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Új falugazdász-hálózat Erdélyben

INTERJÚ

A Földművelésügyi Minisztériummal kötöttek megállapodást az erdélyi gazdaszervezetek
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Lövétei Lázár László:
„a magyar nyelv
mindenre alkalmas”
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Szilágysomlyón
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SPORT

Fazekas Sándor miniszter szerint idén mintegy 100 milliárd forint gazdaságfejlesztési forrás jutott a határon túli magyarok lakta területekre

Sportklub–Progym
döntő is lehet a román
hokibajnokságban

15.
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A jelenlegi negyvenegyről száz fölé emelke-

gazdászok a pályázatokhoz és az állami ala-

dik a Kárpát-medencében tevékenykedő fa-

pokhoz való hozzáférésben, a magyarorszá-

lugazdászok száma. A Budapesten megtar-

gi ügyekben való eligazodásban segítenek

tott VI. Kárpát-medencei összefogás fóru-

a határon túli magyar gazdáknak. A Gazda-

mán a gazdaszervezetek Fazekas Sándor

szemmel e havi összeállításában elsősorban

földművelésügyi miniszter jelenlétében ír-

a gazdaképzés területén történő együttmű-

ták alá az erről szóló megállapodást. A falu-

ködést mutatjuk be.

7–10.
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Ellenzék és józan ész kerestetik

VEZÉRCIKK

NÁNÓ
CSABA

A valódi demokráciák egyik meghatározó, sőt döntő tényezője, hogy milyen
erős a hatalom ellenében kialakuló és
arra alternatívát kínáló ellenzék. A román politika utóbbi 27 évének talán legsúlyosabb gondja éppen az, hogy a mindenkori ellenzék többnyire csak papíron
létezik. Ahogyan sportnyelven mondják: rövid a kispad, nincs igazán lehetőség cserére. És a cserejátékosok sajnos nem is nagyon igyekeznek megmutatni, mit tudnának a pályán. Néha odacsapódnak a tüntetőkhöz – propaganda szempontjából nyilván jól mutatnak a csőcselék hullámzó tengerében
–, csakhogy elfogadható alternatívát ők
sem tud felmutatni a hatalmat kezében
tartó maffiával szemben.

És hogy ez a halovány ellenzék még
jobban felaprózódjon, ismét megjelent a színen a volt miniszterelnök Dacian Cioloş, aki a megszámlálhatatlanul sokadik operett-párt létrehozását jelentette be. Ne firtassuk, hogy
milyen volt miniszterelnökként a Szilágyságból származó politikus, hiszen
keze-lába meg volt kötve, saját akarata ritkán érvényesült mandátuma
alatt. Alig több mint egy év alatt sem
ő, sem technokrata kormánya nem
tehetett csodát, annak a kabinetnek a
jó és rossz tetteit is a mindent beborító és megváltó homály fedi. De a volt
miniszterelnök legalább úgy maradt
meg a közösségi emlékezetben, mint
aki nem volt tagja a fehérgalléros

maffiának. Ennek viszont az a hátulütője, hogy viszonylag kevés szövetségese akadt és akad továbbra is. Főnök lesz egy újabb zsebpárt élén, akik
majd sem nem osztanak, sem nem
szoroznak a román politikában.
Talán reménykeltőbben állna az ellenzék szénája, ha az RMDSZ nem
örökkétig az éppen regnáló hatalommal, jelen esetben a szocdemekkel
paktálna le. Elvárhattuk volna, hogy a
magyarok érdekképviselete legalább a
mostani többség túlkapásaihoz ne adja nevét. Ám, aki egy kicsit is figyelemmel követi a politikát, döbbenettel tapasztalhatja, hogy a Bukarestben székelő magyar politikusok olykor az őshonosokon is túltesznek hajmeresz-

tő nyilatkozataikkal. Egyszerűen érthetetlen az egyik RMDSZ-es honatya kijelentése, amelyben a mostani tüntetések és a bányászjárások között vont
párhuzamot. Ez már a józan ész megerőszakolása, ilyen elképesztő hasonlatokra még a hatalom legvehemensebb képviselői sem vetemedtek.
Idővel minden szög kibújik a zsákból: kezd nyilvánvalóvá válni, hogy az
úgynevezett érdekképviselet is leginkább azt szeretné, hogy a döcögő, de
valamilyen formában mégiscsak létező
(és néhanap működő) jogállamot a pokolban lássa. A háromszéki politikusnak nem ez az első hajmeresztő beszólása, és ha rajta múlik, valószínűleg
az utolsó sem.
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Az RMDSZ összegyűjtötte az aláírásokat Jeruzsálem megosztja a világot
FOTÓ: HAÁZ VINCE
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A bírálatokkal szemben éppen hogy lehetővé teszi a közel-keleti békét Donald Trump amerikai elnök előző heti döntése, amellyel elismerte Jeruzsálemet Izrael fővárosának – jelentette ki Benjámin
Netanjahu izraeli kormányfő Brüsszelben. „Jeruzsálem háromezer
éve a zsidó nép fővárosa, hetven éve pedig Izraelé, és aki ezt nem ismeri el, az tagadja a történelmi igazságot” – szögezte le. Netanjahu
arról is beszámolt, hogy az Egyesült Államok új békejavaslaton dolgozik. Mint mondta, a legfontosabb az, hogy a „palesztinek végre elismerjék a zsidó államot, és ismerjék el, hogy annak van fővárosa,
amelyet úgy hívnak, Jeruzsálem”. A közös brüsszeli sajtótájékoztatón Federica Mogherini uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő
rámutatott, hogy az unió szerint egyedül a kétállami megoldás jelentheti a konfliktus lezárását, és elismételte, Jeruzsálem státuszát a feleknek közvetlen tárgyalások útján kell rendezniük, amelyeket miAz RMDSZ több mint 231 ezer aláírást gyűjtött a Minority SafePack
hamarabb meg kell kezdeni. „Most a legrosszabb, ami történhet, az
kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezés támogatására – jelentette be Kelemen Hunor, a szövetség elnöke a Szövetségi Képviselők a feszültség és az erőszak fokozódása” – mondta a főképviselő, élesen elítélve a támadások mindegyikét: a zsidók, Izrael és az izraeTanácsának (SZKT) ülésén, Marosvásárhelyen. Kelemen Hunor szeli állampolgárok ellen. Múlt héten Mogherini, illetve az EU több tagrint, ha áprilisig sikerül is összegyűjteni az EU tagállamaiból az egymillió támogató aláírást, a kisebbségvédelmi kérdés csak a 2019-es állama is elítélte Donald Trump döntését, miszerint az Egyesült Áleurópai parlamenti választások után felálló Európai Bizottságnak ke- lamok izraeli nagykövetségét Tel-Avivból áthelyezik Jeruzsálembe,
amelyet Izrael fővárosaként ismernek el.
rül az asztalára. Az SZKT-ülés vendégeként jelen levő Vincze Loránt,
az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) elnökekének beszámolójából kiderült, hogy a kampány első két és fél hónapjában, Európában összesen 360 ezer aláírás gyűlt össze. Úgy vélte, ebben az
ütemben a hátralévő négy hónap alatt elérhetik a célként kitűzött 1,1
milliós számot. „Románia ismét pert indított az Európai Bizottság és a
kezdeményezés ellen, a múlt héten pedig azt kérte Brüsszelben, hogy
tiltsák be a FUEN regionális tanácskozását, és unos-untalan azt ismételgeti, hogy semmiképpen ne legyen uniós támogatása a kisebbségvédelemnek” – jelentette ki a FUEN elnöke.

Új kormány Lengyelországban

Mátyás király-emlékév 2018-ban
Mátyás király-emlékévet hirdet 2018-ra a nemzetpolitikai államtitkárság – jelentette be Potápi Árpád János, a magyar kormány nemzetpolitikai államtitkára Budapesten. A Kárpát-medence magyarsága az emlékévhez kapcsolódva számos közös rendezvényt, konferenciát tart, kiállítást, illetve a fiataloknak történelmi versenyeket szerveznek. Potápi Árpád János az emlékévvel összefüggésben kiemelte
a magyar identitás szorosabbra fűzését, és azt mondta: Mátyás király
erőskezű, jelentős uralkodóként vonult be a történelembe. Gergely Balázs, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke reményét fejezte ki, hogy
az előző két emlékévhez hasonlóan sikeres lesz ez a programsorozat
is. Hozzátette: február 23-24-én Mátyás születésének 575. és trónra lépésének 560. évfordulója alkalmából tartanak megemlékezést. Szeptemberben Vajdahunyadon többnapos rendezvénysorozattal tisztelegnek Mátyás király emléke előtt.

Megszavazott igazságügyi reform
Az ellenzék tiltakozása és az igazságszolgáltatás átszervezését ellenző tüntetések ellenére a bukaresti kormánytöbbség megszavazta az
igazságszolgáltatási reform első törvénytervezetét. A törvénytervezet
a bírák és ügyészek jogállását módosítja: egyebek mellett megszünteti az ügyészek függetlenségét, és hierarchikus ellenőrzés alá helyezi
őket, másfelől kötelezővé tenné, hogy az állam kártérítési eljárást indítson azon ügyészek vagy bírák ellen, akik „rosszindulatból vagy súlyos hanyagságból” hoznak helytelen döntéseket. A tervezet cikkelyenkénti vitáját több mint 12 órás maratoni ülésen múlt szerdán szavazta végig a szociálliberális kormánytöbbség, de akkor elfogadásához már nem voltak elegen az ülésteremben. Hétfőn már csak a végszavazásra került sor: az ellenzék füttykoncertje és a kormánypártok tapsa közepette a tervezetet 167 vokssal 90 ellenében két tartózkodás mellett szavazta meg a képviselőház. A bírák és ügyészek jogállásáról szóló törvénytervezet végső formáját a román törvényhozás szenátusa alakítja ki.

Drasztikusan nő
a külkereskedelmi mérleghiány

Az idei első tíz hónapban 29 százalékkal 10,206 milliárd euróra nőtt
a román külkereskedelmi mérleg hiánya a tavalyi azonos időszakhoz mérten. A hiány 2,297 milliárd euróval haladta meg a tavaly jegyzett értéket. A deficit növekedésének fő oka, hogy a behozatal továbbra is gyorsabban nő, mint a kivitel. Az import 12,4 százalékkal 62,566
Külföl di elõ fi ze tõ ink ban ki át uta lás sal ren del he tik milliárd euróra nőtt, míg az export 9,6 százalékkal gyorsult, és elmegla pun kat:
érte az 52,360 milliárd eurót. Tavaly Románia kivitele 57,385 milliEurószámla: RO64 RZBR 0000 0600 1155 7082,
árd euró volt, ehhez képest 67,342 milliárd euró értékben importált
RaiffeisenBank, Ko lozs vár.
Egyhó na pi elõ fi ze tés Eu ró pá ba 5 euró, há rom hó- árut, a külkereskedelmi mérleg hiánya pedig 19 százalékkal gyorsult 2015-höz képest. Az idén minden hónapban nőtt a külkereskenap 15 euró, 6 hó nap 30 euró, 12 hó nap 60 euró.
delmi deficit, ami a folyó fizetési mérleg hiányát is növeli. Elemzők
Hirde tés fel vé tel a szer kesz tõ ség ben. Ké rés re
részle tes tá jé koz ta tót kül dünk ár aján la ta ink ról. szerint mindez hozzájárult a román valuta, a lej gyengüléséhez és a
kamatok drágulásához.
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Alap sza bad el adás ban Er dély egész te rü le tén
megvá sá rol ha tó az új sá gos stan dok nál, üz le tek és
nagyáru há zak új ság áru dá i ban, va la mint a köz sé gi
ésfa lu si ma gán ter jesz tõk nél. Sza bad el adás ban
egy lap szám ára 4 lej.

Szerkesz tõ ség és ki adó hi va tal:
400185 Ko lozs vár, Onisifor Ghibu
(volt Eper jes) ut ca 14. szám
tel.: 0364-142301, 0264-455959,
fax: 0264-455969
e-mail cím: office@erdelyinaplo.ro
Honlap: www.erdelyinaplo.ro
Hirde tés fel vé tel és ter jesz tés a fenti címen
hétköznap 8–16 óra között.

Védené a rendőröket Mihai Tudose
Szigorítani kell a hatósági személy elleni erőszak és a jogtalan fegyverhasználat büntetését – jelentette ki szombaton este Mihai Tudose
miniszterelnök azt követően, hogy Carmen Dan belügyminiszterrel
tárgyalt. A téma apropója, hogy múlt héten Rădăuţi-on egy házkutatás
során a gyanúsított karddal sebesített meg egy rendőrt, akit jelenleg
súlyos sérülésekkel kórházban ápolnak.

Andrzej Duda lengyel elnök hétfőn kinevezte miniszterelnöknek
Mateusz Morawieckit (képünkön) a múlt héten lemondott Beata Szydlo
helyébe, aki miniszterelnök-helyettes lesz az új kormányban. Az új miniszterelnök és a kormány tagjai letették az esküt. A kabinet összetétele nem változott. Nem hivatalos sajtóhírek szerint további személycserék csak januárban várhatóak, miután az új miniszterelnök megvizsgálta az egyes tárcák működését. Andrzej Duda államfő „az esetek túlnyomó többségében” jónak minősítette a Jog és Igazságosság
(PiS) párt 2015. őszi választási győzelme óta múlt péntekig hivatalban lévő Szydlo-kormánnyal való együttműködését, mindazonáltal
megjegyezte: voltak „bizonyos gyenge pontok is”. Ezekre vonatkozóan az a várakozása, hogy megszűnnek. Duda kiemelte Lengyelország
„kulturális önazonossága és hagyománya megőrzésének” fontosságát. „A mai európai és globális történések katlanában, különféle viták
kereszttüzében Lengyelország és állampolgárai érdekeit tartjuk majd
szem előtt” – jelentette ki.

Patthelyzet Katalóniában
A választásokon külön induló függetlenségi pártok mandátumai
közösen sem érnék el a kormányzóképes többséget derült ki a La
Vanguardia című katalán országos napilapban megjelent felmérésből. A 135 fős törvényhozásban ehhez 68 képviselői hely szükséges.
Viszont a függetlenséget ellenző blokk, a Ciudadanos, a PSC, a PP
sem rendelkezne együtt ekkora létszámmal, így a mérleg nyelve
a baloldali Katalónia közösen nevű párt lehet, amely ellenzi a katalán függetlenséget, de támogatja, hogy arról tartsanak szabályos népszavazást.

Új kormányt sürget Angela Merkel
A kormányalakítás gyors végrehajtását sürgette Angela Merkel német
kancellár, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke Berlinben a bajor testvérpárt Keresztényszociális Unió (CSU) és a pártszövetség eddigi koalíciós társa, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) vezetőinek
találkozója előtt. A három párt elnöke Berlinben első alkalommal tárgyal arról, hogy miként lehet lendületet adni a megrekedt kormányalakítási folyamatnak. Szavai szerint világszerte érzékelhető az az elvárás, hogy mihamarabb alakuljon meg az új német kormány. Angela
Merkel ismét elutasította a kisebbségi kormányzás lehetőségét, hangsúlyozva, hogy egy kisebbségi kormány nem lenne stabil. Az SPD-vel
folytatandó tárgyalásokról szólva kiemelte: valamennyi fontos szakpolitikai területen sok a közös elem az elgondolásokban, különösen az
EU-val kapcsolatban. Angela Merkellel szemben az SPD részéről azt
hangsúlyozzák, hogy nem sürget az idő, mert az ügyvezető kormány
megbízhatóan dolgozik. Lars Klingbeil, a szociáldemokraták hét végi
kongresszusán megválasztott új főtitkára elmondta: amennyiben az
SPD úgy dönt, hogy koalíciós tárgyalást kezd a CDU/CSU-val, biztosan
hosszú ideig tart majd a kormányalakítás.

AKTUÁLIS
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Az SRI, mint mélyállami szereplő
Interjú Bakk Miklós politológussal a mély és a párhuzamos államról

FORRÁS: SAPIENTIA.RO

A mélyállam fogalma abból eredhet, hogy alapvető ellentmondás van a szervezett, professzionális és konszolidált államhatalom és a demokrácia működése között – állapította meg Bakk
Miklós politológus. Kifejtette: vannak olyan intézmények – például a hírszerzés – amely mélyállami struktúrának minősülhet.
– Az utóbbi hónapokban
egyre gyakrabban halljuk a
kormány fő erejét adó Szociáldemokrata Párt (PSD)
politikusaitól – akikhez egy
ideje az RMDSZ is csatlakozott –, miszerint Romániában eluralkodott a mélyállam, illetve a párhuzamos
állam. Mi is valójában ez a
mélyállam? És a párhuzamos állam?
– A párhuzamos állam fogalma inkább publicisztikai fogalom. Amiről tudományosabb módon értekezni szoktak, az a deep
state fogalma, amelyet magyarul mélyállamként fordítanak,
bár az eredeti angol kifejezés is
meg-megjelenik magyar szövegekben. A román párhuzamos
állam, a stat paralel – úgy vélem – a mélyállam sajátos fordítása. A szószerinti fordításnak
ugyanis nincs jó hangzása románul, de ami a lényeg: a párhuzamos állam kifejezés hangoztatása sokkal inkább megfelel kigondolói érdekeinek. A PSD
politikusai ugyanis nem vádolhatják az államszerkezet bizonyos mély részeit, hiszen ők
mindenütt ott vannak – ennek
előzményei még a rendszerváltásig, az ilieszkánus rezsim hatalmáig vezethetők vissza –, viszont szükségük van arra, hogy
kifogásolhassanak olyan állami intézményeket, amelyeknek
működése az elevenükbe vág. Itt
a titkosszolgálatokról és a DNAról, a korrupcióellenes ügyész-

ségről van szó. Az előbbi az államfő felügyelete alatt van, az
utóbbi viszont az Európai Unió
befolyására született, és elszabadult hajóágyúként kezdett
működni, a befogására történő
kísérletek pedig a lehető legroszszabbat ígérik. A DNA titkosszolgálati behálózottsága ugyanis
tény, holott inkább az igazságszolgáltatás rendszerébe történő jobb integrálása lenne a megoldás. Összegezve: vannak olyan
intézményei az államhatalomnak, amelyet a PSD alulról és belülről, az általa meghonosított és
kiépített bürokratikus kultúrán
keresztül nem ellenőriz, és amelyek folyamatosan delegitimálni
tudják a pártot a politikai küzdelemben, ezért egy megfelelő
fogalom örve alatt indítottak támadást a helyzet ellen. A párhuzamos állam kifejezéssel azt
próbálják sugallni, hogy az államnak vannak olyan „részei”,
amelyek nincsenek a demokratikusan megválasztott kormány
kontrollja alatt, azzal párhuzamosan, okkultan működnek, és
ennek véget kell vetni!
– Van-e olyan ország, ahol
már bizonyíthatóan kimutatták a létezését, és ahol
egyértelműen felülírta a
választott intézmények, a
parlament és a kormányzat
akaratát?
– Nos, a deep state-nek van némi irodalma is, bár ez sem rigorózusan tudományos. Első-

Bakk Miklós szerint a DNA titkosszolgálati behálózottsága tény
sorban Törökországgal kapcsolatosan használták, mondhatni a török állami működés volt a
prototípus a fogalom kialakításában. Azt jelentette, hogy vannak bizonyos állami szervek,
mint például a titkosszolgálatok, a hadsereg, az igazságszolgáltatás, a kormányzati bürokrácia egy része, amelyek sikeresen kivonták magukat a törvényi kontroll alól, és önálló politikai szereplőként kezdtek viselkedni. Viszont eléggé általános
az, hogy ahol komplex bürokráciák vannak, azoknak a működése átláthatatlan, és ez teret
nyit konspiracionista értelmezé-

seknek is. Az Egyesült Államokban 2010 után több szerző is írt
az amerikai deep state működéséről, és ebbe két állami intézményi ágat szoktak említeni: a
titkosszolgálatokat és a katonaigazdasági lobbikomplexumot.
Persze, átfogó bírálatok is megjelentek arról, hogy mindez mítosz. A Wikipédián ez a kérdés
mostanság állam az államban
címszó alatt jelenik meg, a példák, esettanulmányok többsége viszont diktatúrákra, illetve
autoriter rendszerekre vonatkozik, amelyek esetében nagyon
könnyű tételezni a mélyállam
működését.

– Mennyire nevezhető szükségszerűnek bármilyen
mélyállam megjelenése?
– Nehéz azt állítani, hogy szükségszerű a mélyállam megjelenése. Azonban az amerikai példa jól rávilágít arra, hogy a mélyállam percepciójának vagy mítoszának a megjelenése szinte törvényszerű a fejlett demokráciákban is. Ugyanis alapvető ellentmondás van a szervezett, professzionális és konszolidált államhatalom és a demokrácia működése között. Az előbbi a folytonosságot, a problémák szakmai intézkedésekké való átalakítását, a törvényhozás szakmai
irányítását képviseli, az utóbbi a változó, az intézmények formatív kevésbé ismerő népakaratot képviseli. A kettő ütközéséből
születik az a gyanakvás, amely
a mélyállampercepciót kialakítja. A kérdés viszont az, hogy létezik-e tényleges és rejtett autonóm
működése az államhatalomnak,
mindenképpen valós.
– Románia kapcsán elmondható, hogy létezhet
ilyen mélyállam?
– Ezt megragadni nehéz, hiszen
bizonyos esetekben lehetséges,
hogy egyes intézményi szereplők nem nyilvános kormánypolitikát valósítanak meg (szerintem az ügyészség, a DIICOT vagy
az SRI magyarellenes politikája
ilyen). Máskor viszont az is lehetséges, hogy az alkotmányosan
biztosított szabadságfokával egyegy intézményi szereplő visszaél, és saját intézményi kultúráját önálló politikaként viszi tovább. Nemrégiben, egy konferencián Gabriel Andreescu kifejtette, hogy a SRI nacionalizmusa tulajdonképpen egy olyan intézményi kultúra, amelynek gyökerei a
Ceauşescu-korszakba vezetnek
vissza. De bárhogyan vegyük is,
az SRI mindenképp mélyállami
szereplőnek tűnik.
BALOGH LEVENTE

Gazdaságélénkítő magyar állami támogatás a Mezőségnek
Az eredeti 13,5 millió lej helyett
mintegy 22 millió lejnyi gazdasági támogatást nyújt a magyar
állam a Maros megyei mezőségi pályázóknak. A nyerteseket ezen a héten értesíti a Pro
Economica Alapítvány, amely kisebb huzavona után idén tavaszszal indult be. A marosvásárhelyi alapítvány működteti azt
a pályázati rendszert, amelyen
keresztül anyagi támogatáshoz
juthatnak a Maros megyei települések zömében mezőségi pályázói. A kezdeti nehézségek
után a program nagy lendülettel
indult be, gyorsan és hatékonyan
szervezték meg a tájékoztatóbemutatkozó találkozókat és elindították a pályázati rendszert.

Nehéz beszerezni
az örökösödési iratokat
A kiírás értelmében a magánszemélyek vissza nem térítendő támogatást kérhettek telekelésre/ földmérésre, a magánszemélyek és agrárvállalkozók
mezőgazdasági gépek beszer-

zésére, illetve a kis- és középvállalkozók különböző eszköztámogatásra. A Pro Economica
Alapítvány megbízott ügyvezető igazgatója, Kozma Mónika lapunknak elmondta: a vártnál kevesebben pályáztak földmérésre
és telekelésre, mert sokan a tájékoztatás után úgy ítélték meg,
nem tudják idejében beszerezni a szükséges örökösödési iratokat. „Sokan azt mondták, a leszármazottak külföldön élnek,
az iratok nincsenek rendben, így
nem tudják vállalni azt, hogy egy
év alatt intézik a szükséges procedúrát. Holott fontos tudnivaló,
hogy szükség lesz a földek telekelésére a magyar állami támogatás érdekében” – fogalmazott
Kozma Mónika.
Magánszemélyek részéről
nagy volt az érdeklődés a mezőgazdasági munkagépek és
tartozékok beszerzésére: ebben a kategóriában 337 pályázatot nyújtottak be, míg 41 cég
vissza nem térítendő támogatást kért eszközvásárlásra. A
kiírásra 526 pályázat érkezett:

a szakemberekből álló kuratórium összesen 521 pályázónak
ítélte meg a támogatást. A pályázatokat öt hazai és öt magyarországi szakember bírálta el:
minden pályázatot egy erdélyi
és egy anyaországi kuratóriumi
tag pontozta, és amennyiben a
pontozások között lényeges eltérés volt, egy harmadik szakember is véleményezte.

Erős közösségi összetartás
A legtöbb sikeres pályázat azokból a mezőségi községekből érkezett, ahol erős a közösségi
összetartás és eddig is szervezetten dolgoztak együtt a gazdák: ilyen például Mezőpanit,
Marossárpatak és környéke, de
olyan szórványtérségekből is
sokan kértek támogatást, mint
Sármás, Mezőbánd és környéke, illetve a Marosludas környéki falvak.
A román és a magyar állam közötti megegyezés része volt az
is, hogy a gazdasági pályázatokra ne csak magyarok, hanem ro-

mánok is pályázhassanak. Ezzel
kapcsolatban Kozma Mónika úgy
fogalmazott, a pályázók nemzetiségi arányáról kimutatás nem készült, és pusztán a nevek alapján
nehéz megítélni, hogy valaki román vagy magyar nemzetiségű,
hiszen a Mezőségen vannak román nevű személyek, akik magyarnak vallják magukat és lehetnek olyan tiszta magyar nevűek, akik már csak románul beszélnek. Egy dolog bizonyos: pályázni csak magyar nyelvű űrlapokon lehetett, és a pályázattal
kapcsolatos mindennemű kommunikáció magyar nyelven folyt.

Növekednek a helyi adóbevételek is
A sikeresen pályázókat a napokban értesítik elektronikus levélben, hogy mekkora összeget
nyertek és mikor kötik meg velük a szerződést. Kozma Mónika
hangsúlyozta: az alapítvány honlapján nem teszik közzé a neveket és az összegeket, ez utóbbiakat az érintettekkel fogják közölni. A szerződések megkötése és a

szükséges papírok, számlák bemutatása után várhatóan februárban megtörténnek a kifizetések. Az ügyvezető igazgató szerint sikeres a gazdaságélénkítő
program: a mezőgazdasági gépek és tartozékok vásárlása nyomán nemcsak a gazdálkodók és
az agrárvállalkozók, hanem áttételesen a helyi munkagép-forgalmazók és gyártók is támogatásban részesülnek, amivel nőnek a
helyi adóbevételek is.
„Az eddigi szociális és kulturális támogatások mellett a magyar állam konkrét gazdaságfejlesztő programot indított el – első évben a Mezőségen –, amit
nagy örömmel fogadtak az emberek. Az anyagi támogatás jelentősen hozzájárul a fiatalok
itthon maradásához, a szülőföldön való boldogulásához” – értékelte a pályázat hozadékát Kozma Mónika. A gazdaságfejlesztő
programnak jövőre is lesz folytatása, és várhatóan kiterjesztik
más erdélyi régiókra is.
SIMON VIRÁG
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„A magyar nyelv mindenre alkalmas”
Lövétei Lázár László költő, műfordító, klasszikusokról és a világirodalom legkegyetlenebb verséről

Lövétei Lázár László költő, műfordító, a Székelyföld folyóirat főszerkesztője nemrégiben kapott díjairól, kedvencéről, Arany Jánosról, az Aranyemlékévről, a román és magyar irodalom közti átjárhatóságról, valamint a
fordítás és lapszerkesztés vonatkozásairól beszélt.
– Mostanában megszaporodtak a díjaid: nemrég ítélték oda neked a 2018-as Balassi Bálint-emlékkardot,
amit februárban adnak át,
illetve te kaptad a Magyar
Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának Az Év
Legjobb Könyve Díját Alkalmi című kötetedért. Hogyan
értékeled az elismeréseket?
– Minden díjnak örülök, hiszen
minden elismerés a szakma részéről érkező visszajelzésként
értékelhető, hogy ti. figyelnek
az emberre, nem sikkadnak el a
mai betűdömpingben a dolgaink.
Egyszóval, van értelme az írásnak. Már csak az olvasókat kellene mozgósítani, hogy megvásárolják az Alkalmi itt-ott még
föllelhető példányait. Hogy a Balassi emlékkard odaítélése esetében mennyire volt fontos az Alkalmi viszonylagos frissessége
(alig egy éve jelent meg ez a kis
kötet), azt nem tudom, de jövő
év február 14-én (Bálint napkor)
meg fogom kérdezni a döntnököket! Amúgy is kíváncsi vagyok,
hogy miért kellett ilyen korán bejelenteni a díjazott nevét, hiszen
mire kézbe vehetem a szablyát, a
török már Bécs alatt lesz! No de
a viccet félretéve: valószínűnek
tartom, hogy Lackó fiam fog örülni a leginkább, hogy végre lesz
egy rendes kardunk, mert fakard
rengeteg hányódik a kertünkben, s Lackó a teljes fegyverarzenált (fakardokat, pajzsot, pisz-

Írtam is egy esszét Balassiról ,
s most, íme, én kapom a végvári szablyát! Úgy tervezem, hogy
ezt az esszét felolvasom majd
a Gellért Szállóban, remélem,
nem kergetnek el, szablyástul.
Bár akkor már lesz mivel védeni magam... Ami meg az általad
említett kritikusokat illeti: örülnék, ha igazuk lenne, mert számomra tényleg fontos a költészeti hagyomány (legyen az magyar, vagy éppen latin), hiszen
az organikus továbbépítkezést
tartom a legszimpatikusabb útnak. Persze, az ellenkezőjére is
van példa a magyar lírában: Kazinczy addig erőltette a nyugateurópai verselést, hogy ma már
egészen természetesnek tűnik,
hogy jambikus verseket írnak
a költőink. Nyilván, ehhez az
is kellett, hogy a magyar nyelv
mindenre (de tényleg mindenre!) alkalmas.

val. Arany-ügyben ugyanis én is
teljesen átlagos olvasó voltam,
egészen addig, amíg el nem olvastam alaposan, nagyon lassan
Arany Kertben című versét. Akkor mondtam azt, hogy ha Cse-

gyermekeihez is szól. Miként látod, mennyire klaszszikus és mennyire kortárs
Arany?
– Talán annyit tennék hozzá, illúziótlanul, az imént már elmondottakhoz, hogy hamarosan vége
lesz a bicentenáriumnak, s minden marad nagyjából úgy, ahogy
az ünnepségsorozat előtt is volt,
hiszen a fesztív jellegű ünnepségek épp a lényegről feledkeznek
meg. Arról tudniillik, hogy olvasni kellene Aranyt, nem csak be-

ni. Annak ugyanis semmire értelmét nem látom, hogy tizenöt
egyforma lap jelenjék meg a Kárpát-medencében magyar nyelven, ugyanazzal a szerzőgárdával, ugyanazzal az olvasóréteggel. S ami nagyon fontos: mozogni kell, meg kell mutatnunk magunkat, mert marketing ide vagy
oda: a legjobb módszer még mindig az író-olvasó találkozó. Lehet
szerkeszteni lapot elefántcsonttoronyban is, de akkor előbbutóbb végzetesen elszakadunk
az olvasóktól.

– Magyar-román szakon
végeztél a kolozsvári bölcsészkaron, román szépirodalmat fordítasz magyarra, többek közt Mircea
Cărtărescu, a Florian fivérek, Alexandru Vakulovski
regényét, kortárs költők
verseit is magyarítottad.
Hogyan választod ki az írásokat, amiket átültetsz magyarra, és milyen kapcsolatban állsz a kortárs román szerzőkkel?
– A lefordítandó művek mindig
megtalálják az embert, recept
erre sincs, hogy miként történik
mindez, de tényleg nem kell izgulni: fordítani való mindig kerül,
– Köztudott, hogy kedvenc
hiszen a kortárs roman irodalom
klasszikusod Arany, úgy is
(is) nagyon jó periódusát éli. Én
fogalmaztál valahol, hogy a
meg szeretem tudni, hogy mi törvilág legnagyobb formamű- Lövétei szerint Aranyt meg kell ismertetni a fiatalokkal
ténik körülöttem. Lehet, hogy isvésze volt. Esszésorozatod
tenkáromlásként fog hatni, de
is jelent meg a két évszáőszintén mondom, hogy néha egy
szélni róla. Nemrég a Magyar
zada született költőóriás- hov „kórterme” a világirodalom
Írószövetség karavánjának tag- mezőségi „román” regény jobban
ról, napvilágot látott a Szél- legkegyetlenebb prózája, akkor
érdekel (mert többet elmond rójaként hat székelyföldi középisjegyzetek Arany Jánoshoz Arany Kertbenje a világirodalom
lunk, magyarokról és románokkolában próbáltuk népszerűsítelegykegyetlenebb verse. Iszonyú
című köteted is. Honnan
ról), mint egy péterváradi „mani Aranyt, nem tudom, mekkoszármaztatod az Arany- dolgok vannak benne, kiráz a higyar” történet. Nem áll szándéra sikerrel. Volt zene, volt szavadeg, ha csak rágondolok is. Képéletmű iránti erős vonzólat, én is okoskodtam egy sort, de komban újra fölfedezni a transzdásodat, megfogalmaznád, zeljük el, hogy Vörösmartynál az
emberfaj még csak „sárkányfog- hogy mi ment át, azt nem tudnám szilvanizmust, egyszerűen ez
hogy miért éppen őt válaszmegmondani. Természetesen van, és kész.
vetemény”, Aranynál már „hertottad kedvencedül?
nem kell feladni, hanem igenis
nyó”! Nem tudom, hogy süllyed– Korábban azt nyilatkozmeg kell próbálni „megismertethet-e az ember ennél mélyebbtad a Krónikának, hogy
ni” Aranyt a fiatalokkal. Módszer
re. Nos, én ebbe az illúziótlan
szkeptikusak az írók a rovan bőven, számomra az egyik
Aranyba szerettem bele, mondmán és magyar kultúra kölegszimpatikusabb a Margócsy
ván, hogy aki olyan verset tud írzeledését illetően. Ez azt
István-féle út. „Ha például gimni, mint a Kertben, azt érdemes
nazistáknak szeretném »eladni« követően történt, hogy a
alaposabban is megismerni. AzSzékelyföldnek a magyarok
Aranyt – mondja Margócsy –, akóta is vallom, hogy Arany nemcsak a „mondani tudása”, hanem kor valószínűleg a humorát emel- és románok kapcsolatát köa mondanivalója miatt is az egyik ném ki. Nemcsak a műveiben rej- rüljáró, augusztusi lapszámát Bukarestben mutatlő humort, hanem azt is, ami az
legnagyobb költőnk.
tolyt, íjat, puskát, lándzsát) hajla- – Kedvencet általában nem váirodalmon kívüli megnyilatko- tátok be román írók jelenlasztani szokott az ember: vagy
mos szétszórni a fűben, így selétében egy kerekasztal-bezásaiban érhető tetten. Példá– Az idei év Arany-emlékazzá lesz valaki, vagy nem.
gítve kaszálgató apja munkáját.
szélgetésen. 1918. december
ul hogy szerkesztőként versekév, ezért széltében-hosszáArany János meg... hát igen! A
Hátha az igazi kardot majd jobelsejének centenáriuma köben figyelmeztette a szerző baban rengeteg minden hangminap láttam egy orosz „dokuban megbecsüli.
zeledtével egyáltalán nem
zott el jelentőségéről, költé- rátait, ha határidőig nem adták
mentumfilmet” a TVR3 csatormondható felhőtlennek a
szetéről, számos kezdemé- le a kézirataikat. Ebből a diákok
nán, amatőr színészek adták elő
– Maradva az emlékkardromán-magyar viszony. Hois megérthetik, hogy Arany szányezés igyekszik közel vinCsehov A 6-os számú kórterem
nál: a Balassi nevével fémgyan látod, a két irodalom
mára a versben való kommunini életművét a fiatal korjelzett elismerést odaítélő című remekművét. Mit mondjak,
közti átjárhatóság megtekáció a világ legtermészetesebb
osztályhoz, kiemelve, hogy
grémium közölte, a te költé- torokszorító volt. Mindezt csak
remtése valamiképpen elődolga.” Arany „aktualitására” pevalójában kortárs költőről
szetedet tartja a 16. századi azért említem, mert Arany nálam szorosan összefügg Csehov- van szó, hiszen a 21. század dig legyen elég egyetlen példa: ol- segíthetné a közeledést?
költő műveihez méltónak.
– Ha nem hinnék abban, hogy érvassa el mindenki (vagy olvassa
Kritikusaid, méltatóid sokdemes forszírozni ezt a kérdést,
újra) Arany Gondolatok a békeszor kiemelik, hogy a költéakkor eleve nem zaklattam volcongressus felől című, 1850-es
szeted szorosan összefonóLövétei Lázár László
na magyar és román kollégáiversét...
dik a magyar lírai hagyomat az augusztusi Székelyföldmányokkal. Te magad hoLövétén született 1972-ben. Középiskolai tanulmányait
ben megjelent ankéttal. Illúzióim
– Költő és műfordító vagy,
gyan látod „belülről” ezt a
Székelyudvarhelyen végezte a Tamási Áron Líceumban. Tanári diplotermészetesen nincsenek, pláne
ugyanakkor a Székelyföld
kérdést? Mindig is a hagyomáját 1998-ban szerezte a kolozsvári BBTE magyar–román szakán.
most, az 1918-as évforduló előfolyóirat főszerkesztője. A
mányos felé fordult, ebbe az
1998 óta a csíkszeredai Székelyföld kulturális folyóirat szerkesztője,
estéjén. De csak azért, mert valap nagy sikernek örvend
irányba tartott és tart to2010 óta főszerkesztője. Csíkszentdomokoson él. Fontosabb kötetei:
lakiknek nagyon jól jöhet, hogy
az olvasók körében. Mi a fő
vábbra is a költészeted?
A névadás öröme (versek, Erdélyi Híradó, Kolozsvár, 1997); Távolságszerkesztési elved, illetve hirtelen ennyire elszaporodtak a
– Talán érdemes itt megemlítetartás (versek, Pro-Print, Csíkszereda, 2000); Két szék között (vermi lehet a titka annak, hogy provokátorok, nekünk még nem
ni, hogy Balassi tényleg az egyik
sek, Kalligram, Pozsony, 2005); Zöld (versek, Erdélyi Híradó, Kolozskell beállni a köpködők közé. Kimanapság népszerű lehesnagy kedvencem. Évekkel ezvár, 2011); Alkalmi (versek, Sétatér Kiadó, Kolozsvár, 2017). Fordítástombolják majd magukat, nagyon
sen egy kulturális havilap?
előtt például a csíkszeredai Corkötetei: Mircea Cărtărescu: Lulu (regény, Gondolat, Budapest, 2004);
büszkék lesznek (csak tudnám,
– Nincs „nagy titok”: egyszerűen
vina Könyvesház vezetője – felFilip Florian – Matei Florian: Kölyök utca (regény, Bookart, Csíkszerehogy mire!), aztán marad minigyekszünk komolyan venni saháborítónak találván a kies táda, 2014); Alexandru Vakulovski: Hányinger utca (regény, Sétatér Kiden a régiben. És ez még a jobját magunkat is, meg az olvasójainkon is tomboló Valentin naadó, Kolozsvár, 2015). Fontosabb díjai: a Romániai Írók Szövetségébik eset!
kat is. S amennyire erőnk engepi őrületet – felkért, hogy tartanek Debüt-díja, 1997; Déry-díj, 2005; Radnóti-díj, 2008; József Attidi, igyekszünk nem kánon-kövenék egy előadást Balassiról Bála-díj, 2009; az Erdélyi Magyar Írók Ligája nagydíja, 2011.
KISS JUDIT
tők, hanem kánon-alakítók lenlint napkor, tehát február 14-én.

Hamarosan vége lesz a bicentenáriumnak, s minden
marad a régiben, hiszen a fesztív jellegű ünnepségek
épp a lényegről feledkeznek meg. Arról, hogy olvasni
kellene Aranyt, nem csak beszélni róla.
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A király csalódott hívei
talmon lévő román szociáldemokraták (PSD) szinte egymással versengve hajbókolnak Románia utolsó királyának emléke
előtt. Utcákat, tereket (köztük a
kormány épülete előtti, a kormányellenes tüntetések helyszínévé vált Győzelem placcot)
neveznének el Mihályról, utcai
megemlékezést (!) rendeznek a
ROSTÁS SZABOLCS tiszteletére, hosszan méltatják
az érdemeit. Csakhogy ugyaneghökkentő kettősség fi- arról a velejéig korrupt, a volt
uralkodó által felvállalt eszmékgyelhető meg a kilencvenhetedik életévében, kel és a jogállamisággal homlokegyenest ellentétes elveket
december 6-án elhunyt I. Mivalló baloldali alakulatról van
hály volt király megítélésével
kapcsolatban a román társadal- szó, amely az 1989-es rendszerváltás után – tartva a monarchia
mon, de különösen a politikai
osztályon belül. Elsősorban az a iránti szimpátia növekedésétől
– többször is megalázta a több
feltűnő, hogy miközben a rendévtizedes száműzetésből hazaszerváltás után a többség túlsátérő Mihályt. Folytatva szellemi
gosan nem tulajdonított jelentőelődje, a román kommunista haséget az egykori uralkodónak
talom király- és monarchiabuk– főleg esetleges újbóli politikai
szerepvállalásának –, a halálát tató eljárását, az Iliescu-rezsim
kétszer is visszafordította a rekövetően feltűnően sokan iparpülőtérről, majd öt évre kitiltotkodnak méltatni a román mota az országból az exuralkodót.
narchia egykori képviselőjének
Román állampolgárságát csak
alakját és történelmi szerepét.
Ami természetesen önmagá- 1997-ben, a rendszerváltás utáni első jobboldali kormány ideban még nem lenne baj, hiszen
jén kapta vissza, majd államosíMihály király számos elévülhetott ingatlanai jelentős részét is
tetlen érdemet szerzett pályavisszaszolgáltatták.
futása során. A gond azzal van,
Persze nem (csak) ezen múlt,
hogy hirtelen olyanok „fedezhogy Romániában nem izmoték fel” maguknak az egykori
uralkodót, akik életében fikarc- sodhatott meg az elmúlt közel három évtized során a monyi tiszteletet sem tanúsítottak
narchista mozgalom. Közrejátiránta, de legalábbis számba se
szott ebben a vörös uralom fél
vették sem őt, sem pedig a moévszázados agymosása, no meg
narchiát lehetséges közjogi alaz is, hogy a román társadaternatívaként.
Már-már gyomorforgató, lom (ennek is a kisebbik hányada) mindig is egyfajta vészforahogy a posztkommunista Ion
gatókönyvként tekintett a moIliescu politikai örökösei, a ha-

ARCHÍV

képes megbocsátani neki, hogy
a vele szemben tanúsított gyalázatos bánásmód ellenére végül kezet fogott Iliescuval, amit
sokan úgy értelmeztek, hogy
elkobzott vagyona egy részének visszaszolgáltatása érdekében „kapitulált”. Másrészt a volt
uralkodó nemcsak a monarchia
restaurálásáért nem tett semmilyen erőfeszítést, de igazából a romániai közéletbe sem kívánt hangsúlyosan beavatkozni.

Időnként kiállt az alapvető erkölcsi értékek és a demokratikus berendezkedés mellett, támogatásáról biztosította az ország euroatlanti integrációját,
a királyi ház ellátta a kötelező karitatív feladatokat, és ebben nagyjából ki is merült Mihály rendszerváltás utáni társadalmi-politikai szerepvállalása.
Ami sokak számára csalódást
jelentett, mivel többet vártak attól az egykori uralkodótól, aki
mégiscsak történelmi tettet hajtott végre az 1944-es kiugrással.
Pláne, hogy nem is kell meszsze menni az ellenpéldáért. II.
Simeon, Bulgária utolsó cárja –
a mostani híradásokkal ellentétben valójában ő, és nem Mihály az utolsó olyan személyiség, aki a második világháború idején államfői tisztséget töltött be – hosszú emigráció után
a kilencvenes években hazatért,
politikai pártot alapított, megnyerte a választást, miniszterelnökként pedig oroszlánrésze
volt a balkáni ország NATO- és
EU-csatlakozásának kivívásában. A románok egykori uralkodója nem ezt az utat választotta, sőt az elmúlt években inkább
olyan döntéseket hozott (szakítás a német Hohenzollernházzal, fiúunokája, Nicolae
Medforth-Mills megfosztása a
hercegi címtől és trónörökösi
jogtól, veje, Radu Duda herceg
kokettálása a román baloldallal), amelyek értetlenséget váltottak ki a monarchia hívei körében. Ez is alapvetően hozzájárult ahhoz, hogy Romániában
nem alakult reális alternatívává
a monarchia.

A Die Welt, amely a jelek szerint
Németországban az igazság és a
sajtószabadság utolsó őrkutyája,
kiderítette, hogy a német pilóták
munkamegtagadása a legkevésbé sem a menekültek iránti szolidaritásról, hanem a „menekültektől” való rettegésről szólnak.
A félreértett és félremagyarázott repülőgép-vezetők az előzetes hírekkel szemben egészen pontosan attól félnek, amiatt rettegnek, hogy a sok szorgos, dolgos és magasan iskolázott afgán fiatalember repülés közben Allahoz imádkozva
és Afganisztánhoz közeledve
megpróbálja eltéríteni a repülőgépet. Eltérítés közben esetleg
a nagy kavarodásban le is vágja a repülőgépet vezetők okos
kis hitetlen fejét vagy fel is robbantja magát.
Ezek a zsigeri félelmek motiválják a mégsem agymosott pilótákat. És nem a humánum.
Persze ilyenkor gyorsan elő lehetne kapni azt az érvet, hogy az
orbáni gyűlöletkampány és a Soros-plakátok okozták ezt a személyiségtorzulást, azonban ezt
a narratívát erősen hitelteleníti, hogy Németország utcáit nem
lepték el a filantróp milliárdos
plakátjai. Németország utcáit az
illegális bevándorlók lepték el.
Németország polgárainak szívébe nem a magyarországi propagandisták ültették el a gyűlölet
magjait, hanem azok a tapasztalások, amelyek nap mint nap
érik őket. Az úgynevezett valóság.Mely tapasztalásokról nem

lehet, nem illik és nem szabad
beszélniük, de amik mégis létező dolgok, és azt okozzák ezeknél a kedves népeknél, hogy némileg gyanakvóvá és óvatossá válnak, ha és amennyiben az
életükről van szó. No és másik
250 utasuk életéről.
Ilyen esetekben, amikor valódi tétje lesz a bevándorlás súlyos következményeinek, még
a merkeli propagandasajtó által kimosott agyú németekből
is előbújik a valódi, érző, lélegző és erős életösztönnel rendelkező énjük.Ilyenkor igazi emberekként kezdenek viselkedni. Az
ehhez hasonló esetekre mondta
egyszer Böjte atya, hogy egy zuhanó repülőgépen statisztikailag elhanyagolható számú ateista tartózkodik.
Nos, igen. Okoskodhattok, moralizálgathattok, kedves libsi
újságírókáim, csak az a helyzet,
hogy ha nektek is az életetekről
lenne szó, és nem egy jól védett
ország biztonságos szerkesztőségéből írogatnátok a cikkeiteket a „menekültek” iránti felebaráti kötelességről, a szeretetről
és az elfogadásról, a „jóemberségről”, hanem ti lennétek azok
a bizonyos pilóták azokon a bizonyos gépeken, azonnal kiderülne, mennyire is vagytok igazi migránssimogató jó emberek,
akik nem hisznek a csúnya Soros-plakátoknak és a „kormánypropaganda gyűlöletkeltő agymosásának”. Azonnal kiderülne,
hogy hisztek. És ti se szállnátok
fel azokkal a gépekkel.

M

Mihály király ’89 utáni politikai szerepvállalása csalódást jelentett
narchia ismételt bevezetésére. Ez az államforma legtöbbször gazdasági válság idején került terítékre, vagy amikor a lakosságnak nagyon elege lett az
aktuális politikai hatalomból.
Ugyanakkor igazság szerint az
1992-ben Bukarestben még egymilliós tömeg által fogadott egykori uralkodó is vastagon hozzájárult ahhoz, hogy fokozatosan
megkopott a nimbusza. Számos
monarchista a mai napig nem
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múlt héten robbant a bombahír, hogy német pilóták
több mint 200 alkalommal
tagadták meg azoknak a menekültstátusért folyamodó illegális bevándorlóknak a hazaszállítását (hazatoloncolását), akikről a német bürokrácia emberfeletti erőfeszítéseket megtéve
képes volt megállapítani, hogy a
legkevésbé sem tekinthetők menekülteknek.
Érthetőbben: olyan szerencselovagok, akik vonattal, busszal
és taxival elutaztak a Migration
Aid által az ígéret földjének nevezett Németországba. Ezekben az
ínséges időkben úgy kellett ez a
hír a migránsfényező propagandistáknak, mint éhezőnek egy
falat kenyér. Nyelték is, mint kacsa a nokedlit.
Soros úrnak nem ártana néha a piszkos kis körmére nézni
azoknak a civil szervezeteknek,
amelyek éves szinten több százezer migránst csempésznek be
Európába. Ugyanis bár Horn Gábor szerint Soros a legkérlelhetetlenebb ellensége a tömeges

migrációnak és a legnagyobb barátja a határkerítéseknek, alapítványai, NGO-i, civil szervezetei valamilyen egészen furcsa
és megmagyarázhatatlan okból mégis GPS-koordinátákkal
feltuningolt térképekre, burgenlandi fürdők nagy felbontású képeivel ellátott prospektusokra,
illegális határátlépéshez nem
feltétlenül szükséges molinókra, hangosbeszélőkre, valamint
olyan tolmácsokra költik Soros
úr milliárdjait, akik folyton szír
agykutatónak fordítják az afgán
kecskepásztort.
No de vissza a humánus pilótákhoz! A humánus németekről szóló beszámolók – mondom
– végigsöpörtek Magyarországon. Mi a hír hallatán a szokásos ügymenet szerint összetörtük az ilyen alkalmakra rendszeresített klaviatúráinkat, a
vehemensebbek sírva verték a
fejüket a falba, de abban mindenki egyetértett, hogy a derék germánoknak annyi: az ottani agyoncenzúrázott sajtó
végérvényesen és visszafordíthatatlanul kimosta a maradék
agyukat, elvesztettük őket, béke poraikra, valamint haladéktalanul el kell kezdenünk nyugati határainkat megvédeni,
gyodát Hegyeshalomra, gyodát
Rábafüzesre, gyodát mindenhova stb., stb.
A Soros úr által támogatott,
illetve létrehozott portálok pedig pezsgőbontással, egymás
magasba dobálásával és diadalmas vezércikkek, publicisz-

tikák megírásával ünnepelték
az emberség és az irgalmasság ilyen extrém megnyilvánulását. Szóval volt nagy ünneplés. És volt nagy orbánozás,
sorosplakátozás, őcsényezés,
bogdánlászlózás. A haladó újságírók cikkeik tucatjaiban mutattak rá, milyen középkori, elmaradott, bezárkózó és gyűlölködő nemzet is a miénk.
Hogy lám, milyen fantasztikus
emberek ezek a német pilóták,
akik a magyarokkal ellentétben
nemhogy nem gyűlölködnek,
hanem egyenesen megtagadják
azoknak az afgán pásztorkodással és különböző mezőgazdasági munkákkal foglalkozó
menekülteknek a hazaszállítását, akiket mi, magyarok bezzeg
még csak meg sem akarunk fürdetni a Balaton finom, selymes
habjaiban. Ilyenek vagyunk mi,
magyarok. Ilyenné tettek minket
a Soros-plakátok. Még mindig
arról a Soros Györgyről beszélünk, akit az egész Orbán-adminisztráció félreértett, hiszen Soros még Orbánnál is szélsőségesebben küzd a migráció ellen.
Igazából Sorost pozitív hősként
kellene ábrázolni a plakátokon.
Aki mindent megtenne a migráció megállításáért, azonban az
alapítványai igazgatótanácsaiban ülők folyton megpuccsolják,
így aztán a pénzei mégis az illegális bevándorlás elősegítésére
lesznek elköltve. Soros egy áldozat. Szomorú szmájli. Csakhogy
robbant egy másik, még az előzőnél is nagyobb erejű bomba.
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Magyar-lengyel perszonálunió
Károly Róbert megszilárdítja a Magyar Királyság területi épségét

Az első magyar Anjou-uralkodónak nemcsak az

vár grófjának. A Magyarországon katonailag lekötött Károly
Róbert nem tudott segítséget külországon belül kellett hadakoznia hatalma megdeni Subic Mladen megvédésére.
Ezért Velencével kompromisszuerősítéséért, hanem a határokon kívül is – gyamot kötött, melynek értelmében
Zára grófja velencei lett, de a makorlatilag minden irányban. Szövetségkötésekgyar király névleges fennhatósága megmarad. Subic Mladen grófkel és hadjáratokkal szilárdította meg Magyarornak Velence polgárjogot adott.
Mladen a környező térségben
szág területi épségét.
azonban garázdálkodni kezdett.
időben igen nagyszámú hadseKét dalmát város, Sebenico és
(folytatás a 48. lapszámunkból)
reg volt – felvonult a cseh határra,
Trau 1322-ben szövetséget kötött az őket sújtó Subic Mladen
okietek Ulászló 1314-ig egye- mire János király kénytelen volt
visszavonulni országába.1332bán és testvérei ellen. Mladen
sítette Lengyelországot, és
eredménytelenül ostromolta meg
1320-ban lengyel királlyá ko- ben a cseh uralkodó békét kötött Károly Róberttel. János kia két várat. Közben hűbéresei,
ronáztatta magát. A lengyel uralrály a béke értelmében visszaadakik eddig félelemből álltak mökodó Sziléziáért a cseh királlyal
ta Magyarországnak a Csák Mágötte, elpártoltak tőle. Csatlakozharcolt, aki a lengyel királyi cíté egykori csehországi híve, Cseh
tak hozzájuk a Babonicok, vamet is felvette, és ezzel kifejezIstván által megszállva tartott
lamint Kotromanic István boste a lengyel trón iránti igényét. A
Holics és Berencs határvárakat.
nyák bán is, és így a szövetsélengyel királynak Pomerániáért a
gesek legyőzték a Subicok seNémet Lovagrenddel kellet háboregét. A trauiak és sebenicóiak
rúznia. A lengyel uralkodó a néA visegrádi találkozó
a velencei gályákkal és zsoldometek és a csehek elleni háborúisokkal felégették a Subicok két
ban Károly Róbert segítségét kér- Károly Róbert 1332 után arra töfontos központját. Mladen előbb
te, aki 1320-ban feleségül vette a
rekedett, hogy kibékítse egymástestvérét küldte Károly Róbertlengyel király lányát, Piast Erzsé- sal a cseh és a lengyel királyt.
hez, majd személyesen járult elébetet, aki ezzel Károly negyedik
Ulászlónak 1333-ban bekövetbe Horvátországban, és a segítséfelesége lett.
kezett halála után fia és utóda,
gét kérte. A király elfogatta, és foNagy Kázmér is elfogadta Kágolyként Magyarországra vitette.
roly Róbertnek a cseh királyKároly Róbert viszonya
1323 augusztusában Károly Rólyal való kibékülésére vonatkoa Habsburgokhoz
bert Gutkeled nembeli Miklóst
zó ajánlatát. Ilyen körülmények
A posadai csata ábrázolása a Képes Krónikában
nevezte ki horvát-dalmát bánná,
között 1335-ben Visegrádon taKároly Róbert hosszú ideig jó viakit dél felé vonultában a Babonic
lálkoztak. Nagy Kázmér azért
szonyt ápolt a Habsburg-családJános és fia fel akart tartóztatni,
szerb királytól. A magyar uralkois hajlott a megegyezésre, mert
nal együtt Károlyt támogatták riból származó osztrák hercegekazonban az új bán legyőzte őket.
dó szeptemberben visszafoglalta
minden erejével országa belső
válisai ellen. 1316-ban meghalt
kel, akik a királyságát támogatKözben a Frangepánok Velena szörényi bánságot, és októberDragutin István, és a bánság veták Ottó és Vencel trónkövetelők- problémái megoldására törekece és Károly Róbert között ügyeben meghódította a vajda székdett, János pedig azért, mert 1335 zetésében fia, Dragutin László
kel szemben. Viszonzásul támosen lavíroztak. Seregükkel kihelyét, Argyasudvarhelyt (Curtea
tavaszán a karantán–tiroli örökkövette, akit Károly Róbert és a
gatta az osztrákok német kirátértek az összecsapás elől. Az
de Argeşt). Ekkor Basarab haség miatt fegyveres konfliktusba
pápa is a szerb trónra akart üllyi ambícióit. 1322-ben beleszólt
1320-as évek közepétől a dalmát
vasalföldi vajda színleg meghókeveredett II. Albert osztrák hertetni II. Uros István helyett. Eba német belviszályokba, segítváro sok egymás után behódoltak
dolt neki. Megígérte, hogy sereceggel és IV. Lajos német–római
ben a próbálkozásában támogatséget küldött a Szép ragadványVelencének. Károly Róbert nem
gével együtt hazavezeti. A királyt
császárral is.
ta őket Kotromanic István, Subic
névvel illetett, III. Frigyes oszttett semmit visszaszerzésük érés csapatait azonban Posadánál
János király 1336 elején beMladen, valamint a magyar kirák hercegnek IV. Lajos német
dekében. Subic Mladen családegy szűk völgybe csalták, s a lestört az Osztrák Hercegségbe. Serály nagybátyja, Tarantói Fülöp
király ellen, de a mühdorfi csaben álló csapatai dárdákkal, nyi- ját Ká-roly a Babonicoktól elcsegítségére felvonult Károly Róbert
is. Az ellentét alapvető oka a valtában vereséget szenvedett. A
rélt unnavölgyi Zrin várával kárés Kázmér is. A Kőszegiek és a
lási felekezethez való tartozás lakkal, szikladarabokkal megHabsburgokkal való viszony képótolta. A későbbi leszármazók
támadták az összetorlódott maBabonicok ekkorra már az osztvolt: míg Dragutin István katolisőbb azért romlott meg, mert az
Zrínyi család néven jelentős szegyar sereget. Négy napig tartott
rák herceg hűbéreseivé váltak.
zált, addig Uros István (Milutin)
osztrákok ígéretük ellenére nem
repet játszottak a 16–17. századi
a kétségbeejtő küzdelem. A szo1337 nyarán Károly Róbert újra
az ortodox hitet követte, ezért
adták vissza a megszállva tarrosban a magaslatról támadók magyar történelemben.
behatolt Ausztriába. A magyar
Károly Róbert és Uros István kötott Pozsonyt és Muraközt. Máscsapatok dúltak, fosztogattak,
zött a viszony ellenséges maradt. számos egyházi és világi előkerészt támogatták a Kőszegieket,
lőt meggyilkoltak. Károly Róbert
majd visszafoglalták a Muraközt
Eleinte Uros István volt a sikerea nyugati határszél tartományKároly Róbert
a halált csak úgy kerülhette el,
és megadásra kényszerítették a
sebb, elfoglalta Nándorfehérvárt
urait, akik 1326-ban a délvidéés a Nápolyi Királyság
hogy önfeláldozó vitézei – köztük
lázadó nagyurakat. Az osztrák
és a macsói bánságot, illetve fogki Babonicokkal együtt ismét fela székelyek is – a saját testükkel
hercegekkel 1337. szeptember
lyul ejtette Dragutin Lászlót is.
lázadtak a magyar király ellen.
Sánta Károly nápolyi király elfedezték. Közben Dezső, Dénes
11-én Pozsonyban megkötött béKároly Róbert személyesen veKároly Róbert ekkor kezdett az
sőszülött fiának – Martell Káfia címert cserélt vele. A románok roly calabriai hercegnek – egyetke visszaadta a Muraközt a mazetett hadjáratot Uros István elosztrák hercegek helyett LuxemDezsőt hitték a királynak, s meg
gyar királynak. 1338-ban a malen. Visszafoglalta tőle Nándorburgi János cseh királyhoz közelen fia igényt tartott a nápolyi
is ölték. Végül az uralkodó kitört
gyar-cseh szövetséget megújítot- fehérvárt és a macsói bánságot,
ledni, ami 1327-ben Nagyszomtrónra, s ezért címei között szea bekerítésből, s megmaradt csa- repeltette a salernói hercegi titák. 1339 júliusában Visegrádon
de jelöltjét nem sikerült a szerb
batnál személyes találkozóban
csúcsosodott ki. Itt a közös pénz- Károly Róbert és Kázmér ma- trónra ültetnie. Bosznia erősíté- patával visszatért Erdélybe.
tulust. 1328-ban meghalt nagy1331-ben az új szerb király,
se érdekében Károly Róbert az
rendszerről is megállapodtak. A gyar-lengyel örökösödési szerbátyjának, Bölcs Róbert nápoDusán István, a középkori Nagyződést kötött, amely kimondta,
ozorai és sói bánságot a bosnyák
találkozó után János rögtön Szilyi királynak a fia, a trón hivataSzerbia megalapozója, szövetséhogy Kázmér gyermektelen habánra bízta.
léziába ment, hogy onnan Ulászlos örököse Károly calabriai herget kötött a magyar király ellen
lála esetén Károly Róbert egyik
ló fővárosa, Krakkó ellen vonulceg volt. 1329-ben megkezdődtek
a havasalföldi vajdával és a boljon. Károly Róbert fenyegető han- fia örökli a lengyel királyi trónt.
a tárgyalások a magyar és a náA posadai ütközet
gár cárral. Rendszeressé váltak
A magyar uralkodó katonailag a
gú üzenetére János elállt a tápolyi király között a trón öröka határ menti összecsapások.
madástól, de szövetséget kötött a továbbiakban is támogatta Kázlése ügyében. Károly király máA kun származású Basarab Ha1339-ben a szerb király elfoglalta sodik fiának, Andrásnak akarta
mért a Német Lovagrend ellen.
Német Lovagrenddel.
vasalföld fejedelmeként 1316-tól
Az egyezmény következménye1328-ban Károly Róbert és a
biztosítani a trónt. A pápa – Nápokezdődően a magyar király hűbé- a macsói és a kucsói bánságot. E
területeket csak Nagy Lajos tudként 1370-ben megvalósult a macseh János király közös hadjáralyi Királyság hűbérura – közvetírese volt. 1324-ben Basarab meg
ta visszafoglalni.
tot indítottak az osztrák herce- gyar-lengyel perszonálunió. Entésével tartott tárgyalások eredakarta szüntetni a hűbéri függést
nek eredményeképpen a lengyel
gek ellen, akik még az 1328-ban
ményre vezettek, és 1333 nyaés szövetséget kötött a tirnovói
megkötött békeszerződésben trónt Károly Róbert fia, a későbbi
rán Károly király a hatéves Andbolgár cárral. 1326-ban támo- Dalmáciai politikája
Nagy Lajos szerezte meg.
megígérték Pozsony és a Murarással együtt Nápolyba hajózott.
gatta a szörényi bánságba betököz visszaszolgáltatását. Ennek
Andrást eljegyezték Róbert kirő tatár és kun sereget. BefogadHorvátországban és Dalmáciellenére csak Pozsonyt adták
rály hétéves unokájával, Johanta a hatalmától megfosztott erdé- ában három nagy tartományHáborúk a szerb királyok ellen
vissza Magyarországnak. 1329
lyi vajda, Kán László fiait, s meguraság létezett: a Subicoké, a nával. András herceg megkapés 1332. között Lokietek Ulászta a calabriai hercegi címet, és
engedte nekik, hogy HavasalföldBabonicoké és a Fragenpánoké.
Az 1282-ben a szerb trónról leló nehéz harcokat vívott a Lovaga nápolyi trón hivatalos örököséről többször betörjenek ErdélyŐk évtizedekig Károly Róbert fő
mondott Dragutin István 1284renddel. Ebben a háborúban Kávé vált. A megállapodást a pápa
be. 1330-ban a Magyarországhoz
támogatói voltak, azonban kében IV. László magyar királyroly Róberttől jelentős katonai se- tól megkapta a macsói bánság
jóváhagyta. Károly Róbert 1334
tartozó szörényi bánságot is elsőbb ők sem támogatták a királyi
gítséget kapott. János cseh király kormányzását a sói és ozorai
elejére érkezett vissza Magyarfoglalta. Ekkor Károly Róbert kihatalom erősítését.
is megtámadta Ulászlót. Károly bánságokkal együtt. Károly Róországra.
használta, hogy 1330 nyarán BaZára várát II. András elzálokénytelen volt kibékülni az oszt- bert uralma kezdetén Dragutin
sarab vajda a bolgár cárral és a
gosította Velencének. Károly Rórák hercegekkel, és 1331 őszén
GARDA DEZSŐ
bert 1311-ben megtámadta VelenKotromanic István bosnyák és bizánci császárral szövetségben
50 ezer katonával – ami abban az Subic Mladen tengermelléki bán- súlyos vereséget szenvedett a
(folytatjuk)
cét, és Subic Mladent tette meg a
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Az Erdélyi Magyar Gazdák Egyesületeinek
Szövetsége (EMGESZ) és az Erdélyi Napló
hetilap közös mezőgazdasági melléklete.

Új Kárpát-medencei falugazdász-hálózat
Az EMGESZ tagszervezetei megállapodást kötöttek a Földművelésügyi Minisztériummal
FOTÓ: EMGESZ

A jelenlegi 41-ről 100 fölé emelkedik a Kárpátmedencében tevékenykedő falugazdászok száma. A Budapesten megtartott VI. Kárpát-medencei összefogás fórumán a gazdaszervezetek
Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter jelenlétében írták alá a megállapodást.

A

magyar kormány elfogadta a Kárpát-medencei
Falugazdász Programot,
amelynek révén a jelenlegi 41-ről
100 fölé nő majd a Kárpát-medencében tevékenykedő falugazdászok száma – jelentette be a földművelésügyi miniszter a múlt
keddi fórumon Budapesten.
Fazekas Sándor a VI. Kárpátmedencei összefogás fórumon
elmondta: a Földművelésügyi Minisztérium (FM) kiemelten fontosnak tartja az anyaországi és
a külhoni magyar gazdák közötti együttműködés támogatását,
a kapcsolatépítést és a tudástranszfert. Hozzátette: a falugazdászok a pályázatokhoz és az állami alapokhoz való hozzáférésben, a magyarországi ügyekben
való eligazodásban segítenek a
határon túli magyar gazdáknak.
A miniszter szerint az elmúlt időszak egyik legfontosabb eredménye a külhoni magyar gazdaságfejlesztési programok elindulása,
amelyek keretében több mint 100
milliárd forint forrás jutott a határon túli magyarok lakta területekre. Az új lehetőségekkel főként a határon túli mezőgazdasági termelők és élelmiszer-előállítók éltek. Emellett a falugaz-

dászok munkájukkal támogatják az érvényesülést a szülőföldön, a vállalkozások megerősödését, továbbá az agrárium nyújtotta munkalehetőségek vonzóbbá tételét a határon túli fiatalok
körében.
A tárcavezető arra is emlékeztetett, a jövő érdekében ki kell aknázni a Kárpát-medence agrárgazdaságában rejlő összes potenciált, hogy kialakulhasson egy
egységes gazdálkodási tér azon
magyar közösségek összefogásával, amelyek felismerték az
együttműködés adta perspektivikus lehetőségeket.

Fazekas Sándor miniszter Csomortányi Istvánnal fog kezet

szervezettel van kapcsolatban
és mintegy 50 ezer gazda érhető el ezen a kapcsolati hálón keresztül. A budapesti rendezvényen az EMGESZ és tagszervezetei is képviseltették magukat.
A delegációt Csomortányi Isván
elnök, Tiboldi László, Hupka Félix és Csomós Attila alelnökök
vezették.
Fő feladat a családi gazdaságok
A Falugazdász Program keretámogatása
tében az együttműködési megállapodást az Érmelléki Gazdák
A Kárpát-medencei falugazdász
Egyesülete nevében Csomortányi
hálózat fejlesztését több mint
István ügyvezető, az RMGE Maros
400 millió forintos forrás segínevében Csomós Attila elnök, az
ti. A cél az, hogy helybeli faluUdvarhelyszékiMezőgazdá szok
gazdászok végezzék a munkát,
Egyesülete nevében Jakab Ernő
akik a szükséges szakismeret
elnök, valamint a Kézdiszéki Memellett a helyi sajátosságokat is
zőgazdászok Egyesülete nevéismerik. Most mintegy 20 magyar határon túli gazdaszerve- ben Taierling Johann elnök írták
alá. Csomortányi a maga során
zettel írt alá a Földművelésügyi
Minisztérium együttműködési elmondta, fő feladatuk a családi
gazdaságok támogatása, hiszen
megállapodást, de a tárca minta nagy agrárvállalatok amúgy is
egy 50 külhoni magyar gazda-

túl sok előnyhöz jutnak a kisebb
gazdaságokkal szemben vagy
akár azok kárára is.

zódtak meg és elkezdődött azok
megvalósítása is. Az anyaországi és a külhoni magyar gazdaszervezetek ebben a folyamatban élen jártak. Az államtitkár
szerint ennek alapján más gazdasági területen is megkezdődött az együttműködés. „Mi számítunk önökre, önök számíthatnak ránk” – fogalmazott a magyarországi politikus. Tóth Katalin, az FM nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára arról beszélt, hogy
az összmagyar gazdatársadalom együttműködésének erősítése érdekében a Kárpát-medencei Falugazdász Program mellett számos oktatási, képzési
és a magyar–magyar gazdasági kapcsolatok élénkítését szolgáló program is fut, amely a közös munkát hivatott támogatni.

Vacsora bihardiószegi zenekarral
Kialakulóban az egységes
gazdasági tér
Potápi Árpád János államtitkár
felidézte: tizenhárom évvel ezelőtt magyar emberek úgy hajtották álomra fejüket, hogy veszélyben látták mindazt a kapcsolatrendszert, amely a nemzettársakat összeköti határon
innen és túl. „Most azért lehet ezt a fórumot is megtartani,
mert nem a rombolás, hanem az
összetartozás kerekedett felül,
nem hagytuk, hogy nemzetünk
családja széthulljon” – fogalmazott az államtitkár.
Az oktatás és kultúra után a
gazdaság területén is elkezdődött az egységes térben való gondolkodás. Közös célok fogalma-

A fórumon a Falugazdász Program részletes bemutatását követően a résztvevő külhoni gazdaszervezetek is elmondhatták véleményüket, észrevételeiket, majd a délután folyamán
szakmai előadások következtek, amelyeket szintén közös vitára bocsátottak.
Délután vetítették Herendi
Gábor Kincsem című filmjét is,
amely alkotás fontos eszköz lehet a lovak szeretetének és a lovassportok népszerűsítéséhez.
A vacsoránál a bihardiószegi
Heit Lóránd és zenekara muzsikált, valamint a Heit Pincészet
és a karancsi (Horvátország)
Szabó pincészet borai biztosították a jó hangulatot.

Határtalan Kárpát-medencei borkóstolón az érmellékiek
FOTÓ: EMGESZ

Az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítást
és Vásárt (OMÉK) követően az
Érmelléki Gazdák Egye sülete
a Határtalan Kárpát-medencei borkóstolón vett részt a
bihardiószegi Heit Pincészet
és az érmihályfalvi Hegedűs
Péncészet boraival. A borok
mellett a hegyközszentmiklósi
Havran Gábor és Tolvaj Ella
kézműves termékeit és a Kéri Gáspár által átmentett régi
tájjellegű borászati eszközöket
mutatták be.
A rendezvény nyitányaként
a kiállítók, a támogatók és az
együttműködő partnerek aláírták a Bormedence Hitvallását,
amelynek célja, hogy segítse a
Kárpát-medence magyar borászai közötti tapasztalatcserét és
együttműködést. A Bormedence
2017 egy olyan egyedülálló és különleges rendezvény, amely december 8-án idén első alkalommal mintegy 50 kiállító közreműködésével az Olasz Kultúrintézet
patinás épületébe mutatta be a
Kárpát-medence sokszínű borkultúráját. A Nemzeti Múzeum
szomszédságában, a régi képviselőház épületében helyet ka-

mellett, még kevésbé ismert, de
úgyszintén kiváló borászokat is
vendégül láttak. A délután folyamán egy szűk körű, zárt találkozón a résztvevők átbeszélték
az eddigi és jövőbeli Kárpát-medencei együttműködéseket, az
egyes régiók eltérő fejlődési modelljeit, a kerekasztal-beszélgetés anyaországi és a külhoni előadói lehetőségeket, tennivalókat
vitattak meg.

Közelképben a bakator

Az érmelléki Heit Pincészet kézműves termékei Budapesten
pott hagyományteremtő rendezvényen az érdeklődők a hat magyarországi régió borai mellett
számos külhoni borvidéket is
megismerhettek. A díszvendégek a tokaji Abaújszántó és a
partiumi Érmellék voltak.

Borászok tapasztalatcseréje
A látogatók a sétálókóstolón
megízlelhették a hagyományos
borfajták karakteres ízét, mi-

közben csemegézhettek a híres torockói sajtból, az udvarhelyi kolbászból, illetve az édes
felvidéki mákos finomságokból.
A kóstoló végén a Csíki sör volt
az est pikantériája.
A Bormedence kiváló alkalom arra, hogy az anyaországi
és a külhoni borászok tapasztalatot cseréljenek, szakmai megbeszéléseket folytassanak. Magyarország és a határon túli magyar területek ismert borászatai

A Kárpát-medence tulajdonképpen egy kiterjedt borvidék – a világ talán egyetlen olyan egybefüggő területe, amely szinte teljes
egészében alkalmas borkészítésre. Olyan medence, amelyről
a Bormedence rendezvénysorozat is a nevét kapta. A Magyarországon hivatalosan elfogadott 150
borszőlőfajtából 93 hagyományos
fajta (legyen az őshonos, hazai
keresztezésű vagy regionális), és
az összes szőlőterület közel kétharmadát teszik ki, azonban sok
esetben viszonylag kevés ismeret
forog róluk a köztudatban.
Ennek javítása érdekében a
Bormedence boregyetem kereté-

ben két mesterkurzust is szerveztek, ahol a vendégek betekintést nyerhettek a furmint és a bakator világának rejtelmeibe. A
bakator egyike a legkiválóbb magyar szőlőfajtáknak, mely főképpen Érmelléken terjedt el, ahol
eredeti ősi magyar szőlőfajtának
tartják. A bemutatót a Bakator
Szövetség alapítói tartják – Érmellék mellett Badacsony, Kárpátalja, Somló, Szatmár-hegyalja
és Szerémség borain keresztül.
A héjon erjesztett bakatorról Heit
Loránd tartott bemutatót.
A díszvendégeknek köszönhetően az est folyamán Abaújszántóról a Parapács zenekar,
az Érmellékről pedig Heit Loránd és barátai muzsikáltak. A
Bormedence a 2015-ben utoljára megrendezett Kárpát-medencei Borászok és Zenészek Találkozója szellemiségét vállalta fel,
a Kárpát-medence nagyon gazdag és sokszínű, határtalan borkultúráját mutatta be. Ahogyan
Bott Frigyes, kiváló felvidéki borász megfogalmazta: „a Kárpát-medence egyedülálló adottságainak visszaigazolásához a
magyar borokon keresztül vezet az út”.
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Brüsszelbe látogattak az EMGESZ képviselőiÖkofarmon a csíkszékiek
FOTÓ: EMGESZ

Az erdélyi gazdaszervezetek képviselői a brüsszeli Agribex mezőgazdasági kiállításon
Az Erdélyi Magyar Gazdák
Egyesületeinek Szövetsége
(EMGESZ) képviselői egy szakmai tanulmányút keretében december 6-án a Brüsszelben megrendezett Agribex mezőgazdasági kiállításra látogattak. Az
erdélyi csapatban részt vett az
EMGESZ két alelnöke, Tiboldi László és Hupka Félix, a tagszervezetek részéről Fancsali Ernő (Aranyosszéki Gazdák
Egyesülete), Taierling Johann
(Agro-Kézdiszék Mezőgazdászok Egyesülete), Sándor Lajos
(Szentegyházi Gazdák Egyesülete) és Laskovics István (az Érmelléki Gazdák Egyesülete).
Az Agribex a szántóföldi gazdálkodás, a szarvasmarha-tenyésztés, a kertészet és a zöldövezet-gondozás nemzetközileg
is elismert kiállítása. A brüsz-

Zöldségtermesztés
Bélfenyéren
Bélfenyéren a zöldségtermesztésről szervezett előadást az
Érmelléki Gazdák Egyesülete és a Dél Bihari Gazdák Egyesülete. A Kolping-ház vendégeként Takácsné dr. Hájos Mária, a Debreceni Egyetem oktatója a zöldségtermesztés legkifizetődőbb kultúrnövényeinek
termesztéséről beszélt. A mintegy harminc résztvevő zömében helyi kertészek voltak, akik
egyrészt saját szükségletre,
másrészt piacra is termelnek. A
professzorasszony szerint igen
fontos a palántanevelés alapismereteinek elsajátítása, hiszen
a sikeres termesztés alapja a
megfelelő genetikai potenciállal rendelkező fiatal növényekben rejlik. A résztvevők a paprika-, a paradicsom-, az uborka-,
illetve a padlizsántermesztés
rejtelmeibe nyerhettek betekintést az érdeklődők. A szakember a saját kísérleti eredményei alapján mutatta be a kerti növények alaptulajdonságait,
élettani alapjait, talajigényét és
a velük járó művelési tudnivalókat. A növényvédelemről is szó
esett. A szakmai előadás után
alakították meg a helyi gazdák
a Bélfenyéri Gazdakört, amely
a Dél-Bihari Gazdák Egyesületének fiókszervezeteként működik. A gazdakör elnökévé
Zahari Jakabot, alelnököknek
Lőrincz Antalt és Radócz Zoltánt, elnökségi tagoknak pedig
Hegedűs Károlyt és Váradi Katalint választották.

szeli expo a belgiumi mezőgazdasági és zöldipari szakma legnagyobb seregszemléjének nevezhető. A nívós rendezvényen
idén nagy hangsúlyt fektettek a
nagykultúrás növénytermesztés és a zöldipar gépparkjának
bemutatására, továbbá a különböző állattenyésztési tartástechnológiák, berendezések,
eszközök ismertetésére. A piacvezető, világszinten is a legnagyobb cégek bemutató standjainál ismerhettük meg az agrárgépipar újdonságait.
Az állattenyésztési ágazatban
kiemelkedő szerepet kapott a fehér-kék belgaként ismert intenzív húshasznú marha bemutatása. A népes közönség előtt került
sor a fajta egyedeinek bírálására
és díjazására is. Mindezek mellett megtekinthettük a belga ál-

lattenyésztésre jellemző különböző fajtájú szarvasmarhákat,
lovakat, disznókat, juhokat és
kecskéket.
„Az EMGESZ és tagszervezetei számára fontos, hogy nemzetközi szinten is jegyzett kiállításokon vegyünk részt. Az erdélyi
kisgazdákat képviselő és támogató EMGESZ számára igen fontos a nemzetközi mezőgazdasági trendek ismerete és követése.
A környezettudatos és fenntartható gazdálkodásban hiszünk,
ugyanakkor nyitott szemmel kell
járnunk az új technológiák világában, hogy elsajátíthassuk
az erdélyi mezőgazdaságban is
használható, beépíthető tudást,
amelyet a jövőben a fenntartható mezőgazdaság megkövetel”
– nyilatkozta lapunknak Tiboldi László, az EMGESZ alelnöke.

A Csíkszéki Mezőgazdászok
Egyesületének szervezésében
egy 16 fős csoporttal meglátogattuk az Apajon található Szomorökofarmot, amely a Kiskunsági Nemzeti Park területén fekszik 5500 hektáron. A vállalkozás célja az őshonos háziállatok génmegőrzése, állományaiknak és élőhelyüknek a fenntartása. A Szomor Dezső által létrehozott és működtetett gazdaság – a természetvédelmi terület célkitűzéseivel összhangban – főként gyepgazdálkodással és őshonos magyar háziállatok tartásával foglalkozik,
és egy kis húsfeldolgozó üzemet is működtet. A farmon mintegy 2500 magyar szürkemarhát,
200 bivalyt és évente 500–800
mangalicát hizlalnak spanyol
exportra. A Gödöllői Magyar
Kis állatnemesítők Génmegőrző Egyesületével együttműködve az ÁTKI tartalék elit állományai a gazdasághoz vannak kihelyezve három éve, ahol megtalálható az erdélyi kopasznya-

kú, a fehér magyar, a fogolyszínű
magyar, a kendermagos magyar
és a sárga magyar tyúkfajták, és
több hagyományos pulykafajta, a
fodros tollú lúd, a magyar kacsa
és a gyöngytyúk is.
1992 óta gazdaságuk közcélú
tevékenységet is folytat: 600 állatból álló túzokpopulációt tartanak fenn a gyenge termőképességű szántó- és begyepesített területeken, és mintegy ötszáz hektáron két halastavat is
működtetnek.
Húsfeldolgozó üzemüket 2010
elején nyitották meg, ennek fő
profilja a magyar szürkemarha
húsának feldolgozása. A nemzeti parki védett területein nevelkedett szürkemarhából és bivalyból szalámit készítenek. A látogatás egy húskészítményekből öszszeállított kóstoltatással ért véget, amelyen szürkemarhából, bivalyból és mangalicából készült
különböző ízvilágú szalámikat
és sonkákat kóstolhattunk meg.
TIBOLDI LÁSZLÓ

A Szomor-ökofarm egyik „sztárja” az őshonos magyar szürkemarha

A sajtkészítésről az Érmelléken
Az Érmelléki Gazdák Egyesületének (ÉGE) szervezésében a
sajtkészítés csínját-bínját tanulhatták meg Balla Máriától, a székelyföldi Human Reform Alapítvány szakemberétől az érmelléki, illetve a hegyközi tejtermelők. Az alapítványt 1993-ban hozták létre Székelyudvarhelyen. A
szervezetet célja, hogy hozzájáruljon a regionális humán erőforrás, valamint a civil társadalom folyamatos fejlesztéséhez.
Mindezt a felnőttképzés megszervezésével, a közösségfejlesztést és a vidékfejlesztést elősegítő módszerekkel kívánják

megvalósítani. Az érmelléki tejtermelők egy tömörített tanfolyamon vehettek részt a szalacsi református közösségi házban és a
hegyközszentmiklósi Buda család portáján. A sajtkészítés elsajátítására Szalacson a helyieken kívül Ottományból, Érbogyoszlóból,
Albisról, Éradonyból, Érsemjénből és Monospetriből, Hegyközszentmiklósra pedig Székelyhídról, Érköbölkútról, Szent
-jobbról, sőt Nagyváradról is érkeztek érdeklődők.
A sajtkészítés mestere, Balla
Mária sokféle termékről beszélt:
bemutatta a lágy és a félkemény

sajtok alapanyagának előkészítését és előállításának technikáját. Beszélt egyéb sajtfajtákról is,
kedvcsinálónak az érlelt sajtokról, amelyek szintén a lágy sajtféleségek csoportjába tartoznak,
például a fehér nemespenész bevonatos sajtok. Ezek előállítására az Érmellék több száz éves
híres pincéi ideális helyül szolgálhatnának, főleg az érlelésükre.
Mind a szalacsi, mind a hegyközszentmiklósi képzésen
Laskovics István, az ÉGE titkára egy-egy oklevelet nyújtott át
a résztvevőknek, a házigazdákFOTÓ: EMGESZ

nak, valamint a Human Reform
Alapítvány képviselőinek. Az érmelléki gazdaegyesület további képzésekről egyeztetett a székelyföldi alapítvánnyal, amelynek 32 hasonló képzésre van
akkreditálása.
A tej otthoni feldolgozására
szervezett sajtkészítő-bemutató
az ellehetetlenített tejtermelőkön
próbál segíteni, ötletet adni a tej
minél kifizetődőbb értékesítésére, hiszen a tej feldolgozása nem
túl bonyolult. A sajtok esetében
a jobb minőségű házi termékek
akár 35–40 lejes kilónkénti áron
is értékesíthetőek – áll az Érmelléki Gazdák Egyesületének tájékoztatójában.

A tej egyötödét
lehet értékesíteni

Balla Mária (balra) a sajtkészítés tudományába avatta be az érmelléki érdeklődőket

A hazai gazdák a megtermelt
tejmennyiségnek alig 22 százalékát tudják eladni a feldolgozóknak, és azt is nevetségesen alacsony áron – derült ki az Eurostat által készített legutolsó felmérésből. Az
adatok arra is rámutatnak,
hogy a tej felvásárlási árához
képest mintegy négyszeres
áron kerülnek az üzletláncok
polcaira a tejtermékek. Míg a
termelőktől 1–1,5 lejes áron
vásárolják fel a nyers tej literjét a feldolgozók, a nagyáruházak és kisboltok polcairól 5
lejért juthatnak hozzá egy liter tejhez a vásárlók.
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A jó gazda is holtáig tanul

Elméleti és gyakorlati felnőttképzés a Maros megyei gazdák számára
FOTÓ: RMGE MAROS

Ilyenkor tél kezdetén idő jut arra, hogy a gazdák
számvetést végezzenek az év folyamán végzett
munkájukról. A tél ugyanakkor a szakképzés időszaka is. Annak néztünk utána, hogy ez Maros
megyében hogyan működik.

N

em igaz, hogy téli időszakban a gazdaember pihen.
Egy jó gazdánál a tél nem
az édes semmittevést jelenti, hiszen elég, ha kilép az udvarra,
s máris akad tennivalója. Arról
nem is beszélve, hogy az állattartó gazdának – a magára valamit
is adó termelő legalább két lábon
áll, növényeket termeszt és állatokat nevel – a téli munkaprogramja szintén huszonnégy órás,
mindössze valamivel lazább a

A megyei gazdaszervezetben a tél folyamán három szakmai
felkészítő tanfolyamot
szerveznek.
három műszak, mint nyáridőben.
Nagyapáink, dédapáink ilyenkor
ültek össze egy kis beszélgetésre, pipafüstös borozgatásra, s ennek során hányták-vetették meg,
milyen is volt a már csaknem lejárt esztendő. Amolyan számvetés, tapasztalatcsere volt ez, csak
akkor ezt kvaterkázásnak tekintették. És így van ez a gazdaszervezeteknél is: áttekintik a lejárt
esztendőt, leltározzák az eredményeket, keresik az esetleges
sikertelenségek okait, s készülnek arra, hogy a következő évet
jobban megszervezzék.

Magyarországi támogatás
A marosvásárhelyi székhelyű
Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros Szervezete (RMGE
Maros) elmondhatja magáról,
hogy jó évet zár. Zárszámadó
közgyűlést ugyan még nem tartottak, de már körvonalazódik a
beszámoló. Az már régebbi tapasztalat, hogy a szervezet legfontosabb tevékenysége a felnőttoktatás. Ez a típusú szakoktatás lényegében hiánypótló, amit
a Maros Megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság
vezérigazgatója, Ileana Guşatu is
elismert az év elején tartott gazdatalálkozón. A felnőttoktatás
keretében szervezett tanfolyamokkal olyan űrt töltenek be, ami
a szakigazgatóságnak nem sikerül. Szabó Árpád megyei tanácsos éppen egy ilyen rendezvényen fogalmazta meg, hogy a gazdaegyesületeknek és a megyei
önkormányzatnak meg kell találniuk az értékesítési lánc kiépítésének lehetőségét is. Ennek keretében tudnák a gazdák termékeikkel ellátni a szupermarketeket,
hiszen tetszik vagy sem, ma ez a
tendencia, és hosszú távon csak
ez biztosíthatja a megélhetést.
A gazdaegyesület tevékenységére már régóta figyel az anyaországi szaktárca. Ezt bizonyítja, hogy a legutóbbi találkozón részt vett Hancsók Szabolcs

is. A Kárpát-medencei együttműködési referens a magyarországi Földművelésügyi Minisztérium képviseletében kiemelte: a minisztérium évek óta aktív
partnere az RMGE Maros szervezetnek. Nemcsak anyagilag
és szakmailag támogatják tevékenységét, hanem tavaly közösen indították el a falugazdász
programot, amelynek célja, hogy
a gazdák közvetlenül kapjanak
szakmai és pénzügyi információkat, amelyek révén eredményesebben gazdálkodhatnak.
Ugyanakkor a Maros megyei
gazdaszervezet közvetítésével a
Sapientia EMTE marosvásárhelyi kar kertészmérnöki tanszékének három tehetséges tanulóját részesítik évente ösztöndíjban. A magyarországi szakember hangsúlyozta: fontos, hogy
a gazdák belépjenek a szakmai szervezetbe, mert „nem lehet tudni, hogy 2020 után mit
hoz a jövő”.
A gazdák tudják, hogy a közös
munka, a szervezetbe való tömörülés megkönnyítheti a bürokratikus gazdasági rendszerben
való eligazodásukat, és elősegíti szakmai érvényesülésüket. A
szervezetnek a megyében eddig
harmincöt gazdaköre volt, ebből
huszonöt jogi személyiségű fiókszervezetté alakult, és az idén
újabb négy település gazdálkodói
jelentkeztek, hogy tagjai szeretnének lenni az RMGE Marosnak.
Marosvásárhely, Kebele, Kibéd
és Mezőpanit gazdálkodóinak
kérését elfogadta a megyei szervezet, így ezek is a megyei gazdaközösséghez tartoznak.

Kopjafaavatás Szatymazon
Jó év volt a 2017-es. „Tele voltunk jelentős programokkal: a
szervezet nemcsak itthon, hanem az anyaországban is nagy
elismerésnek örvend” – mondja
a szervezet elnöke, Csomós Attila (portrénkon). A legjelentősebb
FORRÁS: RMGE MAROS

eseménynek az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon, az OMÉK-en való részvételt tartja, de kiemelkedő volt a
szatymazi gazdanapok felhozatala is. „Az esemény érdekessége, hogy 102 évvel ezelőtt szintén
Szatymaznak volt a vendége az
akkori földművelésügyi miniszter, Darányi Ignác, aki akkoriban
még az erdélyi gazdáknak is a
minisztereként tevékenykedett.

Farmerképző a fóliasátorban: a gazdatanfolyamok elengedhetetlen része a gyakorlati oktatás
Ő szorgalmazta a régiónkban a
Bekecs-tetői több száz hektáros
legelő feljavítását, a vízvezetést
és tejfeldolgozók létesítését. Idén
kopjafát avattunk Szatymazon
dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter jelenlétében, ami
a Kárpát-medencei magyar gazdák összefogását jelképezi” –
magyarázza Csomós Attila.

Tejfeldolgozás gyakorlati képzéssel
A megyei gazdaszervezetben a
tél folyamán három szakmai felkészítő tanfolyamot szerveznek.
A végzettek farmvezetői képzést
kapnak. Mezőgazdasági farmot
gazdaemberként csak az tud hivatalosan létrehozni és működtetni, aki egy ilyen képesítéssel rendelkezik. Ehhez a képesítéshez kötődik a pályázás lehetősége is.
Csomós elmagyarázza, hogy
egyre nehezebb eligazodni az
értékesítés folyamatában, s aki
nem ismeri legalább az alapokat
– nincs tisztában a menedzsment
és a marketing alapfogalmaival
és nincs legalább alapfokon otthon a pénzügyi-könyvelési folyamatokban – az nem tud sikeresen
gazdaságot működtetni.
A marosvásárhelyi gazdaszövetség vezetői az év folyamán
több olyan tevékenységet is szerveztek, amelyek ráébresztették
a termelőket egy alapigazságra: nem szabad megelégedniük a
nyersanyagok előállításával. Az
lehet sikeres gazda, aki a megtermelt nyersanyagokat félkész
vagy akár késztermékké dolgozza fel, s azt próbálja értékesíteni természetesen a nyersanyagénál jóval magasabb áron. Másrészt nem elég a feldolgozott terméket előállítani, azt el is kell adni. Olyan minőséget kell termelni, ami nemcsak az élelmiszerpiacokon, de a kisebb vagy nagyobb
üzlethálózatok polcain is megállja a helyét. Ehhez viszont tanulni
kell, ismereteket szerezni, nem
utolsósorban menedzsmenti ismereteket – állítja az elnök.
Az elméleti képzés keveset ér, ha a tanfolyam résztvevőinek nem lehet megmutatni a gyakorlatban is a tudnivalókat. Egy évvel ezelőtt két
tanyaprogramukat kedvezően
bírálta el a Földművelésügyi Minisztérium, aminek eredményeként tejfeldolgozó gépsort vásároltak. A megyei szervezet szék-

házában a tejfeldolgozásról eddig ötször tartottak gyakorlati
bemutatót. „Magyarországi tejfeldolgozó partnerekkel közösen mutattuk be a tudnivalókat,
amelyek során a résztvevők élőben láthatták, hogyan lehet az
50–60 vagy akár a 90 baniért felvásárolt tejért feldolgozva háromszor annyit kapni. A gyakorlati képzés résztvevői maguk fogyasztották el az előállított termékeket – a sajtot és túrót – így
láthatták, hogy viszonylag rövid
idő alatt miként lehet a tejből jó
minőségű, ízletes és magasabb
értékű árut előállítani” – fogalmaz a szakember.

zetre van szükség. A Földművelésügyi Minisztérium támogatásával már eddig is volt egy pályázatíró szakemberük (Timár Tímea) és egy falugazdászuk (Sikó
László). A szervezet képviselői
december 4–5-én részt vettek
a Földművelésügyi Minisztérium VI. Kárpát-medencei Összefogás Fórumán, ahol a miniszter 20 külhoni civil szervezettel
írt alá megállapodást a Kárpátmedencei Falugazdász Program
kezdeményezésről. A húsz között ott volt az RMGE Maros is. A
megállapodás értelmében a Kárpát-medencében öt évre 106 falugazdász működését támogatják,

FOTÓ: BAKÓ ZOLTÁN

A Maros megyei gazdaegyesületnek sajtkészítő gépe is van

Gazdatanfolyamok
Nem elhanyagolható az ízek, lekvárok, befőttek, üdítőitalok és
szörpök kiállítása sem. Ezt már
többször megszervezték. Részben azért, hogy teret biztosítsanak a termelők bemutatkozására, de főként azért, hogy a vidéki emberek lássák, mi mindent lehet előállítani a ház körül megtermő zöldségekből, gyümölcsökből. Ezért is szervezik a
farmvezetőképző tanfolyamokat
zöldség- és gyümölcstermesztő,
mezei növények termesztése és
az állattenyésztés területén. Az
RMGE Maros megkapta a Munkaügyi Minisztérium helyi kirendeltségének jóváhagyását e tanfolyamokra, az így megszerzett
oklevélnek tehát hivatalos jellege
van. A három téli tanfolyam közül
eddig a zöldség- és gyümölcstermesztő indult el decemberben tizenhét résztvevővel. A programokhoz mindenekelőtt személy-

ebből több is jut az RMGE Maros
szervezetnek.
A tél folyamán a megyei szervezet folytatja a gazdák szakmai
felkészítését. Ismét szerveznek
méhésztanfolyamot, amelyre folyamatosan van igény annak ellenére, hogy eddig tíznél is több
ilyen képzés indult. De lesz állatgondozói, valamint traktor- és
mezőgép-kezelői tanfolyam is. A
falugazdászoknak, a főiskolai és
egyetemi végzetteknek pedig továbbképző tanfolyam indul.
„Szervezetünk a felnőttképzést kötelességének tekinti. Erre azért van szükség, hogy minél több termelő naprakész információkhoz jusson, amelyek
elősegítik az életképes, fejlődő
és jövedelmező gazdaságok működtetését. Csak ez garantálhatja a szülőföldön való megmaradást és boldogulást” – állítja Csomós Attila.
BAKÓ ZOLTÁN
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Erdélyi értelmiségiek a szülőföldért
Kulturális rendezvényekkel ünnepelték az adventet Szilágysomlyón
FOTÓ: NÁNÓ CSABA

Fedett rendezvénytér avatásával, író-olvasó találkozóval, tárlatmegnyitással ünnepelték az ad-

adványokat értékesítő könyvesboltjuk nincs, több frissen megjelent kötet között is válogathattak.

ventet Szilágysomlyón. Az összejövetelre az

Emlékkiállítás és előadás

EMKE Magyar Házban került sor a Báthory Ist-

Az ünnepség programját színesítette a helyi EMKE amatőr
színjátszó csoportja által nyújtott, nyelvhasználatunk ficamait elénk táró kis lazító előadása.
A Játékakadémia amatőr színjátszó csoport lelkes szilágysomlyói
emberek szívügye, a csoport vezetőjét, Pocsveiler Ilona nyugalmazott magyartanárnőt sok évtizedes kultúraközvetítő, identitásmegtartó munkájáért az Országos EMKE szilágysági szervezete oklevéllel tüntette ki.
Szabó Attila képzőművész nyitotta meg édesapja, a korán elhunyt Szabó Vilmos festő-, grafikusművész emlékkiállítását,
amely a művész születésének 75.
évfordulója kapcsán vándorkiállításként járta be Erdélyt. A nagyszerű alkotásokat jegyző Szabó
Vilmos a marosvásárhelyi Képzőművészeti Líceumban végzett,
főiskolai diplomát a kolozsvári
Ion Andreescu Képzőművészeti
Főiskolán szerzett, majd Zilahon
volt rajztanár.
Aki még nem vásárolta meg a
karácsonyi ajándékokat, ezúttal könyvek között válogathatott.
A somlyóiak nem is hazudtolták
meg kultúraszeretetüket, hiszen
sokan vásároltak az Europrint
Kiadó által kínált portékából, illetve a meghívott szerzők köteteiből.

ván Alapítvány szervezésében.

Z

súfolásig megtelt a szilágysomlyói Magyar Ház
december 8-án: a kultúrát szerető és értő közönség advent második vasárnapja előtt
egyszerre többféle művészi élménnyel is gazdagodhatott. A
Báthoryak ősi fészkének is nevezett szilágysági településen
1993-ban avatta fel az Erdélyi
Magyar Közművelődési Egyesület a helyi magyarság kulturális igényeit kiszolgáló közösségi házat. A Magyar Ház olvasókört, irodalmi kávéházat, színjátszó csoportot működtet, gyerekeknek néptáncoktatást szervez, és ebben az épületben működik a Báthory István Könyvtár is.
Noha a programok iránti érdeklődés hullámzó, könyvbemutatókra, kiállítás-megnyitókra sokan
jönnek, de nagy az érdeklődés az
olvasókör, illetve a különféle előadások iránt is. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az
adventi kulturális ünnepségen is
teltház volt.

Hármas könyvbemutató
Bár a szilágysomlyói magyarságról sem mondható el, hogy létszám szempontjából gyarapodik,
az EMKE helyi szervezete igyek-

szik gyakori és gazdag programokkal kedvébe járni a városka
magyar közösségnek. Bár a Magyar Ház termeiben akár félszáz
ember is elfér, jó ötletnek tűnt egy
szabadtéri, fedett színpad létrehozása is. A terveket tett követte,
és december 8-án a Báthory Alapítvány vezetősége felavathatta a
fedett teret az ingatlan udvarán.
Az ünnepségen Széman Péter,
az EMKE országos elnöke mondott beszédet, aki fontos célkitűzésként határozta meg a Magyar
Ház bővítését.
Az udvari fedett tér hivatalos
felavatása után a szilágysomlyói
adventi ünnepségen három szerző mutatta be legújabb köteteit.
Cs. Kovács Katalin kolozsvári tanárnő az Avalon Kiadónál megjelent Arc(mások) árnyékban című, az egyedüllétbe hullott embernek, a múlt rendszer áldozatainak nehéz sorsáról szóló regényét hozta el a Szilágyságba.
Csinta Samu sepsiszentgyörgyi
újságíró Arisztokraták honfoglalása című, az erdélyi nemesi családok csendben viselt megpróbáltatásait és több-kevesebb sikerrel koronázott talpra állási
próbálkozásait megjelenítő sorozatának második kötete anyagából osztott meg érdekes történe-

Szabó Vilmos szilágysági festő munkásságát fia, Szabó Attila méltatta
teket. Nánó Csaba kolozsvári újságíró két, színészinterjúkat tartalmazó könyvét, az Ahol fény,
ott árnyék is, illetve az Egy élet
nem elég címűeket Derzsi Ákos,
az Europrint Kiadó és nyomda
vezetője méltatta a szerző jelenlétében. A kiadóvezető és a kötetetek szerzője érdekes történeteket villantott fel a kolozsvári Állami Magyar Színház és a Magyar Opera régi, 70–80-as évekbeli híres nagy színészeinek életéből. A négy bemutatott alkotás
közös nevezője az, hogy mind-

három szerző olyan magyar emberekről ír, illetve olyanokkal beszélget, akik valamilyen okból
elhagyták Erdélyt, aztán később
vagy visszatértek szülőföldjükre, vagy idegenben keresték boldogulásukat. Ahogyan Széman
Péter EMKE-elnök is megfogalmazta a könyvbemutatón: talán
nincs olyan erdélyi magyar család, ahol nem beszélhetnénk kivándorolt rokonokról. A nagyváradi Europrint Kiadó ugyanakkor
kisebb könyvvásárt is szervezett,
a somlyóiak, akiknek magyar ki-

N. CS.

225 éves a kolozsvári színjátszás: Kótsi Patkó János és a többiek
Kótsi Patkó Jánosnak a Rhédeyház báltermében kimondott szavaitól számítjuk a kolozsvári magyar színjátszás születését. De
hogy hol és meddig nyúlnak a
múltba a magyar színjátszás
gyökerei, azt nehéz megállapítani. Feltevések szerint már 1517ben tartottak kolostorainkban
bibliai színjátékokat, és 1530-ból
az abrudbányai világi előadások emléke is fennmaradt. A reformáció és az ellenreformáció
korának előadásairól bőven van
adatunk. Tudunk arról is, hogy
1626-ban Bethlen Gábor második
házassága alkalmával a kolozsvári unitárius kollégium diákjai
tartottak ünnepi színi előadást,
1765-ben gróf Bánffy Györgyné
házában gróf Kemény Farkas házasságát Apóló pere Vénussal cí-

mű darab előadásával ünnepelték… Nyilván ezek alkalmi előadások voltak, különféle ünnepségeken adtak elő színjátékokat,
tehát igazi színházról nemigen
beszélhetünk.
Az erdélyi magyar színjátszás
elindítása Felvinczi György nevéhez fűződik. I. Lipót császár
1696-ban megadott engedélyéből
tudunk az első kolozsvári színigazgató működéséről. Úgy tűnik, Felvincziék a főtéri házak
padlás-eresze alatt játszottak,
de hogy mit és milyen társulattal,
arról nincsenek emlékeink

Az idők szava
Aranka György volt az első, aki
felismerte egy magyarul játszó színtársulat létrehozásának
ARCHÍV

A kolozsvári Farkas utcai kőszínházat az 1930-as években bontották le

szükségességét, és 1791-ben az
Erdélyi Nyelvművelő Társaság
felállításáról szóló javaslatában
az erdélyi országgyűlés elé vitte
a magyar színjátszás kérdését:
„egy magyar játékszínnek felállítását talán legelöl kell tennem
azok között az eszközök között,
amelyek anyanyelvünk gyarapítására s közönségesítésére szolgálnak. Bizonyos, hogy legfőbb
eszköz.”
Mivel a pesti társulat nem volt
elég erős ahhoz, hogy kettéoszsza magát, végül erdélyi földből nőtt ki az erdélyi színház:
1792. november 11-én a Rhédeyház báltermében Kótsi Patkó János szájából elhangzott az első magyar szó. „A kolozsvári magyar színpad ezzel az estével kezdi a magyar nyelv érdekében folytatott küzdelmes
harcát s válik a magyar művelődés és színjátszó művészet,
egyetemes magyar viszonylatban is, egyik legtekintélyesebb
intézményévé” – írja A Kolozsvári Nemzeti Színház 1941/421942/43 színiévad Évkönyve. Érdemes megemlíteni az első erdélyi magyar színtársulat tagjait, akikhez Kótsi is csatlakozott:
Fehér János, Fehér István, Fehér Rozália, Kontz József, Sáska János, Jantsó Pál, Verestói
Mihály, Bajkó Therézia, Kis
Therézia és Keszegh Therézia
Az úttörőtársulatnak kezdetben nem volt állandó játszóhelye, hol a Rhédey-ház báltermé-

ben, hol a Pataky-házban vagy a
Wesselényi-féle lóistállóban adták elő a darabokat. A vidékről
sem feledkeztek el: ameddig a
kőszínház megépítésére vártak
– ami végül jócskán elhúzódott
–, Kótsiék országjárásba kezdtek, Debrecenben, Nagyváradon, Miskolcon, Marosvásárhelyen, Szegeden léptek fel többek
között a Hamlettel.
A kolozsvári társulat lassan
kinőtte a báltermek, padlásszobák befogadó képességét, Wesselényi Miklós, az erdélyi színjátszás egyik legnagyobb pártolója pedig kőszínházat álmodott
a lelkes színészeknek. Hosszú
huzavona után végül 1821-ben a
Farkas utcában megnyitotta kapuit a magyar nyelvterület első
kőszínháza.

pozáns épülete a Hunyadi téren
Fellner és Helmer tervei alapján,
amelyet 1906. szeptember 8-án
avattak fel. Mindössze tizenhárom év telt el a felavató ünnepségtől, amikor 1919. október 1-jei
kezdettel a magyar társulatot a
román „honfoglalók” kikergették
a színházból. Előző este, amikor
már nyilvánvalóvá vált a költözés
ténye, Janovics Jenő társulata jelképes célzással a Hamletet adta
elő. A Román Nemzeti Színház
még az év december 2-án beköltözött az épületbe.
Janovics jövőbe látó ember
volt: amikor megépült a Hunyadi téri színház, úgy tervezte, ott
művészi színházat alakít ki, míg
a könnyebb műfajú darabokat
külön helyszínen szerette volna bemutatni. Így aztán a sétatéri nyári színház deszkaépületét 1908–1910-ben kőszínházzá
Janovics öröksége
alakíttatta át. A II. bécsi döntés
utáni időszakot kivéve – amikor
Janovics Jenő, a kolozsvári szína társulat visszatérhetett a Hujátszás történetének egyik legnyadi-téri nemzetibe – a kolozsnagyobb és legjelentősebb alakvári társulat ebben a mintegy
ja, 1896-ban szerződött a kolozsezer férőhelyes teátrumban lelt
vári színházhoz, miközben ezotthonára. Jelentősebbnél jelenzel párhuzamosan egyetemi tatősebb előadások születettek az
nulmányait végezte. Később Szeévtizedek folyamán, a magyar
gedre került, de 1905 áprilisában
színjátszás meghatározó rendea kolozsvári színház igazgatójázői alkottak itt, és nyugodtan kivá nevezték ki. Színigazgatóként
jelenthetjük: a kolozsvári társufontos szerepet játszott a Hunyadi téri színház építésében, illet- lat – történelmi időszaktól függetlenül – mindig is az egyik legve a nyári színkör kőszínházzá
alakításában. Ugyanis Janovics erősebb volt Erdélyben.
vezetése idején épült meg a KoNÁNÓ CSABA
lozsvári Nemzeti Színház új, im-
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Uralkodik, de nem kormányoz

A mai Európában 12 állam tekinthető királyságnak, a Vatikán politikai berendezkedése a legegyedibb

A 20. század elején még könnyű volt fejben tartani, hány európai állam működött köztársaságként, a legtöbb ország élén ugyanis szó szerint
trónolt egy uralkodó. Mára azonban mindössze
tizenkét monarchia maradt kontinensünkön, és

A

bszolút monarchia a 16. és
18. századok között működött gyakori, népszerű, a
feudális rendszerek legfejlettebb
államformájaként, amelyben az
uralkodó korlátlan hatalommal
rendelkezett. Napjainkra kevés
abszolutista hatalmi berendezkedés maradt. Ezek többnyire
a távol-keleti térségben működnek: az Egyesült Arab Emírségekben, a Borneó szigetén található Brunei Szultanátusban, Katarban, Ománban, Szváziföldön
és Szaúd-Arábiában. Alkotmányos monarchia esetén viszont
az uralkodó hatalmi jogait az alkotmány alapján korlátozzák. Ez
az államforma 1689-ben jött létre Angliában, Magyarországon
1848-ban, majd az 1867-es kiegyezés után működött.
Thomas Macaulay brit történész és politikus úgy határozta
meg az alkotmányos monarchia
uralkodóinak szerepét, mint
aki „uralkodik, de nem kormányoz”. Walter Bagehot brit politológus három fontos politikai jogot nevez meg, amelyeket a monarcha ilyen esetben
szabadon gyakorolhat: a jogot,
hogy egyeztessenek vele, illetve
a bátorítás és az óvás jogát. Az
uralkodók sokszor a politikai
befolyásukat használják a kormányzati ügyek alakításában.
Ennek egyik típusa a parlamentáris monarchia, amely a
legtöbb megmaradt királyságra jellemző, és amely során az
uralkodó a parlamentnek alárendelten, államfőként, elsősorban protokolláris szereppel működik. Globális szemléletben jelenleg nem szűkölködünk alkotmányos/parlamentáris monarchiákban, hiszen Barbadostól Kuvaiton át Ausztráliáig találunk példákat, Európában viszont nem sok maradt fenn. Az
Egyesült Királyságon kívül kontinensünkön Andorrában, Belgiumban, Dániában, Hollandiában,
Liechtensteinban, Luxemburgban, Monacóban, Norvégiában,
Spanyolországban, a Vatikánban
és Svédországban működik.

Szimbolikus szerep, erős
támogatottság
Belgiumban hivatalosan 1831.
július 21-től működik királyság,
miután az ország kivívta függetlenségét az Egyesült Németalföldi Királyságtól. Először a
német Szász–Coburg–Gothaiházból származó Lipót került
a trónra, aki 1829-ben elutasította a függetlenné váló Görögország királyi címét. Az alkotmány szerint, a katolikus egyház áládásával és egy egyszerű
polgári eskü letételével beavatott
belga király országának egységét és függetlenségét szimboli-

mentben. Jogilag ő hagyja jóvá a
parlament által hozott törvényeket, kitűzi a választások idejét,
de hatáskörébe tartozik a parlament berekesztése is.

II. Erzsébet jogainak nagy részét
vészhelyzetben gyakorolhatja

Svédország élére a 16. századig választás útján kerültek az
uralkodók, majd a Vasa-dinasztiabeli Gusztáv uralma idején
örökletessé vált a trón. A jelenlegi királyi család, a francia erezálja. Belgium uralkodóját nemdetű Bernadotte-dinasztia 1818
csak országa, hanem az összes
óta áll Svédország élén. Jean
belga királyaként is emlegetik,
Baptiste Bernadotte még Namiután 1950. március 12-én egy
póleon tábornoka volt. Az álnépszavazás során a szavazólamfő szerepét betöltő svéd kipolgárok több mint fele tette le
rály csupán reprezentációs szevoksát amellett, hogy a második
reppel bír, tényleges politikai
világháborúban betöltött vitatott
Decemberben hunyt el az utolsó román király, Mihály
hatalma nincs. 1973 óta XVI. Kászerepe miatt árulással is megroly Gusztáv az uralkodó, a trónvádolt III. Lipót visszatérhessen
kotmány értelmében a végrehaj- években a szocialista párt tagöröklési rend szerint pedig ela trónra. A zavargások miatt az
sőszülött lánya, Viktória fogja
uralkodó végül azonban úgy dön- tói hatalom a dán kormányon ke- jai a monarchia megszüntetését
resztül még mindig a királyi csajavasolták minden egyes parlaőt követni. A Nagy-Britannia és
tött, lemond fia, I. Baudouin jaládé, ám a gyakorlatban ma már
menti ciklus elején, a norvégok
Észak-Írország Egyesült Királyvára. 2013 júliusától az 57 éves
nincs nélkülözhetetlen szerepe
kevesebb mint 20 százaléka táságában uralkodó Windsor-ház a
Fülöp ül a belga trónon, miután
a politikai döntéshozatalban. Az
mogatja a köztársaságot. Szá- világ legnépszerűbb királyi csaédesapja, Albert átadta a staféuralkodó kiállításokat nyit meg, mos történész szerint ez adja
ládja. Az állam élén az apai ágon
tát az ország hetedik királyának.
a norvég monarchia egyedülálRhédey Klaudiától származó II.
Számos történész szerint a belga évfordulókon vesz részt, hivaló helyzetét, mivel a nép egy évErzsébet áll, de szerepe névleuralkodó csak egy az ország szá- tali beiktatásokat végez, illetve
gyakorolja három alapvető jogát:
századdal ezelőtt választott diges, hiszen a kormányzat termos politikai befolyással rendelkonzultál, tanácsot ad és figyelnasztiája bizonyos időközönként he a miniszterelnök és a parlakező közfigurája közül, az általa
meztet. A monarchiát ugyanakrendszeresen hivatalos visszament között oszlik meg, bár a
képviselt értékek azonban megkor a lakosság 80 százaléka táigazolást kap támogatottságáról.
monarchának van vétójoga bihatározóak a lakosság körében.
mogatja.
1991 óta V. Harald a király, aki el- zonyos törvények elfogadásáDániában a királyság intézsősorban szintén ceremoniális
ban. Politikailag független, tehát
ménye egészen a 10. századig,
szerepet tölt be. Bár a norvég al- nincs szavazati joga, és nem lépa vikingek idejéig nyúlik viszA spanyol király berekesztheti
kotmány szerint az uralkodó ke- het be a parlament alsóházába,
sza, így a skandináv ország Eua parlamentet
zében van a végrehajtó hatalom,
de saját döntése szerint jelölherópa egyik legrégebbi monarchigyakorlatilag az Államtanács viti ki a miniszterelnököt, elutasítája. Eleinte a király személye vá- A korábban Napóleon által elseli ennek súlyát a király nevéhatja a parlament feloszlatását,
foglalt Luxemburg 1815 óta fügben. Formálisan az uralkodó sa- ha a miniszterelnök úgy dönt, elgetlen és önálló nagyhercegját belátása szerint nevezi ki a
bocsáthatja a miniszterelnököt
ség. Az uralkodó szerepe valakormányt, azonban a gyakorlatés a kormányát, beidézheti és elmivel több mint európai „kolléban mindezt a parlament már
napolhatja a parlamentet. Parangáié”, ugyanis kezében tartja a
1884 óta önállóan végzi a mincsot adhat a fegyveres erőknek,
végrehajtói hatalmat, kinevezi
denkori uralkodó helyett.
elbocsáthat és kijelölhet minisza parlamentnek felelős MiniszA Spanyol Királyság mintegy
tereket, megbízást adhat tiszttertanács tagjait, illetve felállítfél évezrede monarchiaként műviselőknek a fegyveres erőknél,
ja a törvényhozói funckióval is
ködik, csupán két alkalommal beidézheti a Királynő Tanácsát,
rendelkező 21 tagú Államtanáváltozott államformája: az 1870kiadhat és visszavonhat útlevelasztható volt, 1660-ban azonban
csot. 2000 óta Henrik luxembures évek elején köztársaságként
leket és, mivel az anglikán egyörökletessé vált. 1849-ben az új
gi nagyherceg látja el e feladaműködött, amelyet újra I. Amaház feje, kinevezhet az érsekeket
alkotmány értelmében az ortokat. A Holland Királyság áldé lemondása után kiáltottak ki. és püspököket. Emellett címeket
szág államformája alkotmányos lamformája 1848 óta parlamenA második spanyol köztársaság
és kitüntetéseket adhat és vehet
monarchia, 1953-ban pedig betáris monarchia, amely az ural1933-tól 1939-ig állt fenn, amiel, uralkodói kegyelemben révezették a női öröklés lehetősékodónak leginkább ünnepélyes
kor a nacionalisták megnyerték a szesíthet, akit szeretne, elutasítgét is. A jelenlegi uralkodócsafunkciót biztosít. 2013 óta Viltöbbszázezer életet követelő pol- hatja az uralkodói jóváhagyást,
lád, a Glücksburg hercegi família mos Sándor a király, előtte 123
gárháborút, és Francisco Franco
amely a brit törvényhozás utolsó
az Oldenburgi-ház egyik oldal- évig nők ültek a holland trónon.
diktatúrát vezetett be, de nem
pontja, békét írhat alá és háborút
ága, így rokona a norvég királyNorvégiában, 872-es megalakuszüntette meg teljesen a királyjelenthet be, külföldre küldheti
nak, s az egykori görög uralkolásától kezdve a királyság intézságot. Franco halála után I. János a fegyveres erőket, illetve értédónak. 1972 januárjától II. Margit
ménye folyamatos, habár az álKároly fektette le a parlamentákelhet és aláírhat megegyezésekirálynő a dán monarcha, aki ha- lam – fennállása óta több – unióket. A jogok nagy része azonban
sonlóan az összes alkotmányos ban is részt vett, többek közt Dá- ris monarchia alapjait, a király
pedig itt is a szokványosnál natöbbnyire vészhelyzetekben gyauralkodóhoz, pártsemleges, az niával és Svédországgal. Az orgyobb hatalommal bír, ugyanis
korolható, például alkotmányos
államigazgatásban ceremoniászág 1905. június 7-én vált teljevétójoggal rendelkezik a parlaválság idején.
lis szerepet tölt be, s bár az alsen függetlenné, s bár az utóbbi
FORRÁS: FACEBOOK.COM/THEROYALFAMILY
Andorrában jelenleg a mindenkori francia elnök és spanyol
püspök „regnálnak” társhercegként a parlamenttel együttműködve. Liechtensteinban II. János Ádám herceg az államfő,
szűkös jogkörrel, de nagy befolyással, a monacói II. Albert herceg szintén államfői szerepet tölt
be. A világ egyetlen teokratikus
monarchiája, a Vatikán különös politikai berendezkedésű,
ugyanis abszolút monarchia,
aminek az élén a mindenkori pápa áll, de a legfőbb vezetőt választás útján juttatják hatalomra, és egyes döntésekben jogköre
megoszlik az államtitkárral és a
kormányzóság elnökével.
A királynő születésnapján. Az angoloknak több mint nyolcvan százaléka támogatja a monarchiát
KÁDÁR HANGA

kevés az olyan uralkodó, aki ceremoniális szerepnél többet tölt be.

FORRÁS: WIKIPEDIA.ORG

Az uralkodó kiállításokat
nyit meg, évfordulókon
vesz részt, hivatali
beiktatásokat végez.
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Gereben Zita lemezbemutatója Szatmáron
Az én fesztiválom címmel jelent meg Gereben Zita harmadik
nagylemeze. Az énekesnő és zenekara december 15-én pénteken Szatmárnémetiben a Poesis
Clubban dedikálással egybekötve mutatja be a lemezanyagot.
Az albumon Zita és zenekara bátran keveri az akusztikus
hangzást az elektronikus tánczenével, a jazzel, az R’n’B-vel és
a funkkal, melynek eredményeként izgalmas, minőségi popzenét kapunk. Ahogy egy fesztivál
különböző színpadain, úgy ezen
a lemezen és a koncerten is mindenki megtalálhatja a kedvére
való műfajt. A dalok sokszínűsége azonban egységes stílust tükröz, amely kifinomultan elegyedik a Zitára eddig is jellemző sajátos dallamvilággal. A lemezen
13 vadonatúj saját szerzemény

Karácsonyi
termékvásár
Az Aranyosszéki Gazdák Egyesülete kétnapos karácsonyi vásárt szervez december 16-án és
17-én a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum udvarán.
A hagyományos hangulatú karácsonyi vásár helyi termelőkkel, kézművesekkel 9-18 óra között zajlik. Az eseményen hátrányos helyzetű gyerekeknek
gyűjtenek adományokat a szervezők, hogy szebbé tegyék a karácsonyukat.

található. A lemez érdekessége,
hogy most először minden dalszöveg magyar nyelven íródott,
amelyben Zita régi zenésztársa,
Hajós András is közreműködött
szövegíróként. Az album minden
dala egyfajta „szerep” az énekesnő számára, amelyben olykor érzelmesen, máskor pedig ironi-

Színházélmény karácsonyra
Az előző évek hagyományához
hasonlóan ismét karácsonyi jegyés bérletakciót hirdet a nagyváradi Szigligeti Színház: az ünnepeket megelőző időszakban
szabadbérleteket, valamint a decemberi és januári előadásokra szóló díszjegyeket válthatnak
az érdeklődők. A Szigligeti Színház szabadbérleteinek előnye,
hogy egész évben megválthatók,
ugyanakkor a játéknap is szabadon választható. A Trió bérlettel
a Szigligeti Színház bármely tár-

A Kriterion Kiadó újdonsága
Megjelent Benedek Elek Arany mesekönyv című könyve. A sorozat negyedik
kötetében a világirodalom legszebb meséiből válogatta színes meseantológiáit Elek
apó. Benedek Elek megújult Arany mesekönyvét Bak Sára 15, egész oldalas színes rajzával, igényes kivitelezésben adja a
Kriterion meseszerető kis olvasói kezébe.
A huszonkét mese között találunk lapp,
török, maláji, zsidó, japán, kalmük, svéd,
magyar, újgörög, spanyol, német, orosz, izlandi, dán, szicíliai mesét is.

Szlovákiában vendégszerepel az M Studio
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával decemberben első alkalommal látogat el Szlovákiába
az M Studio. Kassán lép színpadra a Fehér Ferenc által rendezett
Kampf című előadással, amely a
Thália Táncestek rendezvénysorozat keretében lesz látható december 18-án 19 órától. A Kampf
szó jelentése harc, azaz protokolláris küzdelem a ranglétrán
való felfelé jutásért. Az előadás
a kortárs tánc nyelvén, játékos
formában jeleníti meg hétköznapi vívódásainkat, gúnyolódással, hatalmi játszmákkal szem-

kusan tart tükröt a hallgatóság
elé. Olyan hétköznapi és univerzális témákról énekel, amelyeket mindenki könnyen magáénak érezhet.
Zenekar: Gereben Zita – ének,
Horváth „Tojás" Gábor – zongora,
Bécsy Bence – gitár, Bata István
– basszusgitár, Gálfi Attila – dob.

beni kiszolgáltatottságunkat.
A 2013-ban készült produkció az
M Studio történetének egyik legsikeresebb előadása, eddig több
mint 60 alkalommal – köztük
számos romániai és magyarországi fesztiválon – játszották.
A vendégjátékok mellett Sepsiszentgyörgyön december 14én és 26-án a Frenák Pál rendezésében készült To_R c. produkciót, december 21-én és
27-én pedig a Háromszék Táncegyüttessel közösen bemutatott
Csillagösvény népe című előadást játsszák.

sulatának bármely három előadása tekinthető meg; a Szabadidő bérlet a Szigligeti Színház négy saját nagyszínpadi előadására, a Stúdióbérlet négy saját stúdióelőadásra érvényesíthető. A bérletkonstrukciókról, valamint a 2017/2018-as évad tervezett produkcióiról bővebb tájékoztatást a www.szigligeti.ro
honlapon, a Szigligeti Színház
Facebook-oldalán, valamint személyesen a színház jegypénztárában kaphatnak.
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Karácsonyi ajánló
NÁNÓ CSABA

„S hogy ne a hóban, csillagokban,/ ne ünnepi foszlós kalácson,/ ne díszített fákon, hanem/
a szívekben legyen karácsony.” Szilágyi Domokos Karácsony című versének részletével szeretnénk köszönteni azokat az olvasóinkat, akik eseménybeharangozó oldalunkat is figyelemmel követik. A versrészlet választása nem volt véletlenszerű: mai világunkban – azt már nem is teszem hozzá, hogy „rohanó”, hiszen ezt a
kisóvodás is tapasztalhatja – szomorúan felszínessé kezdenek válni
az emberi kapcsoltatok. A modern ember úgy gondolja, az igazi ajándék az, ami nagyon sokba kerül, nagyon „menő” és nagyon csillogó,
hogy még a szomszéd is felkapja rá a fejét. Pedig a szép csomagolásban sokszor üres a tartalom, és nem minden jó, ami drága. Ezért hát
ajándékozzunk szeretteinknek maradandó értéket, lepjük meg őket
könyvvel, zenével, gyertyafényes vacsorával. Ne féljünk a romantikától, hiszen titokban, ha nem is gondoljuk, mindenki vágyik egy kis lelki
simogatásra. És akkor nem csak a „díszített fákon” lesz karácsony.

Karácsonyi éjszaka Szatmárnémetiben
Nagy Norbert énekessel
Sok újdonsággal és egy varázslatos zenei élménnyel párosul
Nagy Norbert már hagyományos
karácsonyi jótékonysági koncertje, melynek ezúttal is a szatmárnémeti Északi Színház biztosít helyet december 19-én 19
órai kezdettel. Az ünnepi hangulatról az énekes mellett számos vendégművész is gondoskodik, mint Aldo Blaga, Nagy Blanka, valamint a Solemnis Kórus
Chis Maria vezetésével. Azért
hogy ne csak az Északi Színházba, hanem otthonába is beköltözzön az ünnepi zene, Nagy
Norbert külön erre az alkalomra készült karácsonyi lemezével
kedveskedik minden egyes személynek, aki jegyet vásárol jó-

tékonysági estjére. A CD-ket a
résztvevők ülőhelyük elfoglalásakor vehetik át, amelyet a koncertet követően az énekes szívesen ellát kézjegyével és személyre szóló üzenettel. A lemez különlegessége abban rejlik, hogy teljes egészében Nagy
Norbert bostoni, élő szimfonikus koncertjének felvételét tartalmazza a Bostoni Szimfonikus
Zenekar kíséretében.
Jegyek 50 lejes áron már válthatók az Északi Színház Horea
úti jegyirodájában. Az ünnepi
koncert bevételével a Szatmár
Megyei Kórház gyermekgyógyászati részlegének orvosi felszereléseit egy defibrillátorral
bővítik.

A Páva középdöntői a közmédiában
A Fölszállott a páva elődöntőiből továbbjutók két középdöntőben állhatnak ismét rajthoz. Az első megmérettetésen két erdélyi, a másodikban ugyancsak két erdélyi és egy felvidéki induló lép fel.
A Fölszállott a páva népzenei
és néptánc tehetségkutató verseny két középdöntőjében ismét
két tucat induló mutathatja be
tudását. Az MTVA és a Hagyományok Háza közös műsorába
ezen a héten az Ördöngös Zenekar és Eötvös Remus Erdélyből érkezik.
„A verseny összekovácsolta a
csapatot, most a zenei pontosításokra koncentrálunk – beszél
a verseny tapasztalatairól Miklós Hunor, a zenekar prímása.
– Nyereségnek éreztük mindkét
továbbjutást, amikor meghallottuk a jó hírt, nem is fogtuk fel talán, mi is történt velünk. Az ott-

honi fogadtatás is emlékezetes
volt, még szamosújvári román
hírportál is gratulált nekünk. A
zeneválasztásban ezúttal meszszebbre tekintünk, és a középdöntőre kalotaszegi válogatással készülünk.”
A verseny egyik legnagyobb
egyénisége Eötvös Remus, a
szívvel-lélekkel szereplő őrkői
énekes. A család barátja, ügyeinek intézője, a kiváló pedagógus Szabó Etelka beszél a cigány őstehetségről, elmondása szerint a válogatót és az elődöntőt Remus minimális izgalommal, őszintén, tiszta szívvel,
ősei hitével dolgozta végig. Mélyen vallásos, katolikus ember,
aki „Drága Jézus segíts meg”
imával lépett mindig színpadra.
Ezúttal is az őrkői öregektől tanult dalcsokorral kedveskedik a
nézőknek.
A második középdöntőbe külhonból a nagyidai Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes,

a gyimesközéploki Tatrospart
Néptánccsoport és a pusztinai
Veres Mihaela került be.
„Egy szórványban élőnek nagyon jólesett a figyelem s a siker – értékeli a továbbjutást Kupec Mihály, a felvidéki együttes
művészeti vezetője. – Hétvégén
egy születésnapra voltunk hivatalosak, s a meghívottak nemcsak az ünnepeltet, de minket is
meleg szívvel köszöntöttek. Közeledik karácsony, így a középdöntőre egy gömöri betlehemes
szokást elevenítünk fel.”
„Nagy sikernek lehettünk tanúi, egész Gyimes völgye rólunk
beszél – osztja meg gondolatait
az eredményükről Antal Tibor, a
Tatrospart Néptánccsoport alapítója. – Egy kis pihenés következik, de már előre tekintünk, a
középdöntő csángó lakodalmassal állunk színpadra.”
„Szinte hihetetlen, hogy egy
igazi tehetség előzmények
nélkül ért el ilyen szép eredményt – mondja büszkén Földesi
Jánosné, Mihaela felkészítő tanára. – Két település ünnepelt,
Szombathely és Pusztina. Tanítványom két testvére Franciaországban és Németországban
nézte végig a versenyt, s könynyes szemmel örült testvére sikerének. A középdöntőre széki népdalokkal, lassúval és négyessel készülünk.”
A középdöntőket a döntő december 29-én követi, ahol a négy
kategóriagyőztes mellett a közönség is kiválasztja 2017 legjobb produkcióját.
Adás: 2017. december 15.,
22., péntek (Duna Tv, 21.25)
Az adások megtekinthetők:
mediaklikk.hu/pava
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Advent idején...

Rusztaveli aforizmája

A rejtvény fősoraiban Simon Józsefné (Dudás Mária) versének harmadik szakasza alakul ki.

1

ALBÁN
INDONÉZIA
PÉNZNEM
FŐVÁROSA
(NÉVVÁLTOZAT) BOSNYÁK
FOLYÓ

FÉLTUCATNYI

1.

EZT IS,
... IS (MINDKETTŐT)

SZARVASTEHÉN

2.

HOLLAND
VÁROS

Ö

Z

O
ELŐTAG:
KETTŐS
ELŐD

FEJLŐDIK

AZ ELSŐ BETŰ
A SZÉLEIN
HALAD!
ZAVARTAN
HOZ!
FOLYÓ
(SPANYOL)

SEGÉLYKÉRŐ JEL
FINN KÖLTŐ
(LEINO)

KEZDETI RÉSZ

3B.

OROSZ KAMIONMÁRKA
ELŐTAG: FÜL

ELVISEL
SÍR

KITALÁLT
TÖRTÉNET
MESSZIRE
MODERN

AZONBAN
AMPER (RÖV.)
MAJOMFEJ!
... HARRIS
(SZÍNÉSZ)

CSIPKELŐDÉS
IDEGEN LEVEGŐ
JAPÁN DRÁMAI
MŰFAJ
... PAZ
(FŐVÁROS)

ÖRMÉNY
ROMVÁROS
ESŐ (ANGOL)

CSAHOS
KOSZTOL

KUBIKUSSZERSZÁM
A SZOBÁBA

TAGOZAT
FEMININ

6

7

N

18

G

23

29

10

19
24

11

12

26

31

33

27
32

34

36

É

37
40
46

38

41
47

53

Á

20

25

30

48
54

B

Vízszintes: 1. Galamb testrésze! 3. Az idézet első része
13. Zöldessárga szín 14. Három
(francia) 15. Dekoráció 16. Svéd
feltaláló, díj névadója (Alfred) 18.
Az egyik nemesgáz 20. Tasli 21.
Állókép 22. Névelő 24. ... Derek
(színésznő) 25. Tova 27. Félkész!
28. Latin csont 29. Kuroszava ...
(japán rendező) 31. Tengernagy
(francia) 33. Veterán futballista
(Zoltán) 34. Zenedráma 35. Kerti zöldség 37. Svájci város 38. A
platina vegyjele 39. Zloty (röv.)
40. Állóvíz 41. Savmaradék! 42.
Téli sport 43. Fontos fém 45.
Mely helyen? 47. Boszorkánypereiről hírhedt USA-város 50. ...
mark (védjegy) 52. Vörösmarty
rövid eposza 54. Vasúti járda 56.
A Tádzs Mahal városa

42
49

43
50

44

51

55

56

E
Függőleges: 1. Az idézet befejezése 2. Német Alajos 3. Tévedés 4. Latin üdvözlés 5. Káté!
6. Időmérő 7. ... állnak (egymásután állnak) 8. Spanyol kikötőváros 9. Nehéz, mint ... (szólás)
10. Jemeni és német autójelzés
11. Pán hangszere 12. Becézett
Zsófia 17. Fémipari szakember 19. Növény minőségét javítja 23. Az utolsó magyar királyné 26. Olasz pénznem volt 29.
Szerzetes főpap 30. Helyhatározórag 31. Ipa 32. Arrafele! 33.
Eblak 34. Francia arany 36. Akkor (francia) 37. Érme előlapja
38. Apa (spanyol) 41. ... Baldwin
(színész) 43. Alternatív kötőszó
44. Szék, pad (angol) 46. Bibliai hős, felesége sóbálvánnyá lett
48. Az egyik szülő 49. Kihalt futómadár 51. Szótoldalék 53. Mozogni kezd! 55. Néma nők!
LNJ.

EZER!
TÜZEL

A hálóba két, egymástól egy cikkcakkos vonallal elválasztott rejtvény és tizennégy fekete négyzet kerül.

9 10 11 12 13 14 15 16 17

ŐSMAGYAR
FÉRFINÉV
FÉLNE!

T

nista szobrász (zárt betűk:
T, N) – Részesül 2. Shakespeare
színháza volt – Pedagógus – AfFejtse meg a Betűző rejtvényeit minden héten, az oldal alján található szelvényt töltse ki, gyűjtse össze a hónap során rikai állam 3. Benzinmotor-felmegjelent összes darabot, majd az egész havit küldje be egyszerre a szerkesztőségünk címére: Erdélyi Napló, 400185 találó (Nikolaus August) – KerKolozsvár, Onisifor Ghibu utca 14. A hónap során közölt összes szelvényt beküldő helyes megfejtők között 50 lej értékű ti zöldség – Összehajtott tenyér
4. Numero (röv.) – Gárdonyikönyvnyereményt sorsolunk ki. A decemberi megfejtések beküldésének határideje 2018. január 10.
hős – Veteményes – Japán dráNYERŐSZELVÉNY
mai műfaj 5. Svájci üdülőváros
– Vajdasági város – Ábrányi ...
ADVENT IDEJÉN:
(költő) 6. Lombszőnyeg – Nagy
súly – Tölgy (angol) 7. Kis gerenda – Spanyol férfinév – IfjúRUSZAVELI AFORIZMÁJA:
sági írónk (Ferenc) 8. A kripton
vegyjele – Ha balatoni, akkor hal
– Indiai szarvasmarha – Sértetlen 9. Laterális rész – Arrébb taOLASZ MÓDRA:
szít – Ék alakú formációban repülő madár 10. Kedves (angol)
– Csillagkép – Finom disznóhús
TEL.:
NÉV:
DECEMBER
11. Fogaras folyója – Vízsz. 1.
14.
CÍM:
egyik műve (Ö, V)

Nyereménysorsolás: a szerencsés nyertes: Szabó Alexandra(Zilah).

9

15

1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3
KOBAKOS
KILYÉN
4
NÖVÉNY
LEVENTE
5
6
Nyereménysorsolás: A novemberi lapszámainkban megjelent rejtvények helyes megfejtései:
7
Nov. 2.: Keretjáték: meteorológia. Kockavadászat: Gabriele D’Annunzio, Tommaso Campanella.Rendőri „zsenialitás”: Tudod mit? Menjünk azzal, amelyik hamarabb jön. Terentius a szerelemről: Bor és kenyér nélkül fázik a szerelem.
8
Nov. 9.: Növényvilág:1. szúrós, mint a kaktusz; 2. összehasonlító szótár; 3. büszke mint a tölgy, szerény, mint az ibolya; 4. érzékeny, mint a mimó
za;
9
5. sudár, mint a jegenye; 6. sárga, mint a kikerics, piros, mint a rózsa 7. karcsú, mint a nádszál; 8. savanyú, mint az uborka.
Nov. 16.: Közmondás:Bölcs orvos a méregből is orvosságot csinál. Moliere gondolata: Ki félt, forrón szeret, ki nem, bölcsen szeret.
Kockavadászat: 10
A kőszívű ember fiai, A rátóti csikótojás.Horváth Imre aforizmája: Hogy lehetett Noé részeg, amikor egy özönvízzel keverte a bort?
Nov. 23.: Téli olvasmányok – humorosan:Móricz Zsigmond: Barbárok, Henri Barbusse: A tűz; Bernard Malamud: A mesterember; Hunyady Sándor: 11
Téli sport; William Somerset Maugham: Téli utazás.
Nov. 29.: Kulcs a zár(t)ban:Kaposvár. Lerázhatatlan utazóügynök: Hiába erőlködik, asszonyom, nekem speciális cipőm van ajtócsukás ellen.La Vízszíntes: 1. Száz éve elhunyt francia impresszioRochefoucauld a szerelemről: Nincsen csak egyfajta szerelem, de a másolata a sok ezer.
TÁG
MOGYORÓ
BELSEJE!

8

Olasz módra

TELLER ...
(FIZIKUS)
KERESZTÜL

A VÖLGYBE
TASZÍT

MŰVÉSZI
HÁRMAS

5

A fősorokban Sota Rusztaveli
grúz költő aforizmája alakul ki.

MÁSRA
SÓZ, KEN
SZIBÉRIAI
FOLYAM

3A.

28

O
TONNA (RÖV.)
FURAT
(NÉPIESEN)

ARÉNÁBAN
KIÁLTJÁK
BECÉZETT
ÁGNES

KAROL

22

52

TILTÓSZÓ
OSZTÁLYOZÓ

HÍVATALOSAN
ÁTAD
NEMZETI BAJNOKSÁG (RÖV.)
APAÁLLAT
ÉRTÉKE
3,14159...

21

45

RENDŐRI SZOBA
ASZTÁCIUM,
DEUTÉRIUM
VEGYJELE

A 9 MÚZSA
EGYIKE
JELT AD

17

39

TERÜLETI (RÖV.)
KARTONDARAB!
A ZSOLOZSMA
IS EZ
TOJÁSDAD

NÉLKÜL
(FRANCIA)

O

16

35

KELMÉT KÉSZÍT
... CROCE
(FIRENZEI
DÓM)

4.

4

14

L

GALLYFA
DUPLÁN:
ÉDESSÉG
AZ UDVARRA

3

13

NAPSZAK
... VEGAS
(KASZINÓVÁROS)

EGYETLENEM!
SZÍNPOMPÁS

2

Függőleges: 1. Vízsz. 1.
egyik műve (O) 2. Szélsőséges
– Érési folyamatnak veti alá 3.
Horvát operaszerző (Jakov) – Bis
... qui cito ... (kétszer ad, ki gyorsan ad, latin szólás) 4. Uborkakezdemény! – Védelmez – Hátsó rész 5. Szintén ne – Fenyegetve kér – Francia arany 6. Sziget
LaRochelle mellett – Szótoldalék – Newtonban mérik 7. Táplál
– Igeképző – Tegnapután – Lyuk
(népiesen) 8. Szovjet vadászgép
volt – Magad – Latin csont – Szlovák 9. Egy (angol) – Lóbetegség –
Övezet 10. Decebal népe – Lop
11. Betűt vet – Angol úr (röv.) –
... Roy (W. Scott regénye) – Kicsinyítő képző 12. Londoni képtár
– A fogat jobboldali lova 13. Éveink száma – Kihalt futómadár –
Arzénadag! 14. Haláltusa – Korszak 15. Vízsz. 1. egyik műve (A, A)
LNJ.

SPORT
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„Megcombosodott” székely hokicsapatok
Akár Sportklub–Progym döntő is lehet a román jégkorongbajnokságban

FOTÓ: GECSE NOÉMI

Csíkszeredában és Gyergyószentmiklóson is jelentős változáson esett át a hokicsapat az elmúlt időszakban. A Sportklub az Erste Ligában
az élmezőnyben tanyázik és vezeti a román jégkorongbajnokságot, a Progym az utóbbi pontvadászatban a második helyet foglalja el.

M

indkét székelyföldi együttes tapasztalt játékosokkal erősített a szezon
kezdetén. A Sportklubnál meg
voltak elégedve a múlt idény közepén érkezett edző, Leo Gudas
szakmai tudásával, ugyanis a
nyári szünetben szerződést hoszszabbítottak a cseh trénerrel.
Maradt ugyanakkor a masszív
cseh csatár, Radim Valchar is,
aki stabilan lövi a gólokat. Több
idegenlégióstól is megváltak, de
helyükre érkeztek újak: szerződést kötöttek két tapasztalt orosz
jégkorongozóval. Mindketten a
KHL-ben (Kontinentális Jégkorong Liga) tettek szert nagy rutinra: Pjotr Szcsasztlivij és Makszim Potapov. Előbbi többek közt
világbajnoki bronzérmet is nyert
hazája válogatottjával és megfordult az NHL-ben is (Észak-Amerikai Profi Jégkorongliga). Három
meccs után Pozsonyba igazolt,
és ekkor a Sportklub leigazolta
helyére Makszim Potapovot, aki
többek közt a Szpartak Moszkva csapatkapitánya is volt. Csakhogy Szcsasztlivij számításai
nem jöttek be a szlovák gárdánál,
ezért visszatért Csíkszeredába.
Így már két erős idegenlégióst
tudhatott keretében a kék-fehér
alakulat. December első hétvégéjén Potapov lesérült a Dunaújvárosi Acélbikák elleni meccsen
(kulcscsonttörést szenvedett),
és rögtön szerződtettek egy másik orosz csatárt, Alekszander
Golovint. A nyáron csatlakozott a
kerethez a szlovák, 38 éves Peter
Fabus is, aki centerként végzi remekül a feladatát, valamint az
orosz Andrej Taratuhin csatárként segíti a csíkiakat. Mellettük
hazatért Brassóból Fodor Csanád
és Debrecenből Györfy Tihamér.

Menetelnek a csíkiak
A Csíkszeredai Sportklub legutóbb a 2012–2013-as szezonban tudta elhódítani a román
bajnoki címet (akkor HSC Csíkszereda néven szerepelt). Azóta
mindössze egy alkalommal nem
játszott döntőt, a 2014–2015ös idényben, akkor a Galaci
Dunărea a Bukaresti Seauát
győzte le. A legutóbbi két fináléjukat a csíkiak a galaciakkal, illetve a Brassói Coronával szemben veszítették el.
Idén viszont robog a csíki
együttes, eddig mindössze két
meccsen maradt alul a 21-ből:
november közepén 3–2-re kikapott a Corona otthonában. Legutóbb a múlt héten csapott össze
a Progym és a Sportklub. Bár korábban játszottak szoros mecscseket egymással, egyszer sem
tudott nyerni a gyergyói csapat. Szerdán este viszont hoszszabbításig jutottak, majd szétlövés következett, amelyet a piros-fehérek nyertek. Toronymagasan vezeti a ranglistát a csí-

ki gárda, lapzártánk idején 58
pontjával állt az élen, őt követte
a Gyergyószentmiklósi Progym
37-tel és a Galaci Dunărea 26-tal.
A címvédő brassói alakulat csak
az ötödik helyen tanyázott, mivel
jóval kevesebb meccset játszott,
mint vetélytársai.
Tervek szerint február 4-ig tart
az alapszakasz, amelyben minden csapat 30 meccset játszik.
Ezután következik a rájátszás,
ahova az első négy helyezett kerül be. Az elődöntőben az első a
negyedikkel, a második a harmadikkal küzd meg – az egyik
fél három győzelméig tart a párharc. A két győztes játssza a döntőt, ahol hétből négy találkozót
kell megnyerni.

Nemcsak a román bajnokságban, hanem a magyar Erste Ligában is remekül teljesít a Csíkszereda

Külföldről is hozzák a pontokat
Nemcsak a román bajnokságban, hanem a magyar Erste Ligában is remekül teljesít a Csíkszereda. Ellentétben a múlt szezonnal – amikor a kék-fehérek még
a rájátszást érő nyolcadik helyet
sem tudták elcsípni, utolsók lettek az alapszakaszban – most az
élmezőnyben tanyáznak. A címvédő DVTK Jegesmedvék vezetik
a ranglistát, de szoros a küzdelem, ugyanis az üldöző öt együttes között (MAC Budapest, Sportklub, Ferencváros, Dunaújváros,
Újpest) mindössze néhány pont a
különbség.
Az Erste Liga alapszakaszában, ami január 15-ig tart, a kilenc csapat két teljes kört játszik oda-visszavágó rendszerben, ami 32 mérkőzést jelent. Ezután az egykörös középszakaszban felső- és alsóházra oszlik a
mezőny (négy, illetve öt együttes-

Nimenko és Szergej Csernenko
csatárokkal. Mellettük még a
cseh Vaclav Novak, valamint
a román állampolgársággal is
rendelkező Vitalij Kiricsenko
és Pavel Boriszenko alkották a
külföldi játékosállományt – ők
már régebb óta tagjai a gyergyói
együttesnek.
A hazaiak közül visszavonult a
kapus Molnár Szabolcs, akit Szakács Szabolcs váltott az első számú hálóőr posztján (mellette Szabó László védi még a „ketrecet”).
Tolkunovval nem voltak megelégedve és menesztették, helyére az ugyancsak ukrán Nikita
Bucsenkót igazolták le.
November elején megváltak a
dán trénertől is, mivel rossz hangulat uralkodott az öltözőben,
és a szakmaiságával sem voltak elégedettek. Helyét Ruszlan
Boriszenko vette át, és így kiesett

Komoly átalakuláson esett át a Progym is. A nyári
szünetben szerződést kötöttek a dán Jørgen Kryger
Andersen edzővel és néhány ukrán légióssal:
Ruszlan Boriszenko, Dimitrij Tolkunov és Vlagyimir
Romanenko hátvédekkel, valamint Dimitrij
Nimenko és Szergej Csernenko csatárokkal.
sel), s a sereghajtó számára ezt
követően véget ér az idény. A négy
nyert mérkőzésig tartó negyeddöntőben az elmúlt idényhez hasonlóan idén is választhat magának ellenfelet a felsőház első három helyezettje.

Jövés-menés a Progymnál
Komoly átalakuláson esett át a
Progym is. A nyári szünetben
szerződést kötöttek a dán Jørgen
Kryger Andersen edzővel és néhány ukrán légióssal: Ruszlan
Boriszenko, Dimitrij Tolkunov
és Vlagyimir Romanenko hátvédekkel, valamint Dimitrij

egy játékos a keretből. Őt az ukrán Vlagyimir Alekszjukkal pótoltak, illetve a Galaci Dunăreától
megszerezték a szlovák Juraj
Durkech játékjogát is.
Nem sokkal később nagy bejelentést tett a Progym: tíz év távollét után hazacsalogatta Goga Attilát a Galaci Dunăreától. A Duna-partiaknak cserébe két játékost kaptak Szergej Csernenkó
és Vlagyimir Romanenkó személyében. A 35 éves Gogával
majdnem egyidőben érkezett az
orosz Danyil Kaskov, aki korábban a dunaújvárosi és debreceni csapatnál termelte a pontokat,
de megjárta a KHL-t is. Nem cso-

da, hogy a helyiek döntőt akarnak
játszani a román bajnokságban.
Jól haladnak ez irányba, hiszen másodikak a ranglistán.
Ezúttal is pofozógépként van
jelen a pontvadászatban a Bukaresti Sportul Studențesc, amely
még egy pontot sem szerzett. Városi riválisa, a Steaua sem remekel, de november végén meglepetést okozott, ugyanis legyőzte a
Progym csapatát. Kezd felébredni a szezon elején rendkívül roszszul teljesítő Galaci Dunărea is.

A Progym Erste Ligás indulásáról
Nemrégiben több székelyföldi
városban is terepszemlét tartottak az Magyar Jégkorong Szövetség vezetői: Such György elnök, Sipos Levente főtitkár, Kovács Zoltán szakmai alelnök, Egri Gergő sportigazgató és Gebei Péter, a játékvezetői testület elnöke. Sepsiszentgyörgyi,
kézdivásárhelyi, csíkszeredai és
gyergyószentmiklósi látogatásuk
során főképp az utánpótlás-nevelésről tárgyaltak a helyi klubok
vezetőivel. Ugyanakkor Csíkszeredában Such György és Tánczos
Barna, a Székelyföldi Jégkorong
Akadémiát (SZJA) működtető
Mens Sana Alapítvány elnöke
aláírt egy szándéknyilatkozatot
a két intézmény közötti együttműködés további lehetőségeiről.
A magyar jégkorong vezetői
és a Progym megbeszélésén szó
esett a gyergyói csapat azon nem
titkolt szándékáról is, hogy viszszatérjen a nemzetközi színtérre, az Erste Ligába. Such György
meglátása szerint mindenképpen beszélni kell erről, de alaposan át kell gondolni a lehetőséget. Meglátása szerint akkor érdemes ezzel foglalkozni, amikor
egy több évre kidolgozott tervük
van a piros-fehéreknek, az anyagi háttér biztosítására, és a megfelelő játékosállomány is rendelkezésre áll. Such nem sürgetné
a Progym Erste Ligás szereplését, amíg olyan csapata nem lesz,

amely méltó a gyergyói jégkorong
hagyományaihoz. Hozzátette, a
ligában szereplő együttesek is
megbánták, hogy olyan gárdákat
vettek be, mint tavaly a Belgrád
vagy idén a Vienna Capitals II.,
amelyek nem képviselnek megfelelő színvonalat.
Kopacz Zoltán, a Progym elnöke kifejtette: nem akarják elhamarkodni a lépést, de nem tesznek le arról, hogy klubjuk a következő években Erste Ligában szerepeljen. Mint fogalmazott, vannak már terveik és lehetőségeik a megfelelő anyagi háttér biztosításához.
Felvetette, hogy mivel több
olyan magyarországi klub is érdeklődik az Erste Liga iránt,
amely még nem tagja a mezőnynek, érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy több osztályossá
alakítsák a pontvadászatot.

Szerdán kezdődnek a kupameccsek
Idén Galac városa ad otthont a
jégkorong Román Kupa küzdelmeinek. Akárcsak az előző években, ezúttal is hat csapat részvételével bonyolítják le a megmérettetést. Az A csoportban a Brassói
Corona, a Gyergyószentmiklósi
Progym és a Bukaresti Steaua
csap össze, míg a B-ben a Csíkszeredai Sportklub, a Galaci
Dunărea és a Bukaresti Sportul
Steudențesc.
A Román Kupa programja: december 20-án Sportul
Studențesc–Sportklub (14.30),
Steaua–Corona (18.30); december 21-én Dunărea–Sportul
Studențesc (14.30), Progym–
Steaua (18.30); december 22én Corona–Progym (14.30) és
Sportklub–Dunărea (18.30). A
csoportelsők játsszák a döntőt,
a másodikak küzdenek a bronzéremért. December 23-án rendezik a meccseket: 14.30-kor
kezdődik a kisdöntő, 18.30-kor
a finálé.
PÁL GÁBOR
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A magyar gasztroblogok színes világa
A blogok ma már az élet minden területére betörtek és közízlést befolyásolnak. Kimondottan
igaz ez a gasztronómia ágazataira.

A

mikor a kétezres évek első évtizedének legelején
– több évnyi internetezős
múlttal – először hallottuk azt
a kifejezést, hogy blog, azt sem
tudtuk, eszik-e vagy isszák. Azóta eltelt bő egy évtized, és lassan
átjárhatóvá válik a határ a blog és
a klasszikus sajtó – legyen az folyóirat vagy könyv –, illetve a blog
és a rögvalóság között.
Bloggerek csöppennek bele
a gasztronómia vagy a gasztromédia világába. Mautner Zsófia például nem kisebb személyiség mellett vált a Chili és vanília nevű blog alapítójaként a
Lidl gasztronómiai reklámarcává, mint Széll Tamás, a világ szakácsolimpiájának tartott
Bocuse d’Or 2016-os európai fordulójának győztese. De említhetem a blogger-cukrászdákat, is
mint az Édesem (edesem.blog.hu)
vagy Fördős Z-t, aki a Szárnyas
Ízvadász blog (zeakonyhaban.
blog.hu) szerzőjéből vált a Konyhafőnök című műsor országosan
ismert vezetőjévé. Jómagam is
fúziós blogot indítottam 2011-ben,
amelyben a világhálón is közzé teszem a nyomtatott sajtóban
megjelent étteremkritikáimat
(dorozsmaiendre.blogspot.ro).

Sörös blogok
A magyar gasztronómia blogvilágában a legjelentősebb a Bűvös szakács, amely ma már a
Gault Millau blogcsaládhoz tartozik. Itt a magyar gasztropápa,

a gasztroforradalomnak is nevezett minőségelvű magyar gasztronómiai megújulás vezéralakja,
Molnár B. Tamás, valamint felesége és szerzőtársa, Bittera Dóra közölnek rendkívül izgalmas
szöveget. Alapanyagokról, technológiákról, éttermekről, kidolgozott, megdöbbentő részletességű és garantált sikereséllyel kecsegtető recepteket közreadva.
Jómagam ezek közül hadd emeljem ki a vietnami konyhának az
egész világot meghódító levesét,
a phot, amelynek egyik receptjét
(e levesnek több ezernyi változata
van) a Bűvös szakácson is megtalálhatjuk: gaultmillau.hu/buvosszakacs/pho.
Ugyanehhez a blogcsaládhoz
tartozik a két legfontosabb sörös
blog közül az egyik, a Mese habbal (gaultmillau.hu/mese-habbal). Minden elismerésem mellett nem tudok fenntartás nélkül
rokonszenvezni az „érted haragszom, nem ellened” mentalitásnak a túlzásaival, azzal, amikor
a reális magyar sikert leértékelően kommunikálják. Nem vitatom, hogy a jó szándék vezérli a
szerzőt, de ez akkor sem helyes.
A másik jelentős sörös blog
a Sörbúvár (sorbuvar.blog.hu),
amelynek szerzője, Vásárhelyi
István egyben lelkes előadó is.
Vásárhelyi többször megfordult
Erdélyben is, jómagam Aradon
és Temesváron hallgattam rendkívül érdekfeszítő előadásait a
sörkultúráról, amelyekben olyan
megcsontosodott közhiedelme-

ket épít le, miszerint a magyar
csak és kizárólag borivó nemzet
lenne, s tényekkel támasztja alá,
hogy bizony sörivó nemzet is voltunk már a kezdet kezdetén.

FORRÁS: GAULTMILLAU.HU/BUVOS-SZAKACS/PHO

Borfórum
A Gault Millau blogcsalád része ma már a Művelt alkoho lista
is (gaultmillau.hu/mu velt-alkoholista), amelyen a bor témájában lehet olvasni komoly, helyenként szinte tudományos értekezéseket, meg persze időnként
olyanokat is, amelyeket Alkonyi
László – a magyar borszakírás
legnagyobbja – így karikírozott
ki: „kóstoláskor először a mangó
jelenik meg, az a tipikus dél-nigériai mangó, amely oly sokszor elbűvöli a tapasztalt borszeretőket.
Aztán feltűnik a narancs és a jellegzetesen brazíliai ananász aromája. És végül az utóízben feldereng egy leheletnyi arabika kávé
olyan szépséggel, amilyet csak a
2005-ös évjárat tudott megcsillogtatni. Csodálatos bor, legalább
95 pont.” És pont.
Az olvasó ilyenkor letaglózottan hátradől a székében és keserűséggel vegyes csodálattal felteszi magának a kérdést: mikor fogok én ennyire érteni a borhoz?
Reményeink szerint persze soha,
de erre csak kevés borrajongó jön
rá azonnal.
Kiemelkedő blog a Táncoló
medve bornapló (tancolomedve.
hu), amit Ripka Gergő vezet. S
amely szintén kötődik bizonyos
mértékben a Gault Millau-hoz:
ugyanaz a kiadó adta ki a Gault
Millau Kalauzhoz hasonló megjelenésű, az említett bornaplóra támaszkodó Tokaj-kalauzt,
amely Alkonyi László 2009-es To-

Pho-leves
a Bűvös szakács blogról
kaj iránytűje hagyományait folytatva teljes áttekintést ad a világszinten egyedülálló borvidék borászatairól, szálláslehetőségeiről és éttermeiről.
A blogvilág annyira színes
és változatos, hogy nem lehet
korrekt toplistát összeállítani a
blogokból, lényegében mindenki
kiválaszthatja azokat, amelyek
neki a legrokonszenvesebbek.

Budapest legszebb arcai
Jómagam nagy élvezettel olvastam évekig a ma már ritkán frissített gasztrojazz blogot
(gasztrojazz.blogspot.ro), amely
számomra azért hiteles, mert
írója egyrészt maga is próbálkozott a vendéglátással – egyik
kedvenc helyemet, a Maligán éttermet vezette egy időben. Másrészt nem lehet véletlen, ha két
egymástól független ember, aki
sehonnan nem kap semmiféle
támogatást a véleményéért, 90
százalékban ugyanazt gondolja a
magyar vendéglőkről. A maradék

10 százalék vélhetően az egyéni ízléskülönbségre, valamint az
éttermi teljesítményingadozásra
vezethető vissza.
Méltán népszerű az amatőrök által profi szinten kimunkált blog, az Egy nap a városban.
Ez nem kifejezetten gasztroblog,
inkább Budapest legszebb arcait megmutató netes fórum, viszont a gasztronómia kiemelkedő hangsúlyt kap benne. Éttermesek elmondása szerint ezen a
blogon megjelenni azonnal érzékelhető forgalomnövekedést jelent. A szerzők egyébként kifizetik a számlájukat, ami igen fontos
elvi kérdés.
Semmi esetre se feledkezzünk meg a legismertebb magyar
ínyencről, a világ legjobb éttermeit sorra járó Jókuthy Andrásról, aki a Bocuse d’Or 2016-os budapesti fordulójának műsorvezetője is volt Mautner Zsófiával közösen. A blogján, a vilagevo.hu-n
elsőként olvashatunk a Michelin-csillagokról, csöpöghet a nyálunk a 3 Michelin-csillagos éttermekről szóló beszámolókat olvasva és megtudhatjuk, hova viszi Magyarországon a szerző sokat látott gasztronómusként a világ egyik legnagyobb ínyencét,
Andy Hylert, aki már valamenynyi 3 csillagos étteremben megfordult. Elárulom: a Babelbe, a
Bock bisztróba, a Borkonyhába, a
Platánba és a Stand25-be. (Jó érzés, hogy jómagam is megfordultam mind az öt helyen.)
Összefoglalva: gyönyörködtető
az a sokszínűség, amit a magyar
blogvilág nyújt az ínyenceknek,
érdemes benne kalandozni, akár
napi rendszerességgel.
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sok szeretettel várja
az olvasáskedvelőket.
Címünk: Deák Ferenc
utca (B-dul Eroilor)
22-es szám, bent az udvarban.
Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 10–18 óráig
szombat: 10–13 óráig.

