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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.

Az IRES közvélemény-kutató cég felmérést végzett Marosvásárhelyen a közelgő önkor-
mányzati választások apropóján. A felmérés során a helyi választópolgárok véleményét 
kérdezték ki különböző közéleti témákkal kapcsolatban. A 841 megkérdezett személy 
49 százaléka román, 43 százaléka magyar, míg 8 százaléka más nemzetiségűnek vallotta 
magát. A felmérésből az derült ki, hogy a marosvásárhelyiek fele szerint a város rossz 
irányba halad, Dorin Florea polgármester munkásságát pedig a megkérdezettek 33 szá-
zaléka gyengének, míg 24 százaléka nagyon gyengének ítélte meg. Azt is meg kell emlí-
tenünk, hogy a városlakók 36 százaléka szerint a polgármester jó munkát végzett, 7 szá-
zalékuk pedig kiválónak ítélte meg Florea eddigi tevékenységét. A kutatás szerint Soós 
Zoltánnak van legnagyobb esélye leváltani a mostani városvezetést, de szorosan követi 
őt Marius Pascan, Benedek Theodora, Dan Masca és Pop Cosmin. 

Kit látnának szívesen polgármes-
terként a marosvásárhelyiek?

Nyomtass húst! 

Vásárhelyi szóhasználat szerint azért szok-
tunk ebéd után valamilyen desszertet fogyasz-
tani, hogy valamivel „lenyomtassuk” a frissen 
betermelt zsiványpecsenyét, szalmakrumplis flekkent vagy töltött káposztát. Nos, ennek ha-
marosan vége: mostantól a húst nem lenyom-
tatni fogjuk, hanem... ki-! 

10. old. //    SPORT

Síoktatás alapszinten síok-
tató segítségévelTél idején sok szülő megpróbálja tanítani gyere-keit sízni, az alapszintű ismeretek elsajátításá-hoz azonban síoktatóra van szükség. A 30 éves 
marosvásárhelyi Székely Ferenc Szilárd test-nevelőtanár – aki az Outward Bound Nemzet-közi Ifjúsági Központ keretén belül síoktató – a síoktatás alapszabályairól beszélt a Központ-
nak, amelyekre nagyon fontos hangsúlyt fek-
tetni.  

6-7. old. //    ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

Az Istenháza, mely a legré-
gebbi mennyezetfestmény-
nek adott otthont Ádámos községközpont, Kincses, Küküllődom- 
bó, Magyarherepe, Magyarkirályfalva és Sö-vényfalva tartozik hozzá. Első okleveles emlí-tése: 1405. 1435-ben Adamus néven említik. A falunak 1518-ban épített gótikus unitárius 
temploma van, ahol az egyház több zsinatot 
tartott. 1659-ben itt esküdtek fel az unitáriusok Barcsay Ákos fejedelemre. Kazettás mennyeze-
te 1526-ban készült. 

Egy hideg, egy meleg   
 Az utóbbi napokban szédületes gyorsasággal 
követték egymást a helyhatósági választások-ra készülő, sőt már javában kampányoló Soós Zoltán – ez idő szerint az RMDSZ polgármes-terjelöltje – esélyeire vonatkozó pozitív meg negatív előjelű hírek. Előbb a decemberben végzett IRES-felmérés került nyilvánosságra, amelyből kiderült, ha kétfordulós lenne a vá-
lasztás, az eddigi polgármester a második for-duló előtt elbukna. De mint már korábban is 
mondták: nem közvélemény-kutatást, hanem 
választást kell nyerni.

Magyar Kultúra Napja
Maros megyében Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz megírását – kézirata szerint. Erre emlékezve 1989 óta ünnepli a magyarság a Ma-gyar Kultúra Napját a Kárpát-medencében és a diaszpórában egyaránt. A Magyar Kultúra Napját Erdélyben, a Székelyföldön és ezen belül 
Maros megyében és Marosvásárhelyen is ün-neplik különböző események megszervezésével. 

Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
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a szer kesz tő ség véle ményét tük
rözik!  //  Szer kesztőségünk fenn
tartja a jo got, hogy a be érkezett 
le velek és más féle írások köz
léséről döntsön. // Kéziratokat 
nem őrzünk meg és nem küldünk 
vissza!
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HOROSZKÓP |
KOS: Ezen a héten a fizikai és mentális energiája rendkívül magas szinten lesz, melynek köszönhetően különféle tevé-
kenységekhez támad kedve. Egy régebbi ügyére kell most nagyobb gondot fordítania, hogy végleg a végére tudjon járni.
BIKA: Ezekben a napokban átvonuló bolygók hatására sok- kal több szimpátiát és rokonszenvet érez mások iránt. Ér-
demes gondolatait egy mérlegelt állapotban tartania. Így 
nyitottá lesz új dolgok és személyekkel való ismerkedésekre, melyeknek a későbbieknek kiemelt szerepe lesz.
IKREK: Titkos csodálókra tehet szert ezekben a napokban. Leginkább a megjelenésével, kisugárzásával hívhatja fel ma-gára a figyelmet. A meglévő programjai mellett most szakít-son időt a barátaira is. A csillagok állásai ezen a héten nagyon kedvezőek önnek, de negatív hatások is keveredhetnek a 
légkörbe.

RÁK: Ha teheti, végeztessen el egy alapos kivizsgálást. A ma- gánügyeiben is érdemes napirendre tűznie a rendezni való ügyeit. Szemtől szembe tisztázza le az ügyeket, míg még nem késő. Így lezárhatja, végére érhet azon dolgainak, melyek hol 
okkal, hol ok nélkül eddig csak folyton bosszúságot okoztak 
önnek.

OROSZLÁN: Határidős teendői egyre jobban sürgetik ezen a héten. Könnyíthet a helyzetén, ha leteszi a válláról a más ter-
heit, melyeket egy ideje cipel és észre sem veszi, hogy azt az is bírni tudná, akié. Csupán kényelmi szempontból könnyebb és egyszerűbb egy kis panaszkodással az ön határtalan jószí-vűségének köszönhetően, ha önre passzolja.
SZŰZ: Egy távolsági hívás kapcsán sok minden megváltozhat az életében. Egyik fiatalabb rokona sorsát ön nagyon a lelkén 
viseli. Legyen nagyon óvatos ebben az ügyben, mert könnyen 
megeshet, hogy azon kapja magát, hogy regulákat ajánl neki az életről és túlzottan is belefolyik az ő magánéletébe, amivel 
a mértéket átlépheti.

MÉRLEG: Ez a hét maximális rugalmasságot vár el öntől. A 
hét folyamán felmerülhetnek váratlan események, melyek a tervezett programját felboríthatják. A múltbéli erőfeszítése-
inek most már lassan láthatja a kézzelfogható eredményeit. Az élet most egy fokozott felelősségérzetet ébreszt önben saját életét és annak több területét illetően.
SKORPIÓ: Ha tanácsot kérnek öntől, bánjon óvatosan a 
mondanivalójával, ugyanis bármit is mond, készpénznek fog-ják tekinteni. Így önre hárulhat a felelősség a dolgok végső kimenetelét illetően. Egy régi arc feltűnhet a múltból. Lehet, hogy felhívja önt telefonon nagy meglepetést okozva.
NYILAS: Ezen a héten kiemelten foglakoztatják az anyagi jel-legű kérdések. Minden erejét beveti, hogy magasabbra tehes-se a bevételének limitjét. A hét során több fontos eseményen vesz részt, aminek köszönhetően felgyorsul az idő az ön szá-mára. Alig jut ideje mindenre, amit szeretne.
BAK: Ezen a héten jót tenne, ha fokozottabban figyelne az egészségi állapotára. Nem lesz meglepő a mostani bolygóha-tások miatt az, hogy a háztartásában javításra szorul egy-két dolog. Nagyon figyelmesen kövesse a pénzügyei állását eb-ben az időszakban, ugyanis váratlan, akár ok nélkül, ködös körülmény során, lényeges összegtől válhat meg, ha nem lesz kellően éber és elővigyázatos.
VÍZÖNTŐ: A hét során nem fog hiányt szenvedni fizikai, szel-
lemi energiából, csupán egy kicsit nehezen mehet az, hogy konkrét célra irányítsa. Az otthoni és a családi kötelékekben 
lényeges változást ezekre a napokra nem jeleznek a csillagok.

HALAK: Ezekben a napokban egy együttműködés nagy be-vételekhez juttathatja. Ez pont jó időben érkezik, ugyanis már tervezget befektetéseket, vásárlásokat. A barátaival a kapcsolata segítő jellegű, habár az utóbbi időben volt ok ki-
sebb neheztelésekre önök között.

Január 23. . .....................................Zelma, Rajmund, János
Január 24. . ............................ Timót, Erik, Veronika, Xénia
Január 25. . ...................................... Pál, Henrietta, Henrik
Január 26. ............................................. Vanda, Paula, Titusz
Január 27.  ......................................Angelika, János, Angéla
Január 28.  ......................................... Karola, Károly, Ágnes
Január 29. ............................................. Adél, Etelka, Ferenc
Január 30. ....................................... Gerda, Martina, Gellért
Január 31. .....................................................Marcella, János
Február 1. ........................................ Ignác, Kincső, Brigitta
Február 2. .......................................... Karolina, Aida, Mária
Február 3. .......................................................Balázs, Oszkár
Február 4. ...............................................Ráhel, Csenge, Jára
Február 5. .........................................................Ágota, Ingrid

Rendkívüli
kamarazeneestNépszerű áriák, duettek, 
divertimentók… és sok jó-kedv címmel rendkívüli ka-
marazeneestre kerül sor ja-nuár 23-án, csütörtökön 19 órakor a Kultúrpalota nagy-termében. Közreműködik: Fülöp-Gergely Tímea szop-rán, Petre Burcă basszus, Renata Burcă zongoramű-
vész és a Tiberius vonós-négyes. Meghívott Kostyák Márton nagybőgőművész. A hangversenyre a 14-es 
számú hangversenybérletek 
érvényesek.

Pótszilveszter január 24-énAz Erdélyi Magyar Bal-
oldal, valamint a Magyar Nyugdíjasok Klubja felhív-ja a tagság figyelmét, hogy a január 10-re tervezett 
pótszilveszteri ünnepséget objektív okok miatt január 24-re halasztották. A rész-vételi díjat a Magyar Balol-dal székhelyén lehet befi-zetni hétfőtől csütörtökig 9-11 óra között. Cím: Dózsa György utca 9. szám, első emelet. Tel: 0744-928-299.
Marosvásárhelyen az 
OperettissimoA kolozsvári Operettissi-
mo együttes Mi, muzsikus lelkek című operettgálájá-
ra kerül sor január 24-én, 
pénteken 19 órától a Maros Művészegyüttes termében 
Marosvásárhelyen. Egy jegy  35 lejbe kerül. Jegyek elő-vételben a Maros Művé-
szegyüttes jegyirodájában 
hétköznaponként 16 és 19 óra között kaphatók. Jegy-foglalás a 0757-059-594-es 
telefonszámon.

A Jazz & Blues Club 
kínálataJanuár 24-én, pénteken 19 órától a 20 éves Romano Drom együttes koncertezik a marosvásárhelyi Jazz & Blues Clubban.
Zengjen hálaének – 
fotókiállításZengjen hálaének címmel nyílik fotókiállítás január 
26-án, vasárnap 12 órától Marosvásárhelyen, a Bolyai 
téri unitárius egyházköz-ség Dersi János termében.  A magyar kultúra napja al-
kalmából szervezett fotóki-állításon Budai Antal István fotóművész munkáit lehet 
megtekinteni, amelyek a 
marosvásárhelyi  egyházi 
kórustalálkozók történetét 
és hangulatvilágát eleve-nítik fel. A fotókiállítást a Marx József fotóklub elnö-ke, Both Gyula nyitja meg, a rendezvényen résztvevők 
Szabó Hajnal orgonajátékát hallhatják. A kiállítás szer-vezője az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács marosvá-
sárhelyi szervezete.

Beszélgetés 
a MegmentőrőlAz András Lóránt Társu-
lat január hónapban a kö-vetkező programokkal vár- ja a kedves nézőket. Janu-ár 23., csütörtök, 18 óra – Édentől Keletre Filmklub: SCHNEDAREK 100 – beszél-getéssel egybekötött film- vetítés Schnedarek Ervin marosvásárhelyi film- és fotóművész születésének 100. évfordulója alkalmá-ból. A filmestre a belépés ingyenes! Január 26., vasár- 
nap 19 óra, Introspectio/ 

kortárs táncduett. Előadják: Macaveiu Blanka, Szabó Fran- ciska, koreográfus-rendező: András Lóránt. Teljes árú jegyek ára: 30 RON . Ked- 
vezményes jegyek (diák/nyugdíjas) ára: 20 RON. Az előadásra jegyet foglalni a *+40771 408 995* telefon-
számon vagy az andraslo-
rantcompany@gmail.com e-mail címen lehetséges.
Kincses Réka: 
Megmentő 

Február 5-én 19 órától az Ariel színházban ven-
dégszerepel a budapesti Láthatáron Csoport felnőt-telőadása, Kincses Réka Megmentő című darabja. Rendező: Szabó Veronika, színészek: Feuer Yvette és Alida Bevk, látvány és jel- 
mez: Palánki Hedvig, zene/ hang: Somló Dávid. Hely-foglalás (sms-ben is) a 0747-942-181-es telefon- számon. A Megmentő tra-
gikomikus családtörténet 
egy olyan testvérpár szem-szögéből, akik elszakadtak egymástól, majd felnőttko-
rukban újra találkoznak. Az előadás után beszél-getés lesz, melyen Artner Szilvia újságíró egy pszi-
chológus társaságában az előadásban részt vevő szí- 
nészek bevonásával a da-
rab által felvetett kérdése- 
ket járja körül: családi sze-
repek és azok alakulása, 
családi szerepminták átvé-
tele, transzgenerációs min- 
ták és traumák átadása, 
testvérkapcsolatok és azok hatása a felnőtt életünkre; mitől működik jól egy csa-lád és mitől nem. 
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CSAK ÚGY MONDOM 

Egy hideg, egy meleg    
 Az utóbbi napokban szédü-

letes gyorsasággal követték 
egymást a helyhatósági vá-lasz tásokra készülő, sőt 
már javában kampányoló Soós Zoltán – ez idő sze-rint az RMDSZ polgár-mesterjelöltje – esélyei- re vonatkozó pozitív meg negatív előjelű hírek. Előbb a decemberben végzettIRES-felmérés került nyilvánosságra, amelyből kide-
rült, ha kétfordulós lenne a választás, az eddigi pol-gármester a második forduló előtt elbukna. A legtöbb szavazatot – tegyük hozzá: ha indulnának – Soós Zoltán kapná – 50 %-ot –, őt követné „barátunk”, a PMP-s Marius Pașcan – 42 %-kal – , a harmadik he-lyen holtversenyben a POL-os Dan Mașca, illetve a PNL-s Theodora Benedek és Cosmin Pop végeznének egyaránt 38-38 %-kal. Ez tagadhatatlanul kedvező előjel, de mint már korábban is mondták: nem közvé-
lemény-kutatást, hanem választást kell nyerni. Ami már sokkal problémásabb, arra szintén az em-lített IRES-felmérés világít rá: mégpedig arra, hogy a helyi képviselői listára ugyan szintén az RMDSZ kap-
ná a legtöbb voksot, de mindössze 22 százaléknyit. Ami ugye a felét sem tenné ki a Soós 50 százalékának. 
Ezzel az eredménnyel minden korábbinál kevesebb létszámú frakciója lenne az RMDSZ-nek a helyi kép-viselőtestületben. Ami az RMDSZ eddig sem acélos érdekérvényesítő képességének további gyengülését vonná maga után. Ezek szerint az RMDSZ nem előre-lendítené, inkább visszahúzná Soóst a polgármesteri 
szék megszerzéséért indult versenyfutásban. Ezért lenne életbevágóan fontos, mondjuk egy előválasz-tás, esetleg közvélemény-kutatás a helyi képviselője-lölt-lista összeállítására vonatkozóan, amelyre akár az Erdélyi Magyar Szövetség is nevesíthetné embere-it. A második helyen a PNL végezne 21 százalékkal, őt követné az USR-PLUS 11 százalékkal, a POL 8 szá-zalékkal, végül a s PSD zárná a bejutók sorrendjét 7 százalékkal. A felmérés szerint a 4-4 százalékos ALDE és a PMP kimaradna a helyi képviselőtestületből.    A másik jónak mondható hír, hogy Hermann Márk Christian, az egykori POL-os helyi önkormányzati képviselő, aki maga is indulni készült, bejelentet-
te: visszalép Soós javára, ha az függetlenként, s nem RMDSZ-jelöltként indul. Ez egy újabb lépés lenne afe-lé, hogy egyetlen magyar jelölt induljon, ami lehetővé 
tenné, hogy a magyar szavazatok ne oszoljanak meg. A frissen létrejött Erdélyi Magyar Szövetség is kifejez-
te hajlandóságát, hogy támogassa az egyetlen magyar jelöltet, ha az függetlenként és nem pártszínekben in-dulna. Ezek után a labda az RMDSZ térfelén pattog, 
neki kell döntenie: elfogadja-e a partnerek feltételeit 
vagy kitart korábbi makacs álláspontja mellett. Minden korábbi számítást azonban keresztülhúz-hat a PNL, de főleg az USR-PLUS által erőltetett, a 
kétfordulós polgármester-választásra vonatkozó jogszabály-módosítás. Ez elsősorban Szatmárnémeti 
és Marosvásárhely magyar polgármesterjelöltjeink esélyeit gyengítené, hisz köztudott: etnikai szavazás 
esetén a talpon maradt magyar jelölt ellen a román 
szavazók, pártpreferenciáiktól függetlenül, a román 
jelöltre voksolnának.  A helyzet egyelőre eléggé bonyolult, sok az isme-retlen tényező, de egyvalami biztos: az esélyek helyes 
felmérése nélkül kár lenne túl nagy elvárásokat tá-masztani magunk elé, mert egy újabb sikertelenség – 
különösen, hogy a személyi következményekkel járó felelősséget eddig soha, senki nem volt hajlandó vál-lalni – csak tovább gyarapítaná a vásárhelyi magyar-
ságot ért kudarcok sorát, rontaná a közösség egyéb-
ként sem rózsás közérzetét.

Kit látnának szívesen polgármes-
terként a marosvásárhelyiek?

Az IRES közvélemény-kutató cég felmérést végzett Marosvásárhelyen a közel-
gő önkormányzati választások apropóján. A felmérés során a helyi választó-
polgárok véleményét kérdezték ki különböző közéleti témákkal kapcsolatban. 
A 841 megkérdezett személy 49 százaléka román, 43 százaléka magyar, míg 8 
százaléka más nemzetiségűnek vallotta magát. A felmérésből az derült ki, hogy 
a marosvásárhelyiek fele szerint a város rossz irányba halad, Dorin Florea pol-
gármester munkásságát pedig a megkérdezettek 33 százaléka gyengének, míg 
24 százaléka nagyon gyengének ítélte meg. Azt is meg kell említenünk, hogy a 
városlakók 36 százaléka szerint a polgármester jó munkát végzett, 7 százalékuk 
pedig kiválónak ítélte meg Florea eddigi tevékenységét. A kutatás szerint Soós 
Zoltánnak van legnagyobb esélye leváltani a mostani városvezetést, de szorosan 
követi őt Marius Pascan, Benedek Theodora, Dan Masca és Pop Cosmin. 

Közel felét nem
érdekli a polgármester
nemzetiségeA felmérés során arra is kíváncsiak voltak, hogy a 
vásárhelyiek szerint me-
lyek kellene legyenek egy polgármester legfőbb tu-lajdonságai. A válaszadók 
többsége szerint a város polgármestere elsősorban 
becsületes és tisztességes 
kell, hogy legyen, a munkás-
ságának átláthatónak kell 
lennie és jó, ha emberköze-
li kapcsolatot ápol az város polgáraival. A városlakók 
többsége azt is fontosnak 
tarja, hogy a polgármes-
ter politikailag független legyen. Érdekesség, hogy 
a polgármester etnikai ho- 
vatartozása a megkérdezet- 
tek 45 százalékát nagyon kevéssé, míg 28 százalékát 
kevéssé érdekli, és csupán 17 százaléka tartja fontos-nak és 8 százaléka nagyon 
fontosnak azt, hogy a vá-
ros polgármestere olyan etnikumú legyen, mint ő.

 
Floreát ismerik
legtöbben, de Benedek 
Theodora és Dan Masca 
is erős a mezőnybenAz is kiderült a felmérés- ből, hogy a város legismer- 
tebb politikusa nem meg-lepő módon Dorin Florea, 
akit a válaszadók 99 szá-zaléka ismer. A polgármes- 
tert követi Claudiu Maior (95%) és a magyarelle-nességéről hírhedt Marius Pașcan (77%). Ezután kö-vetkezik 57%-kkal Bene- dek Theodora a PNL lehet-
séges polgármesterjelöltje. Szintén 57%-kkal szerepel Dan Masca is a Szabad Em-
berek Pártjának elnöke. 
Soós Zoltánt a megkérde-zettek fele ismeri, míg Vass Leventéről a válaszadók 43 százaléka hallott. Érdekes ugyanakkor, hogy  a válaszadók 50 százaléka 
szavazna Soós Zoltánra a 

közelgő polgármester-vá-lasztáson, a legfőbb kihívó-ja pedig Marius Pașcan len-ne, ha indulna, ugyanis őt a 
válaszadók 42 százaléka szavazná meg. Kettejüket követi 38%-kkal Benedek Theodora, Dan Masca és Cosmin Pop is. Dorin Flo-
rea polgármesternek már 
nem ennyire jók az esélyei, őt ugyanis a választópolgá-rok 33 százaléka választa-
ná újra, nála Vass Levente 
is több szavazatot kapna, 
ha indulna a polgármesteri székért (34%). 
Az RMDSZ népszerűsége 
jóval elmarad SoósétólSoós győzne, de az RMDSZ leszerepelne Az önkor-
mányzat lehetséges össze- 
tétele egyáltalán nem „kö- 
veti” a polgármesterjelöl- 
tek támogatottsági indexét. Az RMDSZ szemszögéből 
nézve pedig az etnikai ará-
nyokat sem, noha a meg-kérdezettek 43 százaléka 
magyarnak vallotta magát. A jelen állás szerint a tuli-
pános lista a biztos voksok egynegyedére sem számít- hatna, míg Marius Paşcan Népi Mozgalom Pártjab (PMP) 
be se kerülne a döntéshozó 
testületbe. 21 százalékuk a Nemzeti Liberális Párt (PNL) képviselőire, 11 szá-zalékuk az USR-PLUS je-löltjeire, 8 százalékuk pe- 
dig a Szabad Emberek Párt- jának (POL) jelöltjeire vok-solna. Az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) jelöltjeit 
a megkérdezettek 1 szá-
zaléka ültetné be a városi 
önkormányzatba. A telefonos felmérést 841 
személy megkérdezésével 
végezték tavaly decem-berben, a hibaküszöbe 3,4 százalékos. A válaszadók 49 százaléka román, 43 
százaléka magyar, 9 száza-léka más nemzetiségű ma-
rosvásárhelyi lakos volt. 

Hermann visszalép
Soós javára

Soós Zoltán és Hermann 
Mark Christian pénteken 
megállapodtak abban, hogy 
utóbbi visszalép a maros- 
vásárhelyi polgármester- jelöltségről az előbbi javá- 
ra. Ennek azonban feltétele, 
ha a Maros Megyei Múzeum igazgatója ne az RMDSZ je- 
löltjeként, hanem független- 
ként induljon a helyható-
sági választásokon. 

Az Erdélyi Magyar 
Szövetség is támogatná 
SoóstA Magyar Polgári Párttal szombaton fúzióra lépő Er-délyi Magyar Néppárt szin-
tén kész támogatni Soós Zoltánt, ha nem az RMDSZ színeiben, hanem függet-
lenként indul a polgármes- terválasztáson. Jelenleg zaj- 
lanak a tárgyalások a két 
kisebb magyar párt felté-teleiről.

P.P.

Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
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Magyar Kultúra Napja Maros megyében 

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz megírását – kézirata 
szerint. Erre emlékezve 1989 óta ünnepli a magyarság a Magyar Kultúra Nap-
ját a Kárpát-medencében és a diaszpórában egyaránt. Az emléknapon a világ 
magyar közösségei kulturális, művészeti rendezvényeket tartanak és számos díj 
kerül kiosztásra. A Magyar Kultúra Napját Erdélyben, a Székelyföldön és ezen 
belül Maros megyében és Marosvásárhelyen is ünneplik különböző események 
megszervezésével. A 2020-as év ilyen jellegű eseményeiből mi is szemelgettünk. Különböző médiaforrások jelzik, hogy a Magyar Kul-túra Napja alkalmából több 
Maros megyei településen 
szerveztek-szerveznek kul-turális-művészeti eseményt. Ilyen például Búzásbesenyő, ahol az EMKE, a R. Magyar Dalszövetség és a helyi Római Katolikus Plébánia 
várja kórushangverseny-re az érdeklődőket. Vagy Szovátán, ahol a helyi ifjú-
sági szervezet vállalta a szervezést. De a legtöbb 
eseményre a megyeszék-
helyen, Marosvásárhelyen 
kerül sor. Itt nem csak egy 
nap, hanem egyhetes prog-
ramsorozattal ünnepelnek, 
ami már január 15-én kez-detét vette román nyelvű 
felolvasó maratonnal. 

„Szép emlék 
az örmény identitás”A rendezvénysorozat ré-szét képezi dr. Kálmán Atti-

la Örménység és nemesség. 
Integráció és/vagy identi-tásvesztés? című előadása és a Bolyai Farkas Elméleti Líceum végzős diákjainak a TUDEK 2019 évi díjazott 
dolgozatának bemutatása. Kálmán Attilát, a Marosvá-
sárhelyi Örmény-Magyar Kulturális Egyesület alelnö- 
két arra kértük foglalja ösz-
sze lapunk olvasói számá-ra is az előadását. „Az örmény származású 
nemesség 56 családot szám-
lál. Sok örmény család úgy 
tartotta, hogy Moldvába 

érkezésük előtt már nemesi ranggal rendelkeztek. Az 
Erdélyi Fejedelemség ide-
jén három család kapott nemesi rangot: Bogdán/Bogdánfy 1667-ben, Terdik 1668-ban és a Pattantyús család 1680-ban. A Habs-
burgok által adományo-zott címeres nemeslevelek közül az első az 1712-ben kelt Lászlóffy családé. A ne- 
mesi rang adományozása mögött különböző okok 
állhattak: a bécsi udvar há-
borús kiadásainak támoga- 
tása, a török elleni harc, kul-
turális tevékenységek stb. A legtöbb nemesi rangot a 1756-1762 közötti  (27) és 1795-1814 (7 ) közötti  
háborús események kap-
csán adományozták (hé-

téves háború illetve napó-leoni háborúk). A legutolsó örmény származású, aki fő-
nemesi rangot kapott, Pap Géza volt 1912-ben. Az 56 nemesi családból haton fő-
nemesi rangot szereztek. Talán a leghíresebb a Ka-rátsonyi család. Karátsonyi 
Guidó, Liszt Ferenc  barát-ja, grófi rangot szerzett. A Dániel családból, Ernő ke-
reskedelemügyi miniszter szerez bárói rangot 1896-ban. A Pap családból Géza bárói rangot 1912-ben. A Kiss családból, Antal báró 
lesz 1911-ben. Lukács György 
gyermekei bárói rangot 
szereznek és végül a Mar-kovits család grófi rangját elismerik 1939-ben. A 18. 
század második felében 
több örmény család dön-tött úgy, hogy a Bánságban 
telepszik le földbirtokokat bérelve vagy vásárolva. A 
hagyományos örmény kö-zösségektől való eltávolo-dás és a közösségen kívül 
való házasságkötések eltá-volították ezeket a családo-
kat az örmény identitástól. A főnemesi családokban a 20. századra már csak egy 
szép emlékként élt az ör-mény identitás” – mondta el lapunknak dr. Kálmán Attila.

„A bolyais diákok
egyedi kutatása”A bolyais diákok kuta-tásáról és előadásáról dr. Puskás Attila számolt be lapunknak: „A gyergyói ör-mények kirajzása c. előa-dást Kántor Andrea és Ol-tean Annamária, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum 12. 

osztályos diákjai tartják. A TUDEK diákköri konfe-
rencián dicséretet kapott dolgozatban a fiatal kuta-
tók az Erdélyi Magyar-ör-
mények Szövetsége által szervezett nyári temetőku-
tató táborokban szerzett 
tapasztalataikat gyümölcsöz- 
tetik, amikor a Gyergyó- 
medence falvainak teme-tőiben kutatva arra a kér-
désre keresik a választ, 
hogy milyen örmény csalá-
dok lakták a falvakat, illetve mennyire helyes az állítás, 
miszerint a falvakba letele-pedő örménység kizárólag 
Gyergyószentmiklósról érke- zik. Hasonló jellegű kuta-
tást korábban nem végez-
tek Erdélyben, a diákok 

kutatása mindenképpen 
egyedi és eredeti munka.”

Hordozd tenyereden

a Tékát!A marosvásárhelyi Tele-
ki Téka két eseménynek is 
otthont ad idén: Hordozd 
tenyereden a Tékát! Fo-
gadj örökbe egy oldalt! és az Olvass fel Marosvásár-helyért! címmel meghir-detetteket. Az előbbinek a 
beharangozója a követke-zőképpen szól: „Részese lehet kultu-rális örökségünk megőr-
zésének, hozzájárulhat kiemelkedő értékek resta-
urálásához! Tisztelgésként a Magyar Kultúra Napja előtt, a Teleki Téka janu-ár 22-én indítja el ezévi 
örökbefogadási akcióját, a 
Fogadj örökbe egy oldalt 
a Teleki Tékában c. kam-pányt. Január 22-31-e kö-zött megtekinthetőek kiál-lításunkon azok a kiemelt 
könyvek, kéziratok, ame-
lyek restaurálásához hozzá- járulhat adományával 2020-ban. A restaurálást a Teleki 
Téka restaurátora, Márton Krisztina végzi majd, az 
adományokat a szükséges 
anyagok beszerzésére for-dítjuk.”

Zengjen hálaének!

Érdekes színfoltjának ígér- 
kezik az eseménysorozat-
nak a január 26-án starto-ló fotókiállítás, amelynek színhelye a marosvásárhelyi Bolyai-téri Unitárius Egy-házközség Dersi János ter- me lesz. A Zengjen hála-ének cím alatt megnyíló 
tárlatot az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács marosvá-
sárhelyi szervezete szervezi, és kiállításra kerülnek Bu- dai István Antal szászré- geni fotóművész munkái. 
Lapunk kérdésére a fotó- művész elmondta, hogy ő 
már több éve vesz részt kór- 
ustalálkozókon Szászrégen- 
ben, illetve a Gyöngykoszorú 
népzene és néptánc talál- kozókon különböző hely-színeken. Ezeken az alkal-
makon nagyon sok fényké-pet készített, amelyekből 
válogatott a marosvásár-
helyi tárlatra. 

Nemes Gyula
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A romániai fiatalok 17-szer többet költenek alkoholra, mint kultúrára
Egy friss tanulmány szerint Romániában a 18 és 24 év közöttiek át-lagosan 17-szer többet költenek alkoholra, mint kultúrára. A szeszes italokra költött pénz ennél a korosztálynál átlag 70 lejt jelent havonta.Ahhoz képest, hogy ez a korcsoport átlag 4 lejt költ kultúrára, ez az összeg igen magasnak bizonyul. A romániaiak költségvetésének egyéb-ként alig 1%-a megy valamilyen kulturális területre, legyen az könyv, mozijegy, vagy bármi – nyilatkozta Marius Luican, a tanulmány vezetője.Romániában a legkedveltebb alkoholtartalmú termék a sör, de ha a vá- 

rosi közegben élő fiatalokat vesszük alapul, ők az alkoholos koktélokat preferálják – derül ki a tanulmányból.
Egyébként a szeszes italok piaca hatalmasat dobbantott az elmúlt 5 évben, évi 700 millió eurós forgalmat generálva.Ugyanakkor figyelembe kell vennünk azt is, hogy a piacon levő sze-szes italok 50–60 százalékát feketén értékesítik, ezért a fogyasztás iga-zából sokkal több, mint amit az adatok mutatnak – mondta Luican.

forrás: digi24

A United by Music Románia Alapítvány 
második alkalommal szervezi meg te-hetségkutató versenyét fogyatékkal élő, 
zenében tehetséges személyek számára. A versenyben olyan személyek vehetnek 
részt, akiknél a fogyatékosság valamelyik típusát állapították meg, a 448/2006-os törvény szerint. A fent említett kategóri-ába eső, fogyatékkal élő személyek, akik 
bármilyen hangszeren játszanak, vagy 
énekelnek, részt vehetnek a versenyben.Még lehet jelentkezni január 31-ig. A 
jelentkezéssel kapcsolatos minden infor-máció elérhető a www.united-by-music.
ro/hu/honlapon (a lap alján Versenysza-bályzat és Letölthető mellékletek). Bármi-

lyen további kérdésre a 0741 177 575-ös telefonszámon válaszolnak. A jelentkezést 
a unitedbymusicromania@gmail.com cím- 
re lehet elküldeni, vagy postán a követ-kező címre: United by Music Románia, 
Sepsiszentgyörgy, Gyöngyvirág u., 5 szám, postai kód 520085, Kovászna megye.Mindenik versenyző egy zeneszámot fog egyénileg előadni, hangszeren, éne-kelve, vagy énekelve hangszerkísérettel. A zenei műfaj szabadon választható.A meghallgatásokat a Maros és Kolozs megyei jelentkezőknek február 14-én tart- ják Kolozsváron a Tranzit Házban.

(közlemény)

A Maros megyeieket is várják
a tehetségkutatóra

A Carit San Medical  
J á ró b e t e g - re n d e lő  

� következő orvosi szakellátással áll az önök rendelkezésére:  

• Fizioterápia és gyógytorna 
• Kardiológia 

• Bőrgyógyászat 
• Nőgyógyászat 
• Hematológia 
• Munkaorvos 

• Fülorrgégészet 
• Ortopédia 

• Gyerekgyógyászat 
• Tüdőgyógyászat  

• Pszichiátria 
• Urológia  

• BelgyógyászatUltrahang 
• Ideggyógyászat 

• Szemészet 

• Sebészet 
• Infektológia 
• Allergológia 
• Pszichológia 

•  Dietetika  

Nyitva tartás: Hétfő-Péntek:  07.00–20:00
Marosvásárhely, Mihai Viteazul utca 42. szám

Tel.: 0265.269.172, 0265.266.249                  
Mobilszám: 0730-619-401
E-mail: contact@caritanmed.ro

Laborvizsgálatok: 
Aurel Filimon utca 15. 
Tel.: 0265-250-874 vagy 0730-619-404

facebook.com/caritsan
www.caritsanmed.ro

ON-LINE PROGRAMÁLÁSOK  

   A KÖZPONT HETILAP OLVASÓI
10% -OS KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLNEK 

bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával.
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Az Istenháza, mely a legrégebbi kazettás mennyezetnek adott otthont

Ádámos községközpont, Kincses, Küküllődombó, 
Magyarherepe, Magyarkirályfalva és Sövényfalva 
tartozik hozzá. Első okleveles említése: 1405. 1435-
ben Adamus néven említik. A falunak 1518-ban épí-
tett gótikus unitárius temploma van, ahol az egyház 
több zsinatot tartott. Az unitárius templom gót stílu-
sú. Festett kazettás mennyezete a legrégibb magyar 
mennyezetfestmény, ma a budapesti Néprajzi Múze-
umban található. A mennyezeti festményeken a ká-
polnai Bornemissza család címere látható. A mille-
niumi ünnepségek alkalmával kopjafát állítottak a 
templomépítő Hadadi Kovácsi Sándor emlékére és 
a háborús hősök tiszteletére. Több nemesi udvarház 
is volt a faluban, így a Haller-, a Mikes-, a Wesselényi- 
és Szánter-udvarházak.

EmlékeztetőAz unitárius templomról a legelső adat 1526-ból is-
meretes, amikor kazettás mennyezete készül. Nyil- 
vánvaló, hogy a templom legkésőbb az előző század-ban már állott. A diada-líven az 1909-es évi javí-táskor az 1518-as évszám tűnt elő, ami az előző szá-zadi építkezés befejezését 
jelezheti vagy e korra jel-lemző szentélyújítást. Egy 
 okirat még arról is tanús-kodik, hogy 1543-ban plé-bánosát Királyfalvára kül-
dik kivizsgálásra. Maga a templom stílusa is a XV. századra utal: késő 
gótikus alkotás, de hajója megőrizte eredeti alakját. Egykori csúcsíves nyugati és déli ajtaját később félkö-rívesre módosították. Szent- 
élye keskeny, hosszúkás, diadalíve késő gótikus, ab-lakai fokozatosan mélyülő magas csúcsívvel készül-tek, de díszművek nélkül. Kőbordás boltozata volt, 
amelyet a múlt században, 
a legutolsó renováláskor 
lebontottak és kopár fes-tésű deszkamennyezettel helyettesítettek. 

Hajójának mennyezetét 1900-ig az a szép kazettás mennyezet díszítette, ame-lyet – mint már említettük –  a Magyar Nemzeti Múze-um vásárolt meg. Készíté- 
sének idejét a negyedik táb-
lában, a pajzs mezejében 
látható évszám jelzi: 1526.

A szép kúriás belsőségekA Kis-Küküllő bal partján fekvő falu egy része egy tér-
re épült, más része emel- kedettebb, oldalas fekvésű, 
és a község alsó részén két, egymás mellé épített temp- lom vonja magára a figyelmet. Közelükben néhány mód- 
dal épült régebbi nemesház 
mellett az iskolát találjuk. Kelemen Lajos Művészet- történeti tanulmányok című munkájában tesz említést 
arról, hogy szomszédjuk-
ban, a községi keresztutak 
találkozójánál egykor kis 
piac alakult ki boltokkal és 
mészárszékkel. 

Innen egy patakocska 
mellett utca húzódik dél 
felé, és vele párhuzamosan, a patak túlsó oldalán, a Ne- mesek utcájában a régi Kü-küllő megyei kisnemesség néhány egyszerű házát ta-

láljuk, míg a keresztúttól 
keletre három nagyobb szép kúriás belsőség terül el. Az egyik ezek közül a 
Horváth-Toldv Lajosnéé, a másik a Kovácsy család tu-lajdona volt; a harmadik pedig egy tipikus Küküllő 
megyei százados kúria, mely előbb a Pákei, vele a Kövendi Gál családé, és 
ezek után sokáig a Szánt-
ner családé volt.

A község a történetéről  
ötszáz évre nyúlnak vissza 
az okleveles adatokA templomok és udvar- 
házak környéke a falu leg-régibb magva. A déli ré-
szen két út szögletében 
áll egy domboldalon a régi 
ortodox kis fatemplom és temető. Kelemen Lajost idézve:

„…közelükben találjuk a 
zsidó temetőt is. E templo
mok közül az egyiknek aj
taján az 1692. évszám volt 

olvasható, és az ádámosi 
románság legrégebbi épü
letterméke volt”.A nagy új templom már a falu felső részére épült. 
Magának a községnek a történetéről ötszáz évre 
nyúlnak vissza az okleve-les adatok. De kétségtelen, 
hogy Ádámos ennél sokkal 
régebbi település. A falu Sövényfalva felé eső domblépcsőjén, a régi ka-vicsbányáknál talált ősem- 
beri agyagedény töredé-kek bizonyítják, hogy ott 
már több ezer évvel ez-előtt is emberi települések 
voltak.

Zsigmond király 
adományaA falu első okleveles em-lítése 1405-ből való; ekkor Zsigmond király Radnóttal és több mint tíz más kör-
nyékbeli faluval együtt a Bogáthi Imre fiának, Péter-
nek adományozta. 

Ez a Radnóti előnévvel szereplő Bogáthi família 
azonos volt a szász erede-tű Altamberger családdal, 
de már a XV. század folya-mán előkelő magyar csa-
ládokkal házasodott össze és elmagyarosodott. Később nagy szerepet vitt; de az 1600-as évek elején már ki is halt. Ádámoson 1438-ban ott találjuk a Baládfia-
kat is. Abban az évben közü-lük Péter és Baládfi Tamás fia, István éppen osztályos 
pert folytattak egymás közt 
Áclámosért. Ez a család 
pedig ismét abból a nagy és híres Szalók-nemzet-ségből származott, mely- nek a két Küküllő mentén, Küküllővártól a Székely-földig számos faluja volt; a Baládfiákon kívül e nem-zetségből ágaztak ki töb-bek közti a kihalt Kendi, Darlaczi, Czikmártori és 
Hosszúaszói családok.

Mennyezetkazetta díszítése asztalosszerszámokkal, 
gyaluval és körzővel (Ádámos, unitárius templom, 
1526). Bp. Néprajzi Múzeum Az Iparművészeti Múzeum „magyar terme”. Fotó: Weinwurm Antal, 1897

 (folytatás előző lapszámunkból – befejező rész)
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Ádámos legnagyobb 
birtokosaiA Baládfi és Bogáthi csa-ládokon kívül az 1526-i oklevelek valószínűleg há-zasság révén említik még 
idevaló birtokosokul az 
ádámosi Horváth, az ádá-
mosi vagy csapói Porkoláb, az Orbonász, valamint az Arad megyei eperjesi Pató-
csy családot is. Utóbb a XVI. század vé-gétől a lecskei Sulyok és legvégétől a szamosfalvi 
Mikola családok a földbir-
tokosok. A Mikolákból Ádámos régi 
birtokosai közül Mikola Lász-
ló volt az utolsó. Mikor az Ő apja, Zsigmond, itt mal-mot építtetett, ennek útja 
az unitárius egyház helyén vezetett át, amiből sok bé-
kétlenség következett. 

Ennek megszüntetésére 
a katolikus Mikola László 1688-ban malma szombati 
vámját örökre az unitári-
us egyháznak engedte át 

temploma fenntartására. 
Ádámosi birtokát külön- ben később elzálogosította 

Csáky Zsigmondnak, s mi- dőn a Mikola család 1738-
ban kihalt, a számos örök-ségigénylő család közül Hal- ler János erdélyi kormány-
zó és leányági utódai közül a Mikesek lettek egy időre 
Ádámos legnagyobb birto-
kosai.

1686-ban a Végh család 
itt szerezte címeres 
nemességétA Keresztes Géza mű-építész, műemlékvédelmi 
szakmérnök által a ren-
delkezésünkre bocsátott 
dokumentációkból tudjuk meg, hogy a fentieken  kí-
vül azonban Ádámosnak 
mindig számos közép- és 
kisnemes családja volt, és 
ezeknek több évszázadon 
keresztül szép számú ma-
gyar és román jobbágy, va-
lamint zsellér szolgált. 

Hosszú névsor telne ki 

belőlük, ha századokon át felsorolhatnánk őket. Csak ízelítőül említjük közülük a XVII. százévből a rugonfalvi székely Be-nedekfieket és a héjasfalvi 
Maróthiakat. Az egyik erdélyi Végh család itt szerezte 1686-ban címeres nemességét, és innen írja előnevét. A XVIII. században vi-
szont egy Ádámosról szár- 
mazott Hunyadi Ferenc nevű híres kolozsvári ügy-
véd és városi tanácsos ka-pott ádámosi előnévvel ne- mességet, és innen írta ma- gát nagy történelmi festőnk, Székely Bertalan is.A későbbi kisbirtokosok 
közt hosszabb-rövidebb ide- ig a Jármiak, Donáthok, Rá- 
poltiak, Pászthayak, arany- osrákosi Nagyok vagy Rá-
kossyak, és velük a Pákei-ek, Kövendi Gálok, Pávai Vájnák, a Buda és Mihály család, valamint a főleg székely eredetű családok 
közül a lokodi Sándorok, a kibédi Péterfiek, Kereszte-
sek, Engiek, az albisi Cso-móssok, a karatnai Bodók 
szerepeltek hosszabb-rö-
videbb ideig a kisebb bir-
tokosok sorában. Rajtuk kívül itt éltek vagy élnek még a Bocskai, Jós-vai, Köpeczi, Kiss, Kontcz, Szőcs és más családok is. 
Amiről az unitárius egyház 
1726. évi összeírásában 
olvashatunkAzokból az egykori derék 
jobbágycsaládokból, melye- ket egy 1692-ből való ok-levél fölemlít, és akik a kis-
nemességgel együtt dol- 
gozták meg Ádámos ha-tárát és népesítették be a falut, Bordi, Csikós, Kon-csa, Kocsis, Ponta, Székely és Szentgyörgyi nevűeket 
találunk. Ez utóbbi család 
már háromszáz évvel ez-előtt is Ádámoson lakott. Az unitárius egyház 1726. évi összeírásában Ádámos- ról Czikra, Horváth, Kovács, Kúti, Pap és Szabó család- 
neveket olvashatunk. Ebben  az összeírásban azonban 
külön szerepelnek a „len-gyel atyafiak" is. 

Ezek azoknak a lengyel 
unitáriusoknak az utódaik 
voltak, akiket hazájukból 1660-ban a vallásukért ki-
üldöztek. Közülük mintegy hatszá-zan Kolozsvárra települ-tek, és ezekből újra néhány család Betlehembe és Ádá-
mosra ment. Az utóbbiakról az 1695. 
évi ádámosi zsinat úgy 
határozott, hogy az ádá-

mosi unitárius papnak ők is bérrel tartoznak. Idővel 
aztán, beolvadtak a magya-
rok közé. Az utolsó közülük a szá-
zadfordulón egy Sinczky nevű molnár volt. A község 
épületei közül legrégibb az 
unitáriusok több mint négy- 
száz éves temploma. 

A XVII. százévben  
egyetlen helyen sem 
tartottak annyi zsinatot, 
mint ÁdámosonAz 1909-ben hozzáértő 
szakemberek tervei sze-rint megújított épület ott fekszik a Kis-Küküllő völ-
gyében az országút mel-
lett, és már csak azért is megérdemli a figyelmet, 
mert a közeli vidéknek a Kis-Küküllő völgyében a küküllővári több mint hét-
százados református és a 
szentélye lebontástól meg-csonkultan álló dicsőszent-
mártoni unitárius templom 
után ez a legrégibb eredeti ízlésben maradt templom. Egy javításakor a belse-jében, a falán talált 1518. évszám építési idejét je-
lezte, festett mennyezete 
pedig 1526-ban, tehát ép-
pen a mohácsi veszedelem 
évében készült. 

De az ádámosi unitárius 
templom egyik érdekes 

erdélyi történelmi neveze-tességű emlék ezenkívül is. Ugyancsak a fent em-lített szerző munkájából 
tudjuk meg, hogy a XVII. 
században egyetlen helyen 
sem tartottak az unitári-
usok annyi zsinatot, mint 
Ádámoson, és ezek mind 
ebben a templomban foly-
tak le. 1618-tól 1695-ig tíz zsi- 
nat volt itt, és 1659. márci-
us harmincadikán az uni-
tárius püspök, valamint a papság itt esküdt föl Bar-csai Ákos fejedelem hű-ségére, 1663. október hu-
szonegyedikén pedig itt 
választották meg az uni-
tárius egyház egyik legki-válóbb püspökét, Koncz Boldizsárt. A református egyházköz-
ség századokig a szomszéd 
Sövényfalva leányegyháza 
volt. Temploma úgymond 
új épület. Ennek is van 
azonban egy értékes em-
léke: több mint százéves, 
szépen faragott cinterem-
kapuja, mely egyike e vi-
dék mindjobban ritkuló 
becses népi faemlékeinek.

Összeállította: 
Nagy Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bo
csátott dokumentációkért 
külön köszönet Keresztes 
Géza műépítész, műemlék
védő szakmérnöknek; az 
illusztrációkat, a régi és a 
mai képeket Demján Lász
ló műemlékvédő építész a 
saját munkájából és gyűjte
ményéből küldte be a szer
kesztőségünkbe.

Szükségpénz, Ádámos község pénztára Az ádámosi református templom

Az ádámosi unitárius templom stallumának fényképe
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75 rab szökött meg 
egy paraguayi
börtönből

Egy alagúton keresztül, több napon át összesen 75 rab szökött meg egy para-guayi börtönből. A hatóságok szerint az őrök is segíthették a fegyenceket, akiknek többsége egy brazil drogkereskedő banda 
tagja.75 rab szökött meg egy paraguayi bör-tönből egy alagúton keresztül - írja a Mi-rror. A szökött fegyencek többsége egy 
brazil bandának, a Primer Comando Capi-
talnak a tagja.A rabok több napig, kisebb csoportok-
ban, egy alagúton keresztül hagyhatták el a Pedro Juan Caballero településnél talál-
ható börtönt, aminek az igazgatója az el-múlt időszakban szabadságon volt. A szö-
késsel ennél többen próbálkoztak meg, de 16 peches bűnözőt elfogtak a hatoságok, amikor előbújtak az alagútból.Kirúgták az igazgatótBár az alagutat gondosan elrejtették, a 
hatóságok arra gyanakszanak, hogy a bör-tön dolgozói is segíthették a rabokat a szö-
késben.– Ezt az alagutat nem egy ember ásta ki, 
és nem egy nap alatt készült el. Lehetetlen, hogy erről senki nem tudott- mondta Ceci-
lia Perez, igazságügyminiszter. Az eset után kirúgták a börtön igazgató-ját, illetve a biztonsági vezetőket, és letar-tóztattak 28 börtönőrt. A Primer Comando Capitalt Brazília leg-
nagyobb drog- és fegyverkereskedelem-mel foglalkozó bűnszervezeteként tartják számon. A hatóságok a határ közelében találták meg a szökéshez használt jármű-veket, így a paraguay-i hatóságok értesí-
tették a szomszédos brazil állam, Mato Grosso do Sul fegyveres erőit.

forrás: origo

Nyomtass húst!
Vásárhelyi szóhasználat szerint azért szoktunk ebéd után valamilyen desszer-

tet fogyasztani, hogy valamivel „lenyomtassuk” a frissen betermelt zsivánype-
csenyét, szalmakrumplis flekkent vagy töltött káposztát. Nos, ennek hamarosan 
vége: mostantól a húst nem lenyomtatni fogjuk, hanem... ki-! A közelmúltban űrhajó-
sok megkóstolhatták az űrhajó fedélzetén nyomta-
tott steakmintákat, amely 
hús nem a jó öreg tehén-ből származott, hanem... laboratóriumból. Nagyon 
unatkozó emberek ugyan-is megalkottak egy rizsből, borsóból és tengeri hínár-
ból készült fehérjeport, amely egy hússzerű pasz-
tává tud átalakulni (nyá-mi!), így beilleszthetővé válik a 3D-s nyomtatókba, 
és steakre vagy akár csir-kemellre hasonlít.Környezetbarát megoldá- 
sok keresése érdekében a 
világ minden táján egyre- 

másra jönnek létre olyan 
vállalatok, amelyek valódi 
húst termesztenek labora-tóriumokban. A sejtekből 
származó hús tenyésztése jelentősen kevesebb föld-
területet venne igénybe a 
Mosa Meat holland márka 
szerint, a vegán életmód népszerűbbé válásával 
azonban új megoldások 
váltak szükségessé. Ösz-szehasonlításképpen: egy 
hagyományos, vega ham-burger előállításához kö-rülbelül 6000 liter víz 
szükséges, ezzel szemben 
a laborban termesztett al-ternatívák ezt 250 literre 
csökkenthetik. Szépséghi- 

bája, hogy az ára mégis ma- gasabb az előállítási költ-
ségek miatt, ennek csök-kentése a következő kihí-
vás a vállalatoknak.A nyomtatott hús – amely ízélményre állítólag olyan, mint a valódi húsok – az 
egészségre is jótékony ha-
tással van, mivel a túlzott 
húsfogyasztás növeli a ko-leszterinszintet. A nyom- 
tatás során, mondják, a nö- 
vényi fehérjén nanoszálak-kal végzett művelet az ál-lati fehérjével megegyező szerkezetet állít elő, és a 
tápanyagtartalma teljesen 
azonos a hagyományos húséval. A megnövekedett 

húsfogyasztási igényre már-nincs elegendő erőforrás, 
emellett az állatok tartása 
rengeteg vizet, takarmányt és energiát igényel; kész 
csoda, hogy ez Grétának eddig még nem tűnt fel. A 3D-s nyomtatóval gyár-
tott hús a tervek szerint 
az idei évben az európai 
éttermekbe kerülhet, hi-

szen több cég – köztük egy izraeli és egy spanyol is – kísérletezik már a gyártással.Alig várjuk már, hogy a 
Lidl-ben is megjelenjen a 
rizsporból, csicseriborsó- őrleményből és hínárkon- 
centrátumból összegyúrt 
miccshús!

Molnár Tibor

„Igyál, mert az látszik rajtad, az olvasás nem látszik”Alighanem sokat hallották szüleiktől, nagyszüleiktől a 
fenti tréfás mondást a romá-niai fiatalok, és meg is fogad-
ták: egy friss tanulmány sze-rint ugyanis Romániában a 18 és 24 év közöttiek átlago-san tizenhétszer (17-szer) 
többet költenek alkoholra, mint kultúrára. A szeszes 
italokra költött pénz ennél a korosztálynál átlag 70 lejt 
jelent havonta, ami önma-
gában nem egy csillagászati 
összeg, hiszen kábé 15 euró, 
ahhoz képest viszont, hogy 
ez a korcsoport átlag négy (4) lejt költ kultúrára havon-
ta, ez az összeg igen magas-nak bizonyul. A romániaiak 
költségvetésének egyébként 

alig 1%-a vándorol valami-
lyen kulturális területre, le-gyen az könyv, színházjegy, 
mozijegy vagy bármi hason-ló – nyilatkozta Marius Luican, a tanulmány vezetője.Romániában a legkedvel-
tebb alkoholtartalmú ter-
mék a sör (ezen belül is a flakonyos, ha a járbövérdé-
zések után maradt csatate-reket nézzük), de ha a városi közegben élő fiatalokat vesz-szük alapul, ők az alkoholos koktélokat preferálják – de-
rül ki a tanulmányból. Csak-hogy mivel egy menőbb szó-
rakozóhelyen egy alkoholos koktél minimum 20 lejbe 
kerül, az már kevésbé hihe-tő, hogy az átlag hazai fiatal 

mindössze hármat fogyaszt 
el, havonta.

Egyébként a szeszes italok piaca hatalmasat nőtt az el-múlt 5 évben, évi 700 millió 
eurós forgalmat generálva. Ugyanakkor figyelembe kell 
vennünk azt is, hogy a piacon levő szeszes italok felénél többet, mintegy 50–60 szá-zalékát feketén értékesítik, 
ezért a fogyasztás igazából 
sokkal nagyobb annál, mint amit az adatok mutatnak – 
tette még hozzá Luican bá-
tyó, majd elment a bodegába 
bedobni egy mustárospohár rachiut, mert már délelőtt ti-
zenegy óra volt.

mt
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Sokan Úgy tűnik, Trianon-ügyben fellángolt 
a kultúrharc, amit még az elején jó lenne szo-
lid mederbe terelni. Tekintettel arra, hogy az 
idén lesz a trianoni békediktátum centenáriu-ma, arra szeretném felhívni a történészeket és 
a médiában megnyilatkozókat, hogy kétszer is gondolják át, amit e kényes témában leírnak.

Számomra érzelmileg mit jelent Trianon? Odalett a Kárpátok hatalmas védőkaréja, er-deink 84 százaléka; Pozsony, első magyar nyelvemlékünk, a Halotti beszéd lelőhelye, a 
koronázóváros, ahol a reformkorban a magyar nyelvért folyt a küzdelem; Kassa, ahová a méltó-ságos fejedelem, Rákóczi Ferenc a száműzetés-ből tért haza végső nyughelyére; Munkács, ahol Zrínyi Ilona – a hároméves osztrák ostrom alatt – a várfalon kézen fogva sétált gyermek fiával, 
ezzel mutatva meg elszántságát a császári sereg felé; kincses Kolozsvár, Mátyás király szülőváro-sa; Vajdahunyad, a Hunyadiak fészke; Gyulafe-hérvár, ahol az Árpád-korban alapított püspök-
ségek legépebben megmaradt székesegyháza áll; Brassó, Európa legkeletibb gótikus kated-rálisával; Nagyvárad, Szent László király és Ady városa; Nagyenyed, az erdélyi magyar oktatás fellegvára; Arad, a magyar Golgota; az aracsi pusztatemplom, a Mohács előtti Délvidék ma-gyarságának monumentális emléke; és Fiume, 
Magyarország kapuja a tengerre. Fiumét Mária 
Terézia nem ajándékba adta Magyarországnak Horvátország testéből, hanem a magyar lakos-ságát a török háborúk alatt elvesztő Szerémsé-
gért cserébe kaptuk.A kis halászfaluból pedig mi, magyarok építet-tük ki az első világháborúig Adria negyedik leg-nagyobb kikötőjét. Az elszakított magyarságnak el kell viselnie a másodrendű állampolgárságot; a korábbi magyar többségű városok etnikai összetételének erőszakos és radikális megvál-toztatását; a település- és közterületneveknek idegenné torzítását, még a magyar többségű vidékeken is; köztéri szobraink lecserélését helyhez nem kötődő személyek szobraira; tör-ténelmünk meghamisítását és műemlékeink kisajátítását; valamint magyar iskolahálóza-
tunk szétzúzását.

Erdély vizuális leigázása, a hagymakupolás 

honfoglalás pedig nagy ütemben folyik állami támogatással. Napjainkra pedig a nyáját vesz-tett templomok és elvadult temetők százai bi-zonyítják a magyar lét megállíthatatlan vissza-szorulását a Kárpát-medencében.A Kárpát-medence tökéletes gazdasági egység volt, a Monarchia pedig óriási piac. A feldolgo-
zóipar zöme az ország közepére összpontosult, 
az alapanyagok pedig a peremvidéken voltak fellelhetők. Trianon ezt a csodálatos gazdasági szövetet tépte szét, egyúttal megsemmisítve az óriási belső piacot is. Az angol gazdaságkuta-tó, Angus Maddison szerint 1870–1913 között 
Magyarország gazdasági növekedését Európá-ban csak Németország, Dánia és Svájc haladta 
meg.Néhány kiragadott példa a magyar iparból: a századfordulón Kispesten épült fel a Monar-chia legnagyobb mezőgazdasági gépgyára, az osztrák Hoffer-Schranz leányvállalataként; az óbudai hajógyár Közép-Európa legnagyobb fo-lyamihajó-építő üzeme volt; a Ganz Danubius 
Fiumében tengerjárókat, torpedónaszádokat, 
torpedórombolókat, tengeralattjárókat és gyor-scirkálókat épített; a 100 km/óra sebességre képes MÁVAG mozdony 1900-ban Párisban el-nyerte a világkiállítás nagydíját; a Ganz erősá-
ramú elektrotechnika a századfordulón a világ élvonalát jelentette, világhírűek voltak a Kan-dó mozdonyok, turbinák és világítástechnikai berendezések; a Tungsram a XX. század elején elkezdte a volframszálas izzók gyártását; Buda-
pest a századfordulón Európa malomipari köz-
pontja volt, a világon Minneapolis után a máso-dik legnagyobb; 1881-ben államilag támogatott 
iparpolitika lépett hatályba, az adókedvez-ményben részesülő gyárak munkájukhoz köte-
lesek voltak hazai terméket vásárolni.Komoly megrendelő volt a hadsereg. Kieme-lendő, hogy a külföldi befektetők ekkor nem úgy viselkedtek, mint a mai multik! Ugyancsak Maddison szerint 1910-ben Magyarország egy lakosra jutó GDP-je az osztráknak 77, a legfejlet-tebb 12 nyugati ország átlagának pedig 1913-ban az 57 százaléka volt. E mutatók 2001-ben 37 százalékra zuhantak. Magyarország 1913-ban állt legközelebb a fejlett Nyugathoz.

Trianon ezt az ígéretes gazdasági felzárkózási  
folyamatunkat zúzta szét!A Monarchia részeként nagyhatalmi státu-sunk volt, így szuverenitásunk sokkal nagyobb 
volt, mint manapság. Trianonnal Hitler és Sztá-
lin játékszerévé váltunk az utódállamokkal 
együtt: jött a második világháború, a fasizmus 
és a bolsevizmus.A Monarchia szétzúzásának egyetlen igazi győztese van, az ügyes és szerencsés Ausztria. 
Magyarország és az utódállamok gazdaságilag 
és politikailag mind rosszul jártak, de messze a 
legrosszabbul Magyarország.A második világháború utáni közel fél évszá-
zadban nemzeti jövedelmünknek aránytalanul magas részét fordítottuk iparfejlesztésre, vala-mint mezőgazdasági nagyüzemek létesítésé-
re, és ez az óriási összeg a rendszerváltás és a 
vámhatárok leomlása után szinte teljes mérték-ben kidobott pénznek minősült. Iparunk szin-te teljesen megsemmisült és a mezőgazdasági 
nagyüzemi infrastruktúra jó része is ebek har-
mincadjára jutott.Ez a mi igazi problémánk, a Kádár-kortól 
megörökölt államadósság mellett! Mennyivel 
jobban jártunk volna, ha nincs Trianon, és a 
szóban forgó hatalmas összeget a periféria fel-zárkóztatására fordítottuk volna.A Monarchiát tizenkét nemzetiség nacionaliz-
musa bomlasztotta, mert a nemzetiségi kérdés valóban megoldatlan volt. De felteszem a költői 
kérdést: az utódállamok megadták azt a jogot a magyarságnak, amit ők a XX. század elején ma-
guknak követeltek?A magyar történészeknek több empátiával kellene megközelíteniük a Mohács utáni má-
sodik legnagyobb nemzeti tragédiánkat. Végül 
nem mehetünk el szó nélkül az elcsatolt részek 
magyarságának vészes fogyatkozása mellett.Az egyre gyorsuló asszimiláció legfőbb oka az, 
hogy e nemzettudatában megalázott népesség 
lelkileg belefáradni látszik a magyar létért való 
küzdelembe. Mindezek alapján, a Trianonnal kapcsolatban megnyilatkozók felelőssége igen nagy. Elszakított testvéreink magyar identitá-sának rombolása helyett azt inkább erősíteni 
kellene!

Bartha Pál
A szerző nyugalmazott erdőmérnök

MAGYAR NEMZET

| FIGYELŐ | / 9. /  
Trianon-ügyben fellángolt a kultúrharc

Emlékezhetünk, amikor az Orbán-kormány 2010-ben 
hivatalba lépett, Magyaror-
szág a szocialista trükkök 
százai következtében a gaz-dasági csőd szélére került. Az új gazdaságpolitikát vá-lasztók előtt ekkor két út 
állt: biztonságra törekedve 
dolgozni a túlélésért, vagy 
egy „unortodoxnak” neve-
zett, merész gazdaságpoli-tikával törni előre.Az utóbbi óriási sikert ho-
zott. Magyarországon be- 
vezették az egykulcsos adó-
rendszert Európa legala-
csonyabb adóival, amelyek 
kulcsfontosságúak voltak ab- 
ban, hogy mára Magyar-

ország tudja felmutatni a 
legnagyobb arányú gazda-
sági növekedést az Európai Unióban. A vállalkozóbarát 
környezet, a bérek dinami-
zálása, a duális képzés be-
vezetése, amelynek révén a középiskolások hasznosít-
ható tudás birtokába is ke-rülhetnek, az intenzív nyi-
tás a modern technológiák előtt mind hozzájárult a si-
kerhez. Ma már ott tartunk, 
hogy Magyarország az ötö-
dik generációs távközlési 
rendszer egyik európai köz- pontjává kíván előlépni, 
aminek fontos lépéseként néhány hónapja Budapest belvárosában elindították 

az 5G internetes szolgálta-tást, a brit Vodafone és a kí-
nai Huawei pedig közösen 
dolgozik az új infrastruk-túra országos kiépítésén. A nyugatit követő keleti nyi-
tás eredményeképpen Ma-
gyarországon a tavaly lét-rejött új munkahelyek 38 százalékát kínai, koreai és 
japán beruházások terem-
tették meg, a gigantikus erejű Bank of China pedig Budapestet választotta re-
gionális központjának.

Ma a kormányzat már azon 
dolgozik, hogy az elkerül-
hetetlennek látszó európai 
lassulás ellenére a hazai fejlődés töretlenül folyta-tódjon. Nem véletlen ezért, 
hogy a miniszterelnök be-
jelentette, úgy látja, ma már van annyi erő a magyar gaz-
daságban, hogy a három- 
gyermekes édesanyák is 
egész életre szóló személyi- 
jövedelemadó-mentessé-get élvezzenek. A gazdasági 

fejlődés ugyanis nem öncé-
lú dolog, nem azért van rá 
szükség, hogy a gazdagok 
még gazdagabbak legyenek, 
és nem is önmagáért a ver-
senyért, hanem éppen for-dítva.A gazdasági növekedés 
olyan eszköz, amelynek ré- vén a növekvő állami bevé-telek egyre több lehetősé-get kínálnak korunk legsú-
lyosabb járványának helyes kezelésére. A járvány neve 
gyermektelenség, politikailag korrekt fedőnevén: népes- 
ségcsökkenés. Hogy ez mi-
ért és hogyan alakult ki ép-
pen a világ legfejlettebb és 
leggazdagabb régiójában, 
annak okát sokan boncol-
gatják, de csak egyetlen 
kormányzat van Európá-
ban, amelyik mer és tud 
határozott lépéseket tenni a gyógyításra, a növekvő 
gyermekszám elérésére. Hogy 
ennek milyen távlatai van-
nak, abba ma még nem ér- 

demes belegondolni, de az 
már ma is kimondható, hogy 
amennyiben sikerrel jár, 
és a magyarság számának 
csökkenését sikerül meg-állítani, az az egész európai 
civilizáció számára követ-hető példa lesz.Az intenzív fejlesztés, a működő tőke idecsábítása 
és ezek révén egy maga-sabb színvonalú, verseny- 
képes munkakultúra meg-honosítása valójában egy fő célt szolgál, amiről a minisz- 
terelnök már nemegyszer 
beszélt: olyan életkörülmé-
nyeket teremteni, amelyek 
a legjobbak lesznek Euró-pában. Nem mi leszünk a 
leggazdagabbak, de mi le-
hetünk a legboldogabbak, ha végigcsináljuk. Boldog tigrisek leszünk. Nem is 
rossz.

Bencsik András
MAGYAR DEMOKRATA

Kistigris lett belőlünk 
Nincs ebben a címben túlzás. Tíz év leforgása alatt 
Magyarország utolsóból első lett a gazdasági növe-
kedést tekintve az európai uniós tagállamok között, 
jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügy-
miniszter hétfőn Hongkongban az Ázsiai Pénzügyi Fó-
rumon elmondott beszédében.
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Tél idején sok szülő megpróbálja tanítani gyerekeit 
sízni, az alapszintű ismeretek elsajátításához azon-
ban síoktatóra van szükség. A 30 éves marosvásár-
helyi Székely Ferenc Szilárd testnevelőtanár – aki az 
Outward Bound Nemzetközi Ifjúsági Központ kere-
tén belül síoktató – a síoktatás alapszabályairól be-
szélt a Központnak, amelyekre nagyon fontos hang-
súlyt fektetni. 

Alapszabályok, melyek 
elengedhetetlenek egy 
kezdő síző számára

–Szilárd, a sízésnek több, 
írott szabálya van, amelye
ket szem előtt kell tartani, 
főleg, ha kezdőknek kell el
sajátítani a sportágat. Ké 
rem, osszon meg néhány 
szabályt az olvasókkal…– Ha a kezdő síző a sízés-
nek az alappilléreit, ha 
nem tanulja meg, akkor nem fog tudni sízni. A legfontosabb alapsza-bály, hogy minden kezdő-
nek tisztában kell lennie 
a sportág veszélyeivel: el-
csúszhat, lesérülhet, meg-ütheti magát, tehát a sízés nem gyerekjáték. A legbiz-tonságosabb az, ha a kezdő 
sportoló gyerekkorban ta-nul meg sízni, hiszen a gye-rekek bátrabbak, a felnőt-
tek viszont félénkebbek, de ők tisztában vannak a 
veszélyekkel. Minden kez-dő sízőnek le kell győznie 
önmagát és a veszélyeket, 
ugyanakkor tisztában kell 
lennie, hogy oktatóra van 
szüksége, mert egyedül 
nagyon nehéz megtanulni sízni. Mindezek után kö-
vetkezhetnek a többi, fon-
tos szabályok.

– Melyek azok?– Kell tudni esni, hogy ne 
üsse meg önmagát és tud-
nia kell, hogy a lábára van erősítve valami tárgy, ami csúszik előre, hátra meg 
oldalra, továbbá ráállva 
kell megtartsa az egyen-
súlyt a hóban, amelyet 

csak a helyes, lesikló moz-gáskoordináció-elsajátítá-sa után tudja művelni. 
Ezek után fel kell tudnia állni a földről az esés után. Olyankor nem szabad ki-bontani a síléceket, mert 

veszélyes, hiszen az újabb 
esést eredményezhet, vagy összeütközhet a fentről le- suhanó többi sízővel. Ha 
viszont fel tud állni, ak-
kor meg kell megtanulnia csúszkálni a sílécekkel, itt 
szükséges az alaplépések elsajátítása. De mindezek mellett a sípályán tekintet-tel kell lenni a többi sízőre, nem kell veszélyeztetni őket, a pályán megfelelő sebes-
séggel kell haladni, a meg-felelő nyomvonalat kell 
választani és körültekin-tőnek kell lenni, de minde-
zekre a fontos szabályokra 
az alapszabályok elsajá-títása után kell hangsúlyt 
fektetni. Így mindezek után a sízés biztonságos és él-
vezetes, ugya akkor kényel-
mes téli sport lesz számukra. 

– A sízés egy szezonális 
sportág, ennek is megvan a 
hátránya?– Igen, ami főleg kezdőnek 
okoz gondot, hiszen mi-után megtanulják a sízés 
alapszabályait, lassan vége már a télnek, így kiesnek 
a formából és felejtik a sza- 
bályokat. Mindenki azt gon- 
dolja, hogy hamar, szinte 
egy óra alatt megtanulhat sízni, de az nem így van, hiszen idővel újabb sza-
bályokat és mozdulatokat kell elsajátítsanak.

Anyagilag mennyibe kerül 
az alap-síoktatás?

– Egy minimális alapsíok
tatás mennyi ideig tart?– A napi bérlések a pályán 50–90 lej a gyerekeknek és 45–75 lej a felnőttek-nek, ez idő alatt a kezdő síző megtanulhatja a sízés 
alapelveit. Ha viszont élelmes 
a tanuló és persze ügyes a síoktató, akkor a leendő síző ennyi idő alatt megta-
nulhat egyenesen lecsúsz- 
ni, de az még nem szlalo-
mozás. Viszont a minimális síoktatási-idő kezdőknek 2-3 óra, ezalatt már meg 
lehet tanulni szlalomoz-
ni hóeke-formában, ami azt jelenti, hogy fordított V-betűt alkotnak a sílécek-kel, ugyanakkor a sízők leereszkedett térdből ki-
fele nyomják a sarkokat, a 
súlypontot fokozatosan a láb egyik feléről a másikra 
teszik át és fékezve csúsz-nak le. De mindez bátor-
sággal is párosul.

–Mi szükséges a kezdő 
sízőknek, hogy megtanul
hassák a sízés alapjait?– Elsősorban a vastag ru- ha használata kötelező, de sízni nem szabad utcai sze- 
relésben, vagy tréningben: ilyenkor a bakancs, síkabát, sínadrág (ami nem ázik át), kesztyű, sál és sapka hasz-nálata kötelező. Gyereknek nem kell vásárolni sisakot –  mert azt idővel kinövik –, így azt érdemesebb inkább a sípályán bérelni. Emellett a síszemüveg, síbot, síléc is kötelező, de utóbbiakat le-het bérelni a sípályán (80–120 lejbe kerül gyerekek számára), viszont 14 éves korig kötelező a sisak vise-lése. Felnőtteknek mindez kb. 60–80 lej között van, de nekik nem kötelező a 
sisak viselése. 

Ugyanakkor egy átlagos mi- nőségi sífelszerelés felnőtt számára mintegy 1200–3000 lejbe, a gyerekeknél 
mindez átlagosan mintegy 700–2500 lejbe kerül, de 
mindössze egyszer kell be- 
fektetni a pénzt, ugyanak-
kor a kellékek hosszú éve-
kig kitartanak, mi több, a sízés elsajátítása után az élmények rendkívüliek.  
– A sípályáknak is van ve 
szélyességi fokozataik?– Igen, a sízésnél a pályák 
veszélyességi fokozatát, azaz 
 a meredekségét kék (köny-nyű pálya), piros (közép-nehéz) és fekete (nagyon nehéz pálya) színnel jelzik. Például a Bogdán Sípálya piros színnel jelzett pálya, ahol a kezdőknek nem sza-
bad lecsúszni. 

Síoktató nélkül nem 
ajánlott kezdőknek sízni 
tanulni
–Ön mióta síoktató és hol 
oktat?– Hivatalosan egy éve va-
gyok oktató, de amikor a 
brassói Transilvania Egye-
temen sportszakán végez-tem, akkor sajátítottam el síkurzusokat –, aztán sport- mesteri címet szereztem a MOGYE-n. Akkor a síokta-
tást a szovátai Mogyorós Sípályán sajátítottuk el, ahol ifjú Gyarmati Ferenc és Dodó Gábor voltak a síoktatóink. Tudni kell, hogy a sípályán 
könnyen megtalálhatnak hét-
végeken, hiszen a hátunkra fel van írva, hogy ,,Monitor Ski”, így a kezdő sízők tudják, 
hogy hova irányuljanak, hogy megtanulhassák a sízés alap-
szabályait. 

Horșia, Grittó, Csegöldi

Síoktatás alapszinten 
síoktató segítségével

Székely Szilárd, síoktató
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Székely falu, svájci marha című rejtvényünk helyes megfejtése:  – Még egyet tessék, ifiúr! Sehogyan sem látom hányszor lépett félre a felesége...

– Az idei tél és főleg a hó hi
ánya mennyire befolyásolja 
a síoktatást Romániában, fő
leg szűkebb környezetünk 
ben, Maros megyében?– Ez hátrányos dolog, mivel 
a hóhiány miatt rövidül 
a szezon, ami nem használ 
az oktatóknak. Viszont szá- 
mos hazai pályán hóágyúk segítségével ,,teremtenek” havat, ilyen például a Bog-dán Sípálya, a Havas Bucsin Sípálya és a maroshévizi sípályája is, távolabb kör-
nyezetben pedig a Mada- rasi Hargita sípálya és a brassói sípályák is rendel-
keznek hóágyúval, utób-
biak távolabb vannak vá-rosunktól. Amúgy, Maros 
megyében inkább gyere-kek igénylik a sízés elsajá-títását, persze szülői befo-
lyás miatt. 

– Ön külföldi sípályákon is 
megfordult már?– Igen. A svájci pályák mi-nőségét is megtapasztal-tam, ahol csúsztam 17 ki-
lométer hosszú közép- és kezdő pályán is, míg ná-
lunk a leghosszabb pálya ,,mindössze” 3 kilométer, 
ugyanakkor ausztriai pályá- 
kat is vettem igénybe, ahol 
a legrövidebb 4 kilométer. Romániában vannak kez-dőknek kialakított, mind-össze 100 méter hosszú 
pályák is, de persze a hazai és a külföldi sípályák kö-
zötti különbség óriási, hi-
szen külföldön mindegyik 
szalagfelvonóval, akár szék- kel van ellátva. Közeleb- 
bi környezetünkben csak a Havas Bucsin Sípálya, meg Brassóban vannak hasonló 
felvonókkal ellátott pályák 

(tányéros, kalapácsos vagy szalagfelvonós) kialakítva. 
– A végzettsége önnek test
nevelőtanár, emellett síok
tatással is foglalkozik. A 
sízés mellett még, mi a hob
bija?– A futball, hiszen a Maros megyei 5. ligás Nyárádre-
mete labdarúgója vagyok, emellett szabadidőmben 2001–2002-es, 2005–2006-os és 2011-es születésű 
gyerekeket oktatok az MSE 
sportklub keretén belül. Ugyanakkor megemlíthe-
tem, hogy az évek során a Művészeti Líceumban,  Nyárádremetén, Mezőmada- rason, Bözödön, Székely-
véckén is tevékenykedtem mint testnevelőtanár.  
Czimbalmos Ferenc Attila

Székely Szilárd 
az MSE egyik korosztályos 
együttesének gyerekeivel

Székely Szilárd 
és tanítványai

Székely Szilárd 
és tanítványai
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Az ünnepeket családi környezetben,
Marosvásárhelyen töltötte Fehér Orsolya
A marosvásárhelyi Fehér Orsolya 2019 nyarán a miskloci DVTK extraligás 
női asztalitenisz együttesétől a spanyol élvonalbeli Girbau Vic Ttr csapatához 
szerződött, mely alakulattal a Bajnokok Ligájában is érdekelt. A 20 éves tehet-
séges asztaliteniszező – aki jelenleg Szőcs Bernadett után a legsikeresebb váro-
sunkból elkerült asztaliteniszező –, a minap szülővárosában járt, ahová az ünne-
pekre utazott haza és a Központnak is mesélt sportpályafutásáról, ugyanakkor 
jövőbeli terveiről. 

Sikeres évet hagyott 
maga mögött  – Karácsonyra és az Újévre jöttem haza, így a 12 napos 
szabadságom sikerült a sze- 
retteimmel, családtagjaim-
mal eltöltenem, ami tulaj-donképpen feltöltődés is 
számomra egy hosszú és nehéz idény után – kezdte 
a beszélgetést a magyar válogatott asztaliteniszező, majd így folytatta:– Zsúfolt, de ugyanakkor 
mozgalmas volt számomra a 2019-es esztendő, hiszen az év első felében még a miskolci DVTK-nál játszot-
tam, majd az év második fe- 
lében a spanyol élvonalban szereplő Vic város alaku-latához (Barcelona tarto-mány) igazoltam. Ez nagy előrelépés volt számomra főleg fejlődés szempontjá-

ból, hiszen az őszi évadot 
az együttessel a 2. helyen 
zártuk azonos pontszám-
mal, mint az éllovas, emel-lett a Bajnokok Ligájában a 
legjobb nyolc együttes kö-
zött várjuk a tavaszi foly-
tatást. 

– Hogyan kerültél Miskolc
ról a spanyolországi Girbau 
Vic Trt élvonalbeli együt
teshez?– Egy spanyol nemzetkö-zi versenyen figyeltek fel 
rám, aztán a válogatottbeli edzőmmel vették fel a kap-csolatot, neki köszönhető-en kerültem Barcelonába. 

Időközben családommal egyeztetve a szerződést 
bevállaltam, hiszen újabb kihívások elé nézhetek: el-sősorban fejlődni akartam, így nagy előrelépés volt számomra, főleg a sport-
karrierem szempontjából. 

– 2019ben a magyar felnőtt
válogatott színeiben részt 
vettél a 2019ben Budapes
ten megrendezett Asztali
tenisz Világbajnokságon a  
DVTK sportolójaként. Hogyan 
sikerült az ottani szereplésed? – Nagy nyomás volt válla-
mon, hiszen saját szurkoló-
ink, ugyanakkor rengeteg erdélyi drukker előtt kel-lett bizonyítanom 19 éve- sen a felnőttek között, ami 
nagyon jól sikerült: a cso-
portomat megnyertem és főtáblára kerültem, ami 
nagyon jó eredménynek számított. 
– Az asztalitenisszel párhu
zamosan a tanulmányaid 

is folytatod?– Igen, ugyanis a Budapes-
ti Testnevelési Egyetemen asztalitenisz szakedzőnek 
tanulok másodéves hallga-tóként. Nem csak hobbim, 
de hivatásom is az asztali-tenisz, amiből idővel sze-retnék megélni akár edző-
ként is. 

A Marosvásárhelyi 
ISK-nál kezdett 
asztaliteniszezni

– Szülővárosodban kezdtél 
el asztaliteniszezni. Gyakran 
visszaemlékszel az itthon 
eltöltött évekre?– Mindig szívesen emlék-
szem vissza, hiszen kedves időszakban volt részem, 
ugyanakkor sokat tanul-hattam egykori edzőimtől is. Itt gondolok először is nevelőedzőimre –Ungvári Imolára és Romeo Lupaș-cura, akik megtanítottak 
asztaliteniszezni, továbbá Gáspár Cecilia volt edzőim-re is – , akik nélkül nem jut-
hattam el oda, ahol ma va-gyok. Idővel édesapámnak, Fehér Csabának (az ASA és 
a helyi Gaz Metan egykori labdarúgója – szerk.megj.) 
és a marosvásárhelyi kép-

zésemnek köszönhetően kerültem ki 2012-ben Bu-
dapestre, ahol sikeresenfoly- 
tatódott a sportkarrierem. 

– Hogyan tekintesz vissza a 
budapesti Statisztika Petőfi 
SCnál eltöltött évekre?– Nagyon sokat köszönhe-
tek a Statisztika PSC ve-zetőségének – Ormai Laci 
bácsinak (a Statisztika PSC legendás szakvezetője –  szerk. megj.), akkori edző- imnek – Fülöp Istvánnak, Oláh Zsuzsának meg Fa-
zekas Máriának is, továb-
bá az egyesületnek, ahol hét és félévig játszottam –, 
hogy erre a szintre sikerült 
eljutnom, és nem utolsó sorban azon időszakban 
lettem magyar válogatott is. 

– Azon szerencsés helyzet
ben vagy, hogy szüleid tá
mogatását élvezhetted mint 
sportoló, ami nem könnyű 
és nem is gyakori a mai vi
lágban, hiszen a legtöbben 
a tanulást helyezik előtérbe 
gyerekeik számára. Ezt te 
hogyan látod?– Elsősorban nekik köszön- 
hetek a legtöbbet mint asz-taliteniszező is, de nálunk 
otthon még a csapból is 
sport folyik. Valóban a szü-
leim egyengették utamat 
szakmailag meg anyagilag is, és az ők szellemi támo-
gatásuk nélkül nem juthat-
tam volna oda, ahol ma va-
gyok és nem utolsó sorban pszichikailag is rendkívül sokat számított a támoga-tásuk nehéz időszakaim-
ban. Örülök, hogy mindig 
hátulról egyengették az utam, bíztattak, aminek idővel meglett az eredmé-nye. Büszke vagyok rájuk!
– Tartode kapcsolatot volt 
vásárhelyi csapattársaiddal? – Persze! Amikor időm 
adatik, akkor felkeresem őket, asztaliteniszezünk is együtt, mint hajdanán. Al-
kalomadtán egykori, külföl-dön élő volt csapattársa-
immal is szoktam edzeni. Büszkeséggel tölt el, hogy 
akárcsak egykori váro-sunkbeli elődeim (a Szőcs 
testvérek, Cornelia Vaida, Nemes Olga, stb.), sikere- 

sen tevékenykedhetek kül-földön asztaliteniszezőként. 
Zsúfolt év lesz számára 
a 2020-as is– Egy néhány napos haza
utazás alkalmával mi fér a 
programodba?– Ilyenkor minél több időt 
próbálok tölteni a csalá-
dommal, ugyanakkor a bará-
tommal is, aki marosvásár-helyi, így sok időt töltünk 
együtt, közös programokat 
szervezünk, de nem utolsó 
sorban régi barátokkal, is-merősökkel is találkozom.
 
– 2020ban milyen verse
nyeken fogsz részt venni?– Január 10–12. között a Bajnokok Ligája mérkőzést 
játszunk (a beszélgetésre 
december végén került sor–szerk. megj.), utána spa-
nyol bajnoki találkozók következnek, aztán Király Kupa keretében is érdekel-
tek vagyunk az együttes- 
sel, de a nemzetközi po-rondon is bizonyítanom kell. A 2020 márciusában az U21-es Európa-bajnoksá-gon indulok, majd a felnőtt 
Csapat-világbajnokságon a Dél-Koreai Puszanban is szeretnék részt venni, így 
remélem, hogy bizalmat sze- rezek válogatottbeli edzőm-nek, Bátorfi Zoltánnak. Ugyanakkor a legnagyobb 
célom az, hogy a legjobb 
szeretnék lenni a magyar válogatottban! Bízok ben-
ne, hogy alázatos, kitartó 
munkával ez sikerülni fog!

Czimbalmos Ferenc Attila

Fehér Orsolya ÁgotaFehér Orsolya Ágota a marosvásárhelyi Sportlíceum diákja volt és a helyi ISK-nál kezdett el asztaliteniszez-ni. 2012-ben  megszerezte a magyar állampolgárságot 
is, majd az anyaországi korosztályos válogatottban is bemutatkozott a budapesti Statisztika PSC versenyző-
jeként, aztán több rangos magyar és nemzetközi meg-mérettetésen elért jó eredményeinek köszönhetően azon évben kijutott az Ausztriában sorra kerülő Ka-det és Ifjúsági Korosztályú Asztalitenisz Európa-baj-
nokságra, élete addigi legfontosabb világversenyére. Időközben 14 magyar bajnoki címet szerzett, hat al-
kalommal szerepelt Európa-bajnokságon és kétszer 
világbajnokságon. Orsi 2019 márciusában a budapesti Ormai asztali-tenisz csarnokban megrendezett U21-es asztalitenisz magyar bajnokságon a DVTK játékosaként párosban 
és egyéniben is magyar bajnok lett, majd májusban a 
budapesti Hungexpón zajló asztalitenisz-világbajnok-ságon az akkor 19 esztendős marosvásárhelyi játékos (224. a világranglistán) előbb négy szettben verte 
a világranglistás helyezés nélküli elefántcsontparti Christina Kamenant (10, 4, 2, 3), majd az ausztrál Me-lissa Tappert (160.) is legyőzte, így a főtáblára került női egyesben. 

C.F.A.


