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Az erdélyi pálinkafőzés egyre jövedelmezőbb

Mintegy 75 ezer ember gyűlt öszsze országszerte az utcákon, tereken,
hogy kifejezze nemtetszését a kormány intézkedéseivel szemben. Demokráciában nem egy megszokott
forgatókönyv szerint zajlottak az események Bukarestben: a karhatalmi
erők előbb megpróbálták megakadályozni, hogy a tüntetésre érkezők feljöjjenek a metrófeljárókon, majd a
tüntetőket egy rendőr ököllel ütötte. A kisebb botrányok kirobbanásában nagy szerepe volt a bukaresti focicsapatok szurkolóinak is, akik – ha
egy kicsit az összeesküvés-elméletek
szempontjából vizsgáljuk a történteket – valószínűleg a hatalom provokátorai voltak.

Mindeközben egy televíziós műsorban Ecaterina Andronescu, a román
tanügy sírásója – akinek nevéről és
megszólalásaiból nekem leginkább egy
illegalitásban küzdő kommunista aszszonyság jut eszembe, aki a hőskorban a barikádokon harcolt és szirénákat bömböltetett – a tüntetések idején
ilyesmiket mondott: az országszerte kirobbant tiltakozások azt a benyomást
keltik külföldön, hogy Románia instabil
és kormányozhatatlan. Hozzátette, az
ország minden tájáról érkező tüntetők
útját egyes (ellenzéki) polgármesterek
fizették. Nos, a bukaresti tiltakozás jelképévé váltak azok a kolozsvári zarándokok, akik gyalog tették meg a 450 kilométeres utat, hogy részt vegyenek

a tüntetésen. Elsősorban őket kellene
megkérdezni, mit szólnak a pártkatona
meredek állításaihoz.
Jelenséggé vált ez a gondolkodásmód: ha egy párt elveszít valamilyen
választást, a választókat lefizették. Ha
az emberek az utcára vonulnak, mert
már elegük van a nyomorból és a csúfságból, amit a hatalom űz velük, pénzt
kapnak érte. El kell hallgatni a valóságot, és akkor a csőcselékre lehet kenni mindent. A gerenda megvan, a szálka maradhat. Nem az a baj, hogy a hatalom minden eszközt bevet, hogy korrupt vezetőit tisztára mossa. Az sem
baj, hogy az ország újabb púpot kapott
a hátára az újonnan kinevezett, félművelt miniszterelnök asszony személyé-

ben. Még az sem, hogy az árak az egekig ugrottak, a lej értéke pedig meredeken tart a bánya mélye felé. Nem érdekes, hogy a japán miniszterelnök
„történelmi látogatásán” a falumúzeumban kötött ki, mert nem volt kivel
tárgyalnia. Akár a fociban: sohasem a
csapat, az edző, a tulajdonos a hibás a
kisiklásokért, hanem a játékvezető, a
pálya, az időjárás, a stopli…
Ahogy régen mondták: meglehet, ez
a harc lesz a végső. Ha így folytatódnak a dolgok, és a korrupciónak senki
sem vet gátat, elképzelhető, hogy néhány év múlva már annyi ember sem
lesz ebben az országban, hogy megtöltse egy kisebb falu központját, nemhogy a főváros tereit.
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Tízezrek tüntettek az igazságügyi
törvények módosítása ellen

Több tízezren tiltakoztak szombat este Bukarestben az igazságügyi törvények módosítása ellen. Hasonló demonstrációk zajlottak Iaşi-ban, Temesváron, Brassóban, Kolozsváron, Nagyszebenben és Szatmárnémetiben is. Több forrás szerint országosan a tüntetők száma elérte a 75 ezret. Bukarestben a sípokkal, dobokkal,
zászlókkal felszerelkezett tüntetők az Egyetem téren gyülekeztek.
„Mindannyian az igazságszolgáltatásért”, „#Rezist”, „A lopás és az
ostobaság vezeti az országot” feliratú táblákat tartottak a kezükben, és PSD - ellenes rigmusokat skandáltak. A bukaresti tüntetésen egy-egy csoport kolozsvári és székelyföldi civil is részt vett. Kolozsváriak egy csoportja gyalog ment a fővárosba. A tüntetéseken
incidensek is történek: az Egyetem téri tiltakozásról nyilvánosságra került videó szerint az előrenyomuló tömeget visszatartó csendőrség egyik tagja ököllel ütötte a tüntetőket.

Erdélyi művészeket díjaztak
A magyar kultúra napja alkalmából hatodik alkalommal adta
át az RMDSZ az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért Díjakat azoknak a művészeknek, akik az erdélyi magyar kultúra átörökítéséhez és megismertetéséhez kiemelt módon járultak hozzá. Idén is
három kategóriában díjaztak: az irodalom területén Bréda Ferenc
írót, esszéistát, a képzőművészetben Betuker István festőművészt,
előadóművészet kategóriában pedig Kele Brigitta szoprán énekesnőt tüntették ki vasárnap este Kolozsváron a sétatéri kaszinóban. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint 2017 remek év volt a kultúra számára. Sok új alkotás gazdagította a magyar kultúrát, olyan
alkotások, amelyek „talán részesei lesznek az egyetemes kultúrának” is. A szövetségi elnök ugyanakkor kifejtette, nincs válasza arra a kérdésre, hogy a kultúra jobbá teszi-e az embert, de meglehet,
már nem is ez a kultúra célja.

Történelmi mélyponton a lej
Történelmi mélypontra esett a román lej az euróval szemben, a múlt
hét végén egy euró 4,6599 lejbe került – közölte a Román Nemzeti
Bank. A román jegybank által megállapított árfolyam szerint a lej soha nem volt ilyen gyenge az euróval szemben az európai fizetőeszköz
bevezetése óta. Elemzők szerint a román valuta gyengülése összefüggésben áll a belpolitikai válsággal, amely azt követően alakult ki,
hogy Mihai Tudose volt miniszterelnök bejelentette lemondását a kormányfői tisztségből. A román fizetőeszköz gyengüléséhez nemcsak a
belpolitikai válságok, hanem a román jegybank is hozzájárult. Mugur
Isărescu jegybankelnök ugyanis korábban bejelentette: a központi
bank rugalmasabban viszonyul az árfolyamhoz, és nem fogja megakadályozni minden eszközzel a lej gyengülését.

Székely zászlókat osztogatnak
Mihai Tudose volt miniszterelnök akasztásra utaló nyilatkozatára reagálva az RMDSZ csíki területi szervezete bejelentette: székely zászlót ajándékoz valamennyi csíkszéki háztartásnak. Borboly Csaba, a csíki RMDSZ-szervezet elnöke elmondta: megközelítőleg 30 ezer háztartással számolnak, és nemcsak a házak, hanem
a városi tömbházak lakóinak is felajánlják a székely zászlót. A tervek szerint minden háztartásnak felajánlják a székely zászlót, de
nyilván senkit nem köteleznek arra, hogy elfogadja az adományt –
tette hozzá Borboly. Még nem tudták kiszámítani a zászlóadományozási akció költségeit, de arra számítanak, hogy a nagy mennyiség miatt árengedményt kapnak a zászlógyártóktól.

Az EP-ben tárgyalják
a romániai igazságügy helyzetét
Februárban Strasbourgban tárgyalja az Európai Parlament a romániai igazságügy helyzetét – közölte Siegfried Mureşan EPképviselő, az Európai Néppárt szóvivője. A tárgyalásra azért kerül
sor, mert a PSD és az ALDE próbálja gyengíteni az igazságszolgáltatást – tette hozzá a képviselőnő. Az erre vonatkozó döntés múlt
héten született meg az Európai Unió Parlamenti Elnökeinek Konferenciáján. „Ez egyértelmű jele annak, hogy nem lehet elsiklani a
PSD és az ALDE arra irányuló próbálkozásai fölött, hogy irányításuk alá hajtsák és meggyengítsék az igazságszolgáltatást” – szögezte le Siegfried Mureşan.

HÉTRÕL HÉTRE
Toronymagasan vezet a Fidesz
Továbbra is tetemes előnnyel vezet a Fidesz és erősödött a Jobbik –
derült ki a Závecz Research Társadalomkutató Intézet felméréséből. A választókörű népesség körében januárban a Fidesz 33 százalékon állt, a Jobbik 10-en. Őket követi az MSZP 8 és a DK 5 százalékkal, majd az LMP 4-gyel. A többi párt hibahatáron belüli támogatottsággal bír: a Momentum 2, az Együtt, a Liberálisok, a Kétfarkú Kutyapárt 1-1 százalékot tudhat a magáénak. A választók 34
százalékának nincs pártja – derült ki. A Jobbik ezzel egy százalékot erősödött, míg az MSZP negyed éve ugyanazzal a támogatottsággal bír. A biztos pártválasztók körében a Fidesz toronymagasan
vezet. A választók felét tudhatja a magáénak, míg a Jobbik alig a 16
százalékukat, az MSZP 13, a DK 8 százalékot, az LMP 7-et, a további pártok 1-1 százalékot, kivéve a Momentum Mozgalmat, amely 2-t.

A szociáldemokraták koalícióra
lépnének Angela Merkellel
A Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a Keresztényszociális
Unió (CSU) szövetségével folytatandó hivatalos koalíciós tárgyalás elkezdése mellett döntött vasárnap Bonnban a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) rendkívüli kongresszusa, a 642 küldött közül 362 a tárgyalás megkezdésére, 279 pedig ellene szavazott, 1 küldött tartózkodott. A koalíciós tárgyalások elkezdésére a küldöttek 56,3 százaléka szavazott, ellene pedig 43,5 százalék. Az SPD és a CDU/CSU várhatóan ezen a héten kezdi el a
tárgyalásokat, amelyek nagyjából két hétig tarthatnak. Ha sikerül kidolgozni egy koalíciós szerződést, a mintegy 450 ezres tagságú SPD pártszavazással, a tagság voksai alapján dönt arról,
hogy ismét koalícióra lép-e a CDU/CSU-val. Az új német szövetségi kormány így húsvét körül alakulhat meg. Ez lenne a harmadik nagykoalíció és a negyedik kormány, amelyet Angela Merkel,
a CDU elnöke vezet.

Tiltakoznak a török invázió ellen
Washington visszafogottságra intette a Szíriában hadműveletet
indító Törökországot, és arra szólította fel, hogy korlátozza akcióit Szíria északnyugati részére. A franciák szerint a török invázió árt az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni küzdelemnek.
Heather Nauert amerikai külügyi szóvivő közleményében elítélte
„az erőszak eszkalálódását” Szíria északnyugati, kurdok lakta vidékein. Nauert leszögezte: az Egyesült Államok támogatja Törökország jogos biztonsági aggodalmait, de „rendkívül aggódik a Szíria északnyugati részén kialakult helyzet, elsősorban az ártatlan
civilek gyötrelmei miatt”. Ugyanakkor Franciaország is felszólította Törökországot, hogy hagyja abba a kurdok elleni offenzívát Szíria északnyugati részén. A török haderő vasárnap indított szárazföldi hadműveletet a Népvédelmi Egységek (YPG) nevű kurd milícia ellenőrizte északnyugat-szíriai Afrín térségében.

Halálos ítélet Bagdadban
A bíróság szóvivője szerint a pontosabban nem azonosított német
nőre azért szabott ki halálos ítéletet a bíróság, mert logisztikai támogatást és segítséget nyújtott a terrorszervezetnek bűnei elkövetéséhez. Kihallgatása során a nő állítólag elismerte, hogy Németországból Szíriába, majd Irakba utazott két lányával, akiket feleségül
adott a terrorszervezet két tagjához. Európai nőt még sosem ítéltek
halálra Irakban. Múlt szeptemberben a bíróság egy orosz állampolgárságú dzsihadistát ítélt halálra, akit Moszulban fogtak el. Az iraki hatóságok hivatalosan nem közöltek pontos adatot arról, hogy a
szélsőségesek elleni küzdelemben hány embert vettek őrizetbe.

Átadták a Kölcsey-emlékplakettet
Szörényi Levente Kossuth-,
és Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, gitáros, énekes és
szövegíró (képünkön) kapta idén a Kölcsey-emlékplakettet. A rangos irodalmi-művészeti elismerést a magyar
kultúra napjának alkalmából
adták át a szatmárcsekei református templomban vasárnap. Jánosi Zoltán, a díjat alapító Kölcsey Társaság elnöke
laudációjában elmondta: míg
Bartók Béla a hangversenytermekbe és Kodály Zoltán
az iskolákba, addig Szörényi
Levente a beat és a rockzene
segítségével vezette vissza a
népdalt a helyét és a küldetését kereső, de folytonosan torz
eszméktől és politikai akaratoktól manipulált ifjúság szívébe. Szörényi Levente 1945. április
26-án született az ausztriai Gmundenben, zenei pályafutása 1962ben kezdődött. Számtalan előadónak írt dalokat, pályafutása elején
leginkább az Illésnek és a Fonográfnak. Sikeres borász, tulajdonosa
egy régészeti alapítványnak, íróként több kötete jelent meg.

AKTUÁLIS
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Új kormány, régi gondok

Viorica Dăncilă miniszterelnök-jelölt vezetheti jövő héttől az új kabinetet
FOTÓ: MEDIAFAX

Biztosra vehető, hogy a január 29-re meghirdetett új parlamenti ülésszakon a PSD–ALDE
kormánykoalíció beiktatja az új kormányt élén
Viorica Dăncilă miniszterelnök-jelölttel, miután
Klaus Johannis államfő – az ellenzéki pártok tiltakozása ellenére – elfogadta a jelölést.

R

endkívüli ülésszakra hívták össze január 29-re a
bukaresti parlamentet,
hogy beiktassák Románia új kormányát. A törvényhozás tavaszi ülésszaka normális körülmények között február elsején kezdődne, de Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke szerint az új kormány programjának parlament elé terjesztésére és a miniszterjelöltek parlamenti meghallgatására hamarabb sort kerítenek. Dragnea közölte: a PSD továbbra is eddigi
koalíciós partnerével, a liberális ALDE-val együtt akar kormányozni a választásokon szerzett
felhatalmazás alapján. Viorica
Dăncilă kormányfőjelölt megköszönte az államfőnek, párttársainak és koalíciós partnereinek a
bizalmat. „Számunkra a románok érdekeit szolgáló kormányprogram megvalósítása a fontos
a 2018-as centenárium évében,
hogy előkészítsük a 2019-es román uniós elnökséget” – fogalmazott a kormányfő-jelölt.
Klaus Johannis államfő a
parlamenti pártokkal folytatott
egyeztetés után múlt szerda este jelentette be, hogy két korábbi kormányának kudarca után
„ad még egy esélyt” a szociáldemokratáknak választási ígéreteik teljesítésére. Johannis szerint alkotmányos szempontból a
parlamenti erőviszonyok képezik a legfontosabb érvet, vagyis
az, hogy a 2016-os decemberi választások óta a Szociáldemokrata Párt a parlamenti mandátumok több mint 47 százalékával
rendelkezik koalíciós partnerével, a hatszázalékos, szabadelvű
ALDE-val együtt pedig többsége
van a parlamentben.

Kicsoda Viorica Dăncilă?
A mérnöki végzettségű 54 éves
Dăncilă 1988-ban szerzett oklevelet a ploieşti-i Olaj- és Gázipari Egyetemen, több mint két évtizede tagja a szociáldemokrata
pártnak. 2006-ban politikatudományokból szerzet mesteri oklevelet. 2015 óta vezeti a szociáldemokraták nőszervezetét, 2009
óta tagja az Európai Parlamentnek. 2008 és 2010 között abban a
dél-romániai Teleorman megyében volt önkormányzati képviselő, amelynek megyei tanácsát
Liviu Dragnea mostani pártelnök
vezette. Az új kormányfő-jelölt
azonban szinte ismeretlen a romániai közéletben.
Liviu Dragnea PSD-elnök – aki
a 2016-os választásokon győzelemre vitte pártját – priusza miatt
nem lehetett kormányfő, ezért a
hatalom gyakorlásához engedelmes helyettesekre van szüksége,
ezért egy év alatt a pártelnökkel
szemben önállósulni próbáló két
miniszterelnökét is leváltotta. A
bukaresti kormányt tavaly júni-

us óta vezető Mihai Tudose múlt
hétfőn mondott le, miután pártja
megvonta tőle a bizalmat.

Csalódott ellenzék
A romániai ellenzéki pártok és
civil szervezetek bírálták Klaus
Johannist az új kormánypárti miniszterelnök-jelölt elfogadásáért.
Traian Băsescu, a Népi Mozgalom Pártjának (PMP) elnöke szerint Johannis semmivel sem került közelebb újraválasztásához,
inkább távolodott egy második
elnöki mandátumtól azáltal, hogy
a „legkényelmesebb utat választva” nem tagadta meg, hogy kinevezze Liviu Dragneának a kegyeltjét. Băsescu meggyőződése,
hogy a PSD képtelen a kormányzásra, Johannis pedig megszabadíthatta volna az országot a gazdaságpolitikai kapkodástól, ha
szembeszegült volna a PSD-vel.
A Mentsétek meg Romániát
Szövetség (USR) elnöke, Dan Barna sajnálatosnak tartja, hogy a
jobboldali elnök meg sem próbálta a „katasztrófát korlátozni” és
legalább egy „elfogadható” jelöltet
kérni a PSD-től. A párt arra emlékeztetett, hogy a jelölt egyedüli emlékezetes megnyilvánulása
az Európai Parlamentben az volt,
amikor védelmébe vette a büntetőjog korrupcióellenes szigorát
enyhítő, a több százezres tüntetések hatására visszavont kormányrendeletet.
A jobboldali román államfő volt
pártja, az ellenzéki Nemzeti Liberális Párt (PNL) képviselőházi
frakcióvezetője szerint Johannis
a kisebbik rosszat választotta,
és nem sétált bele a szociáldemokraták által állított csapdába. A PNL elnökhelyettesi tisztségét is betöltő Raluca Turcan,
a francia közszolgálati rádió, az

Viorica Dăncilă kormányfőjelölt: addig marad miniszterelnök, amíg hallgat Liviu Dragneára
RFI román adásának nyilatkozva rámutatott: nagy nyomás nehezedett az államfőre, hogy utasítsa el a – sokak által alkalmatlannak ítélt – kormányfő-jelölt
kinevezését, de Turcan szerint
ez egy „ördögi terv” része volt.
A politikus kifejtette: Dragneáék
alig várták az elutasítást, hogy

vazzák-e Dăncilă beiktatását.
Korodi Attila képviselőházi frakcióvezető szerint a PSD-vel eddig
finomvegyes megítélésű együttműködést folytattak. Cseke Attila szenátusi frakcióvezető szerint az RMDSZ még az új parlamenti ülésszak előtt közös frakcióülés keretében akarja ele-

Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője szerint a PSD-vel eddig finomvegyes
megítélésű együttműködést folytattak.
alkotmánysértésre hivatkozva
felfüggeszthessék hivatalából
az államfőt és Călin PopescuTăriceanu szenátusi elnököt ültethessék a helyére, aki ideiglenes elnöksége egy hónapja alatt
kihirdethette volna az igazságügyi törvényeket és „lefejezhette”
volna az ügyészségeket.

Az RMDSZ kivár
Az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor úgy fogalmazott: nem tudnak megfogalmazni véleményt
az új kormányfőről, amíg személyesen nem találkoznak vele. Az RMDSZ vezetői még nem
nyilatkoztak arról, megsza-

Feljelentés a volt miniszterelnök ellen
Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) a kolozsvári bíróság ügyészségén, Corneliu Liviu Popescu ügyvéd, a Bukaresti Tudományegyetem
tanára pedig a főügyésznél tett feljelentést Mihai Tudose volt miniszterelnök ellen az akasztásos nyilatkozata miatt. Az EMNP az MTI-hez
is eljuttatott feljelentésében úgy értelmezte, hogy Mihai Tudose
akasztással fenyegette a magyar közösség tagjait, ha használják a
nemzeti jelképeiket. A párt az alkotmányra hivatkozott, amelynek 6.
cikkelye kimondja: az állam elismeri és biztosítja a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogát az etnikai, kulturális, nyelvi és vallási
identitásuk megőrzéséhez, fejlesztéséhez és kifejezéséhez. A párt értelmezése szerint a kijelentés súlyosságát fokozza, hogy hivatalban
lévő miniszterelnök tette. Ez bátoríthatja a szélsőséges elemeket, és
könnyen etnikai konfliktusokhoz vezethet.
Corneliu Liviu Popescu egyetemi tanár feljelentését a Luju.ro portál ismertette. Az ügyvéd-tanár úgy vélte: a miniszterelnök náci típusú retorikát használva fizikai megsemmisítéssel fenyegette meg egy
etnikai közösség tagjait. Arra kérte a főügyészt, hogy a büntető törvénykönyv nyilvános uszításra, gyűlöletre vagy diszkriminációra való
uszításra, valamint bűncselekmény elkövetésére való biztatásra vonatkozó cikkelyei alapján értelmezze a kijelentést. Szerinte, ha példát
statuáló büntetés nélkül marad ez a megnyilvánulás, később más kisebbségekre és a politikai ellenzékre is ki lehet terjeszteni. Popescu
leszögezte: az efféle kijelentéseket semmiképpen nem védi a szólásszabadság elve, és a hazafiasság példájának sem tekinthetők.

mezni a Szociáldemokrata Párttal kötött parlamenti együttműködési megállapodást a szövetség szabályzata szerint. Cseke
emlékeztetett: az őszi ülésszak
előtti egyeztetéshez hasonlóan
ezúttal is mérlegelni fogják, mit
hozott a parlamenti együttműködés a romániai magyar közösségnek, és ez alapján döntik el,
folytatják-e a kormányzó pártokkal érvényben lévő parlamenti együttműködést. A szenátor az
eredmények közt említette, hogy
sikerült elfogadtatni a kolozsvári protestáns teológia állami finanszírozását, a magyar diákok
differenciált román érettségijére vonatkozó javaslatot, ugyanakkor emlékeztetett, a marosvásárhelyi katolikus gimnázium ügyében is született a képviselőházban döntés, ami szintén az együttműködés eredménye. Rámutatott, azt is látni kell,
számtalan kérdésben nem sikerült előrelépni, például az anyanyelv-használati küszöb csökkentésében vagy március 15. hivatalos ünneppé való nyilvánításában. Cseke Attila elmondta, előkészületben van a találkozó Viorica Dăncilă új kormányfővel, mert fontosnak tartják, hogy
mindkét fél bemutatkozzon, ismertessék terveiket, elvárásaikat, hiszen a parlamenti együttműködésben is fontos szerepe
van a kormánynak, amely véleményezi a parlamenti kezdeményezéseket, vezeti a közigazgatást, ezért „tisztázni kell, miként
viszonyul a romániai magyar
közösséghez”. Korodi szerint
a további együttműködésről az
RMDSZ-frakciókkal való egyeztetés nyomán döntenek, és hozzátette, sokat nyom majd a lat-

ban, hogy milyen kormányprogrammal rukkolnak elő.

Változások a kormánynévsorban
A PSD–ALDE koalíció pártjainak
vezetői a tervek szerint a napokban ülnek össze, hogy döntsenek
a Viorica Dăncilă vezette új kormány összetételéről. Az új kormány teljes egészében megőrzi a lemondott Mihai Tudose vezette kabinet szerkezetét, vagyis
ugyanannyi tárcából áll majd. A
miniszterek nagy része is a helyén marad, azonban lesznek
olyan tárcák, amelyek élén csere
várható. A Mediafax hírügynökség értesülései szerint biztosra
vehető, hogy Lia Olguţa Vasilescu
megmarad a munkaügyi tárca
élén, Carmen Dan tovább irányíthatja a belügyminisztériumot, és
Mihai Fifor védelmi, Petre Daea
földművelésügyi, Tudorel Toader
igazságügyi és Paul Stănescu
fejlesztési miniszter is a helyén
marad. A kisebbik koalíciós párt
várhatóan megtartja az általa
birtokolt négy tárcát – a külügyit,
a környezetvédelmit, az energetikait és a parlamenti kapcsolatokért felelőst –, és a miniszterek is ugyanazok maradnak, vagyis Teodor Meleşcanu, Graţiela
Gavrilescu, Toma Petcu és Viorel
Ilie is a helyén marad.
Ioan Deneş is megmarad a
vízügyi és erdészeti tárca élén,
ugyanakkor Marcel Ciolacu miniszterelnök-helyettes és Felix
Stroe közlekedési miniszter elveszítheti tisztségét – utóbbi helyett elődje, Răzvan Cuc kerülhet
a tárca élére. Marius Nica európai forrásokért felelős miniszter
sem valószínű, hogy megőrizheti
tisztségét. Ciolacu, Stroe és Nica
egyébként hiányzott a Mihai Fifor
által ügyvivő miniszterelnökként
vezetett szerdai kormányülésről.
Ők mindhárman Tudose pártjára
álltak a Tudose–Dragnea konfliktusban.
Kérdőjelesnek tűnik, hogy
Gabriel Petrea társadalmi párbeszédért felelős és Mircea Dobre
idegenforgalmi miniszter megtarthatja-e tárcáját, és egyes hírek szerint Liviu Pop is távozhat
az oktatási tárca éléről – az ő helyét Ecaterina Andronescu korábbi tárcavezető veheti át.
EN-ÖSSZEÁLLÍTÁS
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Az erdélyi tolerancia 1568 szelleméből él
Beszélgetés Farkas Emőddel, a Magyar Unitárius Egyház főgondnokával

FOTÓ: KISS GÁBOR

A vallásszabadság évét és az unitárius egyház
fennállásának 450. évfordulóját ünneplik az unitáriusok, amelynek nyitánya Tordán volt. Az idei
eseményekről és az egyház előtt álló kihívásokról az unitárius egyház főgondnokával, Farkas
Emőddel beszélgettünk.
– A vallásszabadság öröksége bennünk, magyarokban vajon mennyire él?
– Szeretem azt hinni, hogy a híres erdélyi tolerancia, a sokszínűség, az a többé-kevésbé békés egymás mellett élés, ami
itt tapasztalható, valahol 1568
szelleméből táplálkozik. Az
évszázadok során az itt otthonra lelt sokféle kultúra, nyelv, etnikum kialakította az együttélésnek egy olyan technikáját,
ami segít elkerülni a konfliktusokat. Szeretném hinni, hogy ez
így van, és hogy mindez a vallásszabadság törvényének is köszönhető.
– Milyennek látja a mai unitárius egyházat főgondnokként?
– Mi, unitáriusok mindig büszkék
voltunk arra, hogy igyekszünk lépést tartani a korral, megpróbálunk valamilyen módon megfelelni az új kihívásoknak. Ma is
erre törekszünk. A mai világban
sok feladat hárul az egyházra, és
ezeknek csak akkor tud megfelelni, ha élő közösségekből áll,
amelyekben tevékeny gyülekezeti élet zajlik a világiak részvételével. Arra törekszünk, hogy ennek a feltételeit megteremtsük.
A templom falain túl kell tekintenünk, vagyis fontosak azok az
alkalmak, amelyeken keresztül
az egyház közösségépítő szerepe megnyilatkozik legyen az oktatási intézmények működtetése,
gyerektáborok szervezése, nőszövetségi összejövetelek, kulturális rendezvények és megannyi
egyéb, a közösség fennmaradását elősegítő kezdeményezés. Az
unitárius egyház igyekszik megfelelni e kihívásoknak és egyházi vezetőként ezt igyekszem elősegíteni.
– Az idei ünnepség tordai
nyitánya után számos rendezvény várja a vallásszabadság évét ünneplő erdélyi közönséget. Melyek
ezek fontosabb helyszínei?
– A jubileumi év három fő esemény köré csoportosul. A tordai
megemlékezés és emlékműavatás csak az első esemény volt.
2018-at a vallásszabadság évének tekintjük, amikor az unitárius egyház fennállásának a
450. évét is ünnepeljük. A második a júliusi ünnepi főtanáccsal
egyidőben az egykori kolozsvári püspöki ház új intézményként,
a Vallásszabadság Házaként való felavatása. Ez Kolozsvár egyik
legrégebbi épülete, amely most
visszanyeri régi, középkori szépségét, miközben otthont talál
benne egy állandó múzeum, egy
valláskutató központ, konferenciaterem – közösségi terekkel, a
tetőtérben vendégszobákkal. A
harmadik fő mozzanat 2018 decemberében az egyházunk ün-

nepi zsinati ülése lesz, és Dávid
Ferenc kolozsvári szobrának felavatása az unitárius templom és
a János Zsigmond Unitárius Kollégium között kialakított térben.
Természetesen mindezek mellett mindegyik gyülekezet és egyházkör készül a maga saját rendezvénysorozatával, több műemléktemplom megújul, ünnepi
kiadványok jelennek meg stb. A
jubileumi év megvalósításaihoz
igen jelentős anyagi támogatással járult hozzá Magyarország
kormánya.
– A napokban Brüsszelbe
készülnek. Hogyan jeleníthető meg Európa fővárosában a világon először, Erdélyben kihirdetett vallásszabadság üzenete?
– Brüsszelben, az Európai Parlamentben konferenciát tartunk
és kiállítást nyitunk meg, amely
az erdélyi vallásszabadság kihirdetését mutatja be. Fontosnak
tartottuk, hogy az EU fővárosában is megemlékezzünk 1568ról, mert úgy gondoljuk, ennek
jelentősége és a maga korában
korszakalkotó jellege túlmutat

Farkas Emőd: arra törekszünk, hogy híveink érezzék, érdemes magyar unitáriusnak lenni
– Létezik-e közép- és hoszszú távú terv a lélekszám
apadásának meggátolására?
– A demográfiai mutatók sajnos valóban nem kedvezőek, noha a lélekszámcsökkenés még
talán nálunk, unitáriusoknál a
legmérsékeltebb. Nehéz e trendeket ellensúlyozni, mert olyan

Mi, unitáriusok mindig büszkék voltunk arra, hogy
igyekszünk lépést tartani a korral, megpróbálunk
valamilyen módon megfelelni az új kihívásoknak. Ma
is erre törekszünk. A mai világban sok feladat hárul
az egyházra, és ezeknek csak akkor tud megfelelni,
ha élő közösségekből áll, amelyekben tevékeny
gyülekezeti élet zajlik a világiak részvételével.
Erdélyen. Az egész európai keresztény kultúra szempontjából
jelentősége van. Köszönet illeti
a brüsszeli jelenlét megszervezéséért és támogatásáért Sógor
Csaba, Tőkés László és Winkler
Gyula EP-képviselőket.
– Megalakulása idején az
unitárius vallást sokan
„kolozsvári vallásként”
emlegették. Ma mekkora a
szerepe az egyház életében
a kincses városnak?
– Kolozsváron működik az unitárius püspöki hivatal, és itt található a világ első unitárius gyülekezete. Itt működik az egyházunk egyik
tanintézménye, a János Zsigmond
Unitárius Kollégium, és a Protestáns Teológiai Intézet keretében itt
zajlik az unitárius lelkészképzés.
2010-ben a magyarországi egyházrész, amely 1968 óta különálló egyházként működött, egyesült
az erdélyi egyházzal, és újra létrejött az egységes Magyar Unitárius
Egyház Kolozsvár központtal, vagyis helyreállítottuk a Trianon előtti unitárius egységet. Kolozsvár ma
is az egyetemes unitarizmus szellemi központja.

társadalmi, gazdasági tényezők
állnak a hátterükben, amelyek
messze meghaladják egy ilyen
kis, 60 ezres lélekszámú szeretetközösség lehetőségeit. Arra
törekszünk, hogy híveink érezzék: érdemes magyar unitáriusnak lenni.
– Az egyházi intézményrendszerben az emberek
a lelkésztől várják a megoldásokat. A hozzánk is
gyors iramban begyűrűző
szekularizáció vajon milyen mértékben rendezi át
e szerepköröket? Felértékelődhet-e a laikusok szerepvállalása?
– Ma valóban még mindig sokan
a lelkészektől várnak el mindent,
hogy egy személyben legyenek
lelki vezetők, közgazdászok, ingatlanszakértők, legyenek járatosak a műemlékvédelemben, sikeresen pályázzanak, működtessenek ifjúsági egyletet, segélyszervezetet stb. Többségük e sok
elvárásnak igyekszik is becsülettel megfelelni. Ez nem volt mindig így: bizonyos értelemben az,
hogy mindent a lelkésztől várunk

el, a kommunizmus öröksége,
amikor a világiak egyházi szerepvállalását az állam részéről
esetenként retorzió, megtorlás
kísérte. Azelőtt az egyházban,
főként a protestáns egyházakban nem volt kérdés a világiak
szerepvállalása. Egyházközségi szinten a presbiterek hozták
meg a közösség életét meghatározó döntéseket, a gondnok
felelt a vagyonért, ugyanígy az
egyházkörök és az egyetemes
egyház szintjén is. Sajnos valós
probléma ma is az aktív, rendszeres világi részvétel, de több
helyen látható azért változás:
fiatal kebli tanácsosok, gondnokok, egyházköri szinten felügyelő gondnokok vállalnak
tisztséget, vállalják az ezzel
járó munkát. Főgondnokként
az ilyen típusú felelősségvállalást nagyra értékelem, mindenképpen segíteni, bátorítani
szeretném.
– Mekkora elszántság kell
ahhoz, hogy a mai világban valaki ingyen ilyen felelősséggel járó szerepkört vállaljon?
– A világi szerepvállalás önkéntes alapon működik, megtisztelő feladat, tisztség, amivel a közösség kifejezi a bizalmát. Nem
anyagi természetű haszon jár
vele, hanem megbecsülés, ami
annál magasabb kategóriába
tartozik. Egy adott ponton az
Egyházi Képviselő Tanácsban
felmerült annak a lehetősége,
hogy – pontosan a változó időkre való tekintettel – egyetemes
egyházi szinten a püspökkel
azonos rangú főgondnokok részesüljenek javadalmazásban.
Ezt nem tartottam jó ötletnek.
Szerintem nem szabad a világi
önkéntesség kultúráját aláaknázni. Az önkéntes részvétel fölött szerintem nem járt el az idő,
sőt, az anyagi érdekek kiküszöbölésével nő a döntéshozatalban a szabadság: nincs megfelelési kényszer, nagyobb az esélye a pártatlan mérlegelésnek.

– Jók a kapcsolatai az angol nyelvterület unitárius egyházaival. Az erdélyi
unitáriusok hogyan tekintenek e kapcsolatokra?
– Kis egyházként nekünk fontos
az a tudat, hogy nem vagyunk
egyedül: hittestvéreink élnek
szerte a világban. 450 éves történelmünk legalább egyharmada, a legfrissebb 150 év e kapcsolatoknak, főként az amerikai és brit unitáriusokkal való barátság és testvériség jegyében telt el. Az elmúlt másfél évszázadban e barátság kiszélesedett, testvéri kapcsolattá alakult.
A legtöbb erdélyi és magyarországi unitárius gyülekezet ma
is tartalmas, mély és bensőséges viszonyt ápol amerikai unitárius univerzalista gyülekezetekkel. Egyetemes egyházi szinten pedig a brit unitáriusokkal is
élő a kapcsolat. E kapcsolatok elsősorban személyes barátságokat, ugyanakkor nagyszerű közös megvalósításokat is jelentenek. A brit és amerikai unitárius testvérek mellé időközben India és a Fülöp-szigetek is társult.
Nekik pedig mi a gyökereket, zarándoklataik célpontját jelentjük.
– Hogyan látja az ökumenizmus szerepét helyi közösségeinkben? Mennyire
bonthatók le az egyházak
közötti láthatatlan falak?
– Nincs más választásunk, mint
a felekezetközi együttműködés.
Bár a történelem 450 év alatt sok
mindent átrendezett, van, ami
mégsem változott: közösségként
fennmaradásunkért leginkább
ma is ugyanarra a négy egyházra számíthatunk. Támogatásukkal olyan intézményeket hoztunk
létre, amelyek fölött ténylegesen
még mindig mi rendelkezünk. Ha
1568 szelleme minket nem tenne
képessé az összefogásra, nagy
valószínűséggel könnyebb dolga
lenne bármilyen asszimiláló hatalomnak velünk szemben.
MAKKAY JÓZSEF
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Az integráció kettős arca
CSEJTEI DEZSŐ

A

z Európába érkezett migránstömegekkel kapcsolatos bánásmód egyik fontos vezérszólama az utóbbi időkben az integráció lett. Érdemes e
problémakört, amely súlyos kérdéseket hoz felszínre, alaposabban megvizsgálni.
Az utóbbi bő fél évszázad során
a bevándorlást illetően a nyugateurópai politika nagyjából három
fő szakaszon ment keresztül. Az
első még az 1950–60-as évekre nyúlik vissza, amikor NyugatEurópában először jelentek meg
nagyobb csoportokban nem európai eredetű bevándorlók (marokkóiak, törökök, Brit Nyugat-India
lakosai), akiket akkor még vendégmunkásoknak neveztek. E folyamat akkoriban nem vont maga után semmiféle hangsúlyos
migránspolitikát; a befogadó országokban hallgatólagosan általában arról voltak meggyőződve,
hogy e bevándorlók a gazdasági
fellendülés után, amikor már kevésbé lesz rájuk szükség, szépen
hazamennek.
Csakhogy az akkori vendégmunkások nem tértek haza, sőt
többnyire még a családjukat is
maguk után hozták. Ez nemcsak
a bevándorlók létszámának további emelkedéséhez vezetett,
hanem ahhoz is, hogy szélesebb
szociális-logisztikai hátteret
kellett biztosítani számukra (lakásépítés, iskoláztatás, egészségbiztosítás stb.). Az egyre nagyobb számú bevándorló népesség és az őshonos lakosság
együttélésének biztosítására és
szabályozására ekkor – vagyis
az 1970-es években – alkották
meg a „multikulturalizmus” kifejezést. A multikulturalizmust
általában különféle etnikumú és
kultúrájú csoportok együttéléseként szokás meghatározni, beleértve ebbe azt, hogy az egyes
csoportok kölcsönösen tolerálják, tisztelik egymást, egyenlő
felekként tekintenek egymásra.

A multikulturalizmus – mellékesen legyen mondva – vitatott
jelenség. Egyesek úgy tekintenek
rá, mint a globalizációval szemben álló ideológiára, holott a helyzet épp fordított: egy állam vagy
társadalom multikulturálissá tétele, sokféle multikulturális csoportra való felbontása teszi igazán lehetővé, hogy ezen elszigetelt, gyenge kulturális csoportokat felfűzzék a globalizmus járószalagjára.
Az egyes csoportok megőrizhetik ugyan a maguk saját szokásait a ruházkodásban, az étkezésben stb., de az igazán lényeges kérdésekben, a pénzügyekben és az üzleti életben, az adminisztrációban, a gazdasági élet
irányításában, a politikai és jogi
élet megszervezésében mind alávetik magukat a globális szemlélet játékszabályainak.
Ez utóbbi játékszabályokat pedig jelenleg még az észak-atlanti civilizáció diktálja. Mások viszont arra mutatnak rá, hogy a
multikulturalizmus hatékony
eszköz a többé-kevésbé homogén
nemzetállamok felbomlasztására. Ugyanis a multikulturalizmus
épp azzal, hogy elvileg minden kultúrát egyenrangúnak,
egyenértékűnek tekint, kihúzza a szőnyeget egy adott nemzetállam hagyományokon alapuló, domináns kultúrája alól. A
multikulturalizmus nyugodtan
létezhet a gasztronómia vagy a
zene terén, ám a jog területén –
amelyben alapvető szerepet játszik a történeti-kulturális hagyomány, valamint az állami szuverenitás – már nem.
Bármik legyenek is a multikulturalizmus előnyei vagy hátrányai, a 2000-es évek végére kiderült, hogy nem működőképes. A tömeges bevándorlás
újabb hullámainak hatására láthatóvá vált, hogy sok helyen nem
multikulturális, hanem párhuzamos társadalmak jöttek létre. Emiatt jelentette ki Merkel
még 2010 októberében, hogy a
multikulti megbukott. (Ugyanígy nyilatkozott akkortájt David
Cameron, Nicolas Sarkozy és
José María Aznar is.)
A multikulturalizmust fel
kell váltania az integrációnak
– hangzott az új jelszó, mintha
mindez menne parancsszóra.
Ez jelenti a migránspolitika harmadik szakaszát. Az integráció

a szó szoros értelmében beilleszkedést, betagozódást jelent
a többségi társadalom kultúrájába; az integrálódók magukévá
teszik a szóban forgó társadalom törvényeit, normáit, értékeit, nyelvét, amelyeken persze ők
maguk is módosítanak.
Azonban itt merül fel a döntő
kérdés: mibe, milyen kultúrába
kellene a nagyszámú jövevénynek integrálódnia? Nézzük meg a
problémát az ellenkező oldalról!
Nagy-Britannia számos nagyvárosában apró falragaszok láthatók, rajtuk a felírás: „Saría által ellenőrzött terület.” Anélkül,
hogy most belemennénk e felirat
kitételének jogi vonatkozásaiba,
vegyük szemügyre az alatta található, apró képekkel szemléltetett tilalmakat:
1. No alcohol (Tilos az alkoholfogyasztás!). 2. No gambling
(Tilos a szerencsejáték!). 3. No
Music or Concerts (Tilos a zene vagy a koncertek [a tulajdonképpeni „bulik”]!). 4. No Porno or
Prostitution (Tilos a pornográfia
vagy a prostitúció!). 5. No Drogs
or Smoking (Tilos a kábítószer
vagy a dohányzás!)
Tehát ivászat, szerencsejáték,
bulik, pornográfia, drogok, dohányzás. Épp e területek rajzolják ki a jelenlegi nyugati civilizáció tömegdemokráciájának élvezeti térképét is. Ezek korunk hedonizmusának fő territóriumai,
napjaink nyugati „kultúrájának”
meghatározói. S noha elfogadhatatlanok és vitathatónak tűnnek

azon jelenségek, amelyek az európai nagyvárosok egyes területein az iszlám jogrendet és jogszokásokat kívánják érvényesíteni, egyet nem lehet tagadni: e
tiltások tömör lesújtó véleményt
fogalmaznak meg nyugati kultúránk jelenlegi állapotáról is.
Félreértés ne essék: e kérdés
felvetésével egy pillanatra sem
kívánok a „bűnös világi szenvedélyeket” ostorozó savonarolai
álláspontra helyezkedni. Merthogy az ember alapvetően érző-érzéki lény is, létezéséhez
hozzátartoznak az élvezetek.
S ha figyelembe vesszük, hogy
a nyugati átlagember életének
legnagyobb részét a racionális
munkaszervezés végsőkig feszített tempója hatja át, akkor
igenis szükség van ennek oldására, akár élvezetek formájában is, ha nem akar beleőrülni
a heti penzum örökös teljesítésébe. (Bár régebben ezt egyszerűen pihenésnek, regenerálódásnak, urambocsá!, művelődésnek, örömet okozó önképzésnek nevezték.)
Az élvezetek skálája persze
nem zárul le az előbbi felsorolással. Számos olyan terület van,
amelynek magas az élvezeti értéke, de nem pusztító jellegű: ilyen
mondjuk a testkultúra, a sport,
a turizmus vagy természetközelség, az elmélkedés, a létáhítat, a csendes beszélgetés, az önmagunkért végzett művelődés, a
tevékeny szeretet. A történelem
ugyanakkor számtalan példát
FORRÁS: GETTY IMAGES/ARCHÍV

mutat arra, hogy elpusztul egy
civilizáció akkor, ha az élet értelmét és végcélját a túlfeszített hedonizmusban, a nyers élvezetek
hajszolásában látja.
A probléma: ha a nyugati civilizáció elvárja a bevándorlók integrálódását (joggal), akkor egy
igazán hithű, vallása parancsolatait betartó és a szerint élő
muszlim apa – merthogy vannak
szép számmal ilyenek is – kérdése is jogos: mibe is integrálódjon a gyermekem? Abba a világba, amelyet hét közben a racionális munkaszervezés végsőkig
finomított rutinja, hétvégenként
meg a lapos, önpusztító hedonizmus jellemez? Abba a kultúrába
integrálódjon, ahol az átlagember
életformája mindinkább kimerül
abban, hogy – szórakozásképpen
– minden áldott hétvégén leissza
magát a sárga földig, félkarú rablók fosztják ki hetente, bulizik,
pornófilmeket néz, szétdrogozza
az agyát és füstöl, mint egy gyárkémény? Márpedig, és ezt őszintén be kell ismerni, Nyugat-Európában meghatározó hányadban
ez történik ma minden hétvégén
Málagától Malmőig.
Konklúzió: ahhoz, hogy a jelenlegi nyugat-európai társadalmak a jog és az etika legszélesebb spektrumának értelmében
is követelhessék a bevándorlók
integrálódását a befogadó társadalomba, egyre inkább szükség
van arra, hogy az őshonos európaiak nem elhanyagolható számú tömegei is integrálódjanak újra hosszú évszázadok során kialakított, megformált saját kultúrájukba. Meg kellene kísérelniük visszanyerni azt, amit napjainkra jelentős hányadban már elveszítettek. Az integráció szükségessége kettős imperatívuszt
foglal magában: a bevándorlókra
éppúgy vonatkozik, mint az őshonos európaiakra.
Tévedés azt hinni, hogy a Római Birodalom bukását kizárólag
a beözönlő barbárok okozták: az
belülről végletesen megroppant
már azelőtt, hogy a barbár népek
megjelentek a limesek előterében. Ez utóbbiak legfeljebb csak a
kegyelemdöfést adták meg neki.
A szerző filozófiatörténész,
egyetemi tanár

A migránsok integrációját egyre több szakember kérdőjelezi meg

(Eredetileg megjelent
a Magyar Idők napilapban.)

Ronaldinho, az igazi Fenomén

SOMOGYI BOTOND

R

onaldinho abbahagyta –
nem bombahírként érkezett a bejelentés, hiszen
előbb-utóbb számítani lehetett
rá. Mégis rosszul esett. Mert
immár nem láthatom A futballistát. Igaz, Ronaldót (a valódit, a brazilt) emlegetik a Fenoménnek – góljaival rá is szolgált ugyan –, de nekem mégis
Ronaldinho volt a Fenomén. Az

utóbbi években már nem Európában játszott, de az interneten
mégis követni lehetett azokon a
kisfilmeken a cseleit, amelyeket még 36 évesen is néha előhúzott a csak őáltala ismert kiapadhatatlan tarsolyából.
A fiam „focibolond”, nyilván jó
értelemben. Szinte az összes valamire való játékos nevét ismeri,
s mivel látja, hogy hetente töméntelen mérkőzést megnézek, a 80as évek csapatait és játékosait is
ismerem – az eredményeket beleértve –, többször megkérdezte már, ki a kedvenc játékosom.
Neymar, Messi, Ronaldo vagy
valaki más? Halvány fogalmam
sincs, hogy ma ki a kedvencem
– válaszoltam. Évekkel, évtizedekkel ezelőtt rengeteg játékos
közül válogathattam: Batistuta,
Gullit, Klinsmann, Van Basten,

Totti, Del Pierro, Giggs, Romario,
Bergkamp, Maldini, Raul és a
sort folytathatnám.
Ma már más világ van. Jelenleg is vannak kiváló játékosok, nem tagadom. De valahogy
mégis minden teljesen más: a
rengeteg pénz, a pökhendi nyilatkozatok, a sorozatos klubváltások, az eltitkolt milliók, az
adócsalások, a barátnők „dobálása”. És a sort talán itt is lehetne folytatni. Az értékek mintha
a futballisták nagy részéből kihalt volna: a klubhoz való hűség, a társak iránt való tisztelet, a sport iránti alázat ma már
csak fogalmak. Nehezen tudnék két-három futballistát megnevezni, akinek játéka, hozzáállása, viselkedése örömöt jelent és tiszteletet parancsol
számomra.

Ronaldinho viszont minden
szempontból a csúcs volt. Még
a rivális csapatok szurkolói is
elismerték nagyságát. Nem véletlen, hogy barcelonai játékosként a madridi stadionban
felállva tapsolták, miután harmadik gólját is bevágta a Real
Madrid kapujába a Santiago
Bernabeuban. Öröm volt nézni játékát. Az ember alig várta, hogy hozzá kerüljön a labda,
mert mindig valami váratlan
történt: egy újabb csel, újabb
félrenézős passz, egy piruett
vagy „kötény”, látványos „esernyő” – s mindez széles mosoly kíséretében. Amely véletlenül sem az ellenfél megalázásának vagy a társ kicsúfolásának a jele volt, hanem a futball iránti szeretet, a játék felhőtlen öröme. Amely ott volt a

szája szélén akkor is, amikor
csapata vezetett, de akkor is,
ha vesztesen hagyta el a pályát.
Nem fetrengett, nem kiabált, a
bírókat nem szidta és nem kérte számon őket.
Elsősorban nem a pénzt nézte, hanem játszott. Mert azt viszont szerette, s ez minden megmozdulásán – pályán és azon
kívül is – meglátszott rajta. Ha
úgy adódott, eligazolt Mexikóba, vagy később a füves pályát
teremfocira váltotta. Mert ott is
játszhatott – kedvére és a nézők
nagy örömére.
Néhány napja 37 évesen bejelentette v isszavonu lását:
pályán többé nem láthatjuk.
Ronaldinho abbahagyta. Egy
újabb nagy játékossal lett szegényebb az igazi futball – és mi
mindnyájan.
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Székely, román és lengyel kormányzás
Nagy Lajos király jó kapcsolatot ápolt a Magyar Királyság szomszédjaival

Nagy Lajos uralkodása alatt jelentősen megerő-

A király emberi gyengeségei

södött Székelyföld szerepe a Magyar Királyság-

Nagy Lajost hirtelen haragúnak
tartották, ezért számos meggondolatlan tette volt. Az első nápolyi
hadjárat idején megölette egyik
rokonát, Durazzói Károly herceget, pedig az mindent megtett,
hogy még a király odaérkezése
előtt kinyomozza András herceg
gyilkosait. Károly herceg jogszerűtlen kivégzése komolyan ártott
Lajos tekintélyének, s nem kis
mértékben csökkentette nápolyi
népszerűségét.
Nem volt elég kritikus szemléletű, és nem lépett fel kellő
eréllyel az udvari intrikákkal
szemben. Az udvarában többször előforduló „befeketítések”
legjobb példája Besenyői János
allovászmester esete, aki 1353ban egy vadászaton a zólyomi erdőben egy medve karmai közül
mentette meg a királyt. A megsebesített állat már ledöntötte, s
lábszárain több helyen megmarta Lajost, amikor János az utolsó
pillanatban kardjával leterítette
a felbőszült vadat. A király szeme láttára és megmentésére véghezvitt vitézi tett megjutalmazá-

ban, a Moldvában megtelepedett románokkal jó
kapcsolatot ápolt, és sikerre vitte a magyar–lengyel perszonáluniót.
(folytatás a 2. lapszámunkból)

A románok moldvai letelepedése

N

A magyar király parancsára
1334-ben Bogdán vlach (román)
vajda néhány ezer főt számláló
népét telepítették át a Kárpátokon túlról Magyarország területére (de terra sua in Hungariam),
a jórészt lakatlan máramarosi
erdőrengeteg völgyeibe, királyi
birtokokra. Ennek szakszerű lebonyolítására a király az ország
egyik legnagyobb közjogi méltóságát, a kalocsai érseket bízta meg. E komoly szervezést, irányítást követelő feladat megvalósítása kilenc hónapot vett igénybe. Bogdán vajda azonban elégedetlen volt a máramarosi környezettel és minél távolabb akart kerülni a magyar királytól, főleg annak tisztviselőitől, ispánjaitól. A

agy Lajos uralkodása alatt
tört ki egy székely főember lázadása, amelyet a
király nem mert megtorolni. Simon bán székely főember a tatárok elleni háború idején megölte
a gyulafehérvári püspökség főispánját, János fia pedig öt települést pusztított el. Az ügyben a
székely közgyűlésnek kellett ítéletet hoznia. A székely nemzetgyűlés határozata szerint az ellentétet a gyulafehérvári káptalannal való egyezségnek kellett
követnie, és Simon bánt a szokásos vérdíj kifizetésére kötelezték. Fia, János a székely közgyűlés előtt vállalt kötelezettséget arra, hogy ha 25 esküdttárssal nem tudja tisztázni magát a
vád alól, akkor 100 márka kártérítést fizet.

gatag balkáni szövetségeseivel
nem tudott jelentősebb katonai
sikereket elérni.

Magyarország és Lengyelország
perszonáluniója
A lengyel–magyar szövetség fő
haszonélvezője Lengyelország
volt. Nagy Lajos király nagybátyja nem mindig viszonozta a segítséget. Amikor 1362-ben majdnem
háború robbant ki a német–római
császár és Magyarország között,
unokaöccse érdekében Kázmér
is katonai előkészületeket tett.
A kiváló diplomata császár úgy
próbált éket verni a két rokon király közé, hogy megkérte Kázmér házasságon kívül született,
„törvénytelen” leányát a fia számára, a pápát pedig arra akarta
rávenni, hogy a lányt törvényesítse. Ezzel az ügyes húzással –
ami kétségessé tehette Lajos lengyelországi örökösödését – rövid
időre sikerült ellenségessé tenni a Nagy Kázmér és Nagy Lajos közötti viszonyt. V. Orbán pápa (1362–1370) lekötelezettje volt
Lajos királynak, aki Zudar Péter szlavón bán vezetésével seFORRÁS: MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR

Háború a litvánokkal
és a tatárokkal
A lengyel uralkodó védelmében
János király többször is háborút
indított Litvánia meghódítására.
Amikor hadművelete majdnem
Litvánia elfoglalásához vezetett,
a két litván fejedelem, Kestut és
Lubart 1351-ben, békekötésre
vette rá a magyar uralkodót azzal az ígérettel, hogy áttér a katolikus hitre. A béke fejében azt
is megígérték, hogy országukban érsekséget és püspökségeket szerveznek. Lajos felhagyott
hadjáratával és megígérte, közbenjár a pápánál, hogy Kestut királyi címet és koronát kapjon. A
két fejedelem Lajos kíséretében
Budára indult, hogy itt ünnepélyesen megkeresztelkedjék. Útközben azonban kijátszották a
király éberségét, megszöktek, és
sebtében újraszervezett seregeikkel – a tatár segédcsapatokkal
is, akiket időközben zsoldjukba fogadtak – újra megtámadták
Lengyelországot. Nagy Lajos ismét a lengyelek segítségére sietett és legyőzte a litvánokat.
A székelyek 1352–1353-ban
újabb nagyszabású hadjáratot
szerveztek a tatárok ellen, akiknek legyőzése után Moldvában
Lajos király határőrgrófságot
hozott létre Drágos ispán vezetése alatt.
A magyar–litván háború 1354ben ismét kiújult. A litvánok legyőzése után a magyar uralkodó Lengyelországból a Bug folyó
mellé vonult és onnan támadta
meg a tatárokat. A tatárok legyőzése után vezérük békéért könyörgött. A béke értelmében a tatárok Magyarország adófizetőivé
váltak, a kán pedig ígéretet tett a
keresztény hitre való áttérésre.
E harcokban a székelyek igen jelentős sereggel vettek részt. Lajos király személyesen is járt a
Székelyföldön: Görgény várából,
a székelyek ispánja székhelyéről írt 1366-ban levelet a velencei
dózsénak.

„Magyar” Lajos – ahogy a lengyelek általában nevezték – királysága (1370-1382) nem volt
népszerű Lengyelországban, annak ellenére, hogy fiúörökös hiányában lánya örökösödésének
biztosítása érdekében számos
kedvezményt biztosított a lengyeleknek. Az 1374. évi Kassán
kelt privilégium jobbágytelkenként mindössze 2 garasban és a
nemesek hadkötelezettségében
állapította meg a lengyel korona iránti kötelezettségeket. Lajos
azzal is kedvére volt új alattvalóinak, hogy anyját – az elhunyt
Nagy Kázmér nővérét – küldte
Lengyelországba kormányozni.
Erzsébet anyakirályné azonban
kiváltotta a lengyel nagynemesség ellenszenvét. Az elégedetlen
urak egy korábban kolostorba vonult rokon, Ulászló gnievkovi herceg személyében még ellenjelöltet is találtak Lajossal szemben.
Egy incidens során a lengyelek
minden várfalakon kívül rekedt
magyart lemészároltak Krakkóban (1376). Lajos kénytelen volt
anyját hazahívni Lengyelországból. Az ország kormányzását először Oppelni Lászlóra, majd egy
háromtagú – végig Lengyelországban élő tagokból összeállított – testületre bízta.
Lengyel királyként is többször
kellett a litvánok ellen hadba vonulnia. Hadjárata azonban eredménytelen volt, hiszen élete végén is ugyanazt a Belz litván határvárat ostromolta, amelyet negyedszázaddal azelőtt sem sikerült bevennie. Élete végén Nagy
Lajos azon munkálkodott, hogy
Mária királynő és annak jegyese
számára biztosítsa a lengyel koronát. Igyekezetét azonban nem
koronázta siker.

Elfogadtatta a lánytrónörökös
gondolatát

Nagy Lajos átveszi a lengyel koronát: királysága nem volt népszerű Lengyelországban
románokat leginkább a katolikus
hittérítők zavarták és meg akartak maradni görögkeleti hitükben. 1342 végén és 1343 elején ellentét alakult ki Bogdán vajda és
a máramarosi ispán között. 1349ben Bogdán már nemcsak a katolikus hittérítőkkel és a királyi hatóságokkal került ellentétbe, hanem az itt letelepedett románok
egy részével is. 1349-ben megtámadta Gyulát, Drágos fiát, akit elűzött a máragyulafalvi és a nyíresi birtokairól. A máramarosi
románok közötti belső ellentétek, illetve a máramarosi ispán
és Bogdán közötti rossz viszony
hozzájárult ahhoz, hogy 1359ben Bogdán vajda titokban megszökjön Máramarosból és az általa vezetett románság egy részével otthont keressen Moldva területén. Elkergette a Moldvában alapított őrgrófság éléről
Balkot. Mivel Bogdán elismerte a
magyar király hatalmát és fennhatóságát, Lajos megtorlásként
nem kényszeríttette őt és népét
Moldva elhagyására.

sa azonban – az esetet megörökítő krónikaíró szerint – „a vádaskodók heves fellépése miatt”
mégis elmaradt.
Lajos király ellen a leggyakrabban felhozott vád, hogy elhanyagolta a török veszély elleni fellépést, ami valójában nem
igaz. Amíg az oszmán állam

gélyhadat küldött az egyházfőnek az itáliai birtokait dúló zsoldos hadak ellen. Ezért a pápa bár
a törvényesítésre hajlandó volt
ugyan, de emellett megerősítette Nagy Lajos lengyel trónörökösödési jogát is. Így a német-római
császár által elgondolt házassági
terv megbukott.

Nagy Lajost hirtelen haragúnak tartották, ezért
számos meggondolatlan tette volt. Nem lépett fel
kellő eréllyel az udvari intrikákkal szemben.
csak ázsiai hatalom volt (1354), és
amíg igen távol állt a magyar határoktól, nem lehetett tudni, milyen veszélyessé válik. Hiba lett
volna a török ellen fordulni akkor,
amikor a másik „pogány” hatalom, Litvánia végig a Lajos örökségének tekintett Lengyelországot fenyegette. Amint a török hódítás veszélye valóssággá vált,
Lajos király azonnal ellenük fordult, s nem rajta múlott, hogy in-

Nagy Kázmér lengyel király
1370. novemberében fiúutód nélkül halt meg. Így 1370-ben –
nagybátyja halála után – Nagy
Lajos megszerezte a lengyel királyi trónt is. Krakkóban lengyel
királlyá koronázták. Nagy Lajos
lengyelországi királysága csak
perszonálunió volt, és nem vezetett a két eltérő szokású, hagyományú európai hatalom közötti
reális egyesüléshez.

Észa k ny ugati és ny ugati szomszédaival Lajos békésebb viszonyt tudott fenntartani, mint apja. IV. Károly cseh király egyben német-római uralkodó is volt (1346–1378, császár
1355-től). Nagy Lajos első felesége, Margit IV. Károly leánya volt.
Ennek köszönhetően a magyar,
cseh és német viszony békésen
alakult. Albert osztrák herceg
1345-ben az őt Bécsben felkereső Lajosra is kiterjesztette a még
apjával kötött szövetségi szerződést. 1355-ben Lajos Lack(fi) Pál
vezetésével mintegy 400 főnyi
segélyhadat küldött az osztrák
hercegnek az ellene fellázadt
svájciakkal szemben. 1357-ben
Erzsébet anyakirályné zarándokolt Szent Erzsébet sírjához
Marburgba, majd Nagy Károly
sírjához Aachenbe.
Az élete vége felé kialakult,
egymást is támadó bárói érdekcsoportokkal Lajos király haláláig jól együttműködött. Elérte,
hogy 1382. szeptember 10-én bekövetkezett halálát követően – fiú
örökös hiányában – kiskorú leánya, Mária kövesse a trónon.
Élete utolsó szakaszában a király hosszú ideig betegeskedett,
az orvos-történészek szerint lepraszerű kórban szenvedett.
GARDA DEZSŐ
(folytatjuk)

Havonta megjelenő gazdamelléklet
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Az Erdélyi Magyar Gazdák Egyesületeinek
Szövetsége (EMGESZ) és az Erdélyi Napló
hetilap közös mezőgazdasági melléklete.

Tanyakutatás a Kárpát-medencében
Tanyakutatás a Kárpát-medencében címmel szerveztek konferenciát a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen (PKE), amelynek keretében a PKE és a Debreceni Egyetem egy-egy szakkollégiuma írt alá
együttműködési megállapodást.

FOTÓ: EMGESZ
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Nagyváradon megszervezett agrárkonferencia fő
témája a tanya- és agrárkutatás volt. Az egyetem aulájában lezajlott rendezvényen elsőként dr. Flóra Gábor, az egyetem rektorhelyettese köszöntötte a megjelenteket, többek között
kiemelve, hogy a PKE a régió magyar anyanyelvű felsőfokú oktatásának a fellegvára, amelynek
a nemzeti identitás megőrzése a
küldetése.
Köszöntőbeszédet mondott
Szakáli István Loránd, a Földművelésügyi Minisztérium agrárfejlesztésért és hungarikumokért
felelős helyettes államtitkára,
aki arra is felhívta a figyelmet,
hogy a tanyán élők nemzedékről
nemzedékre adják át termesztési-tenyésztési hagyományaikat,
a gazdálkodásban megszerzett
és felhalmozott tudásanyagot, és
hozzájárulnak a magyar táj fenntartható használatához és a heterogén termelési kultúra megőrzéséhez. Ezt támogatja a Földművelésügyi Minisztérium azzal is,
hogy felkarol olyan határon túli
kutatásokat és projekteket, amelyek lehetőséget adnak a határon
túli szervezeteknek, kutatóknak
a külterületi életformához, gazdálkodási rendszerhez kapcsolódó tapasztalatok összegyűjtésére. A magyar tanyát sajátos
néprajzi és építészeti formái miatt 2017-ben a hungarikumok sorába emelték.

8 milliárd forinttal támogatta a
tanyákon élőket, és a támogatást valamilyen formában kiterjesztik a külhonban tanyákon
élő magyar gazdákra is. Ennek
egyik elemeként az idén az Év
Tanyája mellett díjazni fogják az
Év Határon Túli Magyar tanyáját
is. A köszöntők után Lantos Gergely, az FM főosztályvezető-helyettese a Magyarország hét megyéjében végzett tanyakutatás
eredményeit ismertette. Ugyanezt tette Székelyföld vonatkozásában dr. Ambrus Tünde, a
Sapientia Egyetem tanára is.

Száz falugazdász a Kárpátmedencében

Csomortányi István az érmelléki falugazdász-hálózat kiépítéséről beszélt

95 ezer magyarországi tanya
Szakáli István Loránd kiemelte:
ahhoz, hogy a tanyavilág jelenét,
jövőbeli lehetőségeit és fejlesztési
céljait pontosan meghatározhassuk, az alföldi tanyás térségek
mellett szükség van egy komplex, az egész országra, illetve a
határon túlra is kiterjedő tanyafelmérés megvalósítására, illetve a felmért területek összekapcsolására, mint ahogy a Partium
is az Alföldünkkel természetföldrajzi egységet képez.
Egy 2015-ös magyarországi
felmérés szerint az országban
95 ezer tanya működött, ame-

lyeken kétszázezer ember élt.
Mint mondta, a magyar kormány
az elmúlt nyolc évben mintegy

A konferencián több, a szakterületet érintő szakmai előadás is elhangzott dr. Fogarasi József, dr.
Miskó Krisztina, Vígh Enikő Zita Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI), Tankó László, a Lámpás Társaság tagja, dr. Szabó
Dorottya, dr. Rácz Katalin (AKI)
és Szilágyi Varga Zsuzsa PTKIkutató részéről.
Csomortányi István, az Érmelléki Gazdák Egyesületének (EGE) ügyvivője az érmel-

Határon átnyúló megállapodás
A konferencia keretében együttműködési szerződést írt alá a PKE
Partiumi Területi Kutatások Intézete (PTKI) és a Debreceni Egyetem Hatvani István Szakkollégiuma. A PKE 2007 óta áll kapcsolatban a Hatvani István Szakkollégiummal, sok közös programjuk volt, ezért már régen felvetődött, hogy össze kellene hangolni a munkát. A PTKI-t 2015-ben hozták létre, és most érkezett el a
pillanat a stratégiai partnerség megkötésére. Az együttműködési megállapodást a debreceni fél részéről dr. Pintér Ákos, a szakkollégium igazgatója, Körösi Zoltán, valamint Uri Dénes Mihály, a
szakkollégium titkára, illetve szaktanára, a PKE részéről dr. Pálfi
József rektor és dr. Debrenti Edith, a PTKI igazgatója írta alá.

léki falugazdász-hálózat kiépítéséről tartott előadást, amelyben kifejtette: a magyarországi Földművelésügyi Minisztérium 2016-ban egy, 2017 második
felétől két falugazdász munkáját támogatja Bihar megyében.
Az Érmelléki Gazdák Egyesülete a Partiumi Keresztény Egyetemen a Debreceni Egyetem kihelyezett tagozataként működő
agrármérnöki szak két korábbi hallgatóját tudta ily módon
munkába állítani. 2017. december 5-én Budapesten a minisztérium által szervezett Összefogás Fórum alkalmából az EGE
– több más erdélyi és partiumi
gazdaegyesülettel közösen –
aláírta a falugazdász-hálózat
bővítéséről szóló előzetes megállapodást. E szerint 2018-ban
mintegy 100 falugazdász kezdheti meg munkáját a külhoni területeken. Elsődleges feladatuk
a szakmai és pályázati tanácsadás lesz, de ahogyan eddig is
tették, a vidéki kultúra megismertetésében, a népi hagyományok ápolásában és egyfajta közösségszervezőkként is részt
vállalnak majd. Egyik fontos
eredménye eddigi munkájuknak az egyre népszerűbb helyi
termékeknek szánt vásárok beindítása és az érmelléki márkanév létrehozatala.
A konferencián bemutatták
Szilágyi Ferenc Partium–településföldrajz és agrárium című kötetét. A rendezvényt a Partiumi
Területi Kutatások Intézete a
Földművelésügyi Minisztériummal, az Érintő Egyesülettel és az
Érmelléki Gazdák Egyesületével
közösen szervezte.
ÉRMELLÉKI GAZDÁK EGYESÜLETE

A környezettudatos, precíziós gazdálkodás a búza- és kukoricatermesztésben
FOTÓ: EMGESZ

A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és
Környezetgazdálkodási Karán
került sor január 18-án a II. Kukorica és búza konferenciára,
amely a környezettudatos, precíziós gazdálkodás alapjaira helyezte a fő hangsúlyt, és amelyen
az Érmelléki Gazdák Egyesületének öt tagja is részt vett, közöttük két falugazdász. A konferencia családi gazdálkodók, őstermelők, agrárvállalatok, gépforgalmazók, inputgyártó vállalatok, integrátorcégek és szaktanácsadó agrárszervezetek képviselői számára szolgált hasznos ismeretekkel.
Az eseményt Bóné Tímea főszervező, a Magro.hu online
mezőgazdasági piactér egyik
alapítója, dr. Komlósi István,
az egyetem dékánja, valamint
Kotormán István, a SwedsteelMetechno Kft. fejlesztési vezetője, az esemény főtámogatója nyitotta meg. A rendezvényre csaknem háromszáz gazdálkodó érkezett az ország minden részéből, sőt Kárpátaljáról, Erdélyből és a Partiumból is
regisztráltak érdeklődők, hogy
korszerű szakmai ismeretekre
tegyenek szert.

Elmarad a nyugati hatékonyság
Megfelelő vetőmag-kiválasztással, modern technológiával és
energiatakarékos gazdálkodással a magyar kukorica- és búzatermelők is felvehetik a versenyt a nyugat-európai gazdálkodókkal – bizonyítják a debreceni egyetem kutatásai. Magyarország szántóinak nagy részét
a kukorica és a búza foglalja el,
mindkét növény vetésterülete körülbelül 1 millió 200 ezer hektár,
így meghatározó szerepet játszanak a mezőgazdaságban és a
bruttó nemzeti össztermék (GDP)
alakulásában. A termesztés hatékonysága azonban még mindig elmarad Nyugat-Európától és
a tengeren túli országokétól – fejtették ki a felszólalók, akik szerint a probléma megoldása a precíziós termesztésben rejlik.
„Azt tesszük, amit 150 évvel
ezelőtt alapító atyáink megfogalmaztak: tudást nyújtunk a
Tiszántúl gazdálkodóinak. A
debreceni egyetem agrárkarának az a célja, hogy Közép-Európa mezőgazdaságában meghatározó tudáselőállító-továbbító intézmény legyen. Küldetésünk, hogy víz-, energiataka-

rékos, környezetbarát és gazdaságos élelmiszerellátást valósítsunk meg, ami valójában
a körforgásos biomassza gazdálkodásnak az alapja. Ebbe illeszkednek az előadások is, sőt
a kar pályázatai is ezt a filozófiát támogatják” – hangsúlyozta Komlósi István, az egyetem
dékánja.

Új agrártámogatás 2020 után
„Egy más alapokon működő európai uniós agrártámogatási
rendszer lesz 2020 után, erre az
új kihívásra minden gazdálkodónak fel kell készülnie. A környezettudatos, precíziós gazdálkodásnak az alapjait mindenkinek
el kell sajátítani, aki mezőgazdasággal foglalkozik, mert akkor
talán a támogatási források fennmaradhatnak azon a szinten,
mint ahol ma állnak. Ez azonban
a szakmai alapok bővítése, és új
információk elsajátítása nélkül
elképzelhetetlen, ezért fontos a
mostani konferencia is” – emelte ki Farkas Sándor, az Országgyűlés mezőgazdasági bizottságának alelnöke is.
A tanácskozáson 16 kiváló
szakember mutatta be a kukori-

Érmelléki gazdák a debreceni konferencián
ca- és a búzatermesztéssel kapcsolatos legújabb ismereteket.
Az előadások témái között szerepelt az aszály okozta problémák
orvoslása, a vetőmagválasztás,
az organikus készítmények szerepe a kukorica tápanyagellátásában, az élő algás lombtrágya
használata a gabonatermesztésben, a talaj szükséges nitrogén
mennyisége, változások a kukorica kártevői között. Az előadások rendjén arra is választ kap-

tak az érdekelt gazdák, hogy melyek a legnagyobb hibák, amiket
a terménytárolásban elkövetnek,
mit jelent és mit eredményezhet a csúcstechnika alkalmazása a szántóföldi növénytermesztésben, vagy hogyan kezdjünk az
öntözési rendszer kialakítását.
A konferencia kötetlen beszélgetéssel, tapasztalatcserével zárult.
ÉRMELLÉKI GAZDÁK EGYESÜLETE
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A gyümölcspárlatok paradicsoma, Erdély
Kárpát-medence-szerte népszerűsítik a gyümölcsből készült jó minőségű pálinkákat

FOTÓK: ERDÉLYI PÁLINKA LOVAGREND

Az erdélyi pálinkafőzés egyre jövedelmezőbb iparággá vált Erdélyben,
amelyet lényegében az sem befolyásol, hogy a pálinka szóval azonosított
gyümölcspárlatokat Magyarország levédte Brüsszelben. Az EMGESZszövetség tagjaként működő Erdélyi Pálinka Lovagrend elnöke, Antalfi
Zoltán a határokon átnyúló együttműködésről beszélt lapunknak.
– Az Erdélyi Pálinka Lovagrend 2015-ben alakult.
Milyen célból jött létre, kik
az alapítói?
– Annak tudatában, hogy egységben az erő, megpróbáltunk
olyan egyesületet létrehozni,
amely szakmailag és jogilag is
segít megfelelni a mai elvárásoknak. Egyenként, termelőként nehéz lenne képviseltetni
magunkat a különböző rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon. Egyesületként viszont
sok hazai és külföldi eseményre kapunk meghívást, így eleget tudunk tenni a felkérésnek.
Nem kevés erőfeszítéssel 2015
júniusában sikerült törvényesen bejegyeztetni egyesületünket Erdélyi Pálinka Lovagrend
néven kilenc alapító taggal Maros, Hargita és Kovászna megyéből. Az alapítók pálinkafőzdével rendelkező személyek,
vagy valamilyen formában támogatják a pálinkatermelést.

Antalfi Zoltán marossárpataki pálinkafőzdéje
dolok, akik elsősorban a minőségre tartanak igényt. A lovagrend tagjainak alapvető követelmény a pálinka jó hírnevének az
előmozdítása és a fogyasztásban való mértékletesség hangsúlyozása. Az erdélyiek büszkeségére szolgál, ahogyan a jelen-

Minőség szempontjából az erdélyi pálinka maga
helyett beszél. A természeti adottság is sokat
segít abban, hogy a pálinkafőzéshez használatos
gyümölcsök a vadonban is megteremnek.
– Milyen mértékben fogja
át a pálinkafőzéssel foglalkozó magyar gazdákat,
kisvállalkozókat a szakmai szervezetük?
– Erdély-szerte látható, hogy növekszik az érdeklődés a minőségi pálinka iránt mind a termelők
és kisvállalkozók, mind a kultúrált pálinkafogyasztók körében. Itt olyan személyekre gon-

legi 16 lovagrendi tag mind az
országban, mind külföldön képviseli az erdélyi pálinkát. Örömmel mondhatom, hogy az elmúlt
években még nem volt olyan magyarországi vagy nemzetközi
pálinkaverseny, ahonnan az Erdélyi Pálinka Lovagrend tagjai
ne tértek volna haza aranyéremmel vagy Az év legjobb pálinkája nagydíjjal.

– A romániai törvénykezés
szerint milyen körülmények között lehet ma pálinkát főzni?
– Habár a pálinkafőzés törvényes útja nehéz, mégsem járhatatlan. Nem mondanám, hogy
a romániai törvények nehezebben elviselhetők, mint a külföldiek. Ezek uniós szabályok, és
nagyjából mindenkinek egyformán kell alkalmaznia az Európai Unió tagállamaiban. Egyértelműen állítható, hogy a törvényi rendelkezések szerint rengeteg utánajárással lehet ma
pálinkát termelni és kereskedelemben forgalmazni.
– Milyen minőségű az erdélyi házi pálinka? A termelők mennyire felelnek meg
a szakmai elvárásoknak?
– Minőség szempontjából az erdélyi pálinka maga helyett beszél. A természeti adottság is sokat segít abban, hogy a pálinkafőzéshez használatos gyümölcsök a vadonban is megterem-

Antalfi Zoltán vállalkozó a versenyeken kapott oklevelekkel

Antalfi Zoltán
Szülőfalujában, a Maros megyei Marossárpatakon él családjával.
A Mezőség kapujaként ismert, a Maros jobb oldalán fekvő falu mindig jó gyümölcstermő hely volt, ahol emberemlékezet óta foglalkoztak pálinkafőzéssel. Fiatalemberként 1991-ben fogott hozzá a vállalkozásához, és azóta folyamatosan foglalkozik pálinkafőzéssel. A
tulajdonában levő pálinkafőzőt az évek során az igényeknek megfelelően módosította. Ma duplafalu gőzkazánokkal dolgozik, amelyek
jól beváltak, ugyanakkor nem térnek el a hagyományos pálinkafőzési technológiától. Munkája elismeréséül a 2015-ben alakult Erdélyi Pálinka Lovagrend Egyesület elnökévé választották.
nek. Köztudott dolog, hogy a vegyi beavatkozás segíthet ugyan
a gyümölcsön, de ízét tekintve
nem ugyanazt a minőségű pálinkát lehet előállítani egy termesztett, mint egy vadon termő gyü-

mölcsből. Mindig is előszeretettel készítünk pálinkát áfonyából,
málnából, erdei somból, kökényből, vadkörtéből, vadalmából, erdei vadcseresznyéből, vadon termő szőlőkből, illetve más vadgyümölcsből. De természetesen
jó minőségű és kelendő pálinka
készül házi besztercei szilvából, körtéből, birsből, meggyből,
fekete ribizliből, házi cseresznyéből, almából és barackból is.
A szakmai elvárásoknak megfelelni állandó fejlődést igényel.
Mindig napirenden kell lenni az
újabb technológiák megjelenésével az erjesztés, az érlelés és a
lepárlás területén egyaránt. Ez
koncepcióváltást igényel a termelő részéről, hogy a jobb minőség érdekében felhagyjon a régi
logikátlan eljárással. Ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy felhagynánk a hagyományos pálinkafőzési módszereinkkel, hanem a
meglévőkön kell bizonyos lépésekben javítani, változtatni. Lovagrendünk fő célkitűzése, hogy
tagjainkat a minőségi pálinka
előállításában segítsük.
– A hagyományos erdélyi
pálinkának országszerte
hírneve van. Milyen feltételek mellett lehet üzletekben, éttermekben, kocsmákban forgalmazni?

Az Erdélyi Pálinka Lovagrend tagjai: Kárpát-medence-szerte jó hírét keltik az erdélyi pálinkának
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– Az erdélyi pálinkának valóban
az egész ország területén hírneve van, amit mi elődeinktől örököltünk. Ezért a hírnévért eleink
dolgoztak meg, az erdélyi pálinka elismertsége tehát nem új keletű. A mi dolgunk az, hogy e hírnevet megőrizzük és továbbadjuk. Ahhoz, hogy a gyümölcspárlatot hivatalos úton – kis- vagy
nagykereskedelembe – lehessen
forgalmazni, egy jogilag bejegyzett vállalkozási formára van
szükség. Ennek alapján a kisvagy nagyvállalkozó kiválthatja
az „adóraktáros” (antrepozitar
fiscal) engedélyt, innentől fogva tevékenységét a vámhivatal
és a pénzügy ellenőrzi. A pálinkakereskedéssel foglalkozó vállalkozónak tevékenysége idejére kötelessége az állami intézmény által megszabott garanciapénz összegét befizetni az
állami kincstárba. A forgalomba hozott pálinkának meg kell
felelnie az élelmiszerbiztonsági és egészségügyi előírásoknak: laborvizsgálattal, valamint
megfelelő címkével és zárjegygyel kell rendelkeznie. Az állami illeték literenkénti adóját alkoholfoktól függően számítják ki
kis- vagy nagytermelői szinten.
Egy liter 50 százalékos alkoholtartalmú pálinka jövedéki adója kistermelőknek 8,27 lej, nagytermelőknek 16,53 lej. A törvény
szerint az számít kistermelőnek, aki évente nem haladja meg

képviselettel ünnepélyes keretek
között megállapodást írtunk alá,
amelyben kölcsönös támogatásról biztosítottuk egymást, hogy
közös céljainkat elérhessük.

A háromszéki Potio Nobilis pálinkafőző kisüzem két tulajdonosa, Dezső Tibor és Füstös Imre:
tizenöt fajta gyümölcsből főznek díjazott pálinkákat
ki illetve a magyarországi
pálinkafőzőket összefogó
szakmai szervezetekkel?
– Az egész Kárpát-medencében
jó kapcsolatokat építettünk ki
mind az anyaországban, mind

Ha gyümölcspárlatot is írunk az üveg címkéjére,
aki látja annak származási helyét, külföldön is
szívesen fogyasztja, mert az erdélyi pálinkának
szerte Európában hírneve van.
a 2000 liter 50 százalékos alkohol tartalmú pálinka termelését.
Jó tudni, hogy aki saját szükségletre, házi használatra főz pálinkát, az aktuális jogszabályok
szerint köteles elszámolni a jövedéki adóval.
– Milyen kapcsolataik vannak a felvidéki, délvidé-
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a külhoni egyesületek körében. Kölcsönösen részt veszünk
egymás szakmai és kulturális
rendezvényein.
– Mekkora gond az erdélyi
termelők számára, hogy
az unióban nem tudják pálinka név alatt forgalmazni termékeiket? Történt-e
FOTÓ: MAKKAY JÓZSEF

ezen a területen előrelépés
a magyarországi szakminisztérium részéről?
– Az a tény, hogy Magyarország levédte a pálinka terméknév használatát, azt jelenti, hogy
csak Magyarország területén
termelt gyümölcsből készült és
az ország területén belül főzött
párlat nevezhető pálinkának.
Ami nem tiszta gyümölcsből
készült, az sem nevezhető pálinkának, csak párlatnak. Uniós szabvány szerint csak a magyarországi termelők jogosultak
arra, hogy a pálinka megnevezést feltüntessék az üveg címkéjén. Erdélyi szempontból azonban ez mégsem okoz akkora gondot, mint ahogyan azt sokan beállítják. Ha gyümölcspárlatot
is írunk az üveg címkéjére, aki
látja annak származási helyét,
külföldön is szívesen fogyasztja, mert az erdélyi pálinkának
ott is hírneve van. Ez a szabályozás a Magyarország határain túl élő magyar ember számára inkább egy lelki traumának
számít, hogy éppen anyaországa
korlátozza a saját anyanyelvéhez
tartozó szó érdemi használatát.
Egyesületként mindent megtettünk annak érdekében, hogy a
pálinka név használatát Erdélyben is engedélyezzék, hiszen a
pálinkafőzésnek éppen olyan hagyománya van nálunk is, mint a

jelenlegi Magyarország területén. A budapesti szakminisztérium pozitívan áll az ügyünkhöz,
közösen keressük a megoldás
lehetőségét, de a már meglévő
brüsszeli márkavédelmi döntést

FORRÁS: BORSOD ONLINE

Gyümölcspárlatokat kóstol a zsűri a 4. Miskolci Pálinkamustrán
nem könnyű módosítani. Megoldás lehetne, hogy a már levédett
pálinka név használatát földrajzilag kiterjesszék a történelmi
Magyarország területére. Erről
a magyar kormánynak kell döntenie, most folynak róla a szakmai viták, tehát belátható időn
belül születhet valamilyen megoldás. A magyarországi szakmai
FOTÓ: MAKKAY JÓZSEF

Békés megyei pálinkafőző kisüzem korszerű berendezése

– Mekkora beruházást jelent egy pálinkafőző elindítása és beüzemeltetése?
Mekkora a konkurencia?
– A beruházási költségek sok
mindentől függnek. Manapság
egy pálinkafőző felszerelését
meg lehet vásárolni kézművesektől vagy másodkézből aránylag olcsón. Egy pálinkafőző teljes beüzemelése – engedélylyel együtt – megoldható akár
20–30 ezer lejből is, ha megvan hozzá a megfelelő helyiség. Ilyen felszereléssel is lehet jó minőségű pálinkát főzni, ami ellátja egy faluközösség
vagy község lakóinak az igényeit. De mint minden területen, itt
is vannak korszerűbb megoldások, különösen akkor, ha a vállalkozó kereskedelmi célra szeretné termékeit előállítani. Ekkor már komolyabb technológiai folyamatba kell befektetni,
hogy a gyümölcstől a palackozásig, sőt a fogyasztóig lefedjen
minden munkafázist. Egy ilyen
korszerűen felszerelt pálinkafőzde több százezer euróba kerülhet. Köztudott, hogy induláskor minden vállalkozás befektetést igényel, és a tulajdonos csak
azután számíthat nyereségre.
Mint minden más területen, természetesen itt is van némi kon-

Kelet-magyarországi pálinkaválaszték kóstolásra előkészítve

kurencia, de aki jó minőségű
pálinkát állít elő, aggodalomra nincs oka, mert ez nem olyan
termék, amelynek lejár a szavatossági ideje. Sőt: ha megfelelő körülmények között tárolják,
idővel finomabb és értékesebb.
– Egészségügyi szempontból mennyire ajánlott vagy
ellenjavallott a pálinka fogyasztása?
– Abból kell kiindulni, hogy a
gyógyszereknek is megvan a terápiás hatásuk, és túladagolás
esetén jelentkezik a mérgező
hatás. Igaz ez a pálinkára is. A
gyümölcspárlatok mértékletes
fogyasztása sok pozitív hatást
gyakorol szervezetünkre, de
persze vannak kivételek, amelyekre oda kell figyelni. Mi termelőként és az Erdélyi Pálinka
Lovagrend tagjaként is mindig
a pálinka kulturált fogyasztására figyelmeztetünk. Mindenkit arra ösztönzünk, hogy ne a
mennyiségi, hanem a minőségi fogyasztásra törekedjen. De
van erről egy humoros népi bölcsesség is: „a pálinka kis mértékben gyógyszer, nagymértékben orvosság, de ha nincs, akkor méreg”.
MAKKAY JÓZSEF
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Összefognak
a magyar borászok
Magyarországi és határon
túli magyar borászok erősítették meg együttműködési szándékukat szombaton,
Budapesten, amikor Budafokon aláírták a II. Kárpát-medencei Borszerződést a borvidékek és a borkultúra fejlesztésére. Magyar Levente, a
magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) parlamenti ügyekért felelős államtitkára kiemelte: a határon inneni és túli borászok
közötti együttműködés első eredményei már mutatkoznak, de jól működő hálózatok szükségesek a magyar borkultúra határokon
átívelő, Kárpát-medencei fejlődéséhez. Aláhúzta: az elmúlt másfél-két évben már
támogatás is járult az elképzelésekhez. Százas nagyságrendben kaptak határon túli borászok több millió forintot fejlesztésekre. „Ha a kormány folytathatja munkáját a választások után, a 100
milliós forintos nagyságrendből a milliárdosba léphetnek át e téren” – jegyezte
meg az államtitkár.
Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke szerint a szerződés – amelyet a Külhoni Magyar Borászok Egyesülete, a
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT), a magyar Országgyűlés, a kormány és
Budafok-Tétény Önkormányzatának képviselői láttak el
kézjegyükkel – lehetővé teszi,
hogy a magyar borászat fejlődését szívükön viselők közösen munkálkodjanak a Kárpát-medencében. Becslések
szerint egymillió hektárnyi
szőlőterületre terjed ki a magyar borászok tevékenysége,
e terület nagy része válhat a
feltámadó Kárpát-medencei
magyar nagy borrégió részévé – tette hozzá. „Ez a borrégió nemzetközi tekintetben is
verhetetlen lesz, ha az innen
származó magyar borokat
Kárpát-medenceiként tudjuk
megjeleníteni. Ez nem revizionizmus, hanem csak leírása
egy borászati nagy régiónak,
amely segítheti a sikeres gazdálkodást” – fogalmazott a
kormánypárti politikus.
Gál Péter, a Földművelésügyi Minisztérium (FM) eredetvédelemért helyettes felelős államtitkára eközben az
MTI-nek arról beszélt, hogy a
Kárpát-medencei Borszerződés fontos nyilatkozat arról,
hogy a magyar állam gondol
a határon túli magyar borászokra is, és fontosnak tartja fejlődésük támogatását.
Emellett pedig fontos bizonyítéka és kerete az összetartozás erősítésének. A helyettes államtitkár jelezte: a
mostani adatok alapján a tavalyi magyarországi szüret
jobban sikerült a vártnál, mivel 3,1 millió hektoliter bor
került a pincékbe, szemben a
korábban várt 2,8-2,9 millió
hektoliterrel. A többlet várhatóan nagyobb kivitelt is jelent majd, a borexport így az
idén meghaladhatja a 700
ezer hektolitert, Európában
ugyanis kevesebb szőlőt szüreteltek a tavalyinál – fűzte
hozzá Gál Péter.

Farmerképzést szervez az RMGE Maros

FOTÓ: EMGESZ

Új gazdatanfolyamok

A tanfolyam résztvevői szerteágazó gyakorlati képzésen vehettek részt

A

Romániai Magyar Gazdák Eg yesülete Maros
Szervezet (RMGE Maros)
27 évvel ezelőtt egy sikeres pályázat nyomán létrehozta az
Oktatási és Információs Központját, amivel belevágott a felnőttképzésekbe. Azóta számos tanfolyamot indítottak 23
féle ágazatban: eddig mintegy
1 300 gazdálkodó szerzett az
Oktatásügyi és Munkaügyi Minisztérium által elismert oklevelet. Az oklevelek megszerzése nemcsak elméleti és gyakorlati tudást jelent a hallgatók-

nak, hanem a sikeres pályázás
alapja is.
Az egyesület három új felnőttképzési kurzus akkreditációját
„frissítette fel” tavaly a szántóföldi növénytermesztés, az állattenyészés, valamint zöldség- és
gyümölcstermesztés ágazatában. A zöldség- és gyümölcstermesztés-képzés gyakorlati foglalkozásai már lezárultak, jelenleg zajlik az elméleti rész.
Az első gyakorlati találkozó a Marosvásárhelyhez közeli Marossárpatakon zajlott, ahol
a 18 fős hallgatói csoport bete-

kintést nyerhetett a korszerű
technológiával felszerelt paprikatermesztő farm, a Blondy
Romania Kft. munkájába. A
farm vezetői – Sógor Eszter és
Gálfi Csongor – bemutatták a
vállalkozást, miközben szakmai és gyakorlati információkkal látták el a gazdákat.
Sárpatakon nem csak zöldségtermesztéssel, hanem gyümölcsfeldolgozással is foglalkoznak:
a csapat ezt követően ellátogatott Antalfi Zoltán pálinkafőzdéjébe, ahol 18 féle gyümölcspárlatot készítenek. A hallgatók bepil-

Kalotaszegi agrárkonferencia
A kalotaszegi Bánffyhunyadon
szervezte meg 2017. december
19-én az Erdélyi Magyar Gazdák Egyesületeinek Szövetsége
(EMGESZ) a második alkalommal megtartott Erdélyi Magyar
Agrárkonferenciát.
A rendezvény résztvevőit
Csomortányi István, az EMGESZ
elnöke köszöntötte. Beszámolt az
EMGESZ tevékenységéről, a falugazdász-hálózatról és a jövőbeli
tervekről egyaránt.
A meghívott előadók között
szerepelt a Földművelésügyi Minisztérium (FM) részéről dr.
Torda Márta, a Nemzetközi és
Kárpát-medencei Kapcsolatok
Főosztályának osztályvezetője,
aki az FM Kárpát-medencei kapcsolatairól, az elért eredményekről, és az elkövetkező év projektjeiről számolt be. Dr. Tiboldi István, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság–MTA alelnöke a géntechnológiáról, a GMO-növényekről
és a szabadkereskedelmi egyezményekről tartott érdekes előadást. Dr. Hunyadi Attila Gábornak, a kolozsvári Babes-Bolyai
Tudományegyetem adjunktusának az erdélyi és magyarorszá-

lanthattak a pálinkakészítés műhelytitkaiba is. A tulajdonos bemutatta a pálinkafőzdéjét, és felhívta a tanulók figyelmét a gyümölcstermesztés fontosságára,
elárulva, hogy leginkább a málna
és a birsalma termesztését ajánlja a környéken élő gazdáknak. A
tanfolyam résztvevői a következő állomásként a Nyárád mentén
meglátogatták Fazakas Miklós és
Sztrátya József kertészetét, ahol
a zöldség és gyümölcstermesztés fortélyait ismerhették meg.
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Kertészetről, szántóföldi növénytermesztésről és szövetkezésről is elhangzottak előadások Bánffyhunyadon
gi termékértékesítő szövetkezeti
hálózatokról szóló előadása történelmi áttekintőt nyújtott az elmúlt évszázad szövetkezeti tevékenységéről.
A konferencia második felében
különböző agrárvállalkozók mu-

tatták be tevékenységüket: Vitus
Csaba fűszernövény-termesztő Györgyfalváról és Fazakas
Miklós fóliás zöldségtermesztő Nyárádkarácsonyból érkezett. A Sere Transilvania Kft. fóliasátrakat gyártó és forgalma-

LAPAR-kitüntetést kapott az RMGE Maros
A Mezőgazdasági Termelők Országos Ligájának Szövetsége
2017. december 20-án tartotta évzáró közgyűlését Bukarestben,
ahova a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros Szervezet
is meghívást kapott. Az RMGE
Maros több éve tagja a LAPARnak. A Maros megyei egyesületet díjjal tüntette ki az országos
szervezet éves tevékenységéért,
amivel hozzájárult a mezőgaz-

Az egyesület a következő időszakban szántóföldi növénytermesztési és állattenyésztési kurzusokat indít, amelyre várják a jelentkezőket. A beiratkozáshoz szükséges iratok: születési igazolvány másolat; személyi igazolvány másolat; utolsó iskolai végzettségi igazolvány és a háziorvostól kikért egészségügyi alkalmassági igazolvány. A tanfolyamok befejezése és a sikeres záróvizsga után a résztvevők a Munkaügyi Minisztérium és Oktatási Minisztérium
által elismert szakmai oklevelet kapnak. A tanfolyamokra a
szervezet székházában lehet
jelentkezni naponta 9-16 óra
között az alábbi címen: Marosvásárhely, Laposna utca
23 szám. Telefonszám: 0265268125/ 0741-512473.

daságban dolgozók felvilágosításához, illetve felkarolta a gazdákat, a gazdaszervezeteket és az
agárvállalkozókat. A Maros megyei gazdaszervezet képviselői
az elmúlt évben többször találkoztak a mezőgazdasági miniszterrel és az országos gazdaszervezetek vezetőivel, és kifejtették
véleményüket az agrárium alakulásával és az erdélyi gazdák
gondjaival kapcsolatban.

zó cég tevékenységét a cég képviselői mutatták be a primőrtermesztésben érdekelt gazdáknak. Az előadók hasznos gyakorlati, technológiai és értékesítési kérdésekről beszéltek a hallgatóságnak.

FOTÓ: EMGESZ
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Amiért idén is érdemes moziba menni
Versenybe száll-e a magyar Testről és lélekről című film az idei Oscar-díjért?

FORRÁS: IMDB.COM

Úgy tűnik, 2018-ban egyelőre a sci-fié a főszerep,
de számos ígéretes drámát is találunk a felhozatalban. Bár még több bemutató időpontja kérdéses,
átfogó képet azonban máris nyújthatunk a mozifilmekről, amelyekre érdemes idén jegyet váltani.

M

ielőtt moziba sietnénk,
szurkolnivalónk is van,
a héten ugyanis kiderül,
versenybe száll-e négy másik
alkotás mellett a magyar Testről és lélekről című film az idei
Oscarért az idegen nyelvű filmek kategóriájában. Enyedi Ildikó lenyűgözően elegáns, művészi, néhol sokkoló, kissé pszichotikus felütésű drámája már
eddig is megnyerte magának a
fél világot. Megkapta többek közt
a 2017-es Berlini Nemzetközi
Filmfesztivál fődíját, az Arany
Medvét, a FIPRESCI-díjat és az
ökumenikus zsűri díját. Ugyanakkor Herbai Máté, a film operatőre a bydgoszczi Camerimage
nemzetközi filmoperatőr fesztivál fődíját nyerte el. Az alkotás
a lengyel Camerimage fesztivál
Arany Béka-díját is megkapta,
az Európai Filmdíj átadóján pedig a főszereplőt alakító Borbély
Alexandrát a legjobb színésznőnek választották. Az alkotás
egyelőre a kilences listán van jelenleg, de a héten a legjobb öt közé is bekerülhet.

Tavasszal a sci-fi uralkodik
Rögtön januárban érdemes beülni a moziba A legsötétebb óráért, amely a valaha élt egyik leghíresebb brit miniszterelnökről, Winston Churchillről szóló új életrajzi dráma – olyan legendás színészekkel a főszerepben, mint Gary Oldman vagy
John Hurt. Az alkotás kapott hideget-meleget a kritikusoktól.
Többen azt emelték ki, hogy a

film a korábbiakhoz képest közhelyesen patetikus hangnemben ábrázolja a világot a náciktól
megmentő, öreg angol hőst, semmi újat és emberit nem mutatva
meg Churchill színfalak mögötti énjéből. Ha Churchill megöregedett, hibázó, elfáradt politikusi arcát akarjuk megismerni, akkor inkább a The Crown sorozatra érdemes rákeresnünk. A legújabb mozifilm azonban rossznak semmiképpen sem nevezhető, és a főszereplői alakításáért Golden Globe-ot kapott Gary
Oldmanért mindenképpen megéri a jegy árát.
A képregény-i h letésű és
Marvel-filmek rajongóinak is
kedvez az év eleje: a Bosszúállók csapatában nemrég feltűnt
Fekete Párduc ugyanis külön
sci-fi akciófilmet kapott, a közeg pedig a megszokott Marveluniverzum helyszíneihez képest
nagy újítás. Egy fejlett afrikai ország trónjáért folytatott háborúval szórakoztatják majd a nézőket a wakandai képsorok február 16-tól. A klasszikus akciófilmek kedvelőinek március igazi csemegét tartogat: a Tomb
Raider új köntösbe bújva érkezik
a mozikba, Lara Croftot azonban ezúttal nem Angelina Jolie,
hanem Alicia Vikander Oscardíjas színésznő alakítja. S bár a
Jolie arcához kapcsolt film és főhős sokakban előítéletet kelt az
új Tomb Raider iránt, a szájtáti
kaszkadőrcsont-ropogtató jelenetek ezúttal sem maradnak el.
A horror kedvelői áprilisban
az X-Men: Új mutánsokkal kí-

A Pentagon titkai ígérkezik az év egyik legjobb drámájának, a fő szerepekben Tom Hanks és Meryl Streep
nozhatja az idegrendszerét, de
a klasszikus X-Men is tartogat
értelmes sci-fit, úgy néz ki, a
Főnix külön filmje még az idén
megjelenik a vásznon. A tavasz
a science-fiction filmeknek kedvez, ugyanis az eddigi fantasztikus filmek után májusra tűzték ki a Star Wars világából ismert Han Solo fiatal éveiről szóló külön filmet többek közt Alden
Ehrenreich, Woody Harrelson,
Emilia Clarke szereplésével, de
érkezik az utóbbi évek számos
bevételi rekordját megdöntött
Bosszúállók sorozat harmadik
része is Végtelen háború címmel, amelyet két epizódban mutatnak majd be.

Ígéretes dráma
Tom Hanksszel és Meryl Streeppel
Az animációs filmek kedvelői júliusban a tréfás Dracula történetének folytatásán derülhetnek
a Hotel Transylvania harmadik
részében. Novemberben pedig
a Harry Potter-történetek előzményét feldolgozó, a Legendás
állatok és megfigyelésük második részét mutatják be. S bár el-

gondolkodtató drámákat tekintve egyelőre hiányos a premierek
listája, de akad néhány máris elismert alkotás, amire érdemes
odafigyelni.
Négy Golden Globe-díjat is begyűjtött a Három óriásplakát
Ebbing határában című, sötét
humorral kevert dráma, amely
márciusban érkezik a romániai
mozikba, és amely nagy eséllyel
fog Oscar-szobrocskákkal hazatérni. A többek közt Frances
McDormandt és Peter Dinklage-t
szerepeltető alkotásban egy
meggyilkolt lány elkeseredett
anyja óriásplakátokon megjelentetett, provokatív üzenetekkel
igyekszik rávenni a rendőröket,
hogy keressék meg a gyilkost. A
Pentagon titkai ígérkezik az év
egyik legjobb filmjének: a Tom
Hanks és Meryl Streep főszereplésével készült politikai dráma az Egyesült Államok egyik
legbotrányosabb esetét dolgozza fel, amikor a The Washington Post nyilvánosságra hozta a
vietnami háború értelmetlenségét bizonyító iratokat. A két élő
színészlegenda a lap elismerésért küzdő női tulajdonosát, il-

letve főszerkesztőjét alakítja. Feszült, izgalmas perceket kaphatunk még A világ összes pénze című dráma alkotóitól is: a világ leggazdagabb emberének, az
olajmágnás J. Paul Getty unokáját elrabolják. A nagypapa azonban nem hajlandó kifizetni a hatalmas váltságdíjat, mivel azt hiszi, az elrablás nem igaz, csak
a vagyonára fáj az elrablók foga.
Az unoka édesanyja pedig mindent megtesz, hogy az egyre fogyó idővel és az öreg milliárdossal felvegye a harcot. Érdemes figyelni az Oscar-esélyes, Aranyglóbusz-nyertes, önéletrajzi elemekből táplálkozó Lady Bird-re.
Valószínűleg nyáron mutatják be a magyar mozik a Saul fiát
rendező Nemes Jeles László legújabb alkotását, a Sunset címűt,
egy 1913 nyarán játszódó drámát,
amelyben egy fiatal lány családja
felkutatására és nagyvárosi életre adja a fejét. Reméljük, az utóbbi időben a magyar filmeket ért
sikerek ezt az alkotást sem kerülik el, így esély lesz arra, hogy
a román mozik is forgalmazzák.
KÁDÁR HANGA

Új utakon a nagy elődök nyomában: a Barabás Miklós Céh éves tárlata
Műértőknek és műkedvelőknek
egyaránt igazi csemegét jelent a
Barabás Miklós Céh (BMC) hagyományos, évi értékfelmérő kiállítása, amely nemrégiben nyílt
a kolozsvári Művészeti Múzeumban. A február elejéig látogatható
csoportos kiállítás átöleli a képzőművészet szinte összes ágát.
A Barabás Miklós Céh hoszszú hagyományokra tekint viszsza: erdélyi művészek egy csoportjának kezdeményezésére
1929-ben alakult a képzőművészeti egyesülés. Trianon után az
erdélyi magyar képzőművészek
jogosan érezték úgy, hogy intézményesített összefogással talán
felvehetik a harcot az új hatalommal szemben, és egy céh létrehozása biztosíthatja számukra a
fennmaradás és a további megjelenés lehetőségét. Az ötlet Kós
Károlytól származott, aki az erdélyi magyar írókat tömörítő Helikon marosvécsi találkozóján
tett javaslatot egy művészi egyesület megalakítására, és Szolnay
Sándor, Nagy Imre, Gallas Nándor, Mund Hugó, Jándi Dávid személyében lelkes támogatókra lelt.
Már 1929-ben határozatot hoz-

tak „az erdélyi képzőművészek
szabad munkaközössége” támogatására.
1930. március 23-án megnyitották Kolozsváron az első kiállítást, s ezzel az új szervezet ténylegesen is megalakult. Kós Károly
nyitóbeszédében az egyesülést
„az erdélyi magyar képzőművészet első tudatos szervezkedési megnyilvánulásaként” értékelte, a kiállítás méltatói pedig hangsúlyozták, hogy a kiállítók „abba a progresszív seregbe
tartoznak, amely egyre erősödő hevességgel keres kifejezési
formát a művészetben”. Murádin
Jenő művészettörténész írja a
hőskorról: „működésének másfél évtizede alatt a Barabás Mik-

lós Céh valósághű tükörképét
adta képzőművészeti életünk jelenségeinek. Olyan korban alakult meg, amikor a művészi érték társadalmi tudatosításában
az építőmunkát még az alapoktól kellett kezdeni. Példát mutatott a szervezeti élet intézményeinek kiépítésében… Számoknál, adatoknál többet mond
az a felmérésekkel ki nem mutatható eredmény, mely munkájuk sikerét igazolja: 15 év szervezeti munkálkodása nyomán
már korántsem arról az alapról léphettünk tovább, ami művészeti életünk viszonyait, parlagi voltát az egyesület fellépése előtt jellemezte”. 1944-ben a
Barabás Miklós Céh beszüntette
tevékenységét, és kereken fél évszázad után, 1994-ben alakult újra – folytatva az elődök hitvallásának életbe léptetését.
A Magyar Kultúra Napja égisze
alatt nyílt tárlat immár második
alkalommal – Lucian NastasăKovács múzeumigazgató vendégszeretetének köszönhetően – a
Bánffy-palotában székelő Művészeti Múzeumban nyílt meg január 18-án. A BMC kétszáz tagjá-

ból 57 alkotó (közülük 53 kolozsvári) állította ki munkáit, összességében közel hatvan művet csodálhatott meg a megnyitón részt
vett népes közönség. A tárlat kurátora a fiatal és lelkes Bordás
Bea művészettörténész, a Szépművészeti Múzeum munkatársa
(képünkön).
A BMC csoportos tárlatainak
hagyományát követve ezúttal
sem voltak műfaji megkötések:
Kolozsi Tibor szobrászművész
alkotásai igen jól megfértek például Valovits László nagyméretű festményei mellett, de a bőrmetszőket is képviselte Balázs
László.
Valovits alkotásai mellett nem
lehet szó nélkül elsétálni: a művész a nemrég elhunyt Kántor
Lajos művelődéstörténész és Ferenc pápa már-már monumentális nagyságú portréit állította
ki. Egyébként a változatosság jellemző a BMC-re, hiszen tagjai között találunk festőt, keramikust,
szobrászt, grafikust, üveg- textilés fotóművészeket egyaránt. Így
aztán a kínálat, ahogyan Németh
Júlia műkritikus megfogalmazta „szinte valamennyi techniká-

ban a figurálistól az absztraktig,
a klasszikus beütésű, valósághű
munkáktól a posztmodernekig,
a drámai hangvételűektől a lírai
beállítottságúakig, a harsogó figyelemfelkeltéstől az elvontabb,
sejtelmesebb, olykor metafizikus
irányultságú, metaforikus színvonalbeszédig, vagy esetenként
gunyoros megnyilatkozásokig
terjed.” Ugyanakkor a jelen tárlat
is bizonyítja: Erdélyben sok a tehetséges képzőművész, aki őrzi a
hagyományokat, ugyanakkor az
új felé is nyitott. Az idősebb művészekhez mindig csatlakoznak fiatalabbak, akik hűen őrzik a hagyományokat, de az új szemléletmód nyomát is ott hagyják az erdélyi művészeti palettán.
A kiállítás megnyitóján felszólalt többek között Lucian
Nastasă-Kovács, a múzeum igazgatója, Németh Júlia műkritikus,
Kolozsi Tibor, a BMC elnöke. A
tárlatot Bordás Bea kurátor nyitotta meg a közönség számára. A
BMC éves kiállítása február 4-ig
látogatható a Bánffy-palota alagsori termeiben.
NÁNÓ CSABA
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Az önmagunkra figyelés csodákra képes
A legegyszerűbb meditációs gyakorlat néhány percbe telik, de naponta ismételni kell

Bár egyre kevesebben hisznek az újévi fogadalmak tartósságában, január
sokak számára jelent alkalmat változtatásra. A stressz mára az iskolások
mindennapjait is beárnyékolja, megszabadulni tőle azonban kevesen képesek: idei fogadalmunk legyen az, hogy nem riadunk vissza a legegyszerűbb meditációs gyakorlatoktól.

FORRÁS: PIXABAY.COM

A meditáció alkalmával fontos, hogy testünk számára kényelmes, nyugalmi állapotot teremtsünk

A

gyakran meditálók esetében életformává nőheti ki
magát, sokan azonban rögtön elutasítják a meditáció lehetőségét, mert nem hisznek benne, nincs idejük rá, vagy túl elvont módszernek tartják. A mai
ember minden problémahelyzetben a lehető leggyorsabban elérhető megoldásra törekszik. Sokan tévednek, amikor azt hiszik, hogy az önmagunkra figyelés és relaxáció ötvözete a rohanók számára nem tartogat semmit. Legtöbbször olyan helyzetben ér nagyobb feszültség, amikor már nem mi irányítunk egy
adott folyamatot, illetve egy bizonyos határon túl már nem tehetünk semmit a probléma kiküszöbölésére. Ha úgy döntünk, hogy
megpróbáljuk a lehető legalacsonyabb szintre csökkenteni a mindennapi stresszt, ne kezdjünk
rögtön radikális életmód-változtatással. Ugyanis számos terapeutától hallani, hogy a felpörgött,
21. századi ember erőteljes pálfordulás után rögtön eredményeket vár. Mivel minden relaxációs
terápia a gyakorlatok berögzülése után kezd eredményesen hatni, a kipróbáló hajlamos hamar
feladni új életmódját. Így először
ajánlott a legalapvetőbb és leggyorsabb nyugtatómódszerekkel
kezdeni, amelyek ugyanakkor
hatásosak is lehetnek szükséghelyzetekben.

A mély légzés és visszaszámlálás
valóban működik
Munkahelyen, iskolában bekövetkezett nem kívánt konfliktus
után sokszor működik, ha keresünk egy csendesebb helyet, leülünk és kiválasztunk egy pontot a falon, amelyre rászegezzük
tekintetünket. Ezt követően számoljunk vissza 60-tól 1-ig úgy,
hogy egy-egy szám kimondása

fejben lehetőleg másfél-két másodpercig tartson. Ha a plafonra nézünk hátradőlve, elősegítjük vérnyomásunk csökkentését
is, a visszafelé számolás pedig
erőteljesebb koncentrálást igényel, mint a hagyományos, így
legkevesebb egy percig csak egy
dologra koncentrálunk, ami segít nyugtatni az idegrendszert.
Ha lehetőségünk van rá, ismételjük meg többször a gyakorlatot, amíg el nem érjük a kívánt
hatást. Ugyancsak gyors megoldás, ha egyperces naplót vezetünk. Azaz mindennap csak
egyetlen mondatban fogalmazzuk meg, ami számunkra az elmúlt nap legfontosabb érzéseként maradt meg. Ez a módszer
arra sarkallja az alkalmazóját,
hogy az aktuális kedélyét leginkább meghatározó eseményre
koncentráljon. Ez által könnyebben kiderítheti, mi az, amin változtatnia kell a stressz csökkentéséhez. Ugyanis a naponta érő
ingerek hatására sokszor nem
tudjuk, mi is áll valójában feszült
állapotunk mögött.
Az állandó stressz sokszor
szorongásban csúcsosodik ki,
amely heves szívdobogáshoz,
gyomorideghez vezethet. Ennek
megelőzésére, de a kellemetlen
érzések lecsillapítására is a leghatásosabb, leggyorsabb módszer, ha három másodpercnyi
ideig mélyen lélegzünk, két-három másodpercig bent tartjuk a
levegőt, majd lassan, három másodperc alatt fújjuk ki. Fontos
ugyanakkor, hogy hasi, ne mellkasi légzést alkalmazzunk, tehát a hasunkat is töltsük meg
lassan levegővel, a kapkodó tüdőlégzéssel ugyanis épp ellenkező hatást érnénk el. Ha olyan
környezetben tartózkodunk, helyezzük a kezünket a hasfalunkra, hogy a rekeszizmokat jobban
működésbe hozzuk.

Egyszerre egy dologra
koncentráljunk!
Ahhoz, hogy a relaxációs gyakorlatok a későbbiekben hatásosan
működjenek, kezdésként a mindennapjaink során oda kell figyelnünk arra, hogy akár munkavégzés, akár tanulás vagy házimunka közben egyszerre egy
tevékenységre koncentráljunk.
Hiszen maga a meditáció alapjaiban a figyelem egyetlen jelenségre történő teljes átirányítását jelenti. Ha egyszerre több feladatra
figyelünk, nemcsak a hibalehetőséget növeljük, de terheljük az
idegrendszerünket, és a folyamatosan pörgő üzemmódhoz szoktatjuk. Egyénenként változik, milyen terhelést bír meg a szervezetünk. Viszont minél több műveletet végzünk, annál nehezebb lesz
elérnünk, hogy a szervezetünk
ritmusára koncentráljunk meditáció alkalmával, hiszen egyszerűen nem lesz türelmünk megnyugtatni önmagunkat.

nyelmes felületen, a hátunkon
fekszünk, vagy félig hátradőlt pozícióban ülünk – utóbbi esetében használjunk párnákat a teljes kényelem érdekében. Ahhoz,
hogy kellőképpen ellazuljunk, az
elején feszítsük meg az összes
izmunkat teljes erőből, a lábfejünktől a fejünk búbjáig, tartsuk
megfeszítve néhány másodpercig, majd lassan, fokozatosan lazítsuk el a teljes ernyedtség állapotáig. Nyújtógyakorlatokat is végezhetünk a lazítás előtt, az izmok ugyanis sokkal könnyebben
ellazulnak feszült állapot után, a
teljes ellazultság előtt pedig ne
felejtsük el a mély, hasi légzés alkalmazását.

vezetünkre, az ugyanis mindig
jelzi, hogy mi a számunkra legideálisabb körülmény a teljes
nyugodtsághoz. Ugyanez vonatkozik a nyitott, illetve csukott
szemmel történő meditálásra is.
A terapeuták szerint az is természetes jelenség, hogy az elejln
fekvő pozícióban csukott szemmel belealszunk a lazító gyakorlatba. Ilyenkor ne próbáljunk
meg görcsösen ébren maradni,
hiszen alvásproblémákkal küzdőknek akár még segíthet is, ha
meditálásból alvásba vált át a
szervezet. Hosszú távon azonban gyakorlással, koncentrálással igyekezzünk elhatárolni az
alvást a tudatos relaxációtól.

A meditáció aktív folyamat!

Idős korban sem késő

Fontos megértenünk, hogy a meditáció nem passzív magatartásforma, amely során egyszerűen csak várjuk, hogy eljussunk
a semmire nem gondolás állapotába, hanem komoly koncentrálást igényel, ellazult fizikum
mellett. Kezdésként, kényelmes
ülő vagy fekvő állapotunkban, a
feszítés/nyújtás és légzés elvégzése után koncentráljunk egyenként minden testrészünkre. Haladjunk lentről felfelé: előbb a lábfejünkre, majd a vádlinkra, combokra, térdre, csípőre. Egészen
addig, amíg a homlokunkig nem
érünk: időzzünk mindegyik testrészünknél legalább egy percet,
miközben arra koncentrálunk,
ahogy ellazul az adott testrész
a bizsergés, melegedés állapotáig. Ez a kitágult vérerekben megindult vérkeringésnek köszönhető. Miután már egész testünkben bizsergünk, újabb légzéssel
fejezhetjük be a kezdő meditációs gyakorlatot, amely mindössze
7–10 percet igényel, és az izom-,
illetve ízületi fájdalmakat is jelentősen enyhíti. Sokan heteken,
hónapokon keresztül naponta ezt
a gyakorlatot végzik. A szervezet pedig egy idő után megszokja
ezt a fajta ellazult, nyugalmi állapotot, és képessé válhatunk arra, hogy másodpercek alatt, nem
túl megerőltető koncentrálással
elérjük. Így a későbbiekben már
hosszadalmasabb, tartalmasabb
meditatív gyakorlatokra is lesz
türelmünk, igényünk.
Kezdetben számos alkalommal tapasztalhatjuk azt, hogy a
kavargó gondolatok, napi problémák nem hagynak mozdulatlan

Nincs bevált recept a körülményeket és díszletet tekintve: van,
aki teljes csendben, míg más
halk zene és illatos gyertyák mellett képes kiüríteni az elméjét.
Egyszerűen csak kövessük a saját egyéniségünket, ízlésvilágunkat. A meditáció ugyanakkor egy
életre szóló folyamat. Akár maradunk az egyszerű gyakorlatoknál, akár továbblépünk a bonyolultabb technikák irányába, fontos megjegyeznünk, hogy néhány
hónapnyi meditáció nem biztosít teljes nyugalmat életünk hátralévő éveiben. Ahhoz ugyanis rendszeres gyakorlás szükséges. Ugyanakkor tévhit, hogy időben el kell kezdeni: ha valaki idős
korban érzi szükségét, bátran kipróbálhatja és állandósíthatja,
hiszen meditálni kortól függetlenül lehet. Továbbá napközbeni tevékenységeink során, akár munka közben is érdemes ötpercnyi
szünetet vennünk, amikor mindent kizárunk, és igyekszünk
csak a légzésünkre, izmaink ellazítására, irodai munkavégzés
esetén helyes testtartásra figyelni. Így nemcsak frissebb erővel
folytathatjuk a munkát, de a későbbi, valódi meditációra is szoktatjuk a szervezetünket.
A szakemberek szerint első
lépésként a legfontosabb az elhatározás és a türelem. Áldoznunk kell néhány percet minden nap arra, hogy megfejtsük
önmagunkat: nemcsak arra,
hogy félórás relaxációval megnyugtassuk az idegeinket, de arra is, hogy átgondoljuk, hogyan
telt a napunk, mi okozott örömöt, mi dühített fel, hogy a nem
kívánt feszültséget okozó tényezőkön változtatni tudjunk. Amíg
ugyanis a stresszfaktorokat
nem iktatjuk ki a hétköznapokból, a meditáció vagy nem működik, vagy csak rövid ideig ható „tünetkezelés” lesz. Ha a gyakori stressz miatt állandósuló
fizikai tüneteket tapasztalunk,
forduljunk pszichológushoz. A
pszichoterapeuták többsége is
azzal kezdi az első ülést, hogy
amíg nem figyelünk önmagunkra és nem áldozunk az „énidőre”,
addig a 2018-as év sem lesz nyugodtabb. A meditatív gyakorlatok és az ezeket alkalmazó terápiák ugyanis a számos káros
mellékhatással járó ideggyógyszerekkel ellentétben nem percek, órák, hanem hetek, hónapok múltán fejtik ki hatásukat.

Gyors megoldás, ha egyperces naplót vezetünk:
mindennap csak egyetlen mondatban fogalmazzuk meg, ami számunkra az elmúlt nap legfontosabb érzéseként maradt meg.
A legegyszerűbb meditációnak
is az egyik legalapvetőbb követelménye a mindennapi gyakorlás.
Akkor is, ha az elején még semmilyen pozitív hatást nem érzékelünk, hiszen egyéniségtől függően a relaxációs gyakorlatok
hosszabb távon fejtik ki hatásukat. A közhelyekkel ellentétben
nem muszáj törökülésben elhelyezkednünk. A legfontosabb az,
hogy a testünk számára kényelmes, nyugalmi állapotot teremtsünk. Kezdetnek legjobb, ha ké-

állapotban maradnunk: ilyenkor csak a ki- és belégzésre koncentráljunk egészen addig, amíg
úgy érezzük, most már a teljes ellazulásra tudunk koncentrálni. Legtöbbször ezt a fázist a
gondolatok kiürítéseként emlegetik, amely egy gyakorlott meditálónál másodpercek alatt sikerül. Ne ijedjünk meg, ha ülve vagy fekve nyugtalankodunk.
Sokan álló pozícióban képesek teljesen ellazulni. A legfontosabb, hogy figyeljünk a szer-

KÁDÁR HANGA
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Érkezik A viszkis

Az Antal Nimród (Metallica,
Predators) által rendezett produkciót január 26-án mutat-

Selmeczi-opera Kolozsváron

ják be a romániai filmszínházakban és A Vándormozi műsorán. A kezdeményezés keretében a film eljut olyan településekre is, ahol nincs mozi. Amint a Kincsem című film
iránti érdeklődés is bizonyította, ezzel a vetítési módszerrel
is igény van a kistelepüléseken
a magyar filmekre és a megtekintésükkel járó közösségi élményre. A filmet tavaly november 23-án mutatták be Magyarországon, ahol hatalmas sikert aratott. Az első hétvégén
több mint 65 ezer nézőt vonzott. 2018 januárjáig hozzávetőleg már 300 ezer néző tekintette meg.

Táncszínházi bemutató Nagyváradon

Senki madara címmel új előadásra készül a Nag yvárad
Táncegyüttes: Szabó T. Anna kisregényéből Tóth Tünde
rendez táncszínházi előadást.
„A Senki madara újkori mese,
mégis a műfaj évezredes hagyományaira épít. A mese olyan
anyag, amely pontosan érzi, hol
vannak lelkünk szövetén a szakadások, és azokat foltozza ösz-

sze finom szövetű fonalával. A mese – Szabó T.
Anna írásának szavait
idézve – az,
ami az ürességből hívja
elő a teljességet” – mondja
Tóth Tünde rendező. A nag yszínpadi táncprodukciót január 26-án mutatják be. Az előadásban fellépnek a Nagyvárad Táncegyüttes táncosai és zenészei, a koreográfiát Brugós Sándor-Csaba, Györfi Csaba és Tőkés Imola jegyzik, a zenét pedig Cári Tibor és Trabalka Cecília szerezte. Az előadás díszlettervezője Rákay Tamás, jelmeztervező
Cristina Breteanu, a produkcióban látható videómontázs készítője Izsák Előd.

Újra színpadon Selmeczi György
vígoperája, a Boldogasszony lovagja. Az előadás január 25-én
este fél hétkor a Kolozsvári Magyar Operában tekinthető meg.
A történet egyszerre szórakoztató, mulatságos és felemelő. A zene emberközpontú, örömet nyújt
a kevésbé zeneértő hallgatónak,
de egyszersmind a kulináris áthallásokra és a zenében rejlő

humorra nyitott fülnek is – írja
Novák Eszter rendező. „A Boldogasszony lovagját 2013–2014 folyamán írtam, és igazából az izgatott, hogyan tudok most így, a
21. század második évtizedében
gondolkodni a vígopera műfaja felől. A vígopera érdekelt, illetőleg
jelen esetben konkrétan maga a
tematika is. Nagy gyerekkori élmény számomra a Szent László-

Miniévad a Szatmárnémeti Északi Színházban
Története során először tart közös miniévadot a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György
Társulata és román tagozata.
Február 5. és 8. között összesen hat előadást játszanak, olyanokat, amelyekről a két társulat művészeti vezetése úgy ítélte meg, joggal tarthatnak számot a szakma érdeklődésére. A
miniévadra több rangos hazai és
magyarországi fesztivál válogatói, valamint számos magyar és
román kritikus is meghívást kapott. Az előadások bevételeivel
a Máltai Szeretetszolgálatot és
a Hans Lidner Alapítványt támogatják. A programban elsőként a
Harag György Társulat Bernarda
Alba háza című produkciója szerepel, amelyet Sorin Militaru rendezett. Ezt követi a Tévedések
vígjátéka, amely az elmúlt évad
egyik legkiemelkedőbb produk-

ciója volt. Többek között a budapesti Nemzeti Színházban, a
gyergyószentmiklósi Kisebbségi
Színházi Kollokviumán, a gyulai
nemzetközi Shakespeare Fesztiválon és Sepsiszentgyörgyön is
nagy sikerrel játszotta a társulat. Az előadást Bocsárdi László
kétszeres UNITER- és Jászai-díjas rendező, a Tamási Áron Színház igazgató-főrendezője jegyzi. A Harag György Társulat harmadik előadása a 2017 decemberében bemutatott Tizenöt próbálkozás a színészetre Hatházi
András Uniter és Jászai-díjas színésszel a főszerepben.
A Harag György Társulat előadásai román nyelvű felirattal
lesznek láthatók, a román társulat előadásai pedig – az Ács Alajos Játékszínben bemutatott produkció kivételével – magyar feliratozással tekinthetők meg.

A Slam Poetry bajnokság döntője
A Nest–Erdélyi Összművészeti
Gyűjtőpont január 27-én este 8
órától a kolozsvári Tranzit Házban második alkalommal rendezi meg az erdélyi Slam Poetry
bajnokság döntőjét. Jelen lesz
Mészáros Péter a 2017-es európai
Slam Poetry bajnokság közönségdíjasa. Fellép Laboda Róbert
felvidéki költő, slammer és szintén a felvidékről érkező György
Ádám, aki 2017-ben a magyarországi bajnokság közönségdíját nyerte el. A rendezvény moderátoraként lesz jelen André
Ferenc slammer, a kolozsvári

Helikon irodalmi folyóirat szerkesztője, aki 2013-ban az Erdélyben először megrendezett Slam
Poetry bajnokság győzteseként
is ismert. Versenyzők: Airfield
Gabriell, Bara Tamás, Burján
Kinga, Farczádi Róbert, Fazakas
Zsolt, György Evelin, Járai Richárd, Kali Ágnes, Kis-Német Noémi, Kristály Orsolya, Vass Márton, Osváth Barbara, Pál Emil, Péter Blanka, Szász Z. Zsolt, Tófalvi Előd, Vass Csaba, valamint az
első Nest által szervezett Slam
Poetry bajnokság győztese, Balogh Tamás.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Természettudományi Szakosztálya
évi közgyűlését január 25-én csütörtökön 17 órától tartja az EME Jókai/Napoca u. 2. sz. alatti székházában. Javasolt napirend: 1. Beszámoló a szakosztály 2017. évi tevékenységéről 2. Éves munkaterv-javaslat és költségvetési terv bemutatása (2018) 3. Hozzászólások
4. Szakosztályi vezetőségi választás 5. Különfélék
Kérik a tisztelt tagság megjelenését.
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Weinberger-koncert Marosvásárhelyen

AG Weinberger, a legfontosabb
hazai blueselőadó, új zenekari
felállással (AG Weinberger 4TH)
tér vissza: ezúttal új szerzői dimenziókkal és eltérő stílusjegyekkel, repertoárjában öszszesítve jazz, blues, soul, blues-rock és ritkábban játszott
dalokat, amelyeket egy gyűjteményes show-műsorban öszszesít. Az új felállású együttes
saját stílusában értelmezi újra
a rendkívül színvonalas zenei
univerzumot; a Lionel Hampton,
T-Bone Walker, The Fabulous
Thunderbirds, Benny Golson,
Charlie Parker repertoárjából
vagy a saját szerzeményei közül származó kompozíciókat AG
Weinberger átformáltja és zene-

ileg átszűri az alkotói szabadság legtermészetesebb módján,
így az ő zenéje ugyanolyan érzékenységet áraszt, és ugyanazt a
benyomást kelti, mint az általa
idézett zenei univerzum. A kritikusok a Romániai Mr. Bluesnak nevezik, B. B. King szerint ő
„a legmagasabb rangú karizmatikus gitáros”. AG Weinberger
az egyetlen hazai dzsessz- és
bluesművész, akit 7 kategóriában jelöltek Grammy-díjra és a
kulturális Érdemrend Lovagi fokozatával tüntettek ki. Az AG
Weinberger 4TH bluesshow a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Nagytermében január 26án pénteken 19 órától szerepel
műsoron.

kultusz és ennek létezése a magyar közgondolkodásban. Foglalkoztatott ennek az európai rangú
történelmi személyiségnek a jelenléte a hétköznapi tudatban, az
emberi képzeletben. Mindenben
arra törekedtem, hogy kicsit közel hozzam, játékossá tegyem a
nagyközönség számára” – fogalmaz Selmeczi György zeneszerző, karmester.

Álljunk meg egy szóra

Az Erdélyi Magyar Írók Ligája és
a Bulgakov Kávéház Álljunk meg
egy szóra közös irodalmi beszélgetés-sorozatának vendége február 1-jén este 7-től Szántai János író. Az esemény házigazdája
László Noémi. Helyszín: Kolozsvár, Bulgakov Café, M. Klein u. 17.

Pécsi bábosok
Marosvásárhelyen
Janunár 30-án 13 és 17 órától, január 31-én 10 és 14 órától a pécsi Bóbita Bábszínház Az ablak című ifjúsági előadásával
(14+) látogat el az Ariel Színház stúdiótermébe (Nyomda utca
4., első emelet). Bár az előadásban bábok is felbukkannak, ez
nem „bábszínház”, hanem „igazi” stúdióelőadás. A végén a fiatalok színházi nevelési foglalkozáson vehetnek részt, ahol saját tapasztalataikra és fantáziájukra hagyatkozva alakíthatják
a játék menetét. A foglalkozást
az előadás tapasztalattal rendelkező színészei vezetik. Információk, jegyfoglalás: 0747-942181,
rablopandur@yahoo.com. Az
előadás időtartama: kb. 80 perc
+ kb. 80 perc színházi nevelési
foglalkozás. A diák-, szakmai- és
nyugdíjasjegy ára 7 lej, csoportok
esetén a kísérő pedagógusoknak
ingyenes. A felnőttjegy ára 14 lej.
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Szerkessze újra!

Udvariasság és képmutatás

A hálóban 25 szimmetrikusan elhelyezett fekete négyzet kerül.
Vízszintes: 1. Szoknya és krumpli van ilyen 6. San
... (törpeállam) 11. Pell ... (fogkrémmárka) 12. Az egyik
szülő 14. Vészt hozó (latin) 15. Régi magyar férfinév 17.
Nemes nedű 19. Mozogni kezd! 20. Korszak 21. Cseh
építész (Josef) 23. ... és est (Arany) 24. Léha, tiszteletlen 26. Húsvagdalék 27. Az arzén vegyjele 29. Elemi parány 30. Holt nyelv 31. Cseh traktormárka 33. Pénzhozam 34. Kisebb folyó 35. Habár 36. Silbak 38. Dél-afrikai antilop 39. Női név (nov. 4.) 41. ... San (kínai hegység) 42. Körömmel vakar 43. Mázol 45. Juttat 46. Vadászkutya 47. A Jupiter egyik holdja 49. Olasz énekes
(Bobby) 51. Erősebb a királynál 53. Angliai őslakó 54.
Fenyegetéssel pénzt követel 55. Szilágy megyei helység
Függőleges: 1. Modern fegyver 2. Latin szerelem 3.
Turandot kérője 4. Spanyol arany 5. Arat! 6. Angol női
név 7. Ritka (német) 8. Igeképző 9. Növény minőségét javító 10. Hegyképző (folyamat) 13. Nagyon olcsó 16. Káromkodás 18. Indíték 22. Elefántcsont 23. Régi szovjet
vadászrepülőgép 25. A Marshall-szigetek része 26. Keleti hordár 28. Operettszerző (Béla) 30. Pakisztáni város 32. Angol egyetemi város 33. Jókai Mór élete és ...
(Mikszáth műve) 34. Sirám 35. ... oldal (Karácsony Benő regénye) 37. Idegen Renáta 39. A kertben dolgozik
40. Akarta vala 42. Knock out (röv.) 44. Írország kelta
neve 46. Éveink száma 48. Páratlan lábító! 50. Skálahang 52. Kettősbetű
LNJ

KENYÉRGABONA
ÁLLATI
ÉLELMISZER

LASSAN
Ambrose Gwinett
LÉPKEDŐ
Bierce
amerikai író, publicista IDÉZET 1.
gondolatát idézzük GÖRÖG BETŰ
BECÉZETT
a fősorokban.
ÓVODA

IDÉZET 2.

S

ANGOL
FÉRFINÉV
KIPLING
FARKASVEZÉRE

... DANT VITIA
(LATIN SZÓLÁS)
JUH ISTÁLLÓ

TELEKVÉG!
BÁNÁTI VÁROS
(RÉGI NEVÉN
STÁJERLAK)

AMELY
SZEMÉLYT

BIZONYTALANUL ÁLL
SÚGNI KEZD!

AMERIKAI
ÍRÓNŐ (JOYCE
CAROL)
MEGBOSSZUL

PATÁS
HÁZIÁLLAT
FOGARAS
FOLYÓJA
EGO

AZ EGYIK SZÜLŐ
SZÖGLET
CSAK FÉLIG!
NÉMET
MATEMATIKUS
(FELIX)

AFRIKAI FOLYAM
SZÍNÉSZNŐ
(SOPHIA)
BECÉZETT
OLIVÉR
VÉDELMEZ

NÉRÓ RABNŐJE
SZÉKEN PIHEN
KITÖLTENDŐ
PAPAPÍRLAP
... CERETELI
(GRÚZ KÖLTŐ)
DÉL-AFRIKAI FA
MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZ
(NÓRA)

SPANYOL
ÉS PORTUGÁL
AUTÓJELZÉS

EGYEM!
MAGYAR ÍRÓ
(LAJOS)
INDIÁN
CSOMÓÍRÁS
TÉLI CSAPADÉK

AKKOR INDUL!
EBLAK

ANOGOL
TAGADÁS
GYÁSZOL

IDEGEN NŐI NÉV
FELTÉVE
HELYSÉG
POLGÁRA
ELGONDOLKOZÓ

PERZSA
URALKODÓI CÍM

FRANCIA RT.
KUGLI
... STEFANO
(FOCISZTÁR)
DIDEROT
NÉVJELE

F. NANSEN
HAJÓJA

VIZET AD
ARAB FÉRFINÉV
FRANCIA TERÜLETMÉRTÉK
... CAPONE
(GENGSZTER)

MÉDI ÉS HÉDI
NŐVÉRE
FELFELÉ JÓ!

ÓMEGA ÉS ALFA

BELÁT!
FRANCIA
ARANY

FARSANGI
ÁLARCOS
AMPER (RÖV.)

Keretjáték
Vízszintes: 1. Igent jelez a fejével 7. Közelítő értéket mond
13. Származik 14. Házhely 16.
Rávesz valamire 17. Vegyikötésféle 19. ... Moore (angol szí-

FÉLÁR!
VETERÁN
FOCISTA
(ZOLTÁN)

BEJÁRAT
A SZOBÁBA
ERKÖLCSTAN

HÁBORGAT

ALÁ
ROSARIO
FOLYÓJA

Néhány szó első vagy utolsó betűje a keretbe került, ezek öszszeolvasása a 225 éve elhunyt
olasz vígjátékíró, Carlo Goldoni
egyik ismert művének címe alakult ki.

... SCHWARZENEGGER

nész) 21. Részben (FILMSZTÁR)
uszít! 22. ... Austen
(angol írónő) 23. Az
egyik vércsoport 25. Kettősbetű
26. Vétlen vaj! 28. Beszól! 29.
Kajaadag! 30. Ünnepélyesen
átadó 32. Dél-amerikai indián nép 34. Bagdad lakója 35.
Rakétaorrgörbe 36. Finn atléta (Ville) 38. Női név (márc. 22.)
39. A tantál vegyjele 40. Betűt
vet 41. Most is ez van 42. Pára!

M
43. A tetejére 44. Bátorkodik 45.
Anatéma 47. Fejfedő 50. Testedzés 52. Pince előtere 54. Afrikai főváros 56. Fába vésés 57.
Sekélyen kapál 58. Egyházmegyét vezető pap
Függőleges: 1. Termény összegyűjtése 2. Királyi fejdísz 3. A ...

Fejtse meg a Betűző rejtvényeit minden héten, az oldal alján található szelvényt töltse ki, gyűjtse össze a hónap során
megjelent összes darabot, majd az egész havit küldje be egyszerre a szerkesztőségünk címére: Erdélyi Napló, 400185
Kolozsvár, Onisifor Ghibu utca 14. A hónap során közölt összes szelvényt beküldő helyes megfejtők között 50 lej értékű
könyvnyereményt sorsolunk ki. A januári megfejtések beküldésének határideje február 10.

MÁSKÉPP
(LATIN)

LNJ

eposza 31. Te és ő 32. Gyorslábú
kutya 33. Majdnem vak! 34. Igeképző 35. Oersted (röv.) 37. Hivatali helyiség 38. Nyelvbotlás 39.
Előre elgondol 42. Aktív mén 44.
Színésznő (Mariann) 46. Éveink
száma 48. Juhistálló 49. Francia területmérték 51. Latin előtag: elő, előzetes 53. Dátumrag
55. Latin csont
LNJ

testvérek (Setubal) 4. Fodor belseje! 5. Félatom! 6. A világűrt betöltő képzelt anyag 7. Leereszkedő pártfogás 8. Teremsport
9. Német személyes névmás 10.
Cári parancs 11. A Baleár szigetek egyike 12. Rejtett tény el nem
árulása 15. Csüngő 18. Kojak
alakítója (Telly) 20. Ritkaság 24.
Közkatona 27. Színe-... (a legjobb része) 30. Vörösmarty rövid

1
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5

13

6

14

NYERŐSZELVÉNY

17

18

UDVARIASSÁG ÉS KÉPMUTATÁS:

22

23

29

7

36

KERETJÁTÉK:

52

NÉV:
CÍM:

TEL.:

57

9

10

11

16

19
24

30

20
25

26

31

21
27

32

28
33

35

37

38

40
45

8

15

34

JANUÁR
25.

FELSÉG
(FRANCIA)

A VÖRÖS
BOLYGÓ
NÉMA JAJ!

PORTUGÁL
VÁROS
SÉRTETLEN

33

SPANYOL
NŐI NÉV

A

KIRÁLYI
FEJDÍSZ

30

CREMONAI
HEGEDŰKÉSZÍTŐ
CSALÁD

ESZTENDŐ
RÓMAI 501

41
46

42
47

53

39

48

43
49

54

55
58

44
50

51
56
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Gödörben a magyar férfi kézilabda is
Három vereséggel távozott a magyar csapat a horvátországi Európa-bajnokságról

Pont nélkül, három vereséget követően hagyta el a
magyar férfi kézilabda-válogatott a horvátországi
Európa-bajnokságot. Ljubomir Vranjes megfiatalított csapata a 14. helyének köszönhetően szinte
lehetetlen helyzetbe hozta a válogatottat.

I

gaza lett Ljubomir Vranjes
magyar szövetségi kapitánynak, aki a horvátországi kézilabda Európa-bajnokság előtt elmondta: ha a dánok és a spanyolok is legjobbjukat nyújtják, nincs
esélyünk, és ha rosszul játszunk,
a csehektől is kikaphatunk. A
magyar férfi kézilabda-válogatott ugyanis a dánok és a spanyolok elleni vereséget követően a
gyengébben rangsorolt csehektől
is kikapott.

Közhelyes magyarázkodások
A mérkőzés után a szokásos, ismert közhelyeket lehetett hallani: „görcsösen játszottunk, mert
nagy volt rajtunk a teher”, „nagyon akartunk nyerni, de valamiért nem ment jól a játék”, „mintha a csehek jobban akarták volna az egészet”. Úgy tűnik, a női
kézilabda-válogatott decemberi
csúfos szereplése a férfiaknál is
folytatódik. A magyar csapat nyeretlenül tér haza az Eb-ről, éppe
úgy, ahogy Dujsebajev idejében.
A kirgiz szakember is megfiatalított csapattal vágott neki két
évvel ezelőtt a tornának, és hasonló sorsra jutott. Az azt követő időszak már jobban sikerült,
ugyanis Xavi Sabate visszahívta az időseket, akikkel a franciaországi vb-n nemcsak hogy továbbjutott csoportjából, hanem
– a nyolcaddöntőben az olimpiai
dánokat búcsúztatva – az előkelő hetedik helyen végzett.

A horvátországi Eb-t követő
szurkolók és szakemberek ismét rádöbbenhettek arra, hogy
manapság kicsi csapatok nincsenek: hat-nyolc csapat bármikor felérhet a csúcsra, a többi pedig igencsak megszorongathatja
a nagyokat. Példa erre a cseh, a
makedón és a fehérorosz alakulat – ez utóbbit egyesek már a következő világversenyek egyik érmes gárdájának kiáltották ki, hiszen jelenlegi keretében hét játékos 23 év alatti, játékuk pedig
igen meggyőző.

Az újabb fiatalítás,
úgy látszik, nem
tett jót a csapatnak
vagy legalábbis az
eredményességnek.
Fiatalítás eredmény nélkül
Ami a magyarokat illeti: az újabb
fiatalítás, úgy látszik, nem tett
jót a csapatnak vagy legalábbis az eredményességnek: a keretből a korábban kikerült két
Iváncsik fivér mellett hiányzott a visszavonult Nagy László, Gulyás Péter, Fazekas Nándor, valamint Zubai Szabolcs és
Harsányi Gergely. Részben ezen

a véleményen volt Kocsis Máté
is, a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) vezetője is.
„A célkitűzés kapcsán szükséges néhány tényt rögzíteni.
Az idei világversenyen már nem
lesz ott a magyar csapatban Nagy
László, Fazekas Nándor, Zubai
Szabolcs, az Iváncsik testvérek, Gulyás Péter, Ilyés Ferenc és
Harsányi Gergely. Jelentősen átalakult tehát keret, de örülünk
neki, hogy a kapitány bátran nyúl
a fiatalabbakhoz. A válogatott
majdnem fele 1995-ben vagy azután született, összesen tíz fiatallal vágunk neki az Eb-nek – nyilatkozta Kocsis, aki azonban hozzátette, hogy az MKSZ azt szeretné, ha a csapat hat mérkőzést
játszana, tehát továbbjutna csoportjából.
A továbbjutást fogalmazta
meg célként az MKSZ alelnöke
is. „Új időszámítás kezdődik a
férfiválogatott életében. A kezdeti szakaszban vagyunk, közép
távon az olimpiai kvalifikáció a
cél. Jó képességű a csapat, üdítő ránézni a fiatalokra. A rutin
nyilván hiányozni fog, hosszabb
folyamat lesz, amíg teljesen öszszeáll a válogatott. A minél több
kiélezett mérkőzés sokat jelentene a játékosoknak. Mindig van
tét, az olimpiára világversenyeken keresztül lehet kijutni, ha a
mostani Eb-n bejutunk a középdöntőbe, akkor a következő világbajnoki kvalifikációt kiemeltként várhatjuk.”

Izgultak a fiúk
Sajnos a játékosok mérkőzések
előtti – bravúrt is szeretnénk
végrehajtani típusú – fogadkozásai is hiábavalónak bizonyul-

Romániával egy szinten
Az európai kézilabda-szövetség közzétette a 2019-es világbajnokság
európai selejtezőinek kalapbeosztását. A magyar válogatott az Európa-bajnoki 14. helye miatt csak a második kalapba került, így rendkívül nehéz ellenfelet is kaphat a január 27-i sorsoláson. A második kalapban szerepel Románia is, amely a horvátországi kézi Eb ideje alatt
előselejtezős csoportban szerepelt. Alex Csepreghi és társai végül elsőként végeztek az ukránok, az olaszok és Feröer-szigetek előtt, így
kivívták a jogot a páros selejtezőre.
A Dániában és Németországban rendezendő vb-nek a két házigazda mellett biztos résztvevője a címvédő Franciaország és az Eb leendő győztese. Ha az Eb-t e három ország egyike nyeri, akkor a kvótával még nem rendelkezők közül a legjobb helyezésű együttes szerez
részvételi jogot. A jövő januári vb-n a selejtezős párharcok győztesei
lehetnek ott. A mérkőzésekre június 8–10. és 12–14. között kerül sor.
A vb-selejtező kalapbeosztása: 1. kalap*: Csehország,
Fehéroroszország, Horvátország, Izland, Macedónia, Norvégia, Spanyolország, Svédország, Szerbia, Szlovénia
2. kalap: Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Hollandia, Litvánia, MAGYARORSZÁG, Montenegró, Oroszország, Portugália, Románia
* Az első kalapból kikerül a horvátországi Eb győztese.
tak. Ahogy a férfi korosztályos
válogatottak nemzetközi sikerei
is hiábavalóak. Ugyanis amint a
fiatal játékosok a felnőttek közé
kerülnek, sem taktikailag, sem
fizikailag, sem mentálisan nincsenek felkészülve az éles mérkőzésekre és a sorozatterhelésre. Arra a riporteri kérdésre, hogy egyes magyar játékosok
miért képesek klubjukban jól játszani, a válogatottban pedig kevésbé, a szerb származású svéd
szövetségi kapitány is csak mosolyogva húzta a vállát és annyit
válaszolt: úgy tűnik, izgultak.
A fiatalok közül az első világversenyén szereplő Bartók Donát mutatkozott be a legjobban
a válogatottban. A 20 éves játékos nyilatkozatában már a jövőbe is tekintett. „Mindig csapatként nyerünk és veszítünk. Ez a
torna elúszott, nem tudunk mit
FOTÓ: MTI

Csalódott a Magyar
Kézilabda-szövetség
Férfi kézilabda-válogatottunk
három vereséget szenvedett
és nem jutott tovább a csoportjából, így az alapcélt, a minimális elvárást sem teljesítette. Igaz ugyan, hogy a dánok ellen negyven percen át, a spanyolok ellen pedig mindvégig
az Eb szintjéhez és a magyar
kézilabda rangjához méltó teljesítményt nyújtott csapatunk,
de az élsportban elsősorban az
eredmény minősít, ezért mélységesen csalódottak vagyunk.
Csalódást okozott Ljubomir
Vranjes szövetségi kapitány
bemutatkozása is. Természetesen azt is mérlegelnünk kell,
hogy a régóta szükségszerű,
mégis sokáig halogatott generációváltás éppen csak megkezdődött a válogatottnál, ám
a csehektől elszenvedett, fájdalmasan egyértelmű vereség
után ez sem vigasz. A magyarok sajnos nem a pályán, hanem a lelátón voltak a varasdi
csoport legjobbjai, köszönet
és elismerés ezért minden
szurkolónak. A szólamokat
mellőzzük, a közeli és a távolabbi jövő rengeteg feladatot
ró a magyar kézilabda minden
szereplőjére.

Az nso.hu olvasói a fiatal Bartók Donátot választották a magyar csapat legjobbjának

Férfi kézilabda Eb-történelem
A férfi kézi Eb-t az európai szövetség minden páros évben rendezi meg. Az elsőre 1994-ben került
sor. A kontinenstornát jellemzően januárban tartják, ahol a selejtezőket követően 16 nemzet válogatottja mérkőzik egymással. A 2020-as Európa-bajnokságon viszont már 24 csapat fog részt
venni. A házigazda pedig Ausztria, Norvégia és
Svédország lesz.
1994 (helyszín: Portugália): 1. Svédország, 2. Oroszország, 3. Horvátország, ... 7. Magyarország. 1996
(Spanyolország): 1. Oroszország, 2. Spanyolország,
3. Jugoszlávia, ... 10. Magyarország. 1998 (Olaszország): 1. Svédország, 2. Spanyolország, 3. Németország, ... 6. Magyarország. 2000 (Horvátország):

1. Svédország, 2. Oroszország, 3. Spanyolország
– Magyarország nem jutott ki, 2002 (Svédország):
1. Svédország, 2. Németország, 3. Dánia – Magyarország nem jutott ki. 2004 (Szlovénia): 1. Németország, 2. Szlovénia, 3. Dánia, ... 9. Magyarország.
2006 (Svájc): 1. Franciaország, 2. Spanyolország, 3.
Dánia, ... 13. Magyarország 2008 (Norvégia): 1. Dánia, 2. Horvátország, 3. Franciaország, ... 8. Magyarország. 2010 (Ausztria): 1. Franciaország, 2. Horvátország, 3. Izland, ... 14. Magyarország. 2012 (Szerbia): 1. Dánia, 2. Szerbia, 3. Horvátország, ... 8. Magyarország. 2014 (Dánia): 1. Franciaország, 2. Dánia, 3. Spanyolország, ... 8. Magyarország. 2016
(Lengyelország): 1. Németország, 2. Spanyolország,
3. Horvátország, ... 12. Magyarország.

tenni, már a jövőbe kell tekintenünk. Mindent meg kell tennünk
azért, hogy ütőképes csapatunk
legyen, amely a későbbiekben fel
tudja venni a versenyt a legjobbakkal. Ez az egyetlen lehetséges út. Ehhez támogatásra van
szükségünk. Megértem, hogy a
szurkolók csalódottak, mert mi
is azok vagyunk, mindenki elhiheti, hogy ez most nekünk a legrosszabb.”

MKSZ-magyarázkodás
Ahogy az lenni szokott, a külföldi kapitányt egyesek azonnal támadni kezdték. Az egyik
ilyen beszólás éppen az MKSZ
háza tájáról érkezett. „Amikor
Ljubomir Vranjes megérkezett,
elkezdte a munkát a Veszprémmel és a válogatottal. Elég kevés
idő állt a rendelkezésére, hogy
megismerje a játékosait, pedig
a szövetség minden lehetőséget
megadott neki, hogy több időt
foglalkozzon a nemzeti csapattal, de neki nem kellett” – nyilatkozta az MKSZ sportvezetője,
Zsiga Gyula. A szakember szerint a svéd edző arra használta
az Európa-bajnokság előtt rendelkezésére álló időt, hogy a saját elképzeléseit érvényre juttassa, arra viszont már nem volt
ideje, hogy tanulmányozza a támadás és a védekezés közötti játékkapcsolatot, illetve a szélsők
szereplését nyomás alatt. „Nem
volt olyan közvetítője, adott esetben magyar oldalról, aki a mostani próbálkozásait látva felhívta volna a figyelmét arra, hogy
fölösleges, mert nem fog sikerülni” – vélekedett Zsiga Gyula, aki
részben öngólt rúgott, hiszen ezt
akár az általa felügyelt MKSZ is
megtehette volna.
Tény az, hogy a három vereség
azt jelenti: a válogatott az ugyancsak nulla pontos Montenegróval és Ausztriával utolsó helyen
végzett, de azt is, hogy a következő világversenyekre a selejtezők sorsolásakor sokkal erősebb ellenfeleket fog kapni. Ez
pedig azt eredményezheti, hogy
a formálódóban levő, megfiatalított csapat nem biztos, hogy kijut
a vb-re vagy az olimpiára. Noha
az MKSZ távoli célkitűzése éppen az, hogy a 2020-as olimpián
a magyar férfi kézilabda-válogatott is részt vegyen.
SOMOGYI BOTOND
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Készülnek a búcsúra

Magyarul beszélő lengyel szerzetes lesz a pünkösdi szónok

Immár hagyományosan, gyalogos és vonatos zarándoklat keretében is el lehet jutni a csíksomlyói
pünkösdi búcsúba, amelynek szónoka Marian
Adam Waligóra lengyel szerzetes lesz.
FOTÓ: GECSE NOÉMI

Oroszhegy–Zetelaka–Kápolnásfalu–Szentegyháza–Csíksomlyó;
2.95,5 km (4 nap, vasárnap–
szerda) Atyha–Etéd–Farkaslaka–
Oroszhegy–Zetelaka–Kápolnás–
Szentegyháza–Csíksomlyó; 3.
99,5 km (4 nap, vasárnap–szerda)
Sóváradi Keresztelő Szent János
Remeteség–Etéd–Farkaslaka–
Oroszhegy–Szentegyháza–Csíksomlyó.
Önkéntesnek, szállásadónak
jelentkezni, érdeklődni az Erdélyi Mária Út Egyesület koordinátoránál, Molnár Sándornál lehet:
molnar.sandor@mariaut.ro, telefonszám: 0730–711745

Zarándoklat vonattal is

Várhatóan idén tovább fog nőni a búcsúba gyalogosan érkezők száma

M

arian Adam Waligóra lengyel szerzetes, a czestochowai Jasna Góra-i
pálos kolostor házfőnöke lesz a
2018. május 19-ei csíksomlyói
búcsú szónoka – közölték a szervezők. Mint Urbán Erik ferences
szerzetes a csíksomlyói kegytemplom igazgatója felidézte: a
pünkösdi zarándoklat 1989 utáni
történetében egyszer fordult még
elő, hogy nem magyar szónoka
volt a hegynyeregben tartott ünnepi szentmisének. Ekkor a Bukarestben szolgálatot teljesítő
pápai nuncius prédikált, beszédét pedig fordították. A mostani
szónok, Marian Adam Waligóra
azonban kiválóan beszél magyarul, így tolmács nélkül mondhatja el szentbeszédét.
A pünkösdi zarándoklat ünnepi szentmiséje május 19-én
helyi idő szerint 12.30-kor (közép-európai 11.30) kezdődik a
csíksomlyói hegynyeregben, és
a szervező erdélyi ferences rend
elsősorban a fiatalokat szeretné
megszólítani a rendezvénnyel.
Ferenc pápa kezdeményezéséhez csatlakozva ugyanis a Gyulafehérvári Főegyházmegye is a
2018-as pasztorális évet a Fiatalok a hit útján témában tervezte meg.

Gyalogos zarándoklat
Böjte Csabával
Várhatóan idén tovább fog nőni a
búcsú gyalogosan, a Mária úton
érkezők száma, és az út utolsó
100 kilométerének gyalogos megtételéhez a pünkösdöt megelőző
napokban Böjte Csaba ferences
szerzetes, a dévai Szent Ferenc
Alapítvány vezetője is csatlakozik – erről sajtótájékoztatón számoltak be a csíkszeredai megyeházán. Borboly Csaba, a Hargita
Megyei Tanács elnöke elmondta, az ökuménia jegyében meghívták a többi egyház képviselőjét és, ugyanakkor örömét fejezte
ki, hogy a kezdeményezés közösségi üggyé vált, és civilek, cserkészek, túrázók egyaránt csatlakoztak. Böjte Csaba pedig vállalta, hogy az utolsó száz kilométer megtételének hivatalos indulásánál jelen lesz, gondolataival
és elmélkedéseivel ráhangolja a

zarándokokat a megérkezés örömére. „Nekünk fontos az, hogy fizikailag is megmozgassuk a gyerekeket, évek óta zarándokolunk
gyalogosan a gyerekekkel. Csapatépítés szempontjából is fontos” – beszélt tapasztalatairól
Böjte Csaba ferences szerzetes,
aki tavaly több mint tíz gyalogos
zarándoklaton vett részt.
Barabás Csaba kabinetigazgató bemutatta azt a tanúsítványt,
amelyet majd azok kapnak, akik
az utolsó száz kilométert gyalog teszik meg. Az út nem csak
gyalog, hanem kerékpárral vagy
akár lóval is teljesíthető.
A találkozón továbbá jelen volt
Urbán Erik csíksomlyói ferences templomigazgató, a Mária Út
Egyesület alelnöke, László Rezső
pálos szerzetes, Solymosi Alpár
unitárius lelkész, Kovács János
gondnok, Bálint Lóránt, a Romániai Magyar Cserkészszövetség vezetője, Solti Imre a CSEKE
elnöke, Szabó Károly, a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás képviseletében. „Arra gondoltunk, hogy az érkezés napján egy
meghatározott időben fogjuk köszönteni az aznap érkező gyalogos zarándokokat. Pünkösd után
is várjuk a zarándokokat, az év
minden napján!” – nyomatékosította Urbán Erik.
A hargitafürdői pálos szerzetesek is együtt kívánnak zarándokolni és élményeiket megosztani
– erről László Rezső pálos szerzetes számolt be. „Az igenek hazája Székelyföld, számunkra is
fontos, hogy vallásos lelkületünkből valamit mi is hozzátegyünk a
zarándokok útkereséséhez, lelki feltöltődéséhez” – fűzte hozzá
Solymosi Alpár unitárius lelkész.

Lehetséges útvonalak
Azok számára, akik gyalogosan, lóval kívánják megtenni a
zarándoklat utolsó szakaszát a
csíksomlyói kegytemplomig, három alternatív útvonalat alakítanak ki a következő hetekben-hónapokban, és tesztelnek majd
2018. május 13. és 18. között.
Különböző nehézségi fokozatúak ezek az útszakaszok: 1. 112
km (5 nap, vasárnap–csütörtök)
Parajd–Atyha–Etéd–Farkaslaka–

Hagyományosan zarándokvonat
is indul Csíksomlyóra – jelentették be Budapesten. Veres András püspök, a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia elnöke, a
csíksomlyói zarándoklat egyházi fővédnöke arról beszélt, hogy
a mai ember sem tud Isten és barátok nélkül élni. Sokan érzik,
hogy szükségük van néhány napra, amikor több időt szentelnek
Istenre, saját magukra, családjukra, barátaikra. „A csíksomlyói
búcsúban a Mária-kegyhelynél
tartott szentmisén mintegy félmillió ember vesz részt. Nem
mindenki mélyen vallásos, de
mindenki mélyen magyar, és
ott még inkább megerősödik hitében, magyarságában. Ez az
élmény másutt nem élhető át” mondta a püspök. Fülöp Attila, az
Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és
civil társadalmi kapcsolatokért
felelős helyettes államtitkára azt
emelte ki: Csíksomlyó a nemzeti
örökség része, az ezeréves Szent
István-i Magyarországhoz köt. A
zarándoklat a magyar közösség
erejét növelő élmény, van rá társadalmi igény.
A zarándoklaton részt vesznek gyermekvédelmi gondozásban részesülő gyerekek és kárpátaljai, felvidéki magyarok is.
Csépke András, a MÁV-Start Zrt.
vezérigazgatója elmondta: az útvonalat igyekeztek a hagyományos zarándoklatokhoz, történelmi emlékhelyekhez igazítani. A
szerelvény mozdonyát Szent Istvánt ábrázoló grafika díszíti, termes kocsikból áll, lesz étkezőkocsi és kihangosítás.
A sajtótájékoztatón felolvasták
többek között a székelyföldi zarándoklat világi fővédnöke, Kövér László, az Országgyűlés elnöke, fideszes politikus köszöntőjét, mely szerint a keresztény
Európa fogalma magába foglalja
a lelkiismereti szabadságot, azaz mindenki jogát arra, hogy magát vallástalannak vagy más vallásúnak tartsa. A hívő keresztények felelőssége segíteni, hogy
"Európa továbbra is szellemi otthona maradhasson azon nemzeteknek, amelyek e közös keresztény alapokra épített sokszínű
kultúrájukkal sikeressé tették e
kontinenst".
Újdonság, hogy a csíksomlyói
búcsúba induló Boldogasszony
zarándokvonatra a Miskolc–
Nyíregyháza–Debrecen útvonalon is lesz lehetőség fel-, illetve leszállni. A zarándokút négynapos.
BÁLINT ESZTER

A kolozsvári

Phoenix
Könyvesbolt

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.

