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Sport 

„Ha 2004-ben nem sérülök 
meg, talán még ma is játszanék 
a magyar válogatottban...”

Exkluzív interjú Lisztes Krisztiánnal, a Ferencváros 49-
szeres válogatott játékosával, aki hajdanán a Vfb Stutt-
gart, a Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach
együtteseinél is légióskodott. A 375 élvonalbeli talál-
kozón 44 gólt szerzett.

Interjú
The Pinwheels – 
„Szerelem volt első látásra!” 
A vásárhelyi Pinwheels együttes másfél éve alakult,
és bár az öt tag különböző zenei közegből érkezett,
néhány próba után tökéletesen kiegészítették egy-
mást. Rövid idő alatt közismertségre tettek szert, szá-
mos koncertjük volt, illetve fesztiválokon léptek fel.
Múlt héten elnyerték a legjobb romániai alternatív
újonc banda címet, amelyet idén tízedik éve adnak
át a Metalhead Awardson. Kusztos Dáviddal, a zenekar
21 éves basszusgitárosával beszélgettünk.

>>> 4. oldal >>> 7. oldal

Mondom a magunkét 

Csökkenő esélyek, 
múló remények                  

Az elmúlt hétvége híre, miszerint a liberálisok
úgy döntöttek: Dorin Florea lesz a PNL polgár-
mesterjelöltje Marosvásárhelyen. A döntés az
előzmények ismeretében némileg meglepetés-
ként hathatott. Merthogy a párt múlt év végén
elfogadott kritériumai szerint nem indulhatna
a 2016-os önkormányzati megmérettetésen a
liberálisok színeiben az a politikus, aki ellen kor-
rupció gyanúja miatt bűnvádi eljárás indult, il-
letve aki ellen szándékosan elkövetett bűncse-
lekmények miatt vádat emeltek.

Múlt-kor 

100 éves az I. világháború

A maga idejében „nagy háborúként” emlege-
tett I. világháború kitörésének, lezajlásának
100 éves évfordulóján egy cikksorozatot indí-
tunk, amelyekben főleg a helyi vonatkozású
történésekre összpontosítunk, a korabeli ma-
rosvásárhelyi sajtó és egyéb kiadványok fényé-
ben. Mai lapszámunkban arra keressük a
választ, hogy mi volt a háború kitörésének oka,
és hogyan fogadta annak hírét Marosvásár-
hely, illetve Maros-Torda vármegye lakossága. 

>>> 5. oldal

„Vásárhelynek lelke van, s ez a lélek sugárzik…” (Márai Sándor)  
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Humor

13+1 aggasztó jel, avagy
honnan tudod, hogy 
(meg)figyelnek? 

> 3. oldal Böjte Csaba: 

>>> 5. oldal

Jézusnak kedves bosszút állok!

Az irgalmasság esztendejét hirdette Ferenc pápa, a valódi megbocsátásról és egy megbüntetett
férjről Böjte Csaba mesélt. A nagyvonalúság és a sérelmek elengedése nagy feladat, és meg kell
tanulnunk újratervezni az életünket. A gének szerepe sokadlagos, az ember meg tud változni és
felállni a legnagyobb csapások után is. Annál is inkább, mivel az igazi ellenség a sötétség, amiben
a gyertya a tudás. 

>>> 3. oldal



Indul a Velo Akadémia 

A Marosszéki Közösségi Ala-
pítvány és a Pro Biciclo Urbo
Egyesület újraindította a jelent-
kezéseket a Velo Akadémia bi-
ciklis oktatási programra, me-
lyet a Heineken a Közösségekért
program támogatásával szer-
veznek. A képzés célja a bicik-
lisbalesetek számának és koc-
kázatának csökkentése,
meg tanítani a gyerekeket, fia-
talokat az alapvető közlekedési
szabályokra, ezek betartására
és a helyes közlekedésre kerék-
párral. A programban 14 és 18
év közötti marosvásárhelyi diá-
kok vehetnek részt. A képzés in-
gyenes, a helyek száma korlá-
tozott. Az oktatási program 4x2
órás találkozót foglal magába:
egy elméleti és három gyakor-
lati tevékenységet. Feliratkozni
a www.academiavelo.ro honla-
pon lehet, csoportos (min. öt
személy) iratkozásokat is fogad-
nak. A csoportok vezetői a mu-
resonbike@fcmures.org e-mail
címre írjanak. A képzés sikeres
elvégzését egy Velo akadémiás
csomaggal jutalmazzák (okle-
vél, póló, fényvisszaverő táska-
huzat, első és hátsó lámpák,

macskaszem a küllőkre). Jelent-
kezni január 29-ig lehet. Kap-
csolattartó Gál Sándor, tel.
0747-865-096, Marosszéki Kö-
zösségi Alapítvány.

A gondnok a Spectrumban

Január 22-én, pénteken este
7 órakor A gondnok című dara-
bot játsszák a marosvásárhelyi
Spectrum Színházban. Rendező:
Kovács Levente. Jegyvásárlás a
www.biletmaster.ro honlapon,
illetve a helyszínen naponta 10
és 12 óra között vagy előadás
előtt. Helyfoglalás a 0744-301-
875-ös telefonszámon naponta
10–12 óra között.

Itt a farsang, áll a bál

Január 22-én, pénteken 19
órától Marosvásárhelyen, a mű-
vészegyüttes kövesdombi szék-
házában a Maros Művészegyüt-
tes bemutatja legújabb, Itt a
farsang, áll a bál című produk-
cióját. A magyar kultúra napjára
készített humoros, fergeteges
műsorban az autentikus maros-
széki néptáncot ötvözik a far-
sangi szokásokkal. Közreműkö-
dik Gyepesi László, a 2015-ös
Széllyes Sándor- népdalvetél-
kedő győztese, aki Széllyes Sán-
dor rigmusaival fog fellépni.
Énekel Kásler Magda.

Szimfonikus koncert

Január 21-én, csütörtökön
19 órakor újabb szimfonikus
hangversenyre várják a zeneba-
rátokat a Kultúrpalota nagyter-

mébe. Vezényel Adrian Petrescu
karmester, havasi kürtön játszik
az olaszországi Carlo Torlontano.
Műsoron: Rossini, Aquila, Mo-
zart, ifj. J. Strauss, J. Strauss,
Humperdinck, Dvorak művei. A
hangversenyre a 14-es számú
bérlet érvényes.

Zsuzsanna-bál 
Marosvásárhelyen

A Lorántffy Zsuzsanna Kul-
turális Egyesület idén január 30-
án este 7 órától tartja a hagyo-
mányos Zsuzsanna-bált a
marosvásárhelyi Grand Szálló-
ban. A szervezők arra kérik az
érdeklődőket, hogy időben vált-
sák meg a belépőt, amely 135
lejbe kerül. A bál védnökei: Ta-
kács Béni és Gyöngyi, muzsikál
Rózsa Rudolf és zenekara. Je-
lentkezni a 0743-694- 811-es,
illetve a 0745-359-111-es tele-
fonszámon lehet.

Strauss zenéjét
a gyerekek is kedvelik

Ezzel a címmel kerül sor
lecke- és nevelőhangversenyre
január 22-én, pénteken a Kul-
túrpalota nagytermében. A lec-
kehangversenyt román nyelven
déli 12 órától, magyar nyelven
13 órától, a nevelőhangversenyt
román nyelven 17, magyarul 18
órától tartják. Közreműködik a
Marosvásárhelyi Állami Filhar-
mónia szimfonikus zenekara,
vezényel Adrian Petrescu kar-
mester. Műsoron: ifj. J. Strauss
– Bécsi bonbonok – keringő,
op. 307, J. Strauss – Cachucha-

galopp, op. 97, ifj. J. Strauss:
Orpheus Quadrille, op. 236. Be-
mutatják: dr. Dorina Pop és Fü-
löp Klára tanárnők.

Felnőttelőadás 
az Arielben

A marosvásárhelyi Ariel szín-
házban január 25-én, hétfőn
este 7 órától újra látható a fel-
nőtteknek szóló A Pentheszileia-
program. Az előadást írta és ren-
dezte: Kincses Réka. Az érdek-
lődők a 0747-942181-es tele-
fonszámon foglalhatnak jegyet.

Fénylő vonalak

Ezzel a címmel nyílt gyűjte-
ményes kiállítás pénteken a Bo-
lyai téri unitárius egyházközség
Dersi János- termében. A tárla-
ton Boros Betty és Rádiné
Bartha Margit mandalafestők,
Sipos Attila Csaba és Mihálka
György festőművészek munkái
láthatók. A Rotary Club Téka ál-
tal szervezett kiállítás január 30-
ig várja az érdeklődőket.

A Vadárvácska 
alkotótábor tárlata

A 11. bucsini Vadárvácska al-
kotótáborban készült munkák-
ból nyílt kiállítás a Bernády Ház
földszinti termében. A kiállított
festmények, szobrok a Márton
Áron-emlékévhez kapcsolódva
a 120 éve született erdélyi püs-
pök lelkületét, szellemiségét
idézik meg.
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Horoszkóp
KOS: Ezen a héten a környezetében lévőkkel gördülé-
kennyé válik a kommunikáció. Könnyedén meg tudják
beszélni a közös terveket. Felerősödik önben a tettvágy,
az éleslátás, a céltudatosság, ami erős felhajtóerő az
újabb elképzelései kivitelezéséhez. 
BIKA: Egy sor fontos döntés előtt áll, melyeket meg kell
hoznia a hét során. Most előtérbe kerül az egészség kér-
dése. Figyeljen teste jelzéseire és óvakodjon a túlpör-
géstől. Szakítson elegendő időt a regenerálódásra, a
pihenésre.
IKREK: A népszerűsége ezen a héten fokozatosan nő az
ön körül lévők szemében. Rég látott barátai megkeres-
hetik, hogy tervezzenek közös programot. Itt egy kis pi-
henés tervezésének az ideje.
RÁK: Sok kérdésre megjön a válasz ezekben a napokban
úgy érzelmi téren, mint társadalmi szinten. Otthon ér-
demes lenne ellenőrizni a víz berendezések állapotát,
hogy elkerülje a későbbi kellemetlen meglepetéseket.
OROSZLÁN: Most fokozottan kell figyelnie teste, szel-
leme, lelke jólétére. Szabadidejére tervezhet valamilyen
kellemes időtöltést szeretteivel. Az eheti bolygóátvonu-
lások arra figyelmeztetik, hogy fokozottan figyeljen a
pénzügyi területére, ugyanis váratlan kiadások is me-
rülhetnek fel.
SZŰZ: Az eddigi hetekhez képest sokkal gördülékenyeb-
ben mennek a dolgok minden fronton. Most a napi te-
endőkre kell koncentráljon a munkájával kapcsolatban.
Kerülje a veszélyes, nagy kockázattal járó ügyleteket.
MÉRLEG: Amennyiben vásárlásokat tervez, ez a hét na-
gyon kedvez az ésszerű költekezésnek. Nem kell tartania
attól, hogy haszontalan portékákkal térne haza, ugyanis
objektivitása most a tetőfokon van.
SKORPIÓ: Szerelmi téren mindenképp először gondol-
kodnia kell és utána kimondani, amit belül érez mert
könnyedén megbánthatja azt a személyt, aki sokat je-
lent önt. Az eheti bolygó konstellációk azt sugallják,
hogy ezen a héten is többnyire a racionalitás dominál a
döntései meghozatalában.
NYILAS: Ismeretlen emberek folyamodnak önhöz taná-
csért. Ezen a héten olyan dologért adhat ki lényeges ösz-
szeget, amit egy pár hét múlva megbánna. Ezért
szükséges a következetesség, a megfontoltság a pénz-
ügyeit illetően.
BAK: Egy korábbi munkája most kezd igazán jól profi-
tálni. Egyéb forrásból is előfordulhat váratlan bevétel,
egy kis talált pénz. Ez lehet akár egy örökség, vagy egy
jól sikerült szerencsejáték. Egy kis plusz bevétel most
nagy segítségére lesz a ház körüli változtatások kivite-
lezésében.
VÍZÖNTŐ: Mostanság objektívnak kell lennie. Célirá-
nyos, gyors tettekre van szükség. Valakinek a környeze-
téből most nagy szüksége van önre és a segítségére.
Érzékenyen érinti a baráti és a családi kötelékeiben fel-
merülő gondok.
HALAK: Családi körében a nemtetszését kíméletesen
tanácsos kifejezni egy ügy kapcsán, mert könnyedén
megbánthat valakit. Ezen a héten az átvonuló bolygók
egy kicsit lelassíthatják ön körül az életet a megszokott-
hoz képest.

Írjon nekünk!
Véleményeit, észrevételeit postai úton a 

Rózsák tere 16. szám alá, illetve elektronikus levélben a
kozpont@kozpont.ro címre várjuk!

www.studium.ro

Ingyenes jogi tanácsadás

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szerve-
zete továbbra is ingyenes jogi tanácsadást biztosít min-
den érdeklődők számára, ám a helyszín változott. Az
EMNT székház -  Marosvásárhely, Klastrom (Mihai Vite-
azu) utca 10. Jogász: Novák Venczel. Időpont egyezteté-
sért a 0754-061240-es telefonszámot hívhatják.

Kár kihagyni



MONDOM A MAGUNKÉT 

Csökkenő 
esélyek, múló
remények   

Az elmúlt hétvége híre, miszerint a liberálisok úgy
döntöttek: Dorin Florea lesz a PNL polgármesterjelöltje
Marosvásárhelyen. A döntés az előzmények ismeretében
némileg meglepetésként hathatott. Merthogy a párt
múlt év végén – nyilván a korrupcióellenes országos
küzdelem hevületében – elfogadott kritériumai szerint
nem indulhatna a 2016-os önkormányzati megméret-
tetésen a liberálisok színeiben az a politikus, aki ellen
korrupció gyanúja miatt bűnvádi eljárás indult, illetve
aki ellen szándékosan elkövetett bűncselekmények miatt
vádat emeltek. Aztán a hétfőn nyilvánosságra hozott je-
löltlistáról már hiányzott a negyedik mandátumát ta-
posó polgármester neve. Igaz, a Marosvásárhelyen
indítandó jelöltet sem nevezték még meg. Ami azt je-
lenti: a kérdés továbbra is nyitott. A romániai viszonyok,
a politikai és közélet ismeretében állítható: ha Florea –
pártja vagy saját szándéka által vezérelve – úgy dönt,
hogy mégis elindul, akkor – minden belső szabályozás
dacára – simán megtalálja a módját annak, hogy miként
tegye. 

Egyébként is az ellene és feltételezett bűntársai ellen
indított eljárás – mint ismeretes, az ügyészség hivatali
visszaéléssel vádolja, amiért törvénytelenül utalt át köz-
pénzt a helyi futballcsapatnak – kiváló alkalmat biztosít
arra, hogy mártírként tüntessék fel a polgármestert. A
helyi sportszeretők, szurkolók jelentős hányada egyéb-
ként is az ASA elleni, bukaresti fociberkekből sugalma-
zott támadásként értelmezi a DNA fellépését.
Meggyőződésük szerintük az egész korrupcióellenes
színjáték egyetlen célt szolgálhatott: bizonyos bukaresti
körök ily módon próbálták megakadályozni a vásárhelyi
csapatot, hogy a bajnoki címért folyó tavalyi versenyben
megelőzze a Steauát. Ilyen körülmények között nem tá-
mogatni a bajnokesélyes helyi gárdát bizony bűn lett
volna. Ha nem teszik meg – Florea és az önkormányzati
képviselőtestület –, joggal fordították volna a városve-
zetés, azaz önmaguk ellen a fociszurkolókat.     

Nem érthetünk egyet ama véleménnyel sem, hogy
a jelenlegi polgármester függetlenként indulása vagy
távolmaradása esetén növekedtek volna a magyar jelölt
esélyei az idei helyhatósági választásokon. Ismerjük be:
ha Florea indul – teljesen mindegy, hogy pártszínekben
vagy függetlenként –, más jelöltnek, legalábbis a jelen-
legi erőviszonyok mellett, nem sok babér teremhet. Kü-
lönösen egy olyan polgármester-jelöltnek nem, aki
minden látszat ellenére sem élvezi a teljes magyar la-
kosság feltétlen bizalmát.  

3. oldalTársadalom / Vélemény  <<2016. január 21–27.

Szentgyörgyi László

Az emberi butaságot tartja a legnagyobb ellenségnek, ez ellen tanítással küzd
Böjte Csaba. Édesapját agyonverték, azóta tudja, hogy az emberre haragudni
nem érdemes. A ferences rendi szerzetes éveleji üzenetében a GPS-t idézi: új-
ratervezés! 

Jézusnak kedves bosszút állok! 

– Év elején vagyunk, az elen-
gedés és a nagy fogadalmak pe-
riódusa ez. 

– Ferenc pápa meghirdette
az irgalmasság esztendejét,
amit nagyon jó ötletnek tartok,
mert minden újrakezdéshez az
kell, hogy magunkkal és mások-
kal szemben is merjük elen-
gedni a tartozást, merjünk ir-
galmas szívűek lenni. Pár éve
Magyarországon gyóntattam
egy kedves hölgyet, aki úgy
megharagudott a férjére, hogy
nem akart többé hallani róla.
Meghallgattam és megkértem,
adjon esélyt az elégtételre. Van
nekünk egy gyermekotthonunk,
télen havazik, küldje el a férjét
havat hányni, fát vágni, és ami-
kor elvégezte a dolgát, nem ma-
rad más, mint hogy megbocsás-
son neki. Az asszony akkor úgy
vélte, az agyamra ment a pap-
ság, és mindketten mentünk a
dolgunkra. Eltelt két-három hó-
nap, és egyszer jött egy nagy-

darab ember, az asszonynak a
férje, küldte őt, hogy én bün-
tessem meg. Nem volt ő tisztá-
ban sem a hittel, sem a jó Is-
tennel, ellenben kiderült, hogy
tud kályhát rakni. Volt egy há-
zunk, ahová épp kellett egy
kályha, de a mi gyerekeink na-
gyon kedvesek, bebújnak az
ember bőre alá, s az egy hónap-
ból kettő lett, és egyszer hívott
engem a felesége és azt kér-
dezte: ott van-e még a férje?
Mondtam: itt, és egy áldott jó
ember, pakoljon s jöjjön utána,
mert ezek a székely menyecskék
lenyúlják a maga férjét. A csat-
tanó, hogy kibékültek, azóta is
együtt vannak. Fontos, hogy
legalább egy kiskaput, egy
kulcslyuknyi egérutat adjunk a
másiknak, hogy bebizonyítsa,
érdemes a szeretetünkre. 

– Az ember valóban képes
arra, hogy megváltozzék?

– Én pedagógus vagyok, erre

esküszöm. Az emberiségnek
semmi sem volt talán annyira
ártalmas, mint a genetika, ami
bemeséli nekünk, hogy kutyá-
ból nem lesz szalonna, hogy az
alma nem esik messze a fájától.
A legnagyobb genetikusok vi-
szont beismerik, hogy mindösz-
sze 5-10%-ban határoz meg
minket az öröklött állomá-
nyunk. 

– Mi van akkor, amikor nincs
tovább, Csaba testvér? Menthe-
tetlen a házasság, odalett a ház,
a haza?

– Ülök egyszer az autóban,
be van kapcsolva benne a GPS.
Olykor egy finom női hang meg-
jegyzi, hogy túl gyorsan hala-
dok. A magamfajta, gyengébb
lelkületű férfi ilyenkor egy ha-
nyag mozdulattal kinyomja a
hangot, és nyugodtan, csend-
ben hajt tovább. Egyszer csak
arra figyelek fel, hogy eltéved-
tem. Alázattal újra bekapcsolom

a gépet, és olyan jó, hogy nem
azt mondja, hogy én meg-
mondtam, hogy lehettél ilyen
hülye? Hanem azt mondta: új-
ratervezés! Nem tudunk mi ak-
kora zsákutcába, vakvágányra
futni, hogy Isten irgalmával ne
tudnánk újratervezni. Ilyenkor
hamar abba kell hagyni az ön-
sajnálatot, mert mi, emberek
hajlamosak vagyunk arra, hogy
óriási bőröndben cipeljük ma-
gunkkal a haragot. Le nem ten-
nénk, szétrágja az életünket,
mintha nem lenne elég, hogy
elszenvedtük a sérelmet, még
cipeljük magunkkal! 

– Miért ragaszkodunk mi
ennyire a rossz érzéseinkhez?

– Ez az emberi butaság.
Négy és fél éves voltam, amikor
meghalt édesapám, aki verset
írt, ami meg is jelent és ezért
be is zárták. Úgy gondolták,
hogy azokkal a versekkel ő
nyugtalanságot okoz, rendszert
bírál. Hét évett kapott, amiből
négy évet le is ült, aztán meg-
halt, vagyis én nem tölthettem
kellő időt apámmal. Hazudnék,
ha azt mondanám, hogy gyer-
mekként bennem nem volt ha-
rag és bosszúvágy, de ahogy
nőttem, kezdtem gondolkodni,
hogy én konkrétan kire is ha-
ragszom? Arra a rabőrre, aki
szétverte apám veséjét? A pa-
rancsnokra, aki ezt parancsba
adta? Vagy magára a rendszerre,
a kommunizmusra, amelyik így
egymásra szabadította az em -
 bereket? Rájöttem arra, hogy
nekem az emberi butasággal
van bajom, a bunkósággal, a sö-
tétséggel. A sö  tétséggel nem
lehet harcolni, nem lehet felda-

Böjte Csaba:

rabolni, elhajítani. Abba fényt
kell gyújtani, és akkor eltűnik.
Ez az igazi bosszú a tudatlan-
sággal szemben, mert legyünk
őszinték, az a pribék, aki verte
az embertársát, legtöbbször az
is tönkrement. Hát milyen érzés
lehet, hogy véres a keze, a háta
mögött ott van egy árva gyerek,
akinek ő az apját megölte, mert
verset írt, amiben kifejezte a re-
ményeit, hogy egyszer jön a ta-
vasz és a béke? A sötétségnek ő
maga is az áldozata, ahogyan
az apám is, és igazából nekem
az a dolgom, hogy tanítsam az
embereket, hogy a felnövekvő
ge neráció bölcsebb legyen,

hogy ne ölje meg a szüleit! Ez
egy olyan bosszú, ami Jézus
Krisztus előtt is kedves.

BE

Fontos, hogy legalább
egy kiskaput, egy kulcs-

lyuknyi egérutat ad-
junk a másiknak, hogy
bebizonyítsa, érdemes

a szeretetünkre. 

Az emberiségnek
semmi sem volt talán

annyira ártalmas, mint
a genetika, ami beme-

séli nekünk, hogy ku-
tyából nem lesz

szalonna, hogy az
alma nem esik messze

a fájától. 



mindig fordulok, ha nem vagyok
biztos valamiben, ami a zenekart
érinti. Ő az, aki objektíven átlátja
a teljes együttest. Emellett mind-
annyian kivesszük a részünket a
zenekar promoválásából, így Wat-
tie is foglalkozik a koncertszerve-
zésekkel, én pedig az online anya-
got szoktam intézni, vágom a
videókat, beállítom a reklámokat,
szerkesztem a weboldalunk.

– Hogyan látod, van-e esély
arra térségünkben, hogy a fiatal
együttesek zenéből egzisztenciát

teremtsenek?

– Igen, de
nagyon sok
munkával és
előzetes befekte-
téssel jár. Bár újon-
cok vagyunk ezen a

téren, úgy gondolom, amíg nem
tekintjük teljes idős munkahely-
nek a zenekart, amíg nem vesz-
szük komolyan magunkat és a
határidőket: nincs esély rá. Ter-
mészetesen nehezíti a helyzetet
az is, hogy sok zenekar „olcsón
adja magát”, a klubok és lokálok
emiatt nem fizetik meg tisztes-
ségesen a fellépéseket. 

– Milyen zenekar hanghor-
dozóját vinnéd magaddal egy la-
katlan szigetre?

– Én egyértelműen az AC/DC
Back in Black és Ballbreaker
című albumát bakeliten. Ha le-
het választani praktikusabb
megoldást, akkor ugyanakkora
méretben inkább egy laptopot,
rajta a teljes diszkográfiával. 

– Mi a Pinwheels zenei
álma?

– Számomra az lenne
a legszebb álom, ha az év

tizenkét hónapjából leg-
alább nyolcat turnézva

tölthetnék. Ha moz-
galmas fesztiválo-

kon, szép helyeken
tehetném ezt, és

közben találkoz-
hatnék zenei

példaképeimmel, illetve ügyes
zenészekkel, akikkel leülhetnénk
egy éjszakai jammelésre.

– Múlt héten elnyertétek
a legjobb romániai alterna-
tív újonc banda címet. Ho-
gyan fogadtátok a hírt?

– Természetesen hatalmas
örömmel, hisz nagy lehetőség ez
arra, hogy új emberekhez juttas-
suk el a zenénket, nem beszélve
a január 29-i, bukaresti koncert-
ről, amit már nagyon várunk!

– Mik a terveitek a közel-, il-
letve a távoli jövőt illetően?

– Az őszi turnénk lejártával
nekifogtunk megírni az új kis-
lemezt, amit szeretnénk kiadni
idén tavasszal, emellett tervben
van már a tavaszi turné, és ké-
szülünk egy születésnapi kon-
certtel is itthon, Vásárhelyen. A
kislemez megjelentével video -
klipet is fogunk forgatni. A kö-
vetkező nagylemezt 2016 vé-
gére tervezzük kiadni.
Legközelebbi vásárhelyi fellé-
pésünk január 31-én lesz, ahol
már néhány dalt el fogunk ját-
szani az új anyagról.

Pál Piroska

a teljes számot, de olyan is léte-
zik, hogy teljesen kidolgozott és
kész dalt hoz valamelyikünk már
felvéve, és azt tanuljuk meg, dol-
gozzuk ki. Az is megesett már,
hogy egy ötleten heteken keresz-
tül munkálkodtunk közösen. Az
egyetlen konstans dolog, hogy a
szöveget Iris, az énekesünk írja.   

– Kihez milyen zene áll közel
és mit ad hozzá a csapathoz?

– Iris és én elég sok progresz-
szív rockot hallgatunk, emellett
a funk és a fusion is nagyon közel
áll hozzám, ennek tulajdonítható,
hogy néha túlkomplikálom a dol-
gokat, de általában törekszem a
dallamosságra, kombinálni a
hallgathatóbb zenét pár meg-
lepő fordulattal. Barni és Cristi
keményebb stílusokat hallgat-
nak. Az utóbbi szereti megfűsze-
rezni az ötleteket, zúzósabbá
tenni őket, amikor szükséges, és
Barni is mindig beleilleszti egyedi
stílusát a számokba, még a leg -
egyszerűbb akkordmeneteket is
képes érdekessé tenni. Wattie-
hoz  legközelebb a rockabilly, a
punk és a rock n’ roll áll. Ő a szűrő
a számok íráskor, mert mindig
figyelmeztet, ha túlságosan el-

bonyolítanánk azt, ő
segít leszállni a

földre, és
hal l-

g a t h a t ó b b
irányba terelni a dalt. 

– Rövid idő alatt nagy is-
mertségre tettetek szert, so-
kat koncerteztek. Van-e me-
nedzseretek, aki segít nektek
ebben?

– Karácsonyi Lehel barátunk
a menedzserünk, aki rengeteget
segít nekünk. Reklám és koncert-
szervezéseken kívül ő az, akihez
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A vásárhelyi Pinwhe-
els együttes másfél
éve alakult, és bár az
öt tag különböző ze-
nei közegből érkezett,
néhány próba után
tökéletesen kiegészí-
tették egymást. Rövid
idő alatt közismert-
ségre tettek szert,
számos koncertjük
volt, illetve fesztivá-
lokon léptek fel. Múlt
héten elnyerték a leg-
jobb romániai alter-
natív újonc banda cí-
met, amelyet idén
tízedik éve adnak át a
Metalhead Awardson.
Kusztos Dáviddal, a
zenekar 21 éves basz-
szusgitárosával be-
szélgettünk.

– Hogyan született meg az
együttesetek?

– A banda 2015 augusztusá-
ban állt össze, és én akkoriban
egy feldolgozásokat játszó együt-
tesben zenéltem Iris-szel, formá-
ciónk énekesnőjével. Egy hétvé-
gén épp videoklipet forgattam,
és szükségem volt egy statisztára,
ezért felkértem régi jó baráto-
mat, Ionescu Cristian gitárost –
akivel már többször zenéltem
együtt –, hogy segítsen nekem.
A forgatás egyik szünetében
dobta fel az ötletet, hogy alapít-
sunk egy új együttest. 

– És a banda többi tagja mi-
ként csatlakozott?

– Wattie és Barni új zenei pro-
jektbe szerettek volna kezdeni,
így találtunk egymásra. Ők ket-
ten a Votskában zenéltek pár
évig, Wattie (István Attila) régebb
elég sok punk csapatban meg-
fordult, köztük a nagyobb sike-
reket elérő Los Pogos és Barricade
dobosa volt, mielőtt gitáros lett
volna belőle. Madarász Barni do-
bosunk többek között az ugyan-
csak népszerű Elendil Nightwish
tribute zenekarban püfölte a bő-
röket. Ionescu Cristian gitáros
számos vásárhelyi rockzenekar-
ban aktivált, többnyire kemé-
nyebb zenei műfajokban utazik,
ettől függetlenül zenei karrierjét
a klasszikus gitár indította el. Iris
Danciu, az énekesünk több
akusztikus zenei projektben vett
részt, majd később az első erdélyi
lányzenekar, a Mantis basszus-
gitárosa és énekeseként folytatta
karrierjét, ezután került a 
Pinwheelsbe. Jómagam ritmus-
gitáros és énekesként kezdtem
zenei pályafutásom 2009-ben a
VIRUS együttesben, majd utána
több helyi zenekarban játsztam,

miután áttértem basszusgitárra.
Ma már fő zenekarként tekintek
a Pinwheelsre, emellett a VIRUS
együttesből alakult Transylvanian
AC/DC Tribute zenekar énekese
vagyok.  

– Akkor különböző zenei ber-
kekből érkeztetek…

– Különféle a tagok zenei íz-
lése, sőt, az elején nem volt tel-
jesen nyilvánvaló, hogyan sikerül
majd közös nevezőre jutni, de az
első néhány próba után világossá
vált, hogy tökéletesen kiegészít-
jük egymást. Ha van zenei meg-
felelője annak, hogy szerelem
első látásra, akkor valahogy így
voltunk mi is.

– Miként írnád körül a bandát,
milyen stílust játsztok?

– Régebb, az első saját szá-
mok megírása után fontolgattuk
a rockabilly stílus megnevezést,
majd később, amikor egyéb stí-
luselemekkel bővült a zenénk,
elneveztük spicy rock n’ rollnak,
de igazság szerint soha nem volt
semmi közünk sem a rock n’ roll-
hoz sem a rockabillyhez, mert fő-
ként funk és hard rock elemekkel
dolgoztunk már a lege-
lején. Most már több
mint egy év után tel-
jesen nyilvánvaló minden-
kinek, hogy alternatív rockot ját-
szunk, és ez is a helyes
megnevezése a stílusunknak. 

– Hogyan születnek a dalok,
a csapatban ki miért felelős, és
miként zajlik a munkafolyamat?

– Nincsen szabályszerű, előre
leszögezett munkafolyamat. Elő-
fordult, hogy valamelyikünk
agyából kipattant egy dallamvo-
nal, és arra építve, egyetlen
próba leforgása alatt írtuk meg

The Pinwheels – „Szerelem volt első látásra!” 



A maga idejében „nagy háborúként” emlegetett I. világháború kitörésének,
lezajlásának 100 éves évfordulóján egy cikksorozatot indítunk, amelyekben
főleg a helyi vonatkozású történésekre összpontosítunk, a korabeli maros-
vásárhelyi sajtó és egyéb kiadványok fényében. Mai lapszámunkban arra ke-
ressük a választ, hogy mi volt a háború kitörésének oka, és hogyan fogadta
annak hírét Marosvásárhely, illetve Maros-Torda vármegye lakossága. 
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100 éves az I. világháború

A XX. század elején az euró-
pai nagyhatalmak két szövet-
ségbe tömörültek. Az egyik ol-
dalt alkották a központi
hatalmak, élükön Németország-
gal és az Osztrák-Magyar Mo-
narchiával. A másik tömböt az
antant vagy szövetséges hatal-
mak képezték, olyan nagyhatal-
makkal az élen, mint Nagy-Bri-
tannia, Franciaország és
Oroszország. A két szövetség kö-
zötti – gazdasági, politikai, ka-
tonai és gyarmati ellentétek mi-
att keletkezett – pattanásig
feszült helyzetet a Szarajevóban
elkövetett merénylet tetőzte be,
ami jó ürügyül szolgált a háború
kirobbantásához. (A történészek
egy részének véleménye szerint
erre előbb vagy utóbb úgyis sor
került volna!) 1914. június 28-
án egy szerb nacionalista meg-
gyilkolta Ferenc Ferdinánd oszt-
rák trónörököst és Zsófia
főhercegnét. Erre I. Ferenc József
császár II. Vilmos német császár-
ral szövetkezve háborút indított
Szerbia ellen, ami aztán a világ-
háború kezdetét jelentette. (Ma-
gyar Larousse, 1994)  

A Maros-Torda vármegyei és
a marosvásárhelyi Nemzeti Mun-
káspárt hivatalos lapja a Székely

Napló az 1914. június 29-én
megjelenő rendkívüli kiadásá-
ban számol be a trónörökös el-
leni merényletről: „A döbbenet,
mely szívünket marcangolja, a
megrettentő és porba sújtó
gyász, mely népek millióit éri, a
legmegrendítőbb katasztrófa
fájdalmával borította el Magyar-
országot és az egész monarchiát.
Szent István koronájának váro-
mányosát, a leendő magyar ki-
rályt és osztrák császárt, Európa
egyik legnagyobb, leghatalma-
sabb államának trónörökösét
nejével együtt életétől fosztotta
meg egy elvetemült orgyilkos
ocsmány gaztette (…)"

„Népeimhez! Mindent meg-
fontoltam és meggondol-
tam” (Ferenc József)

A szarajevói merényletet kö-
vetően német nyomásra Auszt-
ria-Magyarország hadat üzent
Szerbiának. (1914. június 28.)
Ennek hatására a nagyhatalmak
általános mozgósítást rendeltek
el. (Akadémiai Kislexikon, 1990).
A Marosvásárhelyen megjelenő
lapok is július 26-án Hadiálla-
potban, A háború küszöbén cí-
mekkel közölnek cikkeket, majd

a 28-án megjelenő számok a há-
ború kitöréséről tudósítanak. A
következő napokban a maros-
vásárhelyi lapok is Ferencz József
Ausztria császárának, Magyar-
ország királyának „Népeimhez!”
címmel megjelent kiáltványát
tették közzé, amelyben az ural-
kodó a Szerbia elleni háborúra
szólítja fel alattvalóit. „Leghőbb
vágyam az volt, hogy az Isten
kegyelméből még hátralevő éve-
imet a béke műveinek szentel-
hessem és népeimet a háború
áldozataitól és terheitől megóv-
hassam.

A gondviselés máshogy ha-
tározott.  (…) Fegyveres erővel
kell tehát államaim számára a
belső nyugalom és az állandó
külső béke nélkülözhetetlen biz-
tosítékait megszereznem. Ebben
a komoly órában tudatában va-
gyok elhatározásom egész hor-
derejének s a Mindenható előtti
felelősségének. Mindent meg-
fontoltam és meggondoltam.
Nyugodt lelkiismerettel lépek a
kötelesség útjára. Bízom nép-
eimben, akik minden viharban
híven és egyesülten sereglettek
mindig trónom köré s hazájuk
becsületéért, nagyságáért és ha-
talmáért a legsúlyosabb áldoza-

tokra is mindig készen állottak.
Bízom Ausztria-Magyarország-
nak önfeláldozó lelkesültséggel
telt vitéz hadseregében. És bí-
zom a Mindenhatóban, hogy
fegyvereimnek adja a győzel-
met” – áll többek közt a mani-
fesztumban. Az osztrák-magyar
és a német császár „villámhábo-
rút” vizionáltak, úgy gondolták
már az ősz beálltáig vége lesz
mindennek. II. Vilmos úgy bíz-
tatta hadba vonuló katonáit,
hogy „mire a falevelek lehulla-
nak, otthon lesztek szeretteitek
körében, győztesen.” (Ez azon-
ban nem így történt, mert a
frontok gyors megmerevedése
után, egy négy éven át tartó –
óriási emberi áldozatot követelő
– öldöklés vette kezdetét.) 

„Éljen a mozgósítás! 
Éljen a háború!”

Ezt követően a lapok óriási
lelkesedésről, a háborút éltető
tüntetésekről számolnak be. De
nem csak „Budapest van izga-
lomban”, hanem ez észlelhető a
monarchia egész területén. Ma-
rosvásárhelyen és Maros-Torda

v á r -
megye nagyobb helyi-
ségeiben is utcára vonultak az
emberek. „Marosvásárhely tün-
tet: A történelmi percek izgalma,
mint mindenütt az országban,
Marosvásárhelyen is lelkes tün-
tetésekre ragadta a tömeget.
Kedd este mintegy kétezernyi
ember vonult végig a főtéren, s
hazafias dalokat énekelve éltette
a háborút és ábcugolta (ab cug
- le vele!) Szerbiát. A tömeg a
városháza előtt Varga Lajos r. fő-
kapitányt kívánta hallani, ki kö-
szöntötte a város hazafias pol-
gárságát. Egy másik tüntető
csapathoz Ugron Gábor, Kovács
Elek tartottak hazafias beszéde-
ket s a tüntetők legnagyobb
rendben a Royal kávéház előtt
oszoltak szét, a tisztikar tagjait
éljenezve. Ugyancsak este kül-
döttség jelent meg a térparancs-
nokságon, a katonazene kiren-
delését kérve” – írja a Székely
Napló 1914. július 30-án meg-

jelenő száma. Az
augusztus 1-jén

megjelent lap-
számból pedig ar-

ról értesülünk, hogy
„A vármegye terüle-

tén teljes rend és béke
honol s Nyárádszereda,

Mezőbánd és a nagyobb közsé-
gek lakossága – akárcsak Ma-
rosvásárhelyen – lelkesen tün-
tetett a háború mellett (…)”
Augusztus 2-án már a mozgósí-
tási parancs is megérkezett vá-
rosunkba: „Fél hat órakor a vá-
rosház előtt kiragasztották az
első hirdetményt, melyet száz
és száz ember vett körül az első
percek szenzációjának kíváncsi-
sága kielégítést nyert, egetverő,
lelkes tüntetés harsant fel nyo-
mában: Éljen a mozgósítás! Éljen
a háború! (…) Egészen a késő
éjjeli órákig tartott a tömegek
hullámzása a Főtéren, nyolc óra-
kor megjelent a katonazene s
hazafias dalok éneklése mellett
legalább 5 ezernyi ember éltette
a háborút, a királyt és a hadse-
reget.” (Folytatjuk)

Nemes Gyula

13+1 aggasztó jel, avagy honnan tudod, hogy (meg)figyelnek? 
A kézdivásárhelyi Beke-ügy sok
mindenre rávilágított, többek közt
arra, hogy már nemcsak az USA-ban
vagy Nyugat-Európában, de Romá-
niában is mindenkit megfigyelnek,
vagy legalábbis megfigyelhetnek.
A paranoid sci-fi-írók legsötétebb disz-
tópiás (antiutópiás) víziói lassan, de biz-
tosan valóra válnak, gyakorlatilag totális
kontroll alá vonnak, vonhatnak bárkit:
lehallgatják a telefonbeszélgetéseinket,
figyelik az SMS-ezésünket, a csetelésün-
ket, a számítógépes levelezésünket, a
szkájpozásunkat, a fészbukos posztolá-
sainkat, lájkolásainkat, egyszóval – min-
dent. Az alábbiakban a címben feltett
kérdésre adunk válaszokat:
☻ Amikor az előző este látott új

Star Wars-filmet, Az ébredő Erőt beszé-
litek meg a haverrel telefonon, a lehall-
gató tiszt beleszól, hogy kegyeskedjetek
abbahagyni, mert ő még nem látta
☻ A hangpostádban soha nincs

új üzenet, mert már előtted meghall-
gatják őket
☻ A Youtube-on szörfözgetve fel-

fedezel egy véletlenül feltett videót ma-
gadról, a tükör mögül filmezve, ahogy
reggel a fürdőszobádban borotválkozol
☻ Amikor elutazol nyaralni, a tá-

volléted idejére eltűnik a házad elől a
lakókocsi, pedig nem a tiéd
☻ Reggelente nem fázós verebek

röpködnek az ablakod előtti fenyőfa kö-
rül, hanem drónok
☻ Internetes személyiségteszt ki-

töltésekor nem kérdeznek tőled olyano-
kat, hogy mi a kedvenc színed, állatod,
kajád satöbbi, mert már tudják
☻ Autóstoppoláskor a sofőr már

azelőtt a neveden szólít, hogy bemutat-
koznál
☻ A szobafikuszba rejtett kamera

meghibásodása következtében tévéné-
zés közben elmegy a kép, és magadat
látod a tévében, ahogy nézed a tévét
☻ Minden étteremben ugyanaz a

pincér szolgál ki
☻ Amikor füllenteni próbálsz öné-

letrajzírás közben, a Wordodba becsem-
pészett kémprogram kijavítja
☻ A szobád sarkában a pók egyszer

csak elkezd csipogni, mint a telefon, ami-
kor készül lemerülni
☻ Amikor otthon a vendégeiddel

megbeszélitek, hogy milyen és mekkora
pizzákat rendeltek, és utána felhívod a
pizzériát, csak annyit mondanak, hogy
„huszonöt perc”
☻ Az Auchanban a bevásárlókocsid

magától megy ahhoz a polchoz, amelyen
az a DVD-lejátszó található, amit egy órá-
val korábban a honlapjukon kinéztél
☻ És végül: nyugodj meg – a nya-

kadon az az új anyajegy nem rosszin-
dulatú melanoma, hanem… mikro-
chip!

Migráns-tanfolyam   
Pontosabban: migránsoknak való tan-
folyam; Belgium és Németország több
városában tanfolyamokat indítanak a
nők tiszteletéről és a nőkkel való helyes
bánásmódról (meg az általános európai
viselkedési normákról) migránsok szá-
mára, ami most, a szilveszteri gruppen-
molesztálások után igencsak időszerű
és hiánypótló. Íme, néhány (elképzelt)

részlet a tananyagból: 
☻ Attól, hogy neked a vallásod

tiltja az alkoholfogyasztást, az európai
ember annyit piál, amennyit akar, és ott,
ahol akar, még előtted is. Még a nők is
☻ Attól, hogy a sok ballibbant mig-

ráns-simogató liba „Welcome migrants”-
transzparensekkel várt a nyáron, pár hó-
nap elteltével nem kell
visszasimogatnod őket
☻ Európai nőt akkor és csak akkor

tehetsz magadévá, ha ő is akarja
☻ EU-s állampolgár fejét csak ak-

kor vághatod le, ha ő kéri – ez az ún.
EU-tanázia
☻ Ha Székelyföldre vetődnél, a

nagy barna brummogó birkákat meg se
próbáld meghágni, mert nagyon meg-
járod
☻ A fiatal európai nők nem azért

járnak az utcán miniben, hogy te meg-
büntessed őket
☻ Európában vallásszabadság van,

de ez azt jelenti, hogy mindenkinek
megengedett a hite szerinti szabad val-
lásgyakorlás, és nem azt, amit nálatok

otthon, hogy a munkahelyeden kiveszel
két hét betegszabadságot, és elzarán-
dokolsz Mekkába
☻ Európában nem alkalmazhatod

a saría törvényeit; az európai törvények
szerint, a saría-joggal ellentétben:

- a hűtlen feleséget nem kövezik ha-
lálra, legfeljebb jól megruházza a férje,
és azt se nyilvánosan

- a tolvaj kezét nem csapják le, pláné,
ha mentelmi joggal rendelkezik

- a lánygyermeket nem fojthatja meg
az apja, ha nem tetszik neki az udvar-
lója

- nőket verni nem lehet büntetlenül,
kivéve, ha romániai mánélé-énekes
vagy, mert nekik akár tévéstúdióban is
szabad, élő adásban
☻ A szupermarket kasszájánál ne

állj le alkudozni, mert nálunk nem divat
☻ És végül: európai nagyvárosban

inkább ne is tedd ki a bokádat az utcára
Ramadánkor nappal, mert előbb-utóbb
veszel egy hamburgert vagy egy hot do-
got, és Allah megtetvesíti a szakálladat! 

Molnár Tibor

„Mire a falevelek lehullanak…” 
Az I. világháború előzményei, kitörése, kezdeti lelkesedés

A szarajevói 
merénylet
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Amint azt már múlt heti lapszámunkban röviden említettük, Görgényszentimre
Szászrégentől 12 km-re keletre, a Rákóczi-hegy és a Mocsár-erdő közti völgyben,
a Görgény bal partján fekszik. Nevének előtagja vagy az 1281-ben adatolt és
talán német eredetű Gergen személynévvel, vagy egy török közszóval függ
össze, melynek párhuzama az oszmán-török gürgen agaçi (gyertyánfa). Utótagját
Szent Imrének szentelt templomáról kapta. Először 1329-ben Gurghyn, majd
1350-ben Georgyn, 1453-ban Zenthemreh és sub castro Gergen, 1594-ben Zen-
timreh, 1629-ben Georgeny szent Imrehre alakban írták. Befejezésül ezen a
héten még az itt található kúriáról és ennek kertjéről írunk. (befejező rész)

A magyar fejedelmeink 
görgényszentimrei kúriája ma

Emlékeztető

A Görgény vára alatt kiala-
kult település a középkortól a
XIX. századig mezőváros volt,
országos vásárokkal, ugyanak-
kor a XVII. század közepétől az
akkor huszonkét falut számláló
görgényi uradalom székhelye. 

Torda 1876-től Maros-Torda
vármegyéhez tartozott, az
1850-es években járási székhely
volt.

1570 után a fejedelmek épít-
tettek papírmalmot a Görgény
vizére. A műhelyt 1673-ban I.
Apafi Mihály újjáépítette, de a
XVII. század végére ismét el-
pusztult. 1754–56-ban Borne-
misza Ignác állította helyre, és
különböző haszonbérlők mellett
1872-ig működött.

Az eredménytelen 
vadászatok

Rudolf trónörökös görgényi
vadászatai alkalmával sokszor
szállt meg itt. Az első évi vadá-
szata, 1881-ben eredménytelen
volt, sőt a második is egy évvel
később. Erről dr. Fekete Albert
talált dokumentumot, melyet
Az erdélyi kertművészet című
munkájában említi: „… pedig
mennyire óhajtottuk, bár
akadna a mi medvéink között
valamelyes okos, önfeláldozó ál-
lat…”.

Rudolf trónörököst – a har-
madik alkalommal – itt avatta
medvevadásszá Teleki Samu, aki
a vadászatokat irányította. Fon-
tos tudni azt, hogy a főépület
ekkoriban kapta a ma is látható
külső tagolását. 

A liget 

A XIX-XX. század fordulóján
országszerte meginduló Erzsé-
bet-liget létesítési mozgalomba
Görgényszentimre is bekapcso-
lódott: tölgyfákkal körülvett kis
kőasztal állít emléket a király-
nénak.

Ugyancsak a fent említett
szerző, Fekete Albert tesz emlí-
tést arról, hogy az 1940-1944
között végzett katonai felmérés
szintén jól mutatja a kert szer-

kezetét – a későbbiekben erre
még visszatérünk. 

Az útrendszer főbb vonalai-
ban megegyezik a harmadik fel-
mérésben látható állapottal, a
tóra vezető tengely azonban
már hiányzik.

Erdély figyelme 
Anglia felé irányul

Ami a kertet illeti, kiemelten
fontos tudni azt, hogy a XVIII-
XIX. század fordulóján dísznö-
vények, ritka fa- és cserjefajták
telepítéséről van tudomásunk. 

A kert kifejlődő pompáját
azonban a Bornemisszák – múlt
heti lapszámunkban már emlí-
tettük a családot – már nem él-
vezhették, ugyanis 1835-ben a
bérleti idő már régen lejárt, és
a kincstár visszaigényelte a bir-
tokot. Ebben az időben Erdély
figyelme Anglia felé irányult. A
nemesi családok gyermekei
gyakran indultak tanulmányu-
takra a szigetországba, és ez a
tény elősegítette az angolpark
divatját.

A kúriapark 
és a katonai felmérések

A már többször is említett
szerző még arról is tud, hogy az
1840-es években már Leopold
báró alakíttatta át kertet tájképi
stílusban, az angolkertek több
jellegzetes elemével és mitoló-
giai alakok szobraival. 

A kert korabeli képét Székely
Ferenc helybéli lelkész 1871-
ben írt településtörténeti mo-
nográfiájából ismerjük: „…víz
tükrök, szökőkutak, művészien
alkotott sziklák, kaszkádok, er-
mitageok sat. sat. A mytologia
minden rangú és rendű isten-
sége képviseltette magát. Itt-
ott egy béna sfinx egy ritka pon-
gyolába bújt faun, silen és najad
megcsonkítva bár, egy csalitban
rejtőzködik szemérmesen még
most is, Flóra asszonyság egész
virágzó gyermekhaddal volt kö-
rülvéve…”

A második katonai felmérés
is tanúskodik a kertről: a Vár-
hegytől nyugatra jól kivehető
egy szabad vonalvezetésű utak-

kal feltárt angolpark, melyen
felfedezhető egy kör alakú mo-
tívum a mai tó helyén, azonban
nem dönthető el egyértelműen,
hogy ez a tavat, illetve a szigetet
jelzi-e, de e helyszín azonossága
ezt valószínűsíti.

Az 1836-ban elhunyt Borne-
misza Leopold tájképi kertjének
kialakítását tehát az 1820-1830-
as évekre tehetjük, ami több je-
lentős erdélyi tájképi kert építési
idejével esik egybe. 

A görgényszentimrei kert ki-
alakítása Kovács Zsolt szerint
összefüggésben lehet Anton
Böhm bécsi kertész 1800. évi al-
kalmazásával is. 

Napvilágot látott leírásokból
derül ki, hogy 1848 novembe-
rében a környező falvak lakos-
sága megrohamozta a kastélyt.
Kirabolták a kápolnát, összetör-
ték a kastély berendezését, nem
kímélve a reneszánsz kályhákat
és az ablakokat sem. A károkat
summázó lajstromból tudjuk
meg, hogy a kastély keleti szár-
nyához „biliárd ház” is tartozott. 

A szabadságharc elmúltával
a Bornemiszák gyorsan helyre-
állították és újból berendezték
az épületet. Az 1880-as évek
elején újból felújították a kas-
télyt és a gazdasági épületeket. 

És még egy fontos doku-
mentum: a III. katonai felmérés
térképlapján már egyértelműen
elkülönül egymástól a park út-
és vízhálózata. 

A tó közepén látható egy szi-
get, déli irányában pedig egy
forrás. A tavat a Görgény patak
vizéből töltötték fel egy csator-
nán keresztül. 

A belső udvar alaprajzi szer-
kezete a katonai térképen nem
vehető ki. 

Egy fennmaradt ábrázolás
azonban megőrizte az udvar
XIX. század végi állapotát, me-
lyen gondozott kert tárul elénk,
kör alakú virág-gruppjaival és
magas törzsű rózsáival már a
szecesszió hangulatát vetítve
előre.

Ma is megvan 
Rákóczi udvarháza

Az L alaprajzú, emeletes kas-

tély az udvart keletről és észak-
nyugatról határolja. A nyugati
szárnyon megtalálható a tor-
nyos, ellipszis alaprajzú háziká-
polna és a tornácos külső lép-
csőfeljáró. 

A fő falak a XVII. századi ál-
lapotokat őrzik, az épület mag-
jaként tehát ma is megvan I. Rá-
kóczi György egykori udvarháza,
háromszög-oromzatos rene-
szánsz ablakkereteivel. Az erdé-
szeti iskola 1969-ben új épü-
letbe költözött, azóta
tanárlakásoknak és múzeumnak
ad helyet a kastély. 

Erdély legépebben 
megőrzött kastélyparkja

Az emeleti helyiségekben
Teleki Samu Afrika kutató és va-
dász Sáromberkéről áthozott
trófeái láthatók. Az épületek ál-
lapota kielégítő. 

A park 1893 óta továbbra is
a dendrológiai oktatást szol-
gálja, minek köszönhetően vi-
szonylag jól karbantartott,
mondhatni Erdély egyik legé-
pebben megőrzött kastély-
parkja.

Az értékes növényállomány
zavartalanul fejlődhetett, a fa-
óriások zárt lombkoronaszintet
alkotnak. 

Egy 1971-es közlés szerint a
parkban az egzotikus fafélék hu-
szonkilenc családja és majdnem
száz fája lelhető fel.

A szobrokból többnyire
csak töredékek maradtak
meg, de az Erzsébet-asztal
ma is áll

Fekete Albert arra is rávilágít,
hogy a park szálerdő jellegű, táj-
képi parknak nem mondható.
Az összefüggő gyepes területek,

a szoliter fák és cserjék teljes-
séggel hiányoznak belőle. 

Térszerkezetére már nem jel-
lemző az angolparkok harmo-
nikus tér-tömegkompozíciója.
Az út- és vízhálózat azonban
főbb vonalaiban őrzi a régi szer-
kezetet. A tó a szigettel eredeti
helyén ma is megtalálható, és
vize a Görgény patakból kapja
az utánpótlást. 

A többi árok és a forrás
medre azonban szárazon áll.
Négy, fából épült, különböző
időszakokból származó pavilon
található a kert különböző pont-
jain, az egyik a tó szigetén.

A főépület melletti pavilon
eredeti kőalapzatán áll ma is. A
szobrokból mára többnyire csak
töredékek maradtak meg, és
ezek a belső udvarban vannak
kiállítva. 

Az 1848-as esztendő emlé-
két egy sírkő őrzi, a világháború
emlékét pedig egy lövészárok,
mely aljnövényzettel benőve si-
mul bele a kert képébe. A töl-
gyekkel körülvett Erzsébet-asz-
tal ma is áll.

Elhanyagolt épületrészek

A rendelkezésünkre bocsá-
tott leírásokból még az is kide-
rül, hogy látványbeli konfliktust
csak néhány elem okoz: a mel-
léképületek elhanyagoltsága, a
tó vizét szabályozó zsilipház
épülete, a kert sarkában felhal-
mozott építési törmelék nem il-
leszkedik a kert képébe. 

A park mögött meredeken
felmagasló hegyoldalon még
itt-ott megtalálhatók a Rákóczi-
vár egykori falai: egy pince ma-
radványa és a kazamatás bástya
romja; valamint egy XVIII. szá-
zadi kápolna helyére 1877-ben
épített új kápolna. A Görgény

vizének irányába is magas hegy-
láncok zárják le a látóhatárt.

Befejezésül: amit 
Görgényszentimréről
még tudni kell

Görgényszentimre lakossága
a reformáció idején református
vallásra tért. 1641-től évszáza-
dokon át református egyházme-
gye székhelye is volt. 

Iskolájáról 1709-ből való az
első adat. 

Egyháza 1766-ban 136 férfit
és 159 asszonyt számlált. 1668
és 1672 között örmények tele-
pültek be. 1715-ben itt tartották
az örmény klérus és a laikusok
püspökválasztó gyűlését.

1735 után Bornemisza Ignác
csíki székely darabontcsaládokat
telepített le a helység északi-
északkeleti peremén. Az így lét-
rejött településrészt Székelyvá-
rosnak, a korábbi települést
Alszegnek nevezték el. 

A székelyeknek külön bírójuk
volt és megtartották katolikus
vallásukat. Plébániájukat és is-
kolájukat is 1810-ben alapítot-
ták. 

Székelyváros és Alszeg köz-
igazgatása csak 1865-ben egye-
sült.

Az egyetlen Székelyföldön
kívüli település volt, amelynek
lakói komolyan foglalkoztak a
borvíz kereskedelmével. 

A faluban élő magyarok
száma az elvándorlás és a vidé-
ken többségben élő román-
ságba való asszimiláció miatt
erősen lecsökkent. 

Magyar nyelvű oktatás az
1987–88-as tanév óta nincs a
településen.

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor



7. oldalSport  <<2016. január 21–27.

Exkluzív interjú Lisztes Krisztiánnal, a Ferencváros
49-szeres válogatott játékosával, aki hajdanán a
Vfb Stuttgart, a Werder Bremen, Borussia Mön-
chengladbach együtteseinél is légióskodott. A
375 élvonalbeli találkozón 44 gólt szerzett, je-
lenleg a Fradi utánpótlásában dolgozó Lisztessel
az éllovas FTC népligeti edzőközpontjában be-
szélgettem a minap.

„Ha 2004-ben nem sérülök meg, talán még
ma is játszanék a magyar válogatottban...” 

Az oldalt szerkeszti Czimbalmos Ferenc-Attila

Mutu 
az ASA játékosa!  

Az ASA-hoz igazolt a 37
éves Adrian Mutu, korábbi
sokszoros válogatott csa-
tár, aki a tavaszi szezonra
szerződött a klubhoz.  

Adrian Mutu a FC Argeșnél
kezdte profi pályafutását
(1996–1999), majd a Buka-
resti Dinamónál játszott egy
szezont (1999–2000). Ezután
három évet töltött az olasz
Serie A-ban az Internazionale,
a Hellas Verona és a Parma
együtteseinél (2000–2003).
Egyéves angliai kitérő után
(Chelsea, 2003–2004) visszatért az olasz bajnokságba, ahol a
Juventus gólvágója volt (2004–2005), onnan Firenzébe igazolt,
öt éven keresztül futballozott a Fiorentinánál (2006–2011), ahol
112 összecsapáson 54 gólt szerzett. Idővel a Cesenánál (2011–
2012) és a francia Ajaccionál (2012–2013) is játszott rövid ideig,
aztán visszatért Romániába, a Petrolul Ploiești-hez, ahol 14 ta-
lálkozón 4 gólt szerzett.

Legutóbb az indiai Pune Cityben lépett pályára tíz találkozón
(2014–2015), és négy gólt ért el.

Mutu 2000 és 2013 között a román nemzeti tizenegy színei-
ben 77 mérkőzésen 35 gólt lőtt, négyszer választotta meg a
Román Labdarúgó-szövetség az év labdarúgójának: 2003, 2005,
2007 és 2008-ban.

A „Briliáns” becenéven ismert futballista hétfőn csatlakozott
a törökországi edzőtáborba utazó élvonalbeli alakulathoz, amely
így összesen öt új labdarúgóval folytatja a téli felkészülést.

Ha a támadó bizonyít az ASA-nál, a nyáron tárgyalhatnak a
szerződés meghosszabbításáról is.

Ugyancsak az ASA-val kapcsolatos hír, miszerint a klub veze-
tősége még két együttessel kötött le edzőmérkőzést a január
18–február 4-e közötti, antalyai edzőtáborozásuk során: az eddig
már ismert, január 22-i, azeri Zira FC, majd a január 25-i, lengyel
Jagiellonia Bialystok, valamint január 30-i, cseh Slovan Liberec
elleni találkozók mellett, január 27-én a szintén lengyel Pogon
Szczecin, míg február 2-án a grúz Spartaki Tskhninvali ellenében
is pályára lépnek.

– Üdvözlöm a Fradi otthoná-
ban! Marosvásárhelyről érkeztem,
ahol sokan szimpatizálnak a Fe-
rencvárossal, mi több, a 90-es évek
derekán a kispályás csapatunk
neve is Fradi volt...

– Jól eső érzés ilyent hallani,
hiszen az FTC-nek a határainkon
túl is sok szurkolója van. Ezt a
szeretetet érezni lehet, ami
örömmel tölt el.

– A tavaly, 38 évesen vonult
vissza, majd visszatért a Ferenc-
városhoz, amely klub színeiben
kétszeres magyar bajnok (1995,
1996), kétszeres Magyar-kupa-
győztes (1994, 1995) és kétszeres
Magyar szuperkupa-győztes volt
(1994, 1995), aztán a Stuttgarttal
is volt Német-kupagyőztes (1997),
KEK-döntős (1998), a Werderrel
pedig német bajnok és német-ku-
pagyőztes (2004). Jelenleg milyen
feladatokat lát el a Ferencváros-
nál?

– Örvendek, hogy a Fradihoz
visszatértem. Jelenleg az után-
pótlásban dolgozom, hároméves
szerződést kötöttem a Fradival.
Itt a gyerekeknek egyéni képzést
is tartok, így példát szeretnék
mutatni nekik, emellett az után-
pótlás-igazgatónak kinevezett
Theo Schneider által kiépített já-
tékosmegfigyelő rendszerében
van kulcsszerepem, felkutatjuk a
tehetségeket, akiket idővel a Fra-
dihoz irányítunk. 

– Az FTC-nél lett ismert lab-
darúgó. Mennyire használt önnek
a profi pályafutása alatt az a kép-
zés, amit itt kapott egykoron?

– Én 9 éves koromban ke-
rültem a Fradihoz, itt kezdtem
el futballozni, innen jutottam
ki Németországba. Nagyon jó
alapokat, neveltetést, szemlé-
letet kaptam a futballról, azt a
győzni akarást, a támadó fel-
fogású játékot, a játékfilozófiát,
amit itt belém neveltek, sokszor
tudtam kamatoztatni. Most
visszatérve ide, feltörnek ben-
nem az emlékek, remélem, én
is át tudom adni a tapasztala-
tokat, érzéseket a gyerekeknek.
Fontos, hogy nem csak szakma-
ilag, hanem pedagógiai és pszi-
chológiai oldalról is neveljük
őket.

– Szülővárosomnak is van 1.
ligás csapata, az ASA, ugyanakkor
nemrég alakult labdarúgó-aka-
démia is. Mennyire nehéz most a
gyerekekkel dolgozni, tudva azt,
hogy sok kísértésnek vannak ki-
téve?

– Akiknek jó a hozzáállása,
és ez tehetséggel is párosul,
ugyanúgy elérhetik a céljaikat,
mint hajdanán én. Régebb is vol-
tak tehetséges labdarúgók, de
aki nem volt eléggé alázatos,
szorgalmas, az lemaradt, lemor-
zsolódott. A tehetség sosem volt
elég, ehhez elszántság, munka-
bírás, odaadás szükséges. 

Sok hiányosság van a fiatal
gyerekeknél, ezért türelmesen,
jó pedagógiai érzékkel kell hoz-
zájuk közeledni, ha az edző meg-
találja a közös nyelvet velük, ami
nem könnyű, hisz mindenki egy
kicsit egyéniség is, megértik egy-
mást, elérhetik a közös célt. Re-
mélem, hogy itt, a Népligetben,
ahol nemcsak a labdarúgók, ha-
nem a más szakosztályok képvi-
selői is jelen vannak, ezután is
egy összeforrott családot alko-
tunk. 

– Jelenleg a Fradi második
együttese melyik bajnokságban
szerepel?

– Tavaly az U21-es bajnoksá-
got megnyertük, utána az MLSZ
szabályozásának köszönhetően
újra a harmadik vonalba nevez-
hettek az NB I-es csapatok tar-
talékjai. Jelenleg a Nyugati-cso-
portban jól szerepelünk, hiszen
éllovas az alakulat, és fontos,
hogy tagjai közül sokan felkerül-
jenek az első csapathoz.

– Ezekben a gyerekekben
mennyire tudatosul az, hogy ők a
28-szoros magyar bajnok és 21-
szeres magyar-kupagyőztes
együttes utánpótlásában játsza-
nak?

– A „Fradizmust” folyamato-
san tanulják meg, ez egyéntől
függ, hiszen van olyan gyerek,
akit elég csak egyszer kivinni egy
bajnoki mérkőzésre, ahol a han-
gulat elcsábítja, attól a perctől
kezdve az agyába vésődik, hogy
ez mit is jelent. Egy belső szikra
kell, hogy ez előbújjon, de ez még
akkor sem garancia arra, hogy

élvonalbeli játékossá válik. Ha a
szülő jobban akarja, mint a gye-
rek, az nem jó sem neki, sem az
edzőnek. Az emberi erényeiket
és tudásukat folyamatosan fej-
leszteni kell. Fontos, hogy sze-
ressék a játékot, megszeressék a
focit, mert akkor, ha nem is lesz
belőlük játékos, lesz legalább el-
kötelezett szurkolója a klubnak,
és ő ezt majd továbbadja. 

– Gondolom, az utánpótlás-
ban nagyon fontos a gyerekeknek,
hogy fel tudjanak nézni az edző-
jükre, akik a példaképük is lehet.

– Nagyon sok esetben ők a
második apuka szerepét is be-
tölthetik. Én is fiatalon, 8 évesen
vesztettem el az édesapámat, s
akkor a Kaszás Pali bácsi a ser-
dülőknél pótapukám volt, aki so-
kat segített abban, hogy ezen a
lelki traumán túljussak. A mos-
tani Fradiban is vannak ilyen
sorsú gyerekek, de nagyon fontos
az edző-gyerek-szülő kapcsolat.
Azon dolgozunk, hogy ez a vi-
szony minél optimálisabb legyen. 

– Lisztes Krisztiánnak kik vol-
tak az edző-példaképei?

– Nekem nagyon jó edzőim
voltak, akiktől rengeteget tanul-
tam minden téren, viszont a ke-
vésbé jó edzőimtől is megtanul-
tam, hogyan kell bánni a
gyerekekkel. Az első edzőm Né-
metországban Joachim Löw volt,
a jelenlegi német szövetségi ka-
pitány, de edzőm volt Winfried
Schaffer és Ralf Rangnick a Stutt-
gartnál, Felix Magath a Werder
Bremennél – utóbbi miatt iga-
zoltam Brémába –, és végül is
én a Thomas Schaafnál jutottam
pályafutásom csúcsára, hiszen a
Werdernél egy olyan támadófo-
cival, egy olyan futball-filozófi-

ával játszottunk, ami hasznos
volt. 

– Ha jól emlékszem, épp az ő
edzősége alatt ön súlyos sérülést,
keresztszalag-szakadást szenve-
dett, majdnem egy évig nem ját-
szott.

–  Igen, sajnos. Ha 2004-ben
nem ér az a sérülés, talán még
ma is játszanék a magyar válo-
gatottban...

– A magyar labdarúgó-válo-
gatott is sikeres évet tudhat maga
mögött, hiszen 44 év után kijutott
egy EB-re, ami dicséretes teljesít-
mény. Egykori válogatott játékos-
ként még mit szeretne?

– Hogy bajnok legyen a Fradi!

– Erre minden esély megvan,
hiszen toronymagasan vezeti a
magyar bajnokságot. Hogyan ér-
tékeli a Fradi jelenlegi teljesítmé-
nyét?

– Nem szeretném, hogy ki-
engedjük a sajtot a szánkból, hi-
szen még messze van a bajnok-
ság vége, de úgy néz ki, ha ezen
az úton halad az FTC, akkor 2004
után újra megnyerheti a bajnok-
ságot. Ebben hiszünk, ezt szeret-
nénk elérni. Mindenki szeretné,
hogy újra bejusson a Fradi a Baj-
nokok Ligája csoportkörébe,
ahová első magyar csapatként
került be az 1995-1996-os baj-
nokság megnyerése után, s majd
az akkori 16-os főtáblán a Real,
az Ajax és a Grasshopper ellen
játszott. 

Nagyon jó játékosok alkotják
a mostani Fradit, nyilván a felté-
telek is biztosítottak számukra,
kiváló körülmények között tud-
nak készülni itt, a Népligetben,
a Groupama Aréna is egy csodá-
latos hely, ahol otthonosan érzi

magát a csapat. Biztos vagyok
benne, hogy meglesz a 29. ara-
nyunk, amit nagyon várnak már
a szurkolók. Jelenleg a 12 fős él-
vonalbeli bajnokságban kevés
erős ellenfele van a Fradinak.

– Gondolom, hogy jól össze-
szokott Thomas Doll vezetőedzővel
az együttes…

– Persze, ez sokat számít. De
olyan játékosok jöttek, akik szen-
zációs futballisták, válogatott
labdarúgók, mint Böde Dani, Haj-
nal Tamás, Gera Zoli, Dibusz Dé-
nes, Roland Lamah stb. Amúgy
nem csak az edző, hanem a ve-
zetőség érdeme is, hogy kialakult
ez az összeforrott csapat, de sokat
köszönhetünk a mindig odaadó
és elszánt szurkolótábornak is. 

–  Mit is jelent Lisztes Kriszti-
ánnak a Ferencváros?

– Nekem az életem a Ferenc-
város! 25 éve, azaz 1990 óta, ami-
kor idekerültem, tudtam meg,
hogy mit jelent Fradistának lenni.
Örülök, hogy itt dolgozhatom és

segíthetem az FTC-t... 

A második csapat edzőjének,
az FC Portónál is légióskodott, a
Ferencváros színeiben 398 talál-
kozón 42 gólt szerzett, négysze-
res magyar bajnok, 58-szoros vá-
logatott Lipcsei Péter a
következőképp vélekedett a baj-
nokesélyes első csapatról:

– Azt gondolom, nagyon jó
játékosok alkotják most a Fradit,
nyilván a körülmények is bizto-
sítottak. Én biztos vagyok benne,
hogy megnyerjük a bajnokságot,
utoljára 2004-ben voltunk baj-
nokok, akkor az utolsó forduló-
ban az Üllői úti stadionban 3-1
arányban vertük meg a Debre-
cent, akkor én szereztem az egyik
gólt... Nyilván a Thomas Doll je-
lenléte is sokat számít, de olyan
meghatározó játékosok is jöttek
az együtteshez, akik válogatott
szintű futballisták.

Örülök, hogy itt dolgozha-
tok...
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Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: – Dehogy egy terminátor! Ne majrézz! Ez csak a férjem féltékenységi hisztije! 

A Központ hetilap a következő 
előfizetési csomagokat ajánlja
kedves olvasóinak:

Előfizetés

Hívjon telefonon és ügynökünk 
házhoz megy. tel.: 0741.240.892

Előfizetés:
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12  hónapra 50 RON
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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.


