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„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…”

(Márai Sándor)
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>>> Maros megyei hetilap <<<
Vélemény

>>> 3. oldal

Nincs élet az RMDSZ-en kívül –
„szakértők” nélkül maradtak
az erdélyi magyarok
A mélyen tisztelt erdélyi magyar képviselet, mivel a kormányalakításnál már nem jöhetett
szóba Cseke, Bíró, Korodi, vagy más jól bejáratott
politikusuk, már megfeledkezett a választóiról,
az arányosság elvéről, egy magyar nemzetiségű
miniszter kinevezésének a követeléséről. A diszkriminatív helyzet számonkéréséről. Még akkor
is, ha egyesek szemében vicces ez a kormány,
kereshettek volna egy független szakértőt, szakmai tapasztalattal, vagy anélkül, akit jelöljenek
és támogassanak valamelyik miniszteri tisztség
elnyeréséhez. Valakit, aki még „nem szerepelt
le” az RMDSZ-en belül, akit még nem ültettek
be a tulipánkertbe. Aki egy új irányvonalat képvisel, és minden szempontból feddhetetlen. De
úgy látszik, nem találtak ilyen jelöltet. Vagy úgy
látták jónak, ha nem velük alakítják a kormányt,
akkor inkább senkivel.

>>> 4. oldal

Balesetek sokasága

A betonfal lebontását kérik
a marosszentgyörgyiek

Mondom a magunkét > 4. oldal
Szégyentábla
Alig egy héttel a kormány bukását eredményező utcai tüntetések után, amelyek komoly
rémületet keltettek a politikai osztályban, a
törvényhozás tagjai újabb jelét adták annak,
hogy igen hasonlítanak a Bourbonokhoz, akikről köztudott: semmit sem tanultak, semmit
sem felejtettek. A jelek szerint a román politikusok sem vették tudomásul, hogy végképp
lejáratták magukat, hogy a társadalom jelentős
része számára nemkívánatosak, hogy elbizakodottságuk, felkészületlenségük, embertelenségük, egyszóval: alkalmatlanságuk által
lejáratták nemcsak magukat, hanem magát a
parlamentáris demokrácia eszméjét is.

www.kozpont.ro
Társadalom

Tegnap sajtótájékoztatóra került sor a Marosszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal tanácstermében,
amelyen bejelentették: a hivatal követeli a DN 15-ös út válaszfalának sürgős eltávolítását. Ezt azzal
indokolják, hogy az komoly veszélyforrást jelent, felépítése óta ötszörösére növekedett a balesetek
száma a 2011-2014-es évek átlagához viszonyítva.
>>> 3. oldal

El a kezekkel a kürtőskalácstól!
Hagyományos román termékként regisztráltatná az Európai
Unióban a kürtőskalácsot Achim Irimescu frissen beiktatott
mezőgazdasági miniszter, aki a parlamenti bizottsági meghallgatásán hétfőn beszélt szándékáról. Elmondta, a kürtőskalácsról tárgyalt magyar hivatalos személyekkel, akikkel
egyetértettek abban, hogy ez román termék. Albert Zoltán,
a Nemzetközi Kürtőskalács Szaktestület szóvivője határozottan ellenzi a kormány tervét, Gazda Zoltán, a szóban
forgó testület tagja szerint pedig ez a gesztus beilleszkedik
a folyamatos román politikába: a másénak lenyúlásába.

Interjú
Vargyas Réka:
Hiszek a változásban!
Rádió Gagának nevezték az osztálytársai Vargyas Rékát,
pedig akkor még eszébe sem jutott, hogy valaha rádiózni fog. Állandóan fecsegett, és kommunikáció
szakra jelentkezett, mégsem volt célja a médiában
dolgozni. Előfordul, hogy nem értik őt a hite miatt,
de ő csak egy valakinek akar tetszeni.
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Kár kihagyni
Sirály – bemutató
November 20-án, pénteken
19 órakor Csehov Sirály című
színművének bemutató előadására várják a közönséget a
Nemzeti Színházba, a nagytermi stúdiótérbe. Rendező: Keresztes Attila. Az előadásra a
Bernády György-mecénásbérletek érvényesek. A Sirály november 21-én, szombaton szintén
19.30-tól látható újra.
Harmincéves a Hahota
A Hahota színtársulat fennállásának 30. évfordulóját ünnepli a Humor forte című
rendkívüli kabaré-előadással.
November 21-én, szombaton és
22-én, vasárnap este 7 órától
Marosvásárhelyen, a Maros Művészegyüttes előadótermében
újra színre viszi a társulat a nagy
sikerű előadást. Szereplők: Puskás Győző, Székely M. Éva, Kelemen Barna, Ritziu Ilka Krisztina,
Cseke Péter, Gönczy Katalin és
Szőllősi Pénzes Szilárd. Művészeti tanácsadó: Kovács Levente. Jegyek elővételben a
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Kultúrpalota és a Maros Művészegyüttes jegypénztáránál
kaphatók.
Balogh Dénes-emlékest
Balogh Dénesre emlékeznek
december 6-án, vasárnap 18
órától a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében. Műsorvezető:
Kacsó
Ildikó,
közreműködnek: Szász Károly és
Gyepesi László, zenél Koszorús
Kálmán és népi zenekara. Fellépők: Demeter Ágnes v. m. (Németország), Boros Emese, Buta
Árpád, Ábrám Tibor, Szekeres
Vígh Ágnes, Dorina Oprea és Leontina Pop. Táncosok: Jakab
Melinda, Torma Ildikó, Vásárhelyi Mónika, Bugnár Zsolt, Szász
Péter, Varró Huba és a Kökényes
táncegyüttes tagjai. Koreográfus: Varró Huba. Jegyek a Kultúrpalota jegypénztárában
vásárolhatók.
A migráció kihívásai
Az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács Magyar Állampolgárok
Klubjának szervezésében november 23-án a budapesti Migrációkutató Intézet munkatársai
A nemzetközi migráció kihívásai
Magyarország és Európa számára címmel tartanak előadássorozatot Marosvásárhelyen. Az
eseményre 18 órákor a Kultúrpalota kistermében kerül sor.
Meghívott előadók: dr. Orbán

Névnapok
Balázs főigazgató, Sántha
Hanga vezető kutató.
A Bruno Gröning Baráti Kör
ismertető előadása
November 20-án 17 órától a
Bruno Gröning Barát Kör ismertető előadást tart ausztriai barátok jelenlétében az Oázis
Alapítvány Emil Dandea (volt
Szív) utca 10. szám alatti székházában. A szervezők várnak
minden olyan gyógyulni vágyó
vagy egészséges személyt, aki
megismerkedne egy ősrégi és
mégis új szellemi úttal, kortól,
nemtől vagy vallási hovatartozástól függetlenül.
Zenei gyöngyszemek
November 19-én, csütörtökön este 7 órakor Zenei gyöngyszemek címmel rendkívüli
vokálszimfonikus hangversenyre kerül sor a Kultúrpalota
nagytermében. Vezényel Franz
Lamprecht németországi karmester, fellép a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vegyes
kara és szimfonikus zenekara. A
koncertre a 7- es számú bérletek érvényesek.
Duha László kiállítása
Kiállítás nyílt a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius
egyházközség Dersi János-termében Duha László fafaragó ör-

mény és magyar motívumokkal
díszített alkotásaiból. A tárlat november 28-ig tekinthető meg.
Z. Erdei Anna – Zagyva
László – 70
A Zagyva művészházaspár
újra itthon. Zagyva László szobrász és Z. Erdei Anna graﬁkusművész
több
mint
negyedszázad teltével mutatkozik be ismét a marosvásárhelyi közönségnek. 1990-től
élnek, alkotnak Nyíregyházán,
idei 70. születésnapjuk alkalmából rendezett egyéni tárlaanyagát
elhozzák
tuk
Vásárhelyre is. A visszatekintő
kiállítás Kultúrpalota földszinti
galériájában látogatható november 29-ig.
Kiállítás a Bernády Házban
Elemek – fények – évszakok
címmel nyílt egyéni képzőművészeti kiállítás Nagy Dalma
munkáiból a Bernády Házban.
A kiállítás december 3-ig látogatható.
Veress Kálmán fafaragásai
A marosvásárhelyi Gecse
utcai Kistemplom gyülekezeti
házában állította ki fafaragásait
Veress Kálmán. Az érdeklődők
az alkotásokat december 15-ig
tekinthetik meg.
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Ingyenes jogi tanácsadás
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szervezete továbbra is ingyenes jogi tanácsadást biztosít minden érdeklődők számára, ám a helyszín változott. Az
EMNT székház - Marosvásárhely, Klastrom (Mihai Viteazu) utca 10. Jogász: Novák Venczel. Időpont egyeztetésért a 0754-061240-es telefonszámot hívhatják.

w w w. k o z p o n t . r o

www.studium.ro

November 19.
November 20.
November 21.
November 22.
November 23.
November 24.
November 25.

Erzsébet, Bonifác, Bónis
Jolán, Zoltán, Emília
Olivér, Mária, Ilián
Cecília, Filemon
Kelemen, Klementina
Emma, Flóra, Virág
Katalin, Karina, Emma

Horoszkóp
KOS: A változás szele érkezett el úgy szakmai téren,
mint a magánéletében. A hét nagyon kedvez plusz bevételekre, megbízható források megtalálására. Szakmai
téren az ambíciója növekedésben van, oly mértékig,
hogy akár proﬁlváltáson is gondolkodhat, ahol jobbak
a feltételek.
BIKA: Látja bevételének növekedését. Költekezéseiben
megfontolást kérnek az ön részéről a csillagok állásai,
hogy csak nagyon indokolt esetben adjon ki pénzt a kezéből a hét folyamán.
IKREK: A futó kalandok most távol állnak öntől. Most
vagy biztosra megy, vagy inkább egymagában van. A
félmegoldástoktól idegenkedik. Egy kiemelkedő ajánlatot kap szakmai téren, ami sok jót ígér önnek.
RÁK: Ön és egy-két rokona külön nézetet vallanak. Legyen ön az okosabb. Ha még egyedülálló, meglehetősen
romantikus körülmények között találhatja magát a hét
során. Nem tanácsos ebben az időszakban a szerelmi
életének részleteibe beavatni másokat.
OROSZLÁN: Az ismerősei köréből valakinek, aki önhöz
közel áll, érzelmi válsága van. Most valóban nagy szükség lenne az ön támaszára ebben a nehéz helyzetben.
Óvakodjon a hét során az erős impulzusoktól és az extra
nagy költekezésektől.
SZŰZ: Ez a hét szakmailag hoz önnek új lehetőségeket,
viszont anyagi téren felmerülhetnek nehézségei. A családtagjai a mértéken túli kiadásokba kergethetik igényeikkel. Cserébe szívét szerelem fogja elönteni a hét
során.
MÉRLEG: Ezekben a napokban a legintelligensebb magatartására lesz szüksége, hogy meg tudja tartani az
egyensúlyt. Ne alkosson véleményt azokról, akiket nem
ismer eléggé. Különben kellemetlen meglepetésekben
lehet része.
SKORPIÓ: Találkozhat valakivel, akivel régebb érzelmi
kapcsolatban voltak. Erősen ﬁgyeljen. Azzal a személlyel
nem volt a múltban sem felhőtlen a viszonyuk. Egy esetleges vitában a nézeteit sokan támadhatják.
NYILAS: Munkájában, a karrierje útján egyenletesen
halad felfelé. Vigyázzon magára és azokra is, akik öntől
függenek. Amennyiben a banki szférában vagy egyéb
pénzzel kapcsolatos helyen dolgozik, ezen a héten érdemes fokozottan ﬁgyelni, hiszen mindenféle meglepetések érhetik.
BAK: Fiatal ismerősei kerülnek előtérbe. Meg kell növelnie az emberekbe vetett bizalmát. Nem kell feltétel
nélkül megbíznia másokban, de anélkül nem tud gördülékenyen egyről a kettőre jutni.
VÍZÖNTŐ: Egy pénzügyi meglepetés vár önre ezen a
héten. Igen nagy a valószínűsége, hogy az elkövetkezendő időben egy nagyobb összeggel ajándékozza meg
önt a sors. A jó szerencse ezekben a napokban újra ön
mellett áll.
HALAK: Sok lehetőség adódik ebben a periódusban
anyagi helyzetének mérlegét helyéreigazítani. A családjával a kapcsolata is rendeződni látszik. Fontos ﬁgyelnie:
a baráti kapcsolataiban törések mutatkozhatnak.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a
Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus levélben a
kozpont@kozpont.ro címre várjuk!
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Ferencz Zsombor

Miben is szakértő az új kormány?

Nincs élet az
RMDSZ-en kívül
– „szakértők”
nélkül maradtak az erdélyi magyarok

El a kezekkel a kürtőskalácstól!
Hagyományos román termékként regisztráltatná az Európai Unióban a kürtőskalácsot Achim Irimescu
frissen beiktatott mezőgazdasági miniszter, aki a parlamenti bizottsági meghallgatásán hétfőn beszélt
szándékáról. Elmondta, a kürtőskalácsról tárgyalt magyar hivatalos személyekkel, akikkel egyetértettek
abban, hogy ez román termék. Albert Zoltán, a Nemzetközi Kürtőskalács Szaktestület szóvivője határozottan ellenzi a kormány tervét, Gazda Zoltán, a szóban forgó testület tagja szerint pedig ez a gesztus beilleszkedik a folyamatos román politikába: a másénak lenyúlásába.
Román neve sincs a magyarszékely süteménynek
„Furcsának tartom, hogy
olyan készítményt szeretne a
miniszter hagyományos román
terméknek nyilvánítani, amelynek még román neve sincs.
Amúgy egyértelmű és hitelesen
dokumentált, hogy a sütemény
eredete a magyar kultúrához
köthető, és a magyar kultúrkörhöz tartozó emberek készítik.
Bár nehezen halad a hungarikum levédése, nem szabad
hagynunk, hogy „román kezekbe” kerüljön a kürtőskalács”
– vélekedett Albert Zoltán, az
NKSZ szóvivője.
Gazda Zoltán, az NKSZ tagja
elmondta: nem lepi meg a tárcavezető ötlete, és nem véletlen, hogy ez a miniszter legelső
gesztusa, amely beilleszkedik a
folyamatos román politikába: a
másénak lenyúlásába.„Elmés ez
az ország, gyűjtögetnie kell a
hiányban, s azt tökéletesen teljesíti is” – jegyzi meg iróniával
Gazda.
Populista kijelentés!
Bár Achim Irimescu állítása
szerint tervéről beszélt magyar
hivatalos személyekkel, akikkel
egyetértettek abban, hogy a
kürtőskalács román termék, Albert szerint ez bizonyára félreinformálás, valamint úgy véli:
nincs az a tudathasadásos hivatalnok, aki azt mondaná, hogy
a kürtőskalács levédhető hagyományos román termékként.
Nem mellesleg kizártnak tartja,
hogy bárki – nem csak politikus,
de közember is – lemondana a
kürtőskalácsról.
Gazda is hasonlóképp vélekedik, meglátása szerint köny-

nyen lehet, hogy nem is beszélt
senkivel az akkor még leendő
miniszter, aki kinevezése előtt
pusztán füllentett egyet, mert
úgy gondolta, beiktatáskor jól
jön a nemzeti szívhez szóló kijelentés. „Kár, hogy egy új kormány nem innovatív gondolatokkal indul el, hanem még
radikálisabb történelemhamisításba kezd. Egy nép történelem
és hagyományok nélkül arra törekszik, hogy megteremtse kitalálósdiból azt, ami neki nincs. Hasonló szándékkal próbál a székely
zászlóhoz is nyúlni, és azt is le
akarja védeni ősi dák szimbólumként” – állítja.
„Harcolni fogunk a kürtőskalács eredetének hamisítása ellen”
Albert jelezte, a Nemzetközi
Kürtőskalács Szaktestület következő lépése, hogy a dokumentációkat a megfelelő helyekre eljuttatják, hogy bebizonyítsák a
miniszter szándékának hibásságát. Hozzátette azt is, hogy véresen komolyan sem kell venni
a kezdeményezést, hisz valószínűsíthetően politikai nyilatkozat
volt a tárcavezető részéről. „Ha
gyakorlati lépések követik ezt,
egyértelműen harcolni fogunk
ellene” – szögezte le Albert. Arra
a kérdésünkre, hogy megtörténhet-e, hogy az Európai Unió
ténylegesen hagyományos román termékként jegyezze be a
kürtőskalácsot, Albert megnyugtató választ adott. „Úgy gondolom, ez nem fordulhat elő: egy
ilyen kérelemnek megalapozott
gyártói támogatása kell legyen,
és mivel előállítóinak zöme magyar, valószínű, nem fognak ehhez hozzájárulni” – mondta el
lapunknak.

Idéntől magyar
érték a kürtőskalács
Mint ismeretes, a Magyarországon bejegyzett Nemzetközi
Kürtőskalács Szaktestület 2013
decemberében kezdeményezte
a magyarországi Vidékfejlesztési
Minisztériumnál, hogy hagyományos különleges termékként
jegyeztessék be a kürtőskalácsot
az Európai Unióban. A szaktestület 2013-ban kimondottan azzal a szándékkal alakult, hogy
védettséget szerezzen a székelymagyar sütemény számára. A
minisztérium 2014 júniusában
azt közölte, hogy a Magyar Eredetvédelmi Tanács elutasította
a bejegyzés kérését. 2015. január 29-én a Hungarikum Bizottság döntött a kürtőskalács
felvételéről a Magyar Értéktárba.
Nyílt levél
A székelyföldi politikusok is
értetlenül állnak a miniszter kijelentése előtt. Tamás Sándor,
Kovászna Megyei Tanács elnöke
és Grüman Róbert, a KMTE elnöke nyílt levélben kért erre magyarázatot. Ebben ismertetik Irimescuval a sütemény eredetét
és történetét, felhívva a tárcavezető ﬁgyelmét, hogy a kürtős
hamarosan hungarikummá válhat, egyúttal partnerséget ajánlanak a minisztériumnak a csemege
népszerűsítése
érdekében.
A kürtőskalács
eredete és rokonsága
Kürtőskalács. A világ minden
táján ismert székely-magyar sütemény címmel nemrég jelent
meg dokumentált, gazdagon il-

lusztrált kiadvány az NKSZ jóvoltából, amelynek angol változata is van, román fordítása
pedig hamarosan elkészül.
A könyv szerint kürtőskalács
az erdélyi magyarság, különösen a székely vidék ünnepi süteménye. De számos európai
nemzet képviselője is otthon
érezné magát egy székely lakodalomban: az erdélyi szászok
mellett a svédek, a litvánok, a
lengyelek, a németek, az osztrákok, a csehek, a morvák, sőt
a szakolcai szlovákok és a pireneusi franciák is forgatott dorongon sütött édes süteményt
készítenek ünnepi alkalmaikra.
A könyv szerint kürtőskalácsra utaló első ismert írásos
dokumentum 1679-ből az Erdélyi Fejedelemség Kolozs vármegyéjének Úzdiszentpéter
nevű falvából származik:„Kürtős
Fánk Sütéshez valo fa nro. 1”. A
dokumentum eredetijének a
Kolozsvári Állami Levéltárban
nyoma veszett.
Nem sokkal később a süteményt már az erdélyi nemesség
jól ismerhette, sőt a szomszédos
Moldva elitje is szemet vetett
rá: egy Erdélyből származó és a
moldvai fővárosban, Jászvásárban élő úrhölgy, gróf Feratti Bertalanné, született Kálnoki Ágnes
1723. december 22-én a moldvai vajda feleségének kérését
tolmácsolja a székelyföldi Torján
élő nagynénjének, Apor Péterné
Kálnoki Borbálának. (…)
A Székelyföld-imázs elmaradhatatlan eleme
A 20. század második felében, az 1968-as romániai ideológiai lazítás nyomán, a kürtős
fokozatosan elterjedt a Székelyföldön kívüli vidékeken is, első-

A legutóbbi kormányalakításról kijelenthető, hogy
most kivételesen a miniszterek „ismeretlensége” volt az
egyik legfontosabb, szinte kizárólagos előírás. Ha végigolvassuk a Ciolos-kormány névsorát, amelyen huszonhárom név szerepel, szinte alig találunk ismert,„politikai
tekintéllyel rendelkező”, vagyis – a „román értelmező
szótár” szerint – korrupciógyanús személyeket. Ennek
a „megdöbbentő” választási kritériumnak a következtében a rostán átjutott néhány „különleges” jelölt is, mint
amilyen az egészségügyi miniszteri posztra pályázó, korábban alsóneműket „forgalmazó”, és egy jól szituált
apóssal is megáldott gyakornok sebészorvos, vagy amilyen az igazságügyi miniszteri székért induló, mindössze
elektromérnöki diplomával és egy korábbi miniszter
pártfogásával rendelkező civil aktivista. Tőlük már meg
is szabadultunk. Nagyjából így indult útjára a technokratának nevezett új román kormány.
Annak, aki nem tudná, vagy már elfelejtette volna,
érdemes megemlíteni, hogy ez erdélyi magyar közösségnek van egy számottevő parlamenti képviselete. Egy
olyan szervezet, amely elvállalta a mi képviseletünket.
A határokon, illetve a Déli-Kárpátokon innen és túl.
Ennek vezetőit is teljesen váratlanul érte az új kormányalakítási „stratégia”. A szövetségi elnök – aki egyébként
tollforgatói minőséggel is büszkélkedhet – viccesnek
találta az új kormányprogramot és azt több pontban is
kritikával illette. Tegyük hozzá, van ennek helye bőven.
Azt azonban nem nehezményezte, hogy a szakértőkből
álló, civil támogatásra alapozó, a politikai szempontokat
– legalább látszólag – mellőző új kormányban, még a
minimálisan elvárható egyetlenegy miniszteri tisztséget
sem adták oda magyar nemzetiségű személynek. Persze, az úgy elfogadható, hogy nincs egyetlen magyar
politikus sem a testületben, hiszen – egyetlen kivétellel
– ez a többi kormánytagra is érvényes, de ha valaki nem
RMDSZ-es, akkor az már nem lehet szakértő és nem
lehet magyar? Az már nem támogatható?
A mélyen tisztelt erdélyi magyar képviselet, mivel a
kormányalakításnál már nem jöhetett szóba Cseke, Bíró,
Korodi, vagy más jól bejáratott politikusuk, már megfeledkezett a választóiról, az arányosság elvéről, egy
magyar nemzetiségű miniszter kinevezésének a követeléséről. A diszkriminatív helyzet számonkéréséről.
Még akkor is, ha egyesek szemében vicces ez a kormány,
kereshettek volna egy független szakértőt, szakmai tapasztalattal, vagy anélkül, akit jelöljenek és támogassanak valamelyik miniszteri tisztség elnyeréséhez.
Valakit, aki még „nem szerepelt le” az RMDSZ-en belül,
akit még nem ültettek be a tulipánkertbe. Aki egy új
irányvonalat képvisel, és minden szempontból feddhetetlen. De úgy látszik, nem találtak ilyen jelöltet. Vagy
úgy látták jónak, ha nem velük alakítják a kormányt,
akkor inkább senkivel.

sorban tengerparti és hegyi turisztikai központokban. Az
1989-es romániai rendszerváltozás után elsősorban a székely
falvakba látogató magyarországi turistákat kínálták meg
vele, ugyanakkor az egyre népszerűbb helyi ünnepek kitüntetett, szimbólumértékű süteményévé vált.
A kürtőskalács a 20–21. századok fordulóján egyértelműen

székely, magyar szimbólummá
alakult. Miközben a turisztikai
irodák által forgalmazott Székelyföld-és Erdély-imázs elmaradhatatlan elemévé vált, ez a
korábban csak falusi közösségekben élő, ott megőrzött
gasztronómiai hagyomány – elsősorban a turizmus révén – fokozatosan visszakerült az elit
kultúrába.
Pál Piroska
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Balesetek sokasága

A betonfal lebontását kérik
a marosszentgyörgyiek
Tegnap sajtótájékoztatóra került sor a Marosszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal tanácstermében, amelyen bejelentették: a hivatal követeli a DN 15-ös
út válaszfalának sürgős eltávolítását. Ezt azzal indokolják, hogy az komoly
veszélyforrást jelent, felépítése óta ötszörösére növekedett a balesetek száma
a 2011-2014-es évek átlagához viszonyítva.
A tavaly sokáig úgy tűnt,
végre megoldódott a hosszú
ideje tartó útjavítás miatti hercehurca. Elkészült az új útburkolat, új járda, új hidak, forgalomirányító táblák kerültek
helyükre. Aztán miután kihelyezték a két közlekedési irányt
elválasztó betonfalat, kiderült:
még sincs rendben semmi. A
Marosvásárhelyt Szászrégennel

összekötő út javítási munkálatai
viszontagságosak voltak, főleg
a marosszentgyörgyi szakasz.
Míg 2012 júniusában arról szóltak a híradások, hogy elkezdődött az útszakasz rendbetétele,
szeptemberben már azért panaszkodott a lakosság, hogy a
tiltótáblák, úttorlaszok miatt
nehéz a közlekedés, a szegélykövek miatt meg keskeny az út.

Aztán a szegélyköveket visszabontották, elhordták, és beállt
egy hosszabb szünet, a munkálatok egy időre leálltak. Marosszentgyörgyön az útszakasz elkátyúsodott,
szinte
járhatatlanná vált. Sok ember
akkor a helyi polgármesteri hivatalt, és önkormányzatot hibáztatta ezért az áldatlan állapotért, pedig a felelős kizárólag
a Román Országos Út- és Autópálya Vállalat (CNADR) volt.
A szentgyörgyiek
azóta is tiltakoznak
Végre 2014 tavaszától elérték Marosszentgyörgyöt is az útjavítással. Ha vontatottan is, de
haladtak, mindenki örült, hogy
végre megoldódik a helyzet. Az
ősz elejére el is készült a felújí-

tás, de amiről senkit meg nem
kérdeztek: a közlekedési irányt
betonfallal választották el a fürdőtől a község marosvásárhelyi
határáig. A polgármesteri hivatal által kidolgoztatott műszaki
terveket semmibe vették. A tervezett hegytetői körforgalmat
nem valósították meg. A szentgyörgyiek azóta is tiltakoznak.
A betonfal miatt sokan kilométereket kénytelenek gyalogolni,
hogy átkelhessenek az úttesten,
a gépkocsivezetők is plusz utat
tesznek meg, ameddig visszafordulási lehetőséget találnak.
A mellékutcákat is elzárták a fő
úttól. A betonfal autópálya hatást fejt ki, a tranzitforgalom
felgyorsul. A választóbeton kihelyezése óta megnőtt a balesetek száma is. Kezdetben a kivitelezők úgy tervezték, hogy a
betonfalon semmi átkelő lehetőséget nem hagynak az egész
település hosszában. A polgármesteri hivatal közbenjárására
ezen változtattak annyit, hogy
a megépített falon ma van nyolc
gyalogátjáró, hét mellékutcába
való letérési lehetőség és két kis
„körforgalom” létezik.
Halálos balesetek is voltak
A tegnapi sajtótájékoztatón
Sófalvi Sándor Szabolcs a legújabb fejleményekről tájékoztatott. Elmondta, a Maros Megyei
Rendőrfelügyelőség adatai szerint a válaszfal megléte óta
(2014. szeptember 1–2015. no-

vember 17) 22 személygépkocsis baleset történt – egy halottal, 9 súlyos sebesülttel és 16
könnyebb sérülést szenvedő
személlyel – és 9 olyan közúti
baleset, amelyben a DN 15-ös
főúton szabályosan átkelő gyalogosok voltak az áldozatok. A
gyalogátjárókon okozott balesetekben: egy személy meghalt,
4-en súlyos, 6-an könnyebb sérülést szenvedett. Nem számítva
a kisebb koccanásokat.
„A válaszfal miatt szinte lehetetlen átkelni az úton. A gépkocsivezetők túl későre veszik
észre, hogy körforgalom vagy
útkereszteződés következik.
Ezek a legsúlyosabbak, de a válaszfal miatt keskenyebbek lettek a menetsávok, és nincs hely
a kerékpáros közlekedés számára, a gyalogosok pedig veszélynek vannak kitéve még a
járdán is” – fejtette ki véleményét a községvezető.

„Nem adjuk fel!”
A betonfal lebontásán kívül a
hivatal követeli még az új gyalogátkelőhelyek létesítését, új körforgalom megvalósítását, az öszszes akna- és csatornafedél
kicserélését és az útszakasz megfelelő módon való karbantartását.
A cél elérésének érdekében
a polgármesteri hivatal és a helyi lakosság beadványokkal fordul a CNADR-hez, a Maros Megyei Prefektúrához, a Maros
Megyei Tanácshoz, a bukaresti
és a marosvásárhelyi rendőrséghez. Ezen kívül aláírásgyűjtésbe
kezd, utcai tüntetéseken vesz
részt és hirdetőtáblákat, transzparenseket helyez ki a válaszfal
eltávolításának érdekében.
„Nem adjuk fel, bármeddig
is kell elmennünk!" – zárta be
a tájékoztatót a polgármester.
Nemes Gyula

Szégyentábla
Alig egy héttel a kormány bukását
eredményező utcai tüntetések után,
amelyek komoly rémületet keltettek a
politikai osztályban, a törvényhozás
tagjai újabb jelét adták annak, hogy
igen hasonlítanak a Bourbonokhoz,
akikről köztudott: semmit sem tanultak, semmit sem felejtettek. A jelek szerint a román politikusok sem vették
tudomásul, hogy végképp lejáratták
magukat, hogy a társadalom jelentős
része számára nemkívánatosak, hogy
elbizakodottságuk, felkészületlenségük, embertelenségük, egyszóval: al-

kalmatlanságuk által lejáratták nemcsak magukat, hanem magát a parlamentáris demokrácia eszméjét is.
Miután már korábban speciális
nyugdíj-kiegészítést szavaztak meg a
maguk részére, választottjaink elérkezettnek látták az időt, hogy a helyi kiskirályokat is bebiztosítsák öregségükre.
A 30 aláírással ellátott törvénymódosítási kezdeményezés a polgármesterek,
alpolgármesterek, megyei tanácselnökök és alelnökök tetemes nyugdíkiegészítéséről rendelkezik. Ezek szerint egy
3 ezres lélekszámnál kisebb település

polgármesterének egy mandátum után
1500 lej, három után már 3500 lej
nyugdíj-kiegészítés járna. A bukaresti

Mondom
a magunkét
főpolgármester 3500 lejjel kapna többet egy, 7000 lejjel többet két mandátum esetén. Egy egyetlen mandátumot
teljesítő megyei tanácselnöknek 3400
lej, három mandátum után már 10000
lej járna. Megjegyzendő, hogy a jogsza-

bály szerint a jogosultság visszamenőlegesen is érvényes.
Mint említettem a törvénymódosítási kezdeményezést 30-an látták el
kézjegyükkel: közülük 17-en a Szociáldemokrata Párt tagjai. Mondhatnánk:
ez nem meglepő, mert mit is várhatnánk el egy posztkommunista alakulat
politikusaitól. Az viszont nehezen
emészthető, hogy az aláírók között 9
RMDSZ-es politikus neve is szerepel.
Okulásként felsorolom, kik is ők, akiknek nevei szégyentáblára kívánkoznak:
Bónis István, Cseke Attila-Zoltán, Fejér

László-Ödön, Kerekes Károly, Kereskényi Gábor, Márton Árpád-Ferenc, Máté
András-Levente, Moldován József,
Szabó Ödön. Jegyezzük meg e neveket,
ha nem másért, akkor azért, hogy tudjuk, kik azok, akik a hasonló kezdeményezések felvállalásával maguk is
hozzájárultak a politikusok tekintélyének földig rombolásához.
Az eset csak tovább erősíti az általános vélekedést, miszerint a politikai
osztály megújítása tovább már nem
odázható.
Szentgyörgyi László
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A kastély, ahol a „kisebbik
haza” gyűléseit tartották
A Kornis-Rákóczi-Bethlen kastély Radnóton épült 1545-ben. Léte részben Bogáti
Gáspárnak köszönhető. Az objektum egyike Erdély jelenlegi reneszánsz stílusú
kastélyainak. Korábbi lapszámunkban már leírtuk, hogy Radnótot először 1257ben említették dokumentumokban Ranoltu néven. Eleinte egyszerű feudális
birtok volt és csak később nyerte el a városi rangot. A helyen, ahol ma a kastély
áll jelenlegi formájában, az 1545 előtti években egy másik nemesi székhely volt
található. Egykori arculata ismeretlen maradt, mert ezután kerül Bogáti Gáspár
birtokába, aki teljesen átépítteti. Befejezésül még erről a műemlékről írunk.
(folytatás előző lapszámunkból. Befejező rész)
Emlékeztető

kerületi gyűlést tartottak itt…

1608-ban az épületet
Báthory Gábor Kornis Boldizsárnak ajándékozza, köszönetképpen a hatalomra lépéskor mutatott támogatásért.
1649-ben Kornis Ferenc lemond a kastélyról II. Rákóczi
György javára, 22 ezer forint ellenében. Az új tulajdonos a velencei tervező, Agostino Serena
tervrajza alapján teljesem megváltoztatja az épület struktúráját.
Ezt a mozzanatot egy felirat
őrzi az északi kapu felett:
„AUGUSTINUS SERENA ARCHITECTUS VENETUS OPERA FECIT”.

Az árnyékfejedelemség
évei és a fogolyként
befejezett élet

A történelmi
kronológia margójára
A Rákócziak után a radnóti
birtokra I. Apaﬁ Mihály tette rá
a kezét, aki 1662-ben azt feleségének, Bornemissza Annának
adományozta.
1665-ben in castro Radnoth
kelt rendeletével Apaﬁ a marosvásárhelyi iskolának évi száz forintot utalt ki. Ez év szeptemberében országgyűlést, 1673-ban
pedig egyház-

Kiss Gábornak tudomása van
még arról is – amit különben a
már említett Erdélyi várak, várkastélyok című könyvében le is
ír –, hogy I. Apaﬁ halála után,
II. Apaﬁ Mihálynak birtoka lett,
aki itt élte le árnyékfejedelemségének éveit, és innen hurcolták rabságba Rabutin császári
tábornok emberei, hogy aztán
fogolyként Bécsben fejezze be
életét.
Az osztrák kincstár birtokába
került radnóti uradalmat II. Rákóczi Ferenc fegyverrel foglalta
el, és 1707-ben az erdélyi fejedelemségbe való beiktatása
után egy napig itt tartózkodott.
A szabadságharc bukása
után ismét kincstárivá lett birtokot Mária Terézia 1764-ben
360 ezer forintért a bethleni gróf
Bethlen családnak
adta el.

Az ország egyik
legkényelmesebb és
legtágasabb úri lakja
Radnót sokféle tekintetben
nevezetes hely Erdélyországban.
A geográfusok szerint pontosan
a fejedelemség közepén fekszik.
Lehet, hogy ezért tartották itt
annyiszor a„kisebbik haza” gyűléseit.
Gyászos hírt is szerzett azzal,
hogy birtokosai közül sokan végezték szerencsétlenül, vagy éppen a vérpadon életüket.
Emellett várát a XVII. században úgy emlegették, mint az ország egyik legkényelmesebb és
legtágasabb úri lakját.
A kastély homlokzata
józanságot és
egyszerűséget sugall
A Keresztes Géza műépítész,
műemlékvédelmi szakmérnök
által a rendelkezésünkre bocsátott szakdokumentációkból is kiderül, hogy a kastélynak négyszögletes alapja van, belső
udvarral és négy masszív bástyával mindenik oldalon.

A kb. egy méter vastagságú
falakat téglából készítették, de a
földalatti rész esetében követ és
más anyagokat is felhasználtak.
A külső homlokzati rész nem
bővelkedik dekoratív elemekben, éppen ezért józanságot,
egyszerűséget sugall.
Ma is fellelhetők
a reneszánsz építészeti elemek formái
Megﬁgyelendő a két félköríves nyílású kapu az északi és déli
oldalon, amelyek biztosítják a
kastélyba való bejutást.
Az északi oldalon a középső
tengelyt egy kis erkély jelöli,
amelyet két konzol tart. Emellett
egyes első emeleti ablakokat háromszög alakú oromzat tölt ki.
Az épület belsejében, annak ellenére, hogy változások történtek a kommunista időszakban,
amikor a vár gimnáziummá alakult, az emeleti szobák megtartották a reneszánsz különleges
építészeti elemét.
A legszebb és a legjobban
megőrzött keretezés

Gyógyszerek
(ingyenes és ártámogatott receptek)

Bőrgyógyászatilag
tesztelt hipoallergén
kozmetikumok
(Avene, Ducray, Vichy, Elancyl)

Gyógyászati kellékek

Nyitvatartási idő:
Naponta 8.00 – 22.00

Egészséget!
Cím:
Rózsák tere 16. szám
Tel./Fax:
0265-260.103

A keresztboltozatok lefedettségéhez kis kőkonzolok kapcsolódnak geometrikus és növényi
díszítéssel, valamint virág alakú
szögletek.
Az ajtók, amelyek az egyik
épületből a másikba jutást biztosították, később épültek. Az
egyik legszebb és legjobban
megőrzött keretezés az északkeleti sarok, vékony támfalakkal
dekorálva, amelyek ugyanolyan
típusú karnist tartanak fenn.
Ugyancsak az északi oldal belső
részén található egy hosszúkás,
félköríves fülke, amelynek keretében két virágdíszítés található.
A reneszánsz loggiás
rendszer formái nem
szerepeltek a kastély
eredeti tervrajzán
A XVII. században Agostino
Serena által elkövetett módosí-

tások között tarthatjuk számon
a déli oldal felső részén található
loggia nyílását, amely utólag
épült hozzá az épülethez.
Félköríves boltívek nyomai
ma is láthatók, úgy az udvar
északi falán, mint az épületek
belsejében. A belső udvar három
oldalának galériái, amelyek a reneszánsz loggiás rendszert imitálják utólag épültek, nem is szerepelnek a kastély eredeti
tervrajzán.
Az épületkomplexum a kastélyon kívül is kiterjedt és más
épületeket is magába foglalt,
többek között raktárakat és várfalakat.
Ezek közül megmaradtak a
kisebb méretű főépületek, a
kapu épülete, amely sajátosan
barokk stílusú: a nyitó galéria,
az ablakok alatti dekoratív elemek, a tetőzet alakja.
Ami ma már nincs meg…
A terület, ahol ma a várkastély található a 15. század közepén tehát a Bogáthy-családé volt.
Egyemeletes, négyszögű, hasonló idomú saroktornyokkal ellátott síkföldi vár, mély szárnyakkal, szűk udvarral, amelyben alig
tud megfordulni egy kocsi.
Keresztes szerint, ha az alaptervet is a kiváló olasz mester
készítette volna, akkor az udvar
tágasabbra, a szárnyak hoszszabbra lennének méretezve.
Az udvarra a szokásnak megfelelően boltíves folyosók nyíltak. Számos tágas szoba és egy
hatalmas terem volt benne;
utóbbihoz a lépcső a külső homlokzatról vezetett. Mondani sem
kell, hogy az ajtó- és ablakkeretek kőből voltak faragva.
A mostani kastély egyébként
csak magva volt egy kiterjedt, erős
várnak. A főépületet ugyanis bástyás falak, tárházak, laktanyák és
istállók környezték, és a Maros vizével táplált széles árok fogta körül.
Ebből ma már semmi sincs
meg, s a kastély külsejét is erősen
megváltoztatta a rá került újabb
tető.

A fejedelmi lakból gazdasági épület lesz. Az irány:
zöld út a teljes megsemmisülés felé
Írott dokumentumok igazolják, hogy 1802-ben az épület teteje leégett. Dokumentumokban
olvasni, hogy a várkastély egyik
számtartója, a fent említett évben a kémény tetején kelepelő
gólyára lőtt, és sajnálatosan ennek a ténynek köszönhető az,
hogy a tetőzet kigyulladt, és az
egész épület lángba borult. Az
akkori kijavítás során került a
várkastély tetejére az alacsony
tetőszerkezet.
A falakat is nagyon megrongálta a tűz; az egykori fejedelmi
lakból kopott gazdasági épület
lett.
1887-ben az erdélyi katolikus
státus vette meg és valamenynyire helyreállíttatta. Jelenleg a
várkastély siralmas állapotban
található. Sajnos legjobb úton
halad a romba dőlés felé.
Zárszó
Emlékeztetőül és ugyanakkor
ﬁgyelmeztetőül, maradjunk még
pár mondat erejéig a„kígyósháznál”, melynek teljes helyreállítását 1965-ben Keresztes Gyula
műépítész – többek között a Maros megyei kastélyok és udvarházak című könyv szerzője – vezette és tervezte.
A helyreállítási munkálatok
után az emeletes épület teljes
díszében visszanyerte eredeti képet, és abba helytörténeti múzeum berendezését vette tervbe
az akkori helyi néptanács. Sajnos
a múzeum berendezése elmaradt, és azóta az épület ellenőrzés
és használat nélkül romosodik.

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor
Régi és mai képek:
Horváth Ferenc
Nagy-Bodó Szilád
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Varga Győző: A felelősség az államé!
- magyarországi előadóművészek a Colectiv-tragédiáról Mára már több mint 56 ﬁatal hunyt el abban a tűzesetben, ami a bukaresti Colectiv klubban ütött ki két
hete. A tulajdonosokat és a szórakozóhelyek biztonsági állapotát ellenőrző hivatalok felelőssége kétségtelen,
ám mi arra keressük a választ, hogy a fellépők és a bulizó ﬁatalok, valamint az ő szüleik mit tehetnek a biztonságos szórakozásért. Lapunknak Tóth Vera és Terecskei Rita énekesek, valamint Varga Győző, az Irigy
Hónaljmirigy tagja nyilatkozott.
Terecskei Rita szerint a legfontosabb, hogy soha ne induljunk
el egyedül szórakozni. „Sajnos
nem csak egy tűzesetre, hanem
sok más veszélyre is fel kell hívnunk a ﬁatalok ﬁgyelmét. Mivel
mi nem tudjuk megvédeni őket,
ezért nagyon fontos, hogy egymásra vigyázzanak, és ennek
egyik módja, hogy soha ne menjenek egyedül bulizni. Nem lehet
kivédeni az alkoholfogyasztást,
de biztonságosabbá lehet tenni
azzal, ha csak olyasmit isznak
meg, amit maguk vásároltak,
előttük bontanak ki, és ha lehet,
nem hagyják őrizetlenül az italukat - nyilatkozta a Zanzibár énekese, aki maga is önkénteskedik
a Tiszta Jövőért Alapítványban, és
nemrég egy promóciós videó elkészítésében is részt vett, ami egy
olyan szervezet munkáját mutatja be, ami a biztonságos szórakozás megteremtését és
elterjedését tűzte ki célul.

Tóth Verát mélyen érintették
a bukaresti események, mert a
szerettei biztonsága is eszébe jutott és a klubvezetés felelőssége
is elgondolkodtatta.„Sokszor felmerül bennem, hogy az a hely,
ahol énekelek, mennyire biztonságos” - fogalmazta meg gondolatait Vera.„Van olyan fellépőhely,
ami föld alatt van, de számtalan
kijárat biztosítja a menekülést tűz
esetében, így azt gondolom ez
megoldható lett volna. Persze
egy pánikhangulatban nem feltétlen tud minden szabályszerűen működni, és ez okozhat
tragédiát is. Mint láthatjuk, sajnos egy szikra is elég ahhoz, hogy
tűz üssön ki. Ha ennek tudatában
van valaki, és mégis beenged a
szórakozóhelyére ötven-hatvan
emberrel többet, mondván, nem
lehet baj, az súlyos kockázatot
vállal. Ebben az esetben kötelessége lenne extra óvintézkedéseket tenni. Bár nem lehet úgy

színpadra lépni, hogy az ember
fél, tudatosult bennem, hogy előadóművészként ránk is leselkedik
a veszély. Remélem, hogy ez a
szörnyű eset arra sarkallja a szórakozóhelyek vezetőit, hogy ne
vállaljanak ekkora kockázatot a
proﬁtért, és hogy a tragédia magával vonja a törvények szigorúbb betartatását is - mondta el
lapunknak Tóth Vera, aki egyúttal
sajnálatát és együttérzését fejezte ki.
A Colectivban egy fellépő zenész is életét vesztette, így felmerül a kérdés, hogy az előadók mit
tehetnek a saját és a közönségük
biztonságáért. Varga Győző azt
mondja, hogy erről ő maga sem
tud sokat. „Sok szórakozóhelyen
megfordulok fellépőként, mégsem vagyok tisztában azzal, hogy
melyik klub vagy bár biztonságos, vagy, hogy hol van a vészkijárat, ha van egyáltalán nyilatkozta lapunknak az Irigy

Hónaljmirigy énekese.„Amikor a
fellépéseket szervezzük, az engedélyek meglétét ellenőrizzük, és
ha ezekkel rendelkezik a hely,
akkor nekem azt kell feltételeznem, hogy azért kapta meg,
mert betartja az előírásokat.
Mást nem tehetek, mert nem vagyok abban a helyzetben, ahogy
a szórakozni vágyó ﬁatalok sem,
hogy ellenőrizzem a biztonsági
feltételeket. Épp ezért tragikus,
de szülőként sem lehet egy ilyen
esetre felkészíteni a gyerekedet
és megvédeni sem tőle, csak
akkor, ha egyáltalán nem engeded el sehová, mert valójában
még az utcán sincs biztonságban.
A törvényi szabályozás, és az azok
betartatása tudja megakadályozni ezeket az eseteket, és ez az
állam felelőssége” - mondta az
énekes, aki egy tizenkét éves kisﬁú apukája, és maga is gyakran
fellép Erdélyben.
BE

Vargyas Réka: Hiszek a változásban!
Rádió Gagának nevezték az
osztálytársai Vargyas Rékát,
pedig akkor még eszébe
sem jutott, hogy valaha rádiózni fog. Állandóan fecsegett, és kommunikáció
szakra jelentkezett, mégsem volt célja a médiában
dolgozni. Előfordul, hogy
nem értik őt a hite miatt,
de ő csak egy valakinek akar
tetszeni.
– Hogyan jött az életedbe a
rádiózás?
– Vicces, de engem már általános iskolában rádió gagának
hívtak az osztálytársaim. Valamiért mindig nagyon sokat járt
a szám. Az akkori emlékfüzetemben sokan írtak erről. Nekem akkor meg sem fordult a
fejemben, hogy a médiában
dolgozzak, ám amikor a Sapientián indult a kommunikáció
szak, az én érdeklődésemet is
felkeltette. Az egyetemen aztán
megismertem valakit, aki a rádiónál dolgozott. Amikor úgy
alakult, hogy ő felmondott, egy
pillanat alatt lezajlott a fejemben a terv, hogy én ezt ki akarom próbálni. Kaptam lehetőséget, a próbaidő alatt
bizonyítanom kellett, s ennek
ma már hat éve.
– Ehhez képest a televíziónál

is elég intenzív éveket töltöttél el.
– Viszonylag tépelődő alkat
vagyok, nem szeretem a mély
vizet. Amikor megtudtam, hogy
megürült egy állás, azt mondtam magamnak: nincs veszítenivalód, meg kell próbálnod! És
sikerült. Sokszor emberpróbáló
feladat volt napról-napra megtalálni a megfelelő témát, hozzá
a beszélgetőpartnert, majd felkészülni, s végül levezetni egy
negyvenöt perces beszélgetést.
Ebbe a tempóba bele lehet fáradni. Időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy most már azt tudjam
mondani, hiányzik a tévézés.
– Visszamennél?
– Bizonyos feltételek mellett. Ha csak azzal foglalkozhatnék, ami érdekel és ami a szívemből jön. A kötelező köröket
nehezen futom le. A kulturális,
szociális és vallási témák állnak
hozzám közelebb.
– Fontos neked a hit?
– Igen, gyakorló katolikus
vagyok. Keresztény családban
nőttem fel. Számomra nincs élet
Istenbe vetett hit nélkül. Akad,
aki jót nevet ezen, ahogy azon
is, hogy gyakran olvasom a
Szentírást. Ez engem nem zavar.
Amit én Istenben találok, máshol hiába keresném. Egyszer
Pascal jól megfogalmazta. Azt

mondta, minden ember lelkében van egy Isten alakú űr, amit
csak Isten képes kitölteni, és én
ezzel teljesen egyetértek. Idővel
arra is rájöttem, teljesen mindegy, mit gondolnak rólam az
emberek, hiszen végső soron én
csak egyvalakinek akarok tetszeni, ez a valaki pedig Isten.
Hozzá kell tennem, hogy megvoltak a magam vargabetűi is.
És ez jó volt. Ennek megvolt az
ideje. Ez kellett.
– Mennyire tudod összeegyeztetni ezt az életformát a fiatal, karriert építő nő életformájával?
– Nem vagyok karrierista. Ez
sosem volt az első az életemben. Különben úgy érzem, szerencsés helyzetben vagyok, hiszen azt csinálom, amit
szeretek. A hitemet a mikrofon
előtt is meg tudom élni. Nem
prédikálok a műsoromban, de
semmi olyasmiről nem beszélek, amiben nem hiszek, például
horoszkópokról, ezoterikus ta-

nokról. Nagy az igény a spirituális tanokra manapság, úgy is
szoktam mondani, hogy Jézus
már kiment a divatból, sokkal
menőbb lila kövekben, feng
shuiban és karkötőkben hinni.
– Sosem gondoltál arra, hogy
külföldre menj, de legalább Magyarországra?
– Én itthon tervezem az
életemet. Szeretem Magyarországon, de az ottani utcák nem
az én életemről mesélnek. Marosvásárhely és Sepsiszentgyörgy az otthonom, fontos nekem a családom közelsége és a
kultúrám. Alapvetően szeretem
itt. Tudnék kívánságlistát írni,
de hiszek a változásban is. Ami
pedig a munkámat illeti, gyakran érzem azt, hogy rám még
más feladatok is várnak. Szeretnék majd egyszer karitatív jellegű tevékenységeket is végezni. Ehhez, úgy gondolom,
bátorság kell, ami biztosan jönni
fog.
BE

Fiatal terror
A klasszikus kabarékuplé szerint: akinek humora van, mindent tud, akinek nincs, az mindenre képes. A borzalmas párizsi
mészárlást végrehajtó terroristáknak – ezek szerint – nem volt.
Mert akik gépkarabéllyal halomra lövik embertársaikat (igen,
biológiailag ők is emberek), utána pedig felrobbantják magukat,
azok rohadtul humortalanok lehetnek. De nem tudnak olyan
szörnyűségeket elkövetni, hogy mi is elveszítsük a humorunkat.
Már csak azért sem, mert az azt jelentené, hogy megijedtünk.
Hogy félünk. Hogy rettegünk. És akkor a fő céljukat máris elérték.
Ezt pedig nem hagyhatjuk!
Jelek, amelyek arra utalnak, hogy a gyerek később jó eséllyel
terrorista lesz:
☻ Az óvodában gránátalma a jele
☻ Kedvenc játéka, hogy túszul ejti a pajtásait
☻ Az oviból való távozáskor mindig hazaviszi az összes játékfegyvert
☻ A szamáron kívül más állatot nem hajlandó utánozni (IÁIÁ…)
☻ A rajzain senkinek nincs feje
☻ Farsangkor mindig Osama bin Ladennek öltözik
☻ Amikor az óvó néni azt találja ki, hogy játsszanak rendőröst, megtagadja az ujjlenyomatadást
☻ Nyaranta azt kéri szüleitől, hogy rajztábor vagy kézműves
tábor helyett kiképzőtáborba küldjék
☻ A karácsonyt csak a csillagszórózás, a szilvesztert csak a
petárdázás miatt várja
☻ Amíg osztálytársai a képeket és szobrokat nézegetik a
múzeumban, addig ő a falra akasztott Kiürítési és menekülési
tervet tanulmányozza
☻ Amikor nincs kedve tornászni, elhelyez egy gyanús csomagot a tornateremben
☻Vallásórán nem a Képes bibliát lapozgatja, hanem a Gyerekkoránt
(Köztudott, hogy Szíriában és Irakban számos olyan fanatizált
európai önkéntes harcol az Iszlám Állam kötelékeiben, akik keresztény családban nevelkedtek, és később váltak dzsihadistává…)
Jelek, amelyek arra utalnak, hogy kollégánk, munkatársunk,
szomszédunk a radikális iszlámmal szimpatizál:
☻ Számítógépes jelszavát megváltoztatja „allahakbar”-ra,
és betesz egy AK-47-est háttérképnek
☻ Telefonszámát nem úgy adja meg, hogy 0743 974423,
hanem így: 074-DZSIHÁD
☻ A barkácsáruházban mindig a vegyszer-részlegen találkozunk vele
☻ Bulgária vagy Horvátország helyett Irakba jár nyaralni
☻ Szexbomba szeretőt tart
☻ Egyre több arab ismerőse van a Facebookon
☻Távirányítóján az 1-es gomb nem a PRO TV, hanem a Próféta TV
☻ Laptopján az „Előzmények” ﬁókban olyan rákereséseket
találunk, mint „atombomba-készítés házilag”, „Jihadi John kedvenc kajái”, „bombamellény-divat 2015”, „fáj-e nagyon, amikor
szétrobbanok?” satöbbi
☻ Átszokik az alkoholmentes sörre
☻ Fagyasztott csirke helyett újabban élő tyúkokat vásárol,
melyeket vasárnap reggelenként élvezettel fejez le és véreztet
ki a blokk mögött
☻ Sárika nevű kislányát elkezdi Sáriának szólítani
☻ Nemcsak sízéshez, hanem teniszezés közben is símaszkot
visel
☻ Csupa hasonló ﬁlmet néz: Bombák földjén, Időzített
bomba, Száguldó bomba, Élő bomba satöbbi
☻ Felfújható mecsetet állít fel a kertjében, melynek hangszóróiból naponta ötször fundamentalista imámok gajdolása
szól
☻ A konyhaszekrény felszerelésekor Kalasnyikovval fúr lyukakat a falba
☻ Kedvenc együttese már nem a Republic, hanem a TNT
☻ Az utcán a sálat nem a nyakára, hanem az arcára köti
☻ És végül: az Azomaros elleni tüntetésre – véletlenül –
egy fekete iszlámállamos zászlóval érkezik!
Molnár Tibor
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Harmóniában zajlott le a
3. Harmónia-kupa Marosvásárhelyen
A helyi Szász Albert Sportlíceumban harmadik alkalommal került sor a Harmónia Kupa elnevezésű kispályás nemzetközi tornára, amelyen a házigazda a helyi polgármesteri hivatal és a hivatal alkalmazottainak
szakszervezete által kialakított együttes, Magyarország csíkszeredai Főkonzulátusának csapata, Marosvásárhely egyik testvérvárosának, Zalaegerszegnek az alakulata, a helyi Azomures alkalmazottainak ,,válogatottja”(amely városunk második testvértelepülésének, Kisinyov önkormányzata együttesének
helyébe léptek fel, ugyanis a moldovaiak objektív okok miatt visszaléptek) mellett a helyi újságíró-válogatott (román és magyar sajtó képviselői) is részt vett. Utóbbiaknak, az esélytelenek nyugalmával indulva,
sikerült mégis megnyerniük a tornát, amelynek a sportszerűség volt a legfontosabb jellemvonása.

7. oldal

Az ASA sajtóirodájának közleménye szerint a klub kénytelen a
közönség tudomására hozni, hogy
az ASA és a Viitorul közötti mérkőzést objektív okok miatt nem játszhatják le a Trans-Sil pályán, ugyanis
egy újabb tűzvédelmi engedélyt
kell beszerezniük a Maros Megyei Sürgősségi Helyzetek Felügyelőségétől.
Az utóbbi években több bővítési munkálatot végeztek az
ASA stadionjában, hogy az megfelelő legyen mind a hazai
bajnokik, mind az Európa-liga találkozókra. Emellett a lelátókat 7575 férőhelyesre bővítették, az 1-es, a 2-es és az Eszaki
Szektort is befedték.
Az előírások szerinti komfortszint elérése megköveteli a
helyek számának csökkentését, az 1-es és 2-es lelátókon
vészkijáratot az északi szektorban pedig új bejáratot nyitnak.
Az új tűzvédelmi engedélyek kibocsátásához szükséges
munkálatok előrehaladott fázisban vannak és valószínűleg
még ezen a héten befejezik.
Így az 1. liga 18. fordulójában sorra kerülő ASA–FC Viitorul
mérkőzésre november 22-én, vasárnap 18 órai kezdettel Kolozsváron kerül sor a Cluj Arenában, viszont az ASA-Steaua
találkozót december 2-án már a Trans-Sil stadionban fogják
megrendezni.

Magyarország
kijutott a foci EB-re
A találkozókat 6+1-es felállításban játszták 2X15 perces félidőkkel, majd a végső sorrend kialakításában döntő fontosságú volt a
gólarány.
Íme, a torna eredményei: Polgármesteri
hivatal–Azomureș 1–1, Zalaegerszeg–Sajtóválogatott 1–5, Polgármesteri hivatal– Főkonzulátus 0–0, Azomureș–Sajtóválogatott
2–0, Zalaegerszeg–Főkonzulátus 0–3, Polgármesteri Hivatal–Sajtóválogatott 1–1,
Azomureș-Zalaegerszeg 2–1, Főkonzulátus–
Sajtóválogatott 0–3, Polgármesteri HivatalZalaegerszeg 4–0 és Azomureș– Főkonzulátus 0–1.
Végső sorrend:
1. Sajtóválogatott–7 pont, 9-2-es gólarány
2. Azomures–7 pont, 5-3-as gólarány
3. Főkonzulátus–7 pont, 4-3-as gólarány
4. Polgármesteri Hivatal–5 pont
5. Zalaegerszeg–0 pont
Minden együttes képviselői a torna végén
a polgármesteri hivatal víkendtelepi Vendégházában közös ebéden vett részt, ott érmeket
és névre szóló okleveleket vehettek át, a csapatkapitányokat kupákkal díjazták, de a legjobb egyéni alakításokért nem osztottak okleveleket.
Claudiu Maior, Marosvásárhely alpolgármestere a tornát követően megjegyezte, hogy
az idei minifocitorna különlegessége az volt,
hogy egy karitatív kampány keretén belül
két újságíró, Mircea Răchită (Sportul Mureșan)
és Berekméri Edmond Krisztián (Népújság,
Marossárpataki Újság, Nagyernyei Újság) számára adományokat gyűjtöttek, hogy sikeresen leküzdjék súlyos betegségüket.
A találkozókat Bucur Petrică helyi játékvezető jól vezette.
A tornagyőztes helyi sajtóválogatott felállítása: Szucher Ervin (Krónika, TVR marosvásárhelyi studiója-csk.) kapus; valamint Kádár Zoltán (Marosvásárhelyi Rádió),

Czimbalmos Ferenc (Központ), Czimbalmos
Csaba, Emil Moldovan (Antena 1 marosvásárhelyi stúdiója), Berekméri Edmond (Népújság), Nicolae Pop (24 Ore), Karácsonyi
Zsigmond (Népújság), Claudiu Oros (TVR marosvásárhelyi stúdiója), Zöld István, Szöllősi
László (ex ASA) és Cosmin Blaga (ex Antena
1 és TTM Marosvásárhely)–mezőnyjátékosok.
Az Azomures játékoskerete: Dicher Emil–
kapus; Cosmin Turcu (csk.), Emilian Hurdugaci,
Iuliu Hurdugaci, Ovidiu Maior (csk.), Ovidiu
Șerbănaț, Cosmin Condrea, Raul Goiceanu,
Dan Libotean, Jakabﬁ József, Ioan Niaradi,
Ilarie Botezan és Daniel Moga–mezőnyjátékosok.
A főkonzulátus együttese: Ferencz Levente
–kapus; Bákay Benjamin, dr. Zsigmond Barna
Pál (csk.), Csige Sándor Zoltán, Lukács Bence,
Kósa Szilárd Géza, Lövétei Nándor, Varga
Csaba, Bálint Péter, Binder Attila, Pál Attila
és Farkas Balázs–mezőnyjátékosok.
A polgármesteri hivatal csapata: Biró II.
Levente (Laska)–kapus; Nagy Marius, Amza
Margarit, Szövérﬁ István, Valentin Bretfelean
(csk.), Constantin Bretfelean, Nicu Zagon, Călin Moldovan, Bükkösi Ottó, Bakos Levente
és Claudiu Maior–mezőnyjátékosok.
A Zalaegerszeg képviselői: Halász Gergő
és Sebestyén András–kapusok; Kalmár Zoltán, Sümegi László (csk.), Szak Tibor, Kovács
Balázs, Tóth Péter, Tóth Ádám, Gyenese Richárd és Németh Ádám–mezőnyjátékosok.
Nyilatkozatok
Peti András alpolgármester:
,,Harmadik alkalommal sikerült megszerveznünk ezt a színvonalas kispályás labdarúgótornát. Nagyon örvendek, hogy az újságírók
részéről volt a javaslat a Harmónia-kupa kezdeményezésére, így újabb tartalmat kölcsö-

nözünk a testvértelepülési kapcsolatoknak.”
Sümegi László, a zalaegerszegiek
vezetője, a MaZa egyik alapítótagja:
,,A kilencvenes évek közepétől járunk Marosvásárhelyre focizni, a helyi önkormányzat
csapatával. Azt gondolom, a mi csapatunk a
hagyományok ápolásában és a sportszerűségben jelest alakított az idei Harmónia-kupán
is, hiszen értjük a rendezvény jótékonysági célját is. Szeretnénk, ha az a fajta sportkapcsolat,
ami korábban a marosvásárhelyi és a zalaegerszegi polgármesteri hivatalt jellemezte, továbbra is élettel telítődne és rendszeresebb
lenne a találkozás a két város amatőr kispályás
labdarúgói közt.”
Dr. Zsigmond Barna Pál főkonzul:
,,... A sportnak van az a hatalma, hogy
megváltoztassa a világot, összehozzon embereket, a jóra, az értékesre tanít, s ezen túlmenően én úgy gondolom, fontos, hogy beszélgessünk a meccsek után, s elmondjuk a
véleményünket, miszerint helye van a kétnyelvűségnek Marosvásárhelyen. Értelmezésünk
szerint a harmónia a tiszteletet, a partnerséget
jelenti, enélkül nagyon nehéz együttműködni.”
Szöllősi László, helyi sajtóválogatott, az ASA egykori játékosa:
,,Színvonalas mérkőzések voltak, a csapatok küzdöttek, mindenki sportszerűen játszott,
ahogyan azt a harmónia megkívánja.”
Biró II. Levente, helyi polgármesteri
hivatal, az ASA volt kapusa:
,,56. életévemet töltöttem, de jelenleg is
hetente kétszer futballozok kispályán. Szeretem
a labdarúgást, így állok fel minden alkalommal
a pályára.”

A magyar labdarúgó-válogatott 44 év után szerepelhet
ismét Európa-bajnokságon, miután a múlt csütörtöki, 1-0-s
idegenbeli sikert követően, vasárnap a budapesti Groupama
Arénában 2-1-el múlta felül
Norvégiát a pótselejtezőn, így kettős győzelemmel, 3-1es összesítéssel kijutott a 2016-os, franciaországi kontinenstornára.
A találkozó egyperces gyászszünettel kezdődött, a helyszínen
lévők az oslói összecsapás napján, csütörtökön elhunyt Fülöp
Mártonra, és Várhidi Pálra, valamint a pénteki, párizsi terrortámadások áldozataira emlékeztek.
A magyar válogatott védekező felfogásban lépett pályára,
ennek ellenére a 14. percen a Slovan Bratislava csatára, Priskin
Tamás szép egyéni megmozdulás után megszerezte a vezetést.
A második játékrészben a magyar együttes hősiesen védekezett
és egy-egy ellentámadásra is futotta erejéből, aztán a 83. percben Markus Henriksen öngólja eldöntötte a párharcot. Néhány
perc múlva ugyan éppen Henriksen szépített, de ez már nem változtatott a lényegen.
Több szempontból is történelmi jelentőségű mérkőzés volt,
hiszen a hazai hálóőr, Király Gábor 101. alkalommal lépett pályára piros-fehér-zöld színekben, ezzel beérte az eddigi csúcstartó Bozsik Józsefet.
Magyarország Eb-n 1972, míg nagy világversenyen 1986 óta
először szerepelhet, a legutóbb 29 esztendeje, a mexikói világbajnokságon vett részt.
Az elmúlt 30 évben a mostani volt az ötödik alkalom, hogy
harmadikként zárt a válogatott a selejtezőben. A pozitív kivételt
az 1998-as vb-selejtező jelentette, amikor Csank János szövetségi kapitány vezetésével második, azaz pótselejtezőt érő pozícióban végzett az együttes. A „rájátszás” azonban csúfos véget
ért, ugyanis a jugoszlávok 12-1-es összesítéssel bizonyultak
jobbnak.
Az Eb sorsolását december 12-én tartják Párizsban.
Eb-pótselejtező, visszavágó: Magyarország-Norvégia 2-1 (1-0)
A válogatott tagjai: Király Gábor - Fiola Attila, Guzmics Richárd,
Lang Ádám, Kádár Tamás - Elek Ákos (Pintér Ádám, a szünetben)
- Dzsudzsák Balázs, Kleinheisler László (Németh Krisztián, 75.),
Nagy Ádám, Lovrecsics Gergő - Priskin Tamás (Böde Dániel, 62.)

Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila
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Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Micsoda bosszúálló tagjai lehettek a megbukott Kormánynak!
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