ökoszisztémának”. A mi‐
nisztérium által kibocsájtott
rendelet ugyanis a vaddisznók
vadászati kvótáinak kiegészí‐
tése (növelése) mellett elren‐
deli több hazai védett faj, töb‐
bek között a rókák és sakálok
alapos gyérítését is, mivel, ál‐
lításuk szerint, ezen állatok
szintén elősegíthetik a vírus
terjedését.

A WWF pontos adatokat is
közölt, amelyekből kiderül,
hogy a minisztérium elren‐
delte, a 2018‐2019‐es évre
vonatkozóan, 10 361 sakál le‐
vadászását (ez a Romániában

fellelhető sakálpopuláció 72%‐
a), továbbá 49 966 róka le‐
puffantását is, ami a hazai ró‐
kapopuláció mintegy 67%‐át
teszi ki (tehát nem árt megje‐
gyezni, hogy Romániában je‐
lenleg kábé tizenötezer sakál
és hetvenezer róka található,
hátha kérdik majd egyszer
egy műveltségi vetélkedőben).
Szerintük a sakál‐ és rókapo‐
puláció ilyen mértékű, szinte
teljes kiirtása drasztikus ha‐
tással lehet az ökoszisztémára,
ráadásul a kibocsájtott ren‐
delet nem garantál semmiféle
védelmet a szigorúan védett
fajok számára sem, mint ami‐
lyen a farkas, a medve vagy a
hiúz. (Ehhez persze nem kell
külön sakál‐ vagy rókaegye‐
tem, hogy belássuk: ha egy
bizonyos állatfaj‐populáció
kétharmadát kigittelik, ráadá‐
sul rövid idő alatt, az bizony
aligha válik az ökoszisztéma
hasznára.)

Továbbá, a WWF szakem‐
berei szerint ezeket a rendkívül
szélsőséges intézkedéseket
semmiféle tudományos meg‐
alapozottság nem támasztja
alá, és teljes mértékben szem‐
bemennek az Európai Uniónak
a hasonló helyzetekre kidol‐
gozott stratégiájával, amely a

fertőzött területeken a vadá‐
szat teljes tilalmát, valamint
a járvány‐kezelés szigorú sza‐
bályozását írja elő. Szerintük
a minisztérium radikális in‐
tézkedései nem megoldani,
hanem súlyosbítani fogják a
problémát, mivel a vadászatok
során keltett zajoskodás meg
fogja zavarni a vaddisznókat,
amelyek emiatt vándorlásba
kezdenek, és még tovább ter‐
jesztik a vírust. A sakál‐dzsihád
ellen szól az is, hogy a Duna‐
Deltában található sakálpo‐
puláció már hozzájárult a vírus
visszaszorításához, mivel ren‐
geteg fertőzött vaddisznóte‐
temet vacsoráztak meg. A szak‐
értők szerint a térségben az
említett ragadozókra vonat‐
kozó hajtóvadászatok elren‐
delése csak tovább fogja sú‐
lyosbítani a helyzetet.

Kár, hogy az uniós nénik‐
bácsik nem figyelnek ilyes‐
mikre, például Sargentini ma‐
dám is Magyarországgal van
elfoglalva, pedig mennyivel
testhezállóbb feladat lenne
neki, ha a dobrudzsai pestises
disznókról meg az oszladozó
vaddisznó‐tetemekről írogatna
jelentéseket, helyszíni doku‐
mentálódás után. Jaja!

Molnár Tibor

Elviccelt disznóvész
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2018. szeptember 1-től új „otthon-
ban” kötik a házasságokat! Ezután a
marosvásárhelyi Várban mondhatják
ki a szerelmesek a boldogító IGEN-t!

Szeptember elsejétől új helyszínre költözik az a hely,
ahol sok generáció mondta ki a boldogító igent. Az új há‐
zasságkötő terem a marosvásárhelyi Várban kapott helyet,
ezentúl itt hivatalosítják a frigyeket. A néhány héttel
ezelőtt elkezdett munkálatok során újraértelmezték azt
az épületszárnyat, amely ezentúl házasságkötő teremként
üzemel. Az aranyszínű, 12 pazar csillárral, valamint fel‐
újított régi bútorokkal és dísztárgyakkal berendezett új
terem a legszebb erdélyi helyszínek közé emelkedett,
ahol egybekelnek a párok. 

A Házasságkötő terem három fő részből áll: a bejárati
folyosó diszkrét sarokkal (budoárral), ahol a menny‐
asszonyok megigazíthatják a sminkjüket, két szoba az
esemény számára és további egy szoba a köszöntések
fogadására. A teremben zajló eseményt a meghívottak a
stratégiailag elhelyezett képernyőkön is követhetik. Az
új Házasságkötő terem megőrizte a hagyományokat: a
mennyasszonyok találkozásának elkerüléséért a Vár‐
templom felől egy bejáratot, a Vár fő sétányára pedig egy
kijáratot hoztak létre, továbbá gyalogossétányt alakítottak
ki a Vár bejáratától a Házasságkötő teremig. 

Az első párt, akik a középkori hangulatban írják alá az
egybekelésüket rögzítő dokumentumot, szeptember 1‐
én 9.45‐re várják.

A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

Com.nr. 332

Tudta-e?

l Gyakran társul dep‐
resszióval a szociális szo‐
rongás.

l Egymással is kombi‐
nálódhatnak a különböző
szorongásos kórképek
(például a pánikzavar ago‐
rafóbiával és/ vagy szoci‐
ális fóbiával).

lVizsgálatok szerint az
emberek 6‐7% szenved
szociális fóbiától.

A szociális fóbia több
mint gátlásosság vagy egy‐
szerű szégyenlőség, amit
mások jelenlétében érzünk,
viszont nem téveszthető
össze a mizantrópiával
sem. A mizantróp olyan
személy, aki kerüli az em‐
bereket, és gyűlöli vagy
megveti embertársait. 

Egy olyan szorongás a
fóbia, amely egy jól meg‐
határozott, de nem veszé‐
lyes helyzetben alakul ki.
Az érintett személyek eze‐
ket a helyzeteket félelem‐
mel vészelik át, és min‐
denáron próbálják elke‐
rülni. Kifejezett gyengeség,
heves szívverés, gyakran
másodlagosan kialakuló
halálfélelem, megőrüléstől
vagy kontrollvesztéstől
való félelem a kísérő tü‐
nete. Nem szükséges a
konkrét, félelmet kiváltó
szituációba kerülni, ele‐
gendő a fóbiát okozó hely‐
zetre gondolni, hogy a szo‐
rongás tünetei aktiválód‐
janak. Nagyon sokféle fóbia
létezik napjainkban, pók‐
fóbiától kezdve a liftfóbián
át az autóvezetési fóbiáig.

Azok a személyek, akik
szociális fóbiától szenved‐
nek, kerülik a szociális/kö‐
zösségi helyzeteket, amely
mögött az alacsony önér‐
tékelés és a kritikától való

félelem húzódik meg.
Könnyen elpirulnak társas
helyzetekben, vagy akár
kézremegés, hányinger
vagy vizelettartási nehéz‐
ségek is jelentkezhetnek.
A betegség másodlagos tü‐
netei ezek a megnyilvánu‐
lások, viszont olyan kín‐
zóak lehetnek, hogy az
érintettek ezeket tekint‐
hetik az alapvető problé‐
mának, és nem magát a
megmérettetéstől való fé‐
lelmet.

A szociális 
fóbia diagnózisa:

l Egy vagy több szoci‐
ális helyzetben észrevehető
a tartós félelem, ahol más
emberek figyelmének van
kitéve (pl. vizsgázás, felelés,
munkahelyi beszámoló
megtartása stb.) Attól fél
az érintett ezekben a szi‐
tuációkban, hogy a visel‐
kedése, vagy a szorongás
jelei miatt zavarba jön,
vagy akár megalázó hely‐
zetbe kerül.

l Majdnem minden
esetben azonnali szoron‐
gásos választ provokál, pá‐
nikroham formájában,
amennyiben a fent említett
helyzetek bármelyikébe
kerül az érintett.

l Felismeri a személy,
hogy a félelme túlzott vagy
ésszerűtlen.

l Elkerüli ezeket a fé‐
lelmeket kiváltó helyzete‐
ket, vagy intenzív szoron‐
gással éli meg.

l Jelentősen kihat a
szokványos napi tevékeny‐
ségre, tanulmányi vagy

munkateljesítményre, a
társas aktivitásra és kap‐
csolatokra, az ezekben a
helyzetekben előrevetített
szorongás és az ezzel járó
viselkedés.

Hogyan alakul ki 
a szociális fóbia?

Többnyire arra vezethe‐
tő vissza a kialakulása,
hogy a személy élete vala‐
mely pontján olyan társa‐
sági helyzetbe került,
amelyben kínosan érezte
magát, úgy érezte, meg‐
szégyenült. Ez a megsem‐
misítő kínos érzés össze‐
kapcsolódik a kellemetlen
helyzettel, és elindul az ör‐
dögi kör. Ha legközelebb
is ugyanabba vagy hasonló
helyzetbe kerül, már rög‐
tön előrevetíti a kritika és
a kudarc lehetőségét, és
egyfajta bénultsággal éli
át. Elkerüli az ilyen hely‐
zeteket a továbbiakban,
mintsem szembenézzen
velük, és legyőzze azokat.
Lehetséges kezelni és le‐
győzni ezeket a fóbiákat,
hiszen ez csupán egy rosz‐
szul kondicionált tanulási
folyamat, amelyet vissza
lehet fordítani. A pszicho‐
terápiás módszerek segítik
a szociális és egyéb fóbiák
legyőzését, és a mögöttük
álló félelmek korrigálását.

A szociális fóbia nagy‐
mértékben kihat az élet‐
minőségére, az élettér je‐
lentős beszűkülését ered‐
ményezve. Miért ne vál‐
toztatna rajta, ha van rá
lehetősége?! 

Gál Erika Noémi

7 INDOK, HOGY MIÉRT LENNE JÓ BÖ-
LÖNI VÁSÁRHELYI POLGÁRMESTERNEK

Habár egy csorgatagos beszélgetésen Bölöni meglebeg-
tette, hogy foglalkoztatja a vásárhelyi polgármester-je-
löltség gondolata, utána visszament Belgiumba, és 2020.
június 30-áig meghosszabbította szerződését a Royal
Antwerppel, aminek fényében megállapítható: ha nem
is volt csúnya antwerpés a pár nappal korábbi bejelentés,
komolynak semmiképpen sem tekinthető. Na nem ér-
dekes, lássuk inkább ama indokokat:

☻Mivel anno ő fedezte fel Ronaldót,
az most hálából ideszerződne az ASA‐
hoz grátisz, legalább egy szezonra
☻ Annyi nyelven beszél, ahányan az

összes eddigi polgármester együttvéve nem
☻A Vásárhelyi Napokon ingyen sör és ingyen

miccs helyett ingyen bor és ingyen foghúzás lenne
☻ A franciaországi, portugáliai, belgiumi és arab kap‐

csolatai révén annyi turista jönne Vásárhelyre, hogy az it‐
tenieknek ingyenes lenne a Víkend, az állatkert, a kinyomós
fagyi, és Forma‐1 pálya épülne a Vácmányon
☻A piskótaköveket gyeptéglákra cseréltetné, így nyáron

mezítláb lehetne járni a főtéren
☻ Szintén a turizmus fellendülése következtében drón‐

taxikkal utaznánk a mostani fostalicska relaxás dácsiák
helyett
☻És végül: lekerülne az az ijesztő, kardra szúrt medvefej

a város címeréről, s egy focilabda kerülne a helyére!
mt

Munkateleppé 
vált a marosvásárhelyi 
Victor Babeș utca

A városvezetés a marosvásárhelyi Victor
Babeș utcában folytatja az útfelújítási mun‐
kálatokat. A szakképzett munkacsapatok a
napokban szegélyezési, az esővíz‐elvezető
csatornákhoz szükséges kőburkolat‐felsze‐
relési, valamint az optikai szálak föld alá
vezetéséhez szükséges csatornák ásási mun‐
kálatait végzik, párhuzamosan az utca men‐
tén az említett szakaszon. Ugyanakkor 127
méteres hosszúságban, a Nicolae Grigorescu
utcától a Vár sétányig összesen mintegy 40
parkolóhely épül, hogy megkönnyítse az
oktatási intézmények környékén a gépkocsik
állomásozását. Jelenleg a gépkocsiforgalom

az említett útszakaszon kisebb korlátozások
mellett zajlik, a kivitelező pedig hamarosan
hozzálát az utca leaszfaltozásához is, ameny‐
nyiben az időjárás ezt lehetővé teszi.

A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

Com.nr. 345

Mi a szociális 
fóbia?
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A román kor és a késő gótika egyik legszebb emléke
Gyergyószárhegy egyházközséget először 1494-ben
említették a korabeli dokumentumok. 1566-ban Zar-
hegij néven fordult elő, 1576-ban Szárhegy, 1602-
ben Zar Hegj, 1674-ben Sáárhegy néven szerepelt. A
falu első temploma 1235-ben épült a hagyomány
szerint a Bányának nevezett helyen, ahol régen már-
ványt bányásztak. A mai templom ősének építkezési
idejét ugyancsak a XIII. századra tette Van Gondys
egyetemi tanár, aki megállapítását a Domus Histori-
ában található bejegyzésre alapozta. A XV. században
a román kori templom helyébe gótikus templomot
építettek. A templom déli oldalán kőbe vésve az
1400-as évszám olvasható, amely valószínűleg az át-
építés dátumát jelzi. 
A gyergyószárhegyi római katolikus templom a ro-
mán-kor és a késő gótika egyik szép emléke. Hargita
megye műemlékeinek hivatalos jegyzékében műem-
léktemplomként szerepel.

Egy szakvéleményezés
szerint a mai templom
őse XIII. századi

Gyergyószárhegynek már
a középkorban temploma
volt, ugyanis 1494‐ben Lázár
Miklós VI. Sándor pápától
búcsút eszközöl ki a szár‐
hegyi templom javára. 

Ha megállja a helyét a kö‐
vetkeztetés, hogy a Gyergyó
néven szereplő befizetések
a pápai tizedjegyzékben há‐
rom plébánia részéről tör‐
téntek, akkor Szárhegy ezek
egyike. 

Ettől függetlenül is bizonyos,
hogy abban a korban plébáni‐
atemplom már létezett.

A Domus Historia szerint
Van Gondys, utrechti egye‐
temi tanár szakvéleménye,
hogy a templom őse XIII.
századi.

Amit az 1400-ban vésett
évszám igazol

Ezzel összhangban a helyi
hagyomány a templom ke‐
letkezési idejéről az 1235‐
ös dátumot őrzi.

Az egy darab kőből ké‐
szült keresztelőkút faragása
hasonlít a Csíkban készült
faragott tornácoszlopok kö‐
zépső részéhez.  A román
kori templom a XV. század‐
ban részben vagy egészben
helyét a gótikus templomnak
adja át, pontosabban 1400‐
ban, aminek dátumát a
templom déli oldalán kőbe
vésve örökítették meg, amely
most másodlagos elhelye‐
zésben látható.

Az 1590-es tűzvész meg-
semmisíti a templom ol-
tárait 

A torony építési dátumát
szintén feljegyzés őrzi: 1488.
A további építkezésekkel le‐
het kapcsolatos az 1494. évi
búcsúengedmény is.

Ebből a korból ma is áll a
szentély, poligon záródással. 

Fel lehet ismerni a hajdani
„…csúcsíves alakításának ki‐

tördelt díszművészetét…”,
ahogy Orbán Balázs. 

Ezt a kort idézi a torony
alatti két csúcsíves ajtókeret
is.

Megmaradt a szentély há‐
lóboltozatának nyoma is. Ra‐
dos szerint a szentély bol‐
tozata azonos volt a szegedi
ferences templom mennye‐
zetével.

A sekrestye régi padlásán
különös faldísz látható: futó
kutya, mely szintén közép‐
kori.

Az 1590‐es tűzvész pusz‐
tításait megörökíti a krónika,
amikor a templom oltárai
áldozatul esnek. A templom
hajóját 1729‐ben lebontják,
meghagyva a szentélyt és a
tornyot, és a következő év‐
ben tágasabbat építenek he‐
lyette, oldalkápolnákkal bő‐
vítve. Ugyanekkor magasít‐
ják a tornyot is.

Az 1729-es újjáépítés:
az egykori műemlékből
csak a szentély és a to-
rony marad meg

1488‐ban épült a torony,
amelynek dátuma szintén
bevésve látható. 

1492‐ben Lázár Miklós
búcsút eszközölt ki VI. Sán‐
dor pápától a szárhegyi
templom javára. 

Abból a korból származik
a torony alatt lévő két csúcs‐
íves ajtókeret, a poligon zá‐
ródású szentély, ugyanazt a
kort idézik a szentély háló‐
boltozatának maradványai. 

1729‐ben a templomot
újjáépítették, csak a szentély
és a torony maradt meg az
egykori műemlékből. 

1730‐ban oldalkápolnával
egészítették ki, ugyanakkor
a tornyot is magasították. 

1783‐ban Fogarassy
György gyergyószentmiklósi
építőmester vezetésével a
templomon egy nagyobb
építkezést hajtottak végre. 

A templom nagyobbik ha‐
rangját gróf Lázár István ké‐
szíttette, amelyet 1944‐ben
ágyúöntésre használtak fel. 

Az istenháza részei

Az épület három, jól el‐
különíthető részből áll: a
szentélyből, a főhajóból és
a toronyból. A templomot
magas kőfal veszi körül.

A szentély belsejében ta‐
lálható a főoltár. Ez egy szo‐
borrendszerből áll, melynek
közepén Mária látható kar‐
ján a kis Jézussal. Lábánál a
Szentségtartó két oldalán
pedig két szent szobra foglal
helyet. 

Fölötte egy kép, mely Má‐
riát ábrázolja, ahogy a
mennyben, nagy fényesség‐
ben angyalok között áll. E
kép két oldalán egy‐egy an‐
gyal látható. És végül mind‐
ezek fölött a keresztre fe‐
szített Jézus. A főoltár előtt
foglal helyet a miséző oltár. 

A szentélybe nyílik a sek‐
restye ajtaja, ezzel szemben
pedig a kazánház ajtaja. Eze‐
ket elrejti egy nagy boltív
mely, egyben elválasztja a
szentélyt a főhajótól. 

Ezen az alábbi felirat ol‐
vasható: „Hozzád fohászko‐
dunk áldott Védasszonyunk” 

Ezen kívül egy kis lépcső
elkülöníti e két részt. Régen
áldoztató rács volt a lépcsőn,
amit már lebontottak.

A mellékhajók freskói

A főhajóban a boltív két
lábánál két mellékoltárt ta‐
lálunk. A jobb oldali falon
két gótikus ablakon keresz‐
tül jön be a fény a főhajóba.
A főhajó közepéből nyílik
két fele két kis mellékhajó. 

Az egyikben a gyóntató‐
szék, a másikban egy oltár
foglal helyet. 

A mellékhajók fölött két
freskót találunk. A bal oldali
egy paraszt családot ábrázol,
amint a családfő és a na‐
gyobb fiú hazaér a mezőről.
A felesége és a leánya ke‐
nyeret sütnek, a kisebbik fiú
játszik. Eközben a Szentcsa‐
lád néz le rájuk. Alatta egy
felirat: ,,Mindennapi kenye‐

rünket add meg nekünk ma”.  
A jobboldalin a Szűzanya

mennybéli megkoronázását
láthatjuk. Alatta a felirat:
,,Ezentúl boldognak hirdet
minden nemzedék”.� 

A mennyezet két oldalán
három‐három kép található. 

A baloldalon: 1. a húsvéti
bárány kiontja vérét éret‐
tünk, 2. egy vázából két ga‐
lamb eszik, amelyből kereszt
nő ki, 3. egy kehely előtt ivó
szarvas. 

A jobboldalon: 1. a Mel‐
kizedek áldozata, 2. a ke‐
nyérszaporítás, 3. a vérével
fiókáit tápláló pelikán. 

A főhajó végében található
a kórus, ezen pedig az or‐
gona.

A harangok és az órák

A toronyban három ha‐
rang van: egy nagy, egy kö‐
zepes és egy kicsi. Ma már
motorral működtetik őket,
de a haranglábban látható
kötelek a valamikori kézzel
való harangozást bizonyítják. 

A harangoknál hatalmas
ablakok tátongnak. 

Ezek fölött mind a négy
oldalon órák vannak, de saj‐
nos egyik sem működik, pe‐
dig az óraszerkezet még
megvan. 

A torony fémlemezzel van
födve. Ezen a födélen talál‐
ható az úgynevezett ,,nyolc‐
ablak”. Idáig lehet följutni a
toronyba az eléggé ingatag
faállványzaton. És persze a
legtetején: a kereszt.

Az altemplomban 
a Lázár család tagjai 
vannak eltemetve

Amint azt már jeleztük, a
templom szentélye poligon
záródású, amelyen felismer‐
hető a hajdani csúcsíves ala‐
kításainak kitördelt díszíté‐
se. 

A gótikus korból való a
torony alatti két csúcsíves
ajtókeret. Ugyanakkor a
szentély hálóboltozatának
nyoma is látható. 

A templomban található
egy XIII. századi homokkő‐
ből készült keresztelőkút
darabja, amelyet a bukaresti
Történelmi Múzeumban ál‐
lítottak ki. 

A sekrestye régi padlásán
egy különleges középkori
faldísz látható, amelyen egy
futó kutya alakja fedezhető
fel. 

Az altemplomban a Lázár
család tagjai vannak elte‐
metve. A templom előtt ér‐
tékes kőkeresztek találhatók,
a legrégebbi az 1660‐as
évekből származik. 

A Szármány 
hegyi kápolna

A Szármány hegyi kápolna
a XV. században épült a Szár‐
mány hegy déli nyúlványán
nyolcszázhetven méter ma‐
gasban. 

A nagybaconi Balló család
építette Szent Antal tiszte‐
letére. Jelenleg az Urunk szí‐
neváltozása búcsút tartják
itt.

Régi feljegyzések alapján
valószínű, hogy egy régi ká‐
polna helyére épült. 

A fenyvesekkel övezett
hegy tetejéről, ahol a kápol‐
na áll jó kis kilátás nyílik a
gyergyói medencére.

„Segíts Uram Isten 
és Szent László!”

Ez a kápolna a szárhegyi
emberek számára egy za‐
rándokhely volt, amit egy
évben többször is megláto‐
gattak. Imádkoztak az Isten‐
hez a faluért, a faluban élő
emberekért, hogy megvédje
őket minden veszedelemtől. 

A kápolna fontos volt szá‐
mukra, mert egy menedék
ahová bármikor kimehettek
imádkozni.

A legenda szerint – 1225
nyarán – a tatárjárás idején
is menedéket nyújtott a ká‐
polna. A nép Szent Lászlót
hívta segítségül és kiáltotta:

„Segíts Uram Isten és
Szent László!!!”.
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Com.nr. 344

A marosvásárhelyi Maros szabadidő-
központ – víkend az idei szezonban
több mint 100 ezer vendéget fogadott!

Annak ellenére, hogy 2018 nyara eléggé szeszélyesnek
bizonyult, a marosvásárhelyi Maros szabadidőközpont –
víkend az első számú választást jelentette az úszás, a
szórakozás és a kikapcsolódás kedvelői számára.

Turisták és marosvásárhelyiek egyaránt választották
idén is szabadnapjaik és szabadságuk eltöltésének hely‐
színéül Erdély legnagyobb és legfejlettebb komplexumát.
Több mint 100 ezer belépőt jelentettek a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatalnak a 2018 május és augusztus kö‐
zötti időszakban. „A komplexum kapuját átlépő vendégek
kikapcsolódásukhoz zöldövezetet, gyerekek és felnőttek
számára medencéket, csúszdákat és játszótereket, sport‐
pályákat, fitnesztermeket, vendéglátói teraszokat, napo‐
zóágyakat vehettek igénybe. Idén újabb játszóparkot lé‐
tesítettünk a gyerekek számára, több mint 150 négyzet‐
méteres felületen, a megfelelő sajátos felszereléssel, to‐
vábbá fix fitneszgépeket is elhelyeztünk és növeltük a
parkolóhelyek számát. 2019‐re új projekteken dolgozunk,
hogy növeljük mindenki kényelmét és a marosvásárhelyiek
érdeklődését, hogy kilátogassanak a víkend‐komplexumba!
Továbbra is meghívom önöket, hogy töltsék itt a szaba‐
didejüket és élvezzék a szép napokat, hangsúlyozom,
hogy szeptember 1‐jétől ingyenes a belépés a víkendte‐
lepre” – mondta Claudiu Maior, Marosvásárhely polgár‐
mesterének tanácsadója.

A köz-, bel- és külkapcsolati osztály
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A több generációt meghatá‐
rozó jelenség, a kulturális el‐
lenállás legerősebb formája a
kommunizmus idején, elitmű‐
sorral tér vissza Marosvásár‐
helyre! Az irodalom nagyjai
azokkal a dalokkal lépnek fel a
marosvásárhelyi Vár színpadán,
amelyek a ’70‐’80‐as évek fia‐
taljait befolyásolták, nevelték,
alakították. A Volt egyszer egy
írói társaság (Au fost odată în
Cenaclu) elnevezésű rendez‐
vény keretében 2018. szeptem‐
ber 14‐én 19 órától 12 művész
lép a közönség elé, akik műso‐
rukkal színültig megtöltötték
az ország stadionjait, abban az
időben, amikor a kultúra volt
az egyetlen, amely a szabadság
üzenetét hordozta és közvetí‐
tette: Doru Stănculescu, Mihaela
Popescu, Victor Socaciu, Vasile
Şeicaru, Ducu Bertzi, Sorin
Minghiat, Radu Gheorghe, Ad‐
rian Ivaniţchi, Vali Şerban, Cristi
Minculescu, Boro és Valter, Şte‐
fan Hruşcă. 

A köz-, bel- és 
külkapcsolati osztály

A neves Flacăra irodalmi társaság 
néhány tagja visszatér Marosvásárhelyre!

Szent László, amikor meg‐
hallotta, felkelt a sírjából, és
segített a népnek legyőzni
a tatárokat.

Egy régi monda szerint
élt egy jövendőmondó asz‐
szony, akit Bákainénak hív‐
tak. Jövendölései folyama‐
tosan beteljesedtek.

A régészeti szempontból
is értékes padlózat

A kápolna a késői gótika
jegyeit hordozza, a köríves
ajtó felett egy csúcsos góti‐
kus kőfaragvány van, amire
még Orbán Balázs is felfi‐
gyelt. 

A tetejében egy kereszt
és a toronyban egy kis ha‐
rang van. Belsejében van
egy oltár, két sorban padok
és a falakon freskók. 

A padlózat téglából van,
ami régészeti szempontból
nagyon értékes. A kápolna
mellett egy kődarabban egy
patkónyom látszik, ami a
mondák szerint a már em‐
lített Bákainé lovának a pat‐
kónyoma.

Hargita megye műemlé‐
keinek hivatalos jegyzéke
1992 óta a kápolnát műem‐
léképületként tartja nyilván.

A kápolna az idők során
javításokon ment keresztül,
de próbálták megőrizni ere‐
deti formáját. 

Mai napig is elfogadható
állapotban van, és búcsút
tartanak augusztus hatodi‐
kát követő vasárnap.

A tatárdomb

A Tatárdomb nagy érték
a szárhegyiek számára, hisz
itt is bebizonyították őseink,
hogy bátorsággal és furfang‐
gal le tudják győzni az el‐
lenséget, akármilyen sokan
is vannak azok. 

A szárhegyiek nagyon
büszkék erre az emlékre.
Szárhegy és Ditró között ha‐
lom emelkedik ki a térség‐
ből, mellyel hallatlan hős‐
tettek emlékét őrizik.

1658 augusztusában a ta‐
tárok leigázták Maroshévi‐

zet, Ditrót és Szárhegyet is
el akarták foglalni, de Gábor
deák vezetésével az asszo‐
nyok segítségével a gyer‐
gyóiak megakadályozták. 

A harcban 1750 ellenség
pusztult el, négyszázötven
a halom alatt nyugszik. Saj‐
nos, tizenöt gyergyói is meg‐
halt.

Ezt az eseményt leírja a
„Libererum natabilium his‐
tori domus”című könyv, és
Jókai Mór is a Puskás Klári
című száztizennyolc szaka‐
szos 1898‐ban megjelent
versében :

„Mikor ezerhatszázötven‐
nyolcat írtak,

Szép Erdélyországban hej,
de sokat sírtak!

Százezerre ment, ki rab‐
szíjra lett fűzve,

S lófarokhoz kötötten Krí‐
miáig űzve.”

A székelyek furfangja

A székelyek segítségére
volt furfangjuk, ugyanis a
mezőn fazekakat rejtettek
el, néhányat pedig botokra
raktak. Az ellenség azt hitte,
hogy azok mind emberek,
és hogy támadnak. Mene‐
külni próbáltak, de a szár‐
hegyiek megtámadták őket.

Erről az eseményről fenn‐
maradt egy monda, melynek
címe Gáborfi és a tatárok
legyőzéséről szól.

Gáborfi egyszerű írástudó
ember volt, aki a gyergyói
alkirálybíró gyermekeit ta‐
nította. A Lázár kastélyban
élt, nem volt katonaember. 

Ditró és Szárhegy között
állította fel embereit. Ekkor
még itt mocsaras terület volt
és ez megkönnyítette a szár‐
hegyiek dolgát.

A megbecsült szárhegyi‐
eket Lázár Borbála és Baróti
Kata, valamint számos gyer‐
gyói asszony gondozta.

Puskás Klára hőstettje

Az esemény elbeszéléskor
illik megemlíteni Puskás Klárát,
aki egy ditrói asszony volt és
nagy hőstettet vitt végbe. 

Bár állapotos volt, beállt
harcolni a tatárok ellen. He‐
tet leszúrt, aztán vígan ha‐
zament és a néphit szerint
szült három fiúgyermeket.

Jelenleg fák veszik körül a
dombot, amit már sűrű fű borít. 

Előtte egy emlékmű áll,
melyen a hősök nevei van‐
nak feltüntetve.

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért kü-
lön köszönet Keresztes Géza
műépítész, műemlékvédő
szakmérnöknek; az illusztrá-
ciókat, a régi és a mai képeket
Demján László műemlékvédő
építész a saját munkájából
és gyűjteményéből küldte be
a szerkesztőségünkbe. 
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bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

Trandafir Norbert 
Masters Európa-bajnok lett
A marosvásárhelyi Trandafir Norbert a minap két
arany- és egy ezüstérmet nyert a szlovéniai Kranj-
ban megrendezett úszó Masters Európa Bajnokságon. 

A 30 éves Trandafir aranyérmet szerzett a román
4×50 méretes gyors‐, illetve a 4×50 méteres vegyes‐
váltóval, amelyben Dan Minulescu, Răzvan Florea és
Bogdan Țiu voltak a csapattársai, akikkel a dobogón
megelőzték Magyarországot és Izraelt, illetve Horvát‐
országot és Hollandiát.

A sikeres vásárhelyi úszó – aki a 2008‐as pekingi, a
2012‐es londoni és a 2016‐os Rio de Janeiró‐i nyári
olimpiai játékokon szerepelt –,  közel volt a harmadik
aranyérméhez is, de egyéniben a 30–35 évesek kor‐
osztályában az ötvenméteres gyorsúszásban – ahol
több mint ötven versenyző merült vízbe – a második
helyen ért célba. Őt mindössze az ukrán Vjacseszlav
Szemhajkin előzte meg. A jelenleg Csíkszeredában élő
Trandafir Norbert már évek óta saját úszóklubot mű‐
ködtet, és edzőként tevékenykedik.  C.F.A. 

Újabb idény elején a Romgaz Elektromaros

Célkitűzés: továbbra 
is a legjobbak közt lenni

A Romgaz Elektromaros
augusztus elején kezdte el
a felkészülést a soron kö‐
vetkező bajnoki évadra,
amely zsúfoltnak igérkezik.
A felnőtt együttesből egy
évig hiányzó Adela Iulia Ban
helyére a Magyarországról
Sáfrány Anita érkezett. Sáf‐
rány a Rákos SK‐együtte‐
sétől igazolt Vásárhelyre,
ahol egykoron jelenlegi csa‐
pattársával és egyben jó ba‐
rátnőjável, Méhész Anitával
játszott együtt. Ők a Romgaz
Elektromaros női tekecsa‐
patának első idegenlégiósai,
ugyanakkor mindketten a
magyar válogatott tagjai. 

A csapat vezetőségének
kitűzött célja, hogy az együt‐
tes minél jobb eredménye‐
ket érjen el a soron követ‐
kező idényben: 

– Az együttesnek, amely
már rég a csúcsra jutott,
nehéz lenne más célt kitűz‐
ni, mind azt, hogy megma‐
radjon ott. Tudjuk, hogy
nem lesz könnyű a bajnoki
címet és a román kupát is
megtartani, azaz újra meg‐
nyerni úgy a felnőtteknél,
mint az ifjúságiaknál, ugyan‐
akkor a Világ Kupán is jó
szereplést akarunk elérni,
hiszen ott Európa legjobb
négy együttese vesz részt.
Más versenyeken is szeret‐
nénk jól teljesíteni – mondta
el a Központnak Antal Ma‐
tild, a Romgaz Elektromaros
tekecsapatának alelnöke. 

Hazai tekeversenyek
Marosvásárhelyen

Az első fordulóban nem
játszott, mivel állt a Romgaz
női tekecsapata, de szep‐
tember 15‐én hazai közön‐

ség előtt mutatkozik be az
együttes a Románia Kupá‐
ban. Egy hét múlva a junio‐
rok első tornáját szervezik
meg szintén hazai pályán,
majd október 1–7‐e között
Horvátországban kerül sor
a  Világ‐kupára. Ezen a ver‐
senyeken való szerepléstől
függően fog részt venni az
alakulat a Bajnokok Ligá‐
ja‐sorozatban november vé‐
gén. Kolozsváron kerül majd
sor az ifjúságiak egyéni és
csapatversenyére október
12‐14‐én, aztán következik
a bajnoki címért és a Ro‐
mánia Kupáért folyó harc. 

A CSM keretén belül is
alakult tekeszakosztály

A VSK‐klub megalakulá‐
sakor hangsúlyt fektettek
minden szakosztályra, ame‐
lyet sikeres és érdemes tá‐
mogatni. A VSK tekeszak‐
osztályának ifjúsági együt‐
teséhez a Romgaz Elektro‐
marostól tíz lány és fiú csat‐
lakozott, de az alakulat te‐
keszakosztálya nem fogja
befolyásolni a város legsi‐
keresebb egyesületének
működését. Őket is a román
válogatott női csapatának

edzőpárosa, az Orosz Ist‐
ván–Seres József‐edzőpáros
készíti fel. 

A Romgaz Elektromaros
női és férfi felnőtt együtte‐
sének célszerűtlen lett vol‐
na, hogy az újdonsült VSK‐
hoz csatlakozzon, tekintettel
arra, hogy az európai rangú
sportbázis már régóta lé‐
tezik és a VSK‐hoz való csat‐
lakozás megszakítaná a klub
gazdag rekordját. Ahhoz,
hogy ennek a sportágnak
folytonossága legyen az új
klub támogatása által, szük‐
ség van az edzőkre és az
anyagi helyzet folytonossá‐
gára, amelyet jelenleg a
Romgaz Elektromaros biz‐
tosítja a felnőtt együttesek‐
nek. Sokak szerint a teke
alulértékelt, kevés csapat
szerepel a hazai bajnokság‐
ban, de a szakosztálynak az
évek során nemzetközi szin‐
ten elért eredményei bizo‐
nyítják, hogy érdemes tá‐
mogatni az alakulatot,
ugyanakkor ezek az ered‐
mények Marosvásárhely
hírnevét öregbitik a nagy‐
világban. 

Czimbalmos 
Ferenc Attila

Maros megye legsikeresebb tekecsapata, a Romgaz Elektromaros az elmúlt
idényben, a bajnoki cím mellett, a Románia Kupát is elnyerte. Az Orosz István és
Seres József által edzett csapat a Bajnokok Ligája döntőjéig is eljutott. Emellett
az ificsapat bajnoki címet nyert, sőt az alakulatok játékosai több egyéni díjat is
bekasszíroztak: a tavalyi, Kolozsváron sorra került világbajnokságon Duka Tilda
a pódium 3. fokára léphetett fel, csapattársa, a magyarországi Méhész Anita vi-
lágbajnoki második lett magyar színekben. Anita egyébként a kolozsvári Aréna
egyéni legjobb eredményét is elérte a maga 667 pontjával a Románia Kupán.

Antal Matild 
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Előző rejtvényünk helyes megfejtése: – Veled egész nap fát vágnak? Velem éjjelente egeret fogatnak. 

George Soros osztja az észt,
meg a pénzt, csapatai had-
rendbe állnak, és Európa
hipp-hopp teli lesz ázsiai
és afrikai emberekkel

Nyilván csupán a vélet‐
lennek köszönhető, hogy az
Egyesült Államokat 2001.
szeptember 11‐én ért pusz‐
tító terrortámadás évfordu‐
lója után egy nappal akarnak
szavazni Strasbourgban az
Európai Parlamentben arról,
hogy Magyarország beillik‐
e vagy sem az európai érté‐
keket képviselő országok
közé.

A sokat emlegetett 9/11
nagy, fájdalmas sebet ütött
a nyugati demokráciákon.
Békés civilek haltak meg a
fanatikus iszlamisták táma‐
dásakor. Azt most hagyjuk,
hogy valójában kik is voltak
a tettesek, maradjunk a hi‐
vatalos változatnál: muszlim
harcosok. Európa mostaná‐
ban hasonló helyzetben van,
beszüremkedtek és gyilkol‐
nak a dzsihadisták. Igaz, nem
utasszállító repülőgéppel,
hanem autókkal, robbantá‐
sokkal, Kalasnyikovokkal és
késekkel. Három év alatt
csaknem félszáz civil áldozat. 

Amikor 2015‐ben Ma‐

gyarországon átcsörtetett a
terroristákat is magában fog‐
laló migránstömeg, úgy dön‐
töttünk, hogy nem kérünk
sem a csürhéből, sem az erő‐
szakból, sem pedig az eu‐
rópaitól szokásaiban, visel‐
kedésében, törvényeiben,
azaz kultúrájában teljesen
eltérő bevándorlótömegből.
A magát civilizáltnak gon‐
doló álhumánus Nyugat
azonban milliószámra fo‐
gadta be a jólét felé trappo‐
lókat. Senki nem kérdezte,
honnan van pénzük az útra.
Ki pénzelte ezt? Csak nem
George Soros, az agyafúrt
tőkespekuláns? Sok jel utal
arra, hogy igen, ő áll Európa
szétrohasztásának terve mö‐
gött. Az általa fizetett civil
szervezetek, a semmiféle
társadalmi meghatalmazás‐
sal nem rendelkező, ember‐
barátnak álcázott martaló‐
cok, a Migration Aid, a Nyílt
Társadalom Alapítványok, a
hirtelen tengerszeretővé vált
Orvosok Határok Nélkül,
meg a többiek.

George Soros osztja az
észt, meg a pénzt, csapatai
hadrendbe állnak, és Európa
hipp‐hopp teli lesz ázsiai és
afrikai emberekkel. Őket,

ugyebár, kötelességünk in‐
tegrálni. Három évvel ezelőtt
többségük még magasan
képzett értelmiségiként,
szakmunkásként szerepelt
a híradásokban. Mára kide‐
rült, többségük analfabéta,
sem beilleszkedni, sem dol‐
gozni nem akaró, amúgy
meg képességei alapján nem
is tudó tömegről van szó.
Ittlétük, ahogy múlik az idő,
egyre nagyobb feszültsége‐
ket okoz az őket befogadó
országokban. Erőszakos cse‐
lekedeteik azonban egyre
inkább az igazság kimondá‐
sáig viszik el az európai nép‐
eket. Nem lehet már elmis‐
másolni a kölni nőkön tett
gyalázatot, a párizsi és brüs‐
szeli tömeggyilkosságokat,
Barcelona, Berlin, Nizza és
London autós ámokfutásait,
és nem lehet már tovább
tűrni az eddig békés hét‐
köznapokat megmérgező fe‐
nyegetettséget.

Az Egyesült Államok 
kegyetlenül megtorolta a
9/11-et. 

Az Európai Unió idióta
módon vitatkozgat azon,
hogy kellő módon érvénye‐

sülnek‐e az általános emberi
szabadságjogok a szövetség
területén. A George Sorossal
bizonyítottan szoros kap‐
csolatban álló politikusok
szerint Magyarországon pél‐
dául nem. Nálunk, az erről
hazug jelentést összeállító
Judith Sargentini szerint
gyilkolják a jogállamiságot,
sárba tapossák a szabad saj‐
tót, és lopnak az országot
vezető politikusok. Bizonyí‐
téka minderre egy darab
sincs.

Az Egyesült Államokat ért
terrortámadás után napra
pontosan tizenhét évvel vi‐

tázni akarnak arról, Magyar‐
ország méltó‐e az európai‐
ságra. Ez a piszkos színjáték
semmi mást nem takar, mint
annak bosszúját, amit ha‐
zánk okozott a pökhendi
brüsszeli liberálisoknak, zöl‐
deknek és anarchistáknak,
vagyis a baloldaliaknak az‐
zal, hogy déli határkeríté‐
sünk megépítésével, a ma‐
gyarok érdekeit szolgáló tör‐
vényekkel és példátlan gaz‐
dasági sikereivel éppen saját
állampolgárai, és nem mel‐
lesleg az európaiak érdekeit,
jogait és szabadságát védi.

Dippold Pál

9/12
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A marosvásárhelyi
Dacia gimnázium
teljes felújítás
alatt

A marosvásárhelyi Dacia
általános iskola az első oktatási
intézmény, amelynél teljes kül‐
ső és belső felújítást eszkö‐
zölnek. A munkálatok egy szé‐
leskörű felújítási program ré‐
sze, amelyet a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal iskola‐
igazgatósága kezdeményezett. 

„Amellett, hogy javítja
az épület vizuális megje‐
lenését, az oktatási intéz‐
mény külsején víz‐ és hő‐
szigetelést is végeznek,
amelyek a hideg időszak‐
ban biztosítják és növelik
a gyermekek és az oktatók

kényelmét. A közösségi tér
belső részében is dolgoz‐
nak: a folyosókat fertőtle‐
nítik és kicserélik a meg‐
hibásodott világítótesteket,
tarkett‐borítást fektetnek
le, és nem utolsósorban a

mellékhelyiségek felújítá‐
sát is elvégzik. A projekt
keretében a városvezetés
napirendjén szerepelnek
az osztálytermek és az épü‐
letet övező terek is. Sze‐
retném kiemelni, hogy a

városvezetés közbenjár an‐
nak érdekében, hogy Ma‐
rosvásárhely összes okta‐
tási intézménye vonzó hely
legyen a diákok és az ok‐
tatók számára, és kima‐
gasló eredményeket kívá‐

nok az új tanévben!” – is‐
mertette Claudiu Maior,
Marosvásárhely polgár‐
mesterének tanácsadója.

A köz-, bel- és kül-
kapcsolati osztály

Teljes volt a nyár a Maros‐
vásárhelyi Polgármesteri Hi‐
vatal iskolaigazgatósága szá‐
mára! Tíz általános iskola és
nyolc középiskola diákjai lép‐
hetnek új padlóburkolatra az
új tanév kezdetén, és a legki‐
sebb marosvásárhelyieket sem
felejtették ki: öt óvoda várja
a csöppségeket felújított ter‐
mekkel, új bútorzattal és já‐
tékokkal. A szeptember rend‐
ben találja az oktatási intéz‐
ményeket: mosdók, udvarok,
osztály‐ vagy csoporttermek,
folyosók, bejáratok, mindenhol
igény szerint. A tervezett mun‐
kálatok legnagyobb részét be‐
fejezték, a többivel az utolsó
száz méteren tartanak. 

A Szász Albert Sportlíceum
diáksportolói a tanévkezdet‐
kor felújított osztálytermeket,
a régi épületszárnyat teljesen
felújították, a sportteremben
sokkal jobb fényviszonyok a
ledes lámpatesteknek köszön‐
hetően, valamint a legtöbb te‐
remsportágnak megfelelő já‐
tékfelület és új mellékhelyi‐
ségek. „Futball‐, kézilabda‐,
kosárlabda‐ és atlétikapálya,
mindenik versenyzésre jóvá‐
hagyva, kialakítása van folya‐
matban a marosvásárhelyi
Szász Adalbert Sportlíceum‐
ban. Az európai színvonalú
sportbázis várhatóan mintegy
3500 négyzetméteres felület‐
tel és sportrehabilitációs köz‐
ponttal rendelkezik majd. A
beruházás megvalósításával
a Szász Adalbert Sportlíceum
sokkal vonzóbbá válik a gye‐
rekek számára és az oktatá‐
si‐nevelési folyamat szem‐
pontjából is” – mondta a pol‐
gármester tanácsadója, Clau‐
diu Maior.

Az Al. Papiu Ilarian kollé‐

giumban öt felújított tante‐
remmel, a tornateremben új
padló‐ és falburkolattal, vala‐
mint korszerűsített manzárd‐
dal kezdhetik meg a tanévet.
„Vissza akarjuk adni az Ale‐
xandru Papiu Ilarian kollégium
szépségét, amely továbbra is
Marosvásárhely emblematikus
intézményének számít. Az
1919‐ben épített épület mű‐
emléknek számít, ezért rend‐
kívüli figyelmet szenteltünk
a részleteknek, illetve a külső
és belső építészeti elemeknek.
A napokban fejeződtek be a
munkálatok a manzárd jobb
oldalán, hogy ezt használni
lehessen, jelenleg pedig né‐
hány osztályterem felújtásán
dolgoznak. Ugyanakkor a kö‐
vetkező időszakban elkezdjük
a külső homlokzat felújítási
munkálatait is, hiszen azt sze‐
retnénk, hogy lépésről lépésre
és az épület tervéhez igazodva
adjuk vissza egykori szépségét
és vonzerejét” – fogalmazott
Claudiu Maior, a polgármester
tanácsadója. 

A munkálatok folytatódnak
a Transilvania közgazdasági
kollégiumban is, ahol kültéri
szabadidős platformot létesí‐
tenek és a teljesen felújítják a
sétányokat. Továbbá megja‐
vították az intézmény kerítését
is, a diákok biztonsága érde‐
kében. 

A Ion Vlasiu technológiai
líceumban új termopán‐nyí‐
lászárókat szereltek, illetve
kicserélték az iskola és a bent‐
lakás szigetelését, a sportte‐
remben pedig új padlóburko‐
latot fektettek le. A Mihai Emi‐
nescu pedagógiai líceumban
az intézmény udvarán működő
óvoda csöppségei számára ját‐
szótéri elemeket szerelnek fel,

továbbá néhány bejáratnál
padló‐hidegburkolatot fektet‐
tek le. A folyosókon lambériát
szereltek, az épületen kívül
pedig szemétplatformot ala‐
kítottak ki. A Traian Vuia tech‐
nológiai líceum épületét víz‐
szigetelték, a Constantin
Brâncuși technológiai líceum‐
ban pedig a mellékhelyisége‐
ket újították fel. Javításokat
eszközöltek az Avram Iancu
technológiai líceum bentlaká‐
sának épületénél, ahol újjáé‐
pítették a sportterem padló‐
zatát is. 

A Tudor Vladimirescu gim‐
náziumban teljes mértékben
felújítottak, beleértve az új
padlóburkolatot is, több osz‐
tálytermet: az iskola bejára‐
tánál hidegburkolat, termopán
nyílászárók, festés és a sport‐
termekben padlózat.

A beruházások folytatódnak
a Dacia általános iskolában is,
ahol 380, 0‐4 osztályos diák‐
nak biztosítanak az ősztől jobb
tanulási körülményeket: a fo‐
lyosókon tarkettet fektettek
le, és a két épülettest három
osztálytermében cserélték le
a parkettát, folyamatban van
a földszinti mellékhelyiség fel‐
újítása, lambériát helyeztek
el és kicserélték a folyosó lám‐
patestjeit. 

Tarkettet fektettek le a Mi‐
hai Viteazul általános iskolá‐
ban is, ahol két osztálytermet
újítottak fel, lambériáztak, fut‐
ball‐kapukat vásároltak és be‐
fejezték az oktatási‐nevelési
aszfaltrajzokat. Az Europa ál‐
talános iskolában teljesen fel‐
újítottak, parkettával, több
osztálytermet és egy fürdőt,
belső ajtókat szereltek, lam‐
bériáztak és tarketteztek, a
homlokzatot pedig hőszige‐

telik és lefestik. 
Homlokzat‐, öltöző‐ és pad‐

lózatjavítást végeztek a Ro‐
mulus Guga általános iskola
sporttermében is, a Nicolae
Bălcescu általános iskolában
pedig két osztályteremben
fektettek le parkettát, valamint
a C épületszárnyban kicserél‐
ték a kerítést. A Dr. Bernády
György általános iskolában az
idei tanévtől kezdődően a
sportpályát szegély veszi körül,
a 7‐es számú általános isko‐
lában lambériát helyeztek el,
hasonlóan a George Coșbuc
általános iskolában is, ahol
továbbá tarkettet is lefektettek,
mint ahogy a Friedrich Schiller
általános iskolában is. 

A Meseházikó, a Liget és a
Gyermekvilág óvodák csöpp‐
ségei új játékelemeknek ör‐
vendhetnek. A Liget és a Ci‐
nege óvodák belsejét teljes
mértékben felújították, a Nap‐
sugár óvodában pedig befe‐
jezték a tarkett lefektetését a
földszinten. „Köszönjük min‐

den igazgatónak és a helyi ta‐
nácsosoknak a támogatást,
akik megértették, hogy az is‐
kolák korszerűsítése prioritást
képez. Ezek a munkálatok csu‐
pán a kezdete az összes ma‐
rosvásárhelyi oktatási intéz‐
mény kiterjedt rehabilitációs
programjának” – mondta Cla‐
udiu Maior, a polgármester
tanácsadója.

A köz-, bel- és 
külkapcsolati osztály

Com.nr. 331

Európai színvonalú munkálatok a Szász Albert Sportlíceum sportbázisánál, az 
Al. Papiu Ilarian kollégium homlokzatának felújítása, manzárdosítások, új parketta,
játszótéri bútorzat – az iskola beruházások egy kis része!

Marosvásárhely 23 oktatási intézményét újították fel a nyáron!

Com.nr. 346


