
Megint jönnek, tülekednek     Forró, legalábbis mozgalmas nyár elé nézünk– politikai értelemben mindenképp. A helyha-tósági választások után, a törvényhozói vá-lasztások előtt folyik a helyezkedés, demondhatnám azt is: tülekedés az RMDSZ-ben.Minden arról szól, ki hogyan pozícionáljamagát, ki kivel szövetkezik, ápolja kapcsolataitazért, hogy a lehető legkedvezőbb helyre ke-rüljön a parlamenti jelöltlistákon. 

3. old. // VÉLEMÉNY10-11. old. // SPORT

Maros megye része 
az erdélyi lovas életnek

A hétvégén negyedik alkalommal kerül meg-rendezésre a Marosszéki Lófuttatás Erdő-szentgyörgyön. Az eseményről a szervezőktőlérdeklődtünk, de szakember véleményére iskíváncsiak voltunk.  

5. old. // HAGYOMÁNY

XVI. CardioNET: „A szakmának
utat és irányt mutat”Idén 16. alkalommal szervezik meg Marosvá-sárhelyen a már hagyományosnak számítóCardioNET nevet viselő Kardiológiai Konfe-renciát. A nemzetközi részvétellel is számolóesemény csütörtökön, június 22-án kezdődikés 24-ig tart. 

3. old. // EGÉSZSÉGÜGY

Legszebb konyhakertek
versenye Maros megyében A Romániai Magyar Gazdák EgyesületénekMaros megyei szervezete 2016-ban csatlako-zott a „Legszebb konyhakert” mozgalomhoz,esélyt adva Maros megye összes kertművelőjeszámára, hogy megmutassák a nyilvánosság-nak munkájuk „gyümölcsét”.

4. old. // TÁRSADALOM

Rendhagyó nyári 
táborok gyerekeknek   A már megszokott gyerektáborok (alkotótá-bor, fotótábor, angol tábor, biciklitábor, íjász-lovas tábor, túlélőtábor satöbbi) mellett idénmásféle, érdekesebbnél érdekesebb táborok-kal is kedveskednek az óvódásoknak, iskolá-soknak az erdélyi táborszervező bácsik-nénik.  

8. old. // HUMOR
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Új sorozat, X. évfolyam // 25. szám  // 2016.június 23–29. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5  l e j 

A sport ereje mozgósított egy nemzetet 

Az Ausztria elleni 2-0-ás szenzációs győzelem után, Magyarország nemzeti tizenegye a
hajrában egyenlítve 1–1-es döntetlent ért el szombaton Izland ellen.  Azzal, hogy kedd
délután a világbajnok Németország legyőzte az észak-ír együttest, eldőlt, hogy a magyar
csapat ott lesz a nyolcaddöntőben. Várt eleget Magyarország, hogy 1986 után ott legyen
egy nemzetközi tornán, és 1972-t követően újra jelen legyen egy Európa-bajnokságon. És
ha már ennyit várt, nem is érték be a kijutással: az 1966-os vb után újra túljutott a magyar
nemzeti tizenegy a csoportkörön, 50 év után végre ez is összejött. 
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14. Csűrszínházi NapokA hét végén, június 24–26. között kerül sor Mikhá-zán a 14. alkalommal meg-szervezett CsűrszínháziNapok rendezvénysoroza-tára. Pénteken 18 órakor ahelyi iskolában Nagy Pálmarosvásárhelyi festőmű-vész alkotásaiból, dr. Mada-ras Sándor gyűjteményébőlnyílik kiállítás. A tárlatotVécsi Nagy Zoltán műkriti-kus méltatja. 19 órakor amikházi művelődési ház-ban Pozsgai Zsolt Liselotteés a május című vígjátékátmutatják be. Rendező: Har-sányi Zsolt. 21 órakor a bu-dapesti Nemzeti Színháztársulata Tamási Áron Vitézlélek című színdarabjátmutatja be Mikházán. Ren-dező: Vidnyánszky At-tila. 25-én, szombaton 18órakor a mikházi Rene-szánsz Panzióban B. FülöpErzsébet rendezésébenNeil Labute Valami csajok,avagy egyszeröt című szál-lodai színdarabja lát-ható, 21 órától a Gyulai Vár-színház, a KaposváriEgyetem és a budapestiNemzeti Színház közösprodukciójaként WeöresSándor Psyché című da-rabja látható VidnyánszkyAttila rendezésében. 26-án,vasárnap délelőtt 11 óra-kor a Spectrum Színházművészei HedryMária Tündér Míra címűmesejátékát mutatják beMikházán. Rendező: TörökViola. Az előadásokra ajegyek – a vasárnapi kivé-telével – a Népújság titkár-ságán és a helyszínen vált-hatók. Telefonszám:0749-016-679. A TündérMíra című előadásra aSpectrum Színház Rózsáktere 13. szám alatti székhe-lyén lehet jegyet váltanihétköznap 10 és 12 óra kö-zött. Ugyanebben az idő-szakban a 0744- 301-875-ös telefonszámon is lehetjegyet foglalni. A fennma-radt helyeket a helyszínen

értékesítik. A lefoglalt jegy-eket előadás előtt egy órá-val ki kell váltani, ellenkezőesetben a foglalás érvényétveszti.
Nyáresti 
orgonahangversenyekJúnius 23-án, csütörtö-kön este 7 órakor tartjáka Nyáresti orgonahangver-senyek nyitókoncertjét aKultúrpalota nagytermé-ben. Orgonán játszik: Mol-nár Tünde.
Isten neve az irgalmas-
ság – interaktív kiállításJúlius 3-ig látogatható azIsten neve az irgalmasságcímű interaktív kiállításMarosvásárhelyen, a DeusProvidebit Tanulmányi HázSzent Erzsébet-termében.A csíksomlyói helyszínentöbb mint 1500-an jártákvégig a tárlatot, most a ma-rosvásárhelyiek is megte-kinthetik. 5-15 fős csopor-tok tárlatvezetést iskérhetnek. A kiállítás azember és Isten kapcsolatá-ról szól, a tékozló fiú törté-nete elevenedik meg az al-kotásokon. A résztvevőkbekapcsolódhatnak az ese-ményekbe. Előzetes beje-lentkezés alapján fogadjákaz érdeklődőket: a 0754-251-897-es telefonszámonvagy az irgalmassagkialli-tas@gmail.com e-mail cí-men.
Nagy Imre építészeti 
fotói a BernádybanJeles szegedi építész, a

napokban Vedres István-díjjal kitüntetett Nagy Imrefelvételeiből nyílt kiállítása marosvásárhelyi BernádyHáz emeleti galériáiban. Azerdélyi műemlékvéde-lembe is bekapcsolódott ki-állító tárlata a Múltmentésa jövőnek – értékmegőrzésés megújulás egy magyar-országi faluban témával azépítészeti fotózás sajátos-ságait is felmutatva vezetibe a vásárhelyi nézőket azépített örökség időszerűkérdéseibe.
Anna. 
Asszonysors 
a XX. századbanEzzel a címmel nyílt ki-állítás a marosvásárhelyiNéprajzi és NépművészetiMúzeumban. A figyelemreméltó gyűjtemény egyéletút bemutatásával,egyetlen személy szemszö-géből, hangulatok megidé-zésével érzékelteti a múltévszázad történelmi ese-ményeinek hatását.
A Napsugár előadásaJúnius 23-án, csütörtö-kön 18 órakor a Napsugárgyereknéptánccsoport lépfel a Maros Művészegyütteskövesdombi termében.Meghívott: az AmerikaiEgyesült Államokból érke-zett Southminster Presby-terian Church ifjúsági cso-portja, Richard Pinkertonvezetésével. Az ifjúsági cso-port repertoárjában klasz-szikus és modern művekszerepelnek. A belépés in-gyenes.

KOS: Ebben az időszakban felerősödik a tár-sasági élete. Meghívásokat kaphat, fontos ta-lálkozásokon vesz részt, ahol olyan személyek-kel ismerkedhet meg, akik a későbbiekben jószövetségesei lehetnek.
BIKA: Engedje, hogy megismerjék önt! Legyenelégedett és engedje, hogy a kemény és kie-melkedő munkája nagy jutalmakat hozzon.Próbáljon meg többet pihenni! 
IKREK: Ne nehezteljen azokra az emberekre,akik túl keményen lépnek fel bizonyos helyze-tekben. A legtöbb ember rögtönzően gondol-kodik mostanában, az adott helyzethez iga-zodva próbál jó döntéseket hozni.
RÁK: Ez a hét igazán alkalmas rá, hogy ünne-peljen és boldog legyen! Bátor és lendületes,most igazán jól érzi magát. A társasági életbenis a legjobb formáját hozza, de a hét másodikfelében azonban kedvét szegheti egy váratlanhír.
OROSZLÁN: Ez az időszak nagyon kedvező vá-sárlásokhoz és számlák rendezéséhez. Az ott-hona szépítgetésére is nagyon jó ötletei lesz-nek. A kikapcsolódásról se feledkezzen megazért!
SZŰZ: Most érdemes lenne elgondolkodnia,hogy rendezze a viszonyát szomszédjaival, test-vérével, vagy akikkel az utóbbi időben nem iga-zán találták meg a közös hullámhosszt!
MÉRLEG: Ezen a héten a változás szele támadfel, úgy a magánéletében, mint szakmai téren.Szakmai kérdésekben nő az ambíciója, amiakár azt is eredményezheti, hogy egy előnyö-sebb pozícióra vált.
SKORPIÓ: Ezekben a napokban kiemelkedősikereket érhet el. Az anyagi helyzete különle-ges biztonságba kerülhet, így hosszú távon ter-vezhet. Most nagyon energikus, tele van élet-kedvvel, és mindazt, amit a fejébe vesz ezekbena napokban, véghez is viszi. 
NYILAS: Felpörgött hete van! Élete minőségé-nek javításához újításokon töri a fejét, melyeknagyon jó ötleteknek bizonyulnak, érdemes agyakorlatban is kivitelezni őket. 
BAK: Az életvezetését érintő kérdések kerül-hetnek előtérbe a napokban. Felébred önbena belső bölcsesség, aminek érdemes meghall-gatni a tanácsait. Egyes régóta húzódó konflik-tusokat most helyére tud tenni, ami minden-kinek nyugalmat hoz.
VÍZÖNTŐ: Ezen a héten újra felelevenítheti el-hanyagolt baráti kapcsolatait, a beszélgetéseiksok erőt adnak egymásnak. Sorra körbejárjákazokat a témákat, melyek egymást leginkábbfoglalkoztatják. Ez nagyon izgalmas programlesz önnek!
HALAK: A környezetében lévőket teljesen le-nyűgözi a kommunikációban, a munkájában,érzelmeinek kifejezésében egyaránt. Érzelmiéletében kedvező változások történnek ezen ahéten. Amit az utóbbi időben nem tudott meg-oldani külső okok miatt, most sikerülhet.
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A megjelent írások nem fel tét lenül
a szer kesz tő ség véle ményét tük -
rözik!  // Szer kesztőségünk fen-
ntartja a jo got, hogy a be érkezett
le velek és más féle írások köz -
léséről döntsön. // Kéziratokat
nem őrzünk meg és nem küldünk
vissza!
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Forró, legalábbismozgalmas nyár elénézünk – politikaiértelemben min-denképp. A hely-hatósági választásokután, a törvényhozóiválasztások előttfolyik a helyezkedés,de mondhatnám aztis: tülekedés az RMDSZ-ben. Minden arról szól, kihogyan pozícionálja magát, ki kivel szövetkezik,ápolja kapcsolatait azért, hogy a lehető legkedvezőbbhelyre kerüljön a parlamenti jelöltlistákon. Fokozottan érvényes mindez Maros megyére.Ha semmi sem változik, akkor itt generációváltásrakerülhet sor idén. Markó Béla, Borbély László,Kelemen Atilla, Kerekes Károly, ha minden igaz,visszavonulnak. Legalábbis a hírek szerint. Bár azsem lenne meglepetés, ha valamelyikük – ki tudja,milyen megfontolásból – végül meggondolná magát.Volt már erre példa, lásd Verestóy esetét. Az „öregek” visszavonulása, háttérbe húzódásanyomán megüresedő parlamenti helyekre mármegvan néhány kiszemelt személy, de önjelöltekbőlsincs hiány. Mindenesetre Maros megyében, a listásszavazáshoz való visszatérés után, akár a másodikszenátori helyre, valamint a negyedik képviselőihelyre is reális esély mutatkozik. Különösen azEMNP-vel való megegyezés és közös jelöltlista ál-lítása esetén. És most lássuk, mi tudható eddig. Aki a legko-rábban, még a múlt esztendőben bejelentette in-dulási szándékát, az nem más, mint Vass Levente.Meg is dolgozott azért, hogy a vásárhelyi szervezetválasztmányi elnökeként reális esélye legyen erre.Bár vannak befolyásos ellenségei, akik mindigkészek arra, hogy keresztbe tegyenek neki. A szer -vezetben betöltött tisztsége révén a megyei elnök– ez idő szerint Brassai Zsombor – is komolyelőjogokat élvez, véleménye megkerülhetetlen ajelöltállításkor. Nehezen hihető, hogy – feltéve, hamegőrzi pozícióját – beérné egy súlytalan megyeiképviselői székkel. Aztán ott van Biró Zsolt MPP-elnök, aki az RMDSZ-szel kötött egyezség értelmébenjuthat bejutó helyhez a jelöltlistán. Ha pedig anéhány hétig „független” Soós Zoltán is indul, akkormár szinte teljes a Maros megyei pretendenseknévsora. Amihez hozzá adandó még az egykoriszászrégeni polgármester, Nagy András neve, akiméltán számíthatna egy befutó helyre. És végül nefeledkezzünk meg a néppárti dezertőrökről, PortikVilmosról és Jakab Istvánról sem, akiknek szinténmeg kell hálálni majd, hogy alig két héttel a választáselőtt hagyták el az általuk szándékosan zátonyrakormányzott hajó fedélzetét. Mindenestre, ha az önkormányzati választásokelőtt, jelentkezők hiányában, igen nehéz feladatnakbizonyult a jelöltlisták összeállítása, a parlamentihelyekért már tülekedésre lehet számítani. 

MONDOM A MAGUNKÉT

Szentgyörgyi László

Megint jönnek, tülekednek   XVI. CardioNET

A tudományos rendez-vény főszervezője prof. dr.Benedek Imre, a Kardioló-giai Klinika vezetője, az ülés-szakra a MarosvásárhelyiOrvosi és GyógyszerészetiEgyetemmel, a Román Kar-diológusok Társaságával, il-letve a Magyar Kardiológu-sok Társaságával együttmű-ködésben kerül sor. „Évekkel ezelőtt egyedülkezdtem szervezni ezt akonferenciát, de most márteljes és felkészült csapatsegíti a munkát. A siker kul-csa: megálmodni, elképzelniegy ilyen eseményt. De el-engedhetetlen az otthonrólhozott neveltetésem, és aszüleimtől megtanult mun-ka iránti alázatom. Így si-került olyan rendezvénytösszehozni, amely a szak-mának utat és irányt mutat.Vallom: a helyieknek, a Ro-mániában élő pácienseknekis európai szintű ellátást

kell biztosítani” – nyilatkoz-ta Benedek.Dr. Benedek Theodoraprofesszor a sajtótájékoz-tatón elmondta, hogy a ta-valyhoz hasonlóan, a szak-mát képviselő helyiek mel-lett Oxfordból, Párizsból,Zürichből is érkeztek pro-fesszorok. „Emellett újdon-ság idén, hogy most adtunkki először interdiszciplinárisfolyóiratot, amit brüsszeliszaktekintélyekkel együtt-működésben szerkesztet-tünk” – mondta el a pro-fesszornő. A szerdai nyitónapon aRomán és a Magyar Kardi-ológiai Társaság tart ülést,ahol jeles szívorvosok atéma aktuális problémáitfogják bemutatni. Csütör-tökön az aritmiológia lesza főtéma, ahol a helyiek mel-lett Olaszország, Svájc, Ma-gyarország és Ausztria kép-viselteti magát. Utána in-

terdiszciplináris ülésszakkövetkezik, majd a család-orvosok közös ülésével foly-tatják, akik arról tanácskoz-nak, miként optimalizálhat-nák a lakosok ellátását.Ugyanaznap a képalkotásrólbeszélünk, amely szakág azelmúlt 5 évben látványosfejlődésen esett át. Ebbenjelentős szerepet játszott aMarosvásárhelyi Kardioló-giai Klinika, ahol Európa-szerte elismert eredménye-ket értünk el. Marosvásár-helyen az infarktus követ-kezményeként beállt elha-lálozások aránya 5.1-5.4 %-ra csökkent, ezzel szembenaz európai 8%, a romániaipedig 12%. Ezek a számokönmagukért beszélnek. Akonferencián őssejtbeülte-tés, magas vérnyomás ésannak kezelése, valamintegyéb aktuális kardiovasz-kuláris betegségek is napi-rendre kerülnek. P.P.

„A szakmának utat 
és irányt mutat”
Idén 16. alkalommal szervezik meg Marosvásárhelyen a már hagyományosnak
számító CardioNET nevet viselő Kardiológiai Konferenciát. A nemzetközi rész-
vétellel is számoló esemény csütörtökön, június 22-án kezdődik és 24-ig tart.
Célja: évenként beszámolni a szív- és érrendszeri betegségeket illető kutatások
eredményeiről, újdonságokról. Az ülésszak helyszíne a Maros Megyei Sürgősségi
Kórház 1-es számú előadóterme.

Marosvásárhely Polgár-mesteri Hivatala tájékoz-tatja a város lakóit, hogyszerdától, június 22-étőlkezdve újra belépődíjat kellfizetni a víkendtelepi Sport-és Szabadidő-központban.„Kénytelenek vagyunk ezt

az intézkedést meghozni,ugyanis egy tanácsi hatá-rozat törvényes előírása kö-telez minket erre. A hatá-rozat előírja, hogy mindenolyan személynek köteles-sége belépődíjat fizetni, akiigénybe veszi a a Sport-és

Szabadidő-központ szolgál-tatásait. A határozat szerintidíjszabás személyenként 6lej a felnőttek, 3 lej a gye-rekek (3-14 év) részére, 3év alatt pedig ingyenes.Minden marosvásárhelyi-nek üzenjük, jöjjenek minél

nagyobb számban, és láto-gassák a Víkendtelepet.Mindnyájuknak kellemesnyarat kívánok!"- mondtaClaudiu Maior, a polgár-mester tanácsosa.
A polgármesteri 

hivatal sajtóirodája

Claudiu Maior: Kellemes nyarat kívánok minden marosvásárhelyinek (és nemcsak a marosvásárhelyieknek)!
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Visszatérés  
Hosszú évtizedekután végre elmond-hatjuk: ébredezik amagyar futball. Pon -to sabban fogalmaz vanemcsak éb re  dezik,hanem helyet is kö-vetel magának az eu-rópai porondon. Egé-szen mostanig csak alegendákból éltünk.Az 50-es évekbenszinte veretlenAranycsapat, amely-ben Puskás, Kocsis,Bozsik és Hidegkúti csillogott, és amely az egész fut-ballvilágnak leckét adott, már a távoli múlté, pedignemzedékek nevelkedtek árnyékukban. De visszasír-tuk Albert zsenialitását, majd később Törőcsik cseleit,Nyilasi góljait, nem kevésbé Détári elegáns játékátis. Az 1986-os világbajnokság mintha pontot tettvolna a magyar futballtörténelem végére. Harmincéven keresztül kínlódott, haldoklott, és nem találtmagára a nemzeti válogatott, mintha egy sötét ör-vénybe került volna, ahonnan nincs kiút. Az évrőlévre gyengébb eredmények csak fokozták a beletö-rődést, és hol a szakkommentátorok, hol az edzőkmentegették a csapatot. „Jól játszottunk, de a végétnem bírtuk erővel, és sajnos vesztettünk.” „Ha nemkaptuk volna a svédektől azt a gólt az utolsó percben,akkor kijutottunk volna.” A csapat nem bírta a pszi-chés terhelést.” Ilyen és ehhez hasonló kifogásokathallottunk harminc évig, és már-már úgy tűnt, hogyennek sohasem lesz vége. Ám egyszer csak megjelentegy fiatal, nagy becsvággyal rendelkező edző DárdaiPál személyében. Ő úgy döntött, rendet rak az agyak-ban, és felszámolja a kishitűséget, felülírva ezzel azörök vesztes mentalitást, derűlátást és önbizalmatcsöpögtetve a csapatba. A selejtezők nem indultakígéretesen, de az első botlás után (otthoni vereségÉszak-Írországgal szemben) egyszer csak belelendülta gépezet, és a vége felé már sokkal olajozottabbnaktűnt. A játékosok egyre tudatosabban, taktikusabbanjátszottak, egyre inkább elhitték, hogy van keresni-valójuk ellenfeleikkel szemben, akik – valljuk beőszintén – semmivel sem voltak erősebbek, talán csakvalamivel szerencsésebbek náluk. Amikor kiderült,hogy Dárdai nem vállalhatja tovább edzői teendőit,kissé megrémültünk, ugyanis nem láthattuk előre,milyen lesz a folytatás az új edzővel, Bernd Storckmesterrel. A német tréner azonban nem tért le az út-ról, egyszerre erősítette a csapat mentális és fizikaiállapotát, gazdagította a taktikai repertoárt, és ösz-tönözte az egyéni teljesítményt. A kijutást eldöntő pótselejtezőn aztán megtört ajég: Norvégiát idegenben 1-0-ra, majd 2-1-re győztele a magyar válogatott, eloszlatva minden kételyt, ésigazolva, hogy Magyarországnak helye van az Európa-bajnokságon. Ami pedig az EB-n mutatott első kétmérkőzést illeti, az már történelem. Jelzés, hogy ittvagyunk, megérkeztünk. Az osztrákok elleni kétgólosgyőzelem, valamint az Izland elleni döntetlen (a „lég-ből” kapott 11-es miatti hátrányt kellett ledolgozni)és az ezzel járó 4 pont kitűnő teljesítmény, nagyszerűeredmény. Attól függetlenül, hogy mit hoznak a to-vábbi mérkőzések, egy biztos: a magyar válogatottvisszanyerte önbizalmát, éhes a sikerre, megszaba-dult a 30 év nyomasztó komplexusaitól. Dzsudzsákés társai már érzik, tudják: csupán tőlük függ, milyeneredményeket érnek el a jövőben. Európa szeme raj-tunk van! Éljünk a lehetőséggel és játsszunk emeltfővel! Nincs vesztenivalónk, ám nagyon sokat nyer-hetünk! Erdélyből üzenjük: mi is éhezünk a magyarcsapat sikerére!

Demeter Attila

A Romániai Magyar Gazdák
Egyesületének Maros me-
gyei szervezete 2016-ban
csatlakozott a „Legszebb
konyhakert” mozgalom-
hoz, esélyt adva Maros me-
gye összes kertművelője
számára, hogy megmutas-
sák a nyilvánosságnak
munkájuk „gyümölcsét”.

Az agrárium jövőjeDr. Fazekas Sándor Föld-művelésügyi Miniszter az ideiévet a „Kertészkedés Évének”nyilvánította, amelyben a ma-gyarországi FöldművelésügyiMinisztérium együttműködőpartnere „A legszebb kony-hakertek” – Magyarországlegszebb konyhakertjei prog-ramnak.A kertészet egy olyan ága-zat, amely stabil lábakra he-lyezi a mezőgazdaságot. A fi-atal generáció így ismeri megigazán, hogyan terem megaz élelmiszer, mennyi munkátigényel, amíg az asztalra kerül,ezáltal pedig megtanulja tisz-telni, nemcsak az ennivalót,hanem a természet adta le-hetőségeket is.A 2016-os év pozitív vál-tozás a Maros megyében élőkertművelő családok, tulaj-donosok életében. Elsőkéntvehetnek részt a „Legszebbkonyhakert” programban,ugyanis az RMGE Maros fel-vállalta a helyi program meg-

szervezését és lebonyolítását.Az esemény ötletgazdája Ko-vács Szilvia, Karcag város(Magyarország) alpolgármes-tere, aki ötödik alkalommalhirdeti meg a mozgalmat,amihez immár több száz te-lepülés csatlakozott, ezzel isigazolva az esemény nagy-szabású sikerét.
Közös célok érdekébenA cél közös határon innenés túl: elérni azt, hogy minéltöbben alakítsanak ki kony-hakertet és gondozzák azt,tovább adják az ősöktől átvetthagyományos módszereket,hogy a következő generációis megtanulja és részese le-hessen a kertészkedés örö-meinek és élvezhesse annakjótékony hatását. Továbbá arendezett és esztétikus kül-lem mellett olyan zöldségeket,gyümölcsöket termesszenek,amelyek nemcsak szemetgyönyörködtetőek, hanem íz-letesek és egészségesek is. A jelentkezés nyitott min-den érdeklődő számára. Anevezési kategóriákat illetőennincs ok panaszra, legyen szóa tömbház erkélyén, minivagy normál, zárt zöldséges,gyümölcsös vagy vegyes kert-ben kialakított terekről. Különkategóriába sorolják a kö-zösségeket, óvodákat, isko-lákat, egyesületeket, akikmegmutathatják, hogy a kö-

zös munka milyen eredmé-nyekre képes.Az elvárás mindenekelőttaz, hogy kategóriától függet-lenül minimum 5 edénybenelhelyezett, 3 különbözőkonyhakerti növény termesz-tése történjen, illetve a vegy-szerhasználat során legyennaprakész, permetezési nap-ló. Előnyt élveznek azon mű-velők, akik kreatív és egyediötleteket mutatnak fel (odú,madáretető), akik élnek a biomódszerekkel, illetve gyógy-növényeket termesztenek.
A díjazás sem marad elA jelentkezők kertjeit aszakmai zsűri 2 alkalommalfogja megtekinteni július ésaugusztus folyamán, előzetesegyeztetés alapján.A helyi díjazásra augusztus27-én kerül sor a MikháziGazdanap alkalmával, továb-bá minden kategória első he-lyezettje jogosult lesz az or-szágos díjra való jelölésére.Az országos díj: Györfi SándorMunkácsy-díjas szobrász, Ma-gyarország érdemes művészeáltal készített bronz kisplasz-tika és egy Elismerő Oklevél,amelyet ünnepélyes keretekközött fog átadni dr. FazekasSándor földművelésügyi mi-niszter Kovács Szilvia ötlet-gazda kíséretében.

Timár Tímea

Legszebb konyhakertek versenye Maros megyében

Segítséget kér a kutyfalvi 
református gyülekezet
A Facebook-on kért segít-
séget a Maros megyei Kuty-
falva református lelkésze,
miután a falun vasárnap
este végigsöprő vihar je-
lentősen megrongálta a
templomot és a parókiát.
A templomtorony sisakja
lezuhant, a templom szinte
teljesen beázott, a paróki-
ához tartozó épületek bi-
zonyos részei fedetlenek és
beáztak. Gyökerestől kidőlt
diófák zuhantak a mellék-
épületekre, kerítésekre.„Kedves barátok, szolga-társak, ismerősök és isme-retlenek. Kemény éjszakaután egy szomorú reggel. Ategnap este Kutyfalván ször-nyű vihar söpört végig. A jóhír az, hogy nem sérült megsenki, de az anyagi kár je-lentős. A templom sisakjalezuhant, a házak (parókia)bizonyos részei fedetlenekés beáztak. Diófák gyöke-restől törtek ki, rázuhanvaaz autónkra, tönkretéve a

melléképületeket, kerítése-ket. A templom szinte telje-sen beázott, a parókiábannincsenek jelentős károk,bár az is beázott. A gyülekezet kérését köz-vetítem, amikor segítségetkérünk. Elsősorban hordoz-zatok imában, másodsorban,akinek van a környéken fe-lesleges régi típusú cserepeazt örömmel fogadjuk (hatöbb van, a falubelieken issegítség lenne). Sajnos a gyü-lekezet kasszája szinte tel-jesen üres, ezért csodára van

szükségünk, hogy legyenanyagi keretünk arra, hogyhelyreállítsuk a károkat. Kér-jük, legyetek részesei a cso-dának, és ha akármilyen ke-véssel is tudtok, kérlek, se-gítsetek” – írja Facebook-ol-dalán a lelkész.Aki segíteni szeretne, hívjaa 0748 153 534-es telefon-számot a részletekért. Errea bankszámlára is szívesenfogadnak adományokat: BCRRO67RNCB0189072489130001, Parohia Reformata Cuci. 
P.P.



A Marosszéki Lófuttatásegy lovas baráti társaság öt-lete nyomán valósult meg,akik úgy gondolták, hogyMaros megyében hiánypótlólenne egy színvonalas lovasmegmérettetés, melyet kul-turális programok tesznekszínesebbé, érdekesebbé.Bár első alkalommal, 2012-ben az volt a cél, hogy lovasemberek egy kellemes napottöltsenek együtt, távol a vá-ros zajától, ennél sokkal töb-bet sikerült megvalósítani.Az eddig három alkalmatmegért rendezvény nagynépszerűségnek és elisme-résnek örvendett mind a lo-vasok, mind az érdeklődőközönség körében. Most mára lovasok képzését és a ha-gyományok őrzését szolgálóerdélyi lovas rendezvényekközött a Marosszéki Lófut-tatás is szerepet vállal. Aszervezőknek legnagyobbnehézséget minden évbenaz anyagi háttér megterem-tése jelentette, de nagylelkűtámogatók segítségével, akikfelismerték a rendezvényértékét, sikerült három igenszínvonalas eseményt tető

alá hozni, amivel Maros me-gye is beszállt az erdélyi lo-vas élet körforgásába. A sokpozitív visszajelzés újabblelkesedéssel töltötte el aszervezőket, idén már arratörekednek, hogy az eddi-gieknél is gazdagabb, izgal-masabb programokkal szó-rakoztassák a versenyzőketés a közönséget – tudtukmeg a Jankovits Ferenctől,az esemény egyik szervező-jétől. 
„Maga Mátyás 
király is versenyzett”Dr. Filep Kálmán Csabanyugalmazott állatorvostarra kértük, ismertesse amagyar lófuttatás történetétés mondja el véleményét amai rendezvényekkel kap-csolatban. – A lóversenyreutaló első írásos emlék mégMátyás király idejéből való,eszerint a lovagi játékoknakrésze volt a lófuttatás és ko-csihajtás. 1460-ban Olmütz-ben maga a király is ver-senyzett és rendszeresenversenyeket rendeztek Buda,Visegrád és Bécs környékén.

Szapolyai György nyerte abécsi találkozó első díját1516. április 11-én, ahol 39ló állt rajthoz. II Lajos kirá-lyunk szegény volt, de 60-70 szolgája, lovásza volt alovai mellet. Abban az idő-ben Vérmező lehetet a fut-tatások helye, a ménestugyanis Torma mezőn (Kel-lenföldön) helyezték el. Alóversenyeken apródok lo-vagoltak, a díjak drága kel-mék voltak. Az első verseny-szerű futtatásokra azonbana XIX. század elején kerültsor. 1804-től kormányintéz-kedésre „népies”futtatásokatszerveztek. Fogalmazhatunkúgy, hogy a nagy napra 1827.június 6-7-én került sor, ek-kor történt az első lófuttatás„a pesti gyepen”. A versenyta mai Üllői úttól jobbra fekvőterületen tartották nagyonsok résztvevővel. Az oválisversenypályán 1732 bécsiölet (3285m) kellett meg-tenni, a ménest nem tartólótulajdonosok lovainak csakfeleannyit. A monarchia te-rületén ellett és nevelt lovakvettek részt, de számos pa-raszt ló is futott.
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A fogász halála 
A nyomdai legendárium

szerint annak idején, ha a
fejével nem is, de minden-
képpen az állásával játszott
az, akinek bármi aprócska
köze lehetett egy-egy baki-
hoz, amely kedvezőtlen
fényben tüntethette fel a
párt főtitkárát. Például kí-
nosan vigyáztak arra, ne-
hogy olyan arckép kerüljön
az újságba, amelyen csak
egyetlen füle látszik a Kár-
pátok géniuszának. Józan
paraszti ésszel érthetetlen
Csaunak a félfüles fotó
iránti irracionális gyűlölete.
Hogy netán Szamár me-
gyébe látogathatott volna
a Kárpátok géniusza, az
már végképp elképzelhetet-
len. Még a korrektorok ked-
véért sem.   

Mindenesetre a nyomdai
korrektorok, szolgálatos
szerkesztők, tisztafejek fo-
kozott éberséggel figyeltek
ilyenkor. Vigyázó szemek,
fülek követték minden lé-
pésünket, még gondolata-
inkat is. „Számon tarthat-
ják, mit telefonoztam// s
mikor, miért, kinek.// Ak-

tákba irják, miről álmodoz-
tam// s azt is, ki érti meg.//
És nem sejthetem, mikor
lesz elég ok// előkotorni azt
a kartotékot,// mely jogom
sérti meg.” – fogalmazta
meg a költő azt, ami később
be is következett. 

Az 1989-es rendszervál-
tás után történt, hogy el-
hunyt a rossz hírű egykori
szekus tiszt. Történetesen
magyar volt a szerencsét-
len, akit csak Bunkó Béla-
ként emlegettek a helyiek.
S mivel a kor szokása sze-
rint milicistától a szekusig
mindenki jogi diplomát sze-
rezhetett – valahogy úgy,
ahogy manapság a doktori
címekhez jutnak a politiku-
sok –, a fordulat után közü-
lük sokan átnyergeltek az
ügyvédi pályára, s még ki
tudja, mire. Bunkó Béla már
koránál fogva sem tehette
ezt. Arról, hogy lediplomá-
zott, feleségén és szűk csa-

ládi körén kívül, talán senki
sem tudott. Őrizgette diplo-
máját, csak úgy önmagá-
nak, amolyan egyszer még
jó lesz valamire alapon. 

„Mély fájdalommal tu-
datjuk, hogy a drága jó férj,
stb., stb., Bunkó Béla fogász,
életének stb., stb., örökre
megpihent stb., stb., stb.” –
jelent meg halálhíre a helyi
lapban. A nyomda ördöge
holtában is csúnyán meg-
tréfálta Bunkó Bélát. Akik
ismerték, kaján vigyorral
nyugtázták az esetet. Napo-
kig szóbeszéd tárgya volt az
elírás – jogász helyett fo-
gász –, voltak, akik puszta
véletlennek tekintették, de
olyanok is, akik tudni vélték,
a nyomdászok közül valaki
ily módon torolta meg az el-
hunyt ellene elkövetett bun-
kóságait.   

A sors szeszélyes, a sors
kiszámíthatatlan, nem
tudni, mikor áll bosszút az
emberen – vonta le a meg-
fellebbezhetetlennek vélt
következtetést története vé-
gén. 

Szentgyörgyi László
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Maros megye része az erdélyi lovas életnek
A hétvégén negyedik alkalommal kerül megrendezésre a Marosszéki Lófuttatás
Erdőszentgyörgyön. Az eseményről a szervezőktől érdeklődtünk, de szakember
véleményére is kíváncsiak voltunk.  

„Székelyruhás lovas 
ballagás a gazdasági 
iskolában”Marosvásárhelyen az elsőfogathajtás megszervezéseSzékesi Illyés Sándor nevé-hez fűződik. 1943-ban a ma-gyar tüzérek tartottak be-mutatót a kadét pályán.1946-ban székely ruhás lo-vas ballagás volt a gazdaságiiskolában. 1950-es évekbenMarosszentgyörgyön, a Bá-nyai tanyán és a kastély-domb alatt volt lóverseny-pálya. A Magyar AutonómTartomány idején az őszigazdasági kiállításokon aTornakertben és a Barom-vásártéren „népi lóverse-nyeket” szerveztek. Későbbmegépítették a lóverseny-teret, futtató pályával kö-rülötte. A kiállított lovakatversenyeztették, ami jó po-litikai reklám volt a kollek-tivizáláshoz.  Olyan minő-ségű volt a pálya hogy az1952-es olimpiai válogatottitt tartotta a felkészítő ed-zéseit. Természetesen Ma-rosvásárhelyen magyar gaz-da modell érvényes, a szer-vezés síkverseny lovaglásés futtatás. Ekkor még a gaz-dák tenyésztették a lovakatés az akciós kancáknak isléteztek a háborúból meg-menekült leszármazottjai. 
A magyar nemzeti 
öntudat nevelésének
egyik jelentős eszközeA közelmúltban elindítottmagyar Nemzeti Vágta si-keres rendezvény, amely át-terjedt az elszakított terü-letekre és a nemzeti öntudatnevelésének egyik jelentőseszközévé válhat. A rendez-vénynek azonban népünne-pély jellege van, hagyomány-teremtés céllal. Nagy töme-gek mozgatása, szórakozta-

tása, divatos fesztivizmus,a közszereplők szereplésilehetősége. Sajnos még nemsaját vagy helyi tenyésztésűlovakkal szerepelnek eze-ken. Az eseménynek hatásakellene legyen a helyi lóte-nyésztésre és lovas kultúr-ára. A síkversenyre csak isjó származású és arra valóló alkalmas. A lófuttatásoka lótenyésztés fejlesztésétcélozták, mindig kiállítás,bírálattal egybe kötve. –Hogy mi a véleményem anapjainkban szervezett ló-futtatásokról? A lovas kul-túrát fejleszteni fontos dolog,de ha fesztivizmus, pénz-csinálás és közszereplésszintjére kerül, akkor a kö-zösségnek nem nagyonhasznál. Ezeknek feltétlena magyar kultúrát közvetítőszerepe kell legyen, nem po-litikusokat támogató kam-pány. A Marosszéki lófutta-tás elnevezés tőlem szár-mazik gr. Széchenyi Istvánemlékére idéztem tőle éssok vásárhelyi lovazást tá-mogató személy emlékére,akiket mára feledésbe me-rültek" – mondta el még la-punknak Filep Kálmán Csa-ba állatorvos. 
Az idéni lófuttatás 
szabályzata és menete 
az előbbi évekhez 
hasonló„Szeretnénk, ha a Maros-széki Lófuttatás egy ünneplenne, ha minden év júniu-sának utolsó hétvégéje errőlaz eseményről szólna. Jólenne, ha Marosszék lakóimagukénak éreznék ezt arendezvényt, és ha a pol-gármesterek is arra bíztat-nák a fiatalságot, hogy száll-janak nyeregbe és vegyenekrészt rajta" – vélekedik Jan-kovits Ferenc. 

Nemes Gyula
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Még jobban 
visszalépve az időben…1395-ben SzécsényiFrank a maga, a fia, Lászlóés az unokatestvére, Simonnevében egyéb birtokai köztGernyeszeget is elcserélte3 540 aranyforint ráfizeté-sével Zsigmond király Besz-terce közelében levő birto-kaiért. A király 1405-ben aBecse-Gergely nembeli sá-romberki Erdélyi Miklós fiaAntalnak és testvérének, Já-nosnak adományozta a bir-tokot, melybe az erdélyikáptalan iktatta be őket. 
Az 1674-ben 
kiásott címerAntal Zsigmond koránakegyik legnevezetesebb alak-ja volt. Kiss Gábor az Erdélyivárak, várkastélyok címűkönyvében ír arról, hogyAntal Zsigmond volt az, akiaz 1396. szeptember 28-ána vesztett nikápolyi csatá-ban megmentette Zsigmondkirály életét. A gernyeszegi uradalmathűsége jutalmául kapta az-zal a címerrel együtt, amely-nek egy márványos faragásúpéldányát 1674-ben a maikastély alapozásakor ástakki a sánc romjai alól. Zsigmond 1410. augusz-tus tizenhatodikán megen-gedte Antalnak és testvé-reinek, hogy valamelyik er-délyi birtokukon az e célralegalkalmasabb helyen vár-

kastélyt építsenek. A király az engedélyt1414. július 24-én megis-mételte, akkor, amikor An-talnak pallosjogot adott,majd az 1415. április 7-ioklevelében külön is kie-melte, hogy a nevezettnekkővár építésre adott enge-délyt.
A tanúvallomás, egy ösz-
szeírás és egy urbárium
adataiElőző lapszámunkban rö-viden már jeleztük, hogy avárkastély átépítését –1686-ban – Teleki Mihálykezdte meg, aki innen indulta zernyesti csatába, ahol1690. augusztus huszon-egyedikén életét vesztette.Hamvait özvegye, Veér Judit1691-ben hozatta ide Gör-gényből. A kancellár halála után,1707-ben fia, Teleki Sándor,későbbi leszármazói örö-költék az uradalmat.Kiemelten fontos megje-gyezni azt, hogy az eredetivár – mint azt Makó János1816. évi tanúvallomásábólkiderül –, a mai várkastélyhelyén állt.Írásos dokumentumból:„…hosszúságára nézveéppen akkora volt, mint amai, és azon a helyen is fe-küdt, hanem a nyugati ol-dala a Maros felé valamihárom öllel szélesebben ter-jedt ki amint most meg tet-szik a mostani Kastélly nap-

nyugati oldalához közel lévőpincze maradványokból…”.A néhai Teleki Sándorgyermekei számára 1751-ben felvett részletes össze-írás szerint:„…a kastély fekszik a Ma-ros-parton, a falunak alsóvégiben, mely egészen jó,mélyen ásott sánccal vankörülvéve; a sáncnak szé-lessége egyenetlen, némelyhelyen hat, némely helyentíz és annál is több ölnyi,mélysége is hasonlóképpenegyenetlen…”.Az urbárium adatai alap-ján megállapítható, hogyszabályos, négyszög alap-rajzú, belsőtornyos várkas-tély volt, amit a széles ésmély vizesárok mellett pa-lánkkal is öveztek. 
Ami még az 
urbáriumból kiderülSzintén Kiss Gábor köz-léséből derül ki az, hogy avárkastély délkeleti sarká-ban állt a Veresbástya, „…melynek fala ötszögletrevan építve keresztbolthajtásalatt, mely virágosan vagyonpárkányozva. Pádimentumanégyszögletű, öreg téglákkalvagyon kirakva…”.A Veresbástyának az ud-var felőli falához egy „kisdedkerek bástya” csatlakozott,„melyen a Toronyba vagy a

Veresbástya híjára járnakfel”.A keleti oldal földszintiszobái a Veresbástya alattiötszögletes, bolthajtásos te-remmel kezdődtek. Ehhez északról csatlako-zott az „…asztalosház, mely-nek ajtaja nyílik nyogotraaz udvar felé…”, a „…csiz-madiaház nevezetű kisded,négyszegletre csinált nyáriházacska…”, majd követke-zett az „oskolaház” és a „papháza”, majd pedig az észak-keleti sarkon levő Aranyos-bástya alatt a „legényekháza”.A fentieken kívül az ur-bárium teljes részletesség-gel felsorolja a helyiségekberendezéseit és felszere-léseit.
A mai Teleki kastély kü-
lönlegességei és a mű-
emlék jellegzetességeiA Mayerhoffer Andrástervei alapján U alaprajzú,háromtengelyes, szárnyaivalcour d’honneur-szerűen akert felé forduló gernyeszegikastély úgynevezett Gras-salkovich-stílusban épült. Érdekessége, hogy az évbeosztásának megfelelőenötvenkét szobája és három-százhatvanöt ablaka van. Teleki Sámuel, a híres Af-rika utazó itt őrizte neve-

zetes gyűjteményét és a csa-lád hatezer kötetes könyv-tárát. Mindez azonban nagy-részt elpusztult a világhá-borúk viharos évtizedeiben. A megmaradt könyvek ésa levéltári anyagok a Tele-kiek marosvásárhelyi levél-tárában, a Teleki Tékában,valamint az Erdélyi MúzeumEgyesület levéltárában ta-lálhatók meg. 
Teleki József utazásaiAz új barokk kastély fel-építését követően átalakultaz épület körüli kert is. Agernyeszegi barokk kert ki-alakításával kapcsolatos do-kumentumok Teleki József-től származnak.Dr. Fekete Albert, Az er-délyi kertművészet – Marosmenti kastélykertek címűkönyvéből tudjuk meg, hogya fent említett fiatal grófnyugat-európai utazásai so-rán meglátogatta koránakhíres kertjeit is, amelyekiránt – hasonlóan valameny-nyi képzőművészeti alko-táshoz – egész életében ki-magasló érdeklődést mu-tatott. Tizenöt évesen hosszabbidőt töltött Bécsben, majd1759-1761 között, első nyu-gat-európai tanulmányútjasorán bejárta Ausztriát, Ba-jorországot, Svájcot, a Rajna

(második, befejező rész) 
Gernyeszeg a Maros völgyében, Marosvásárhely és
Szászrégen között, a Bongor-hegy melletti síkon fek-
szik. A település neve 1319-ben bukkant fel először,
amikor Károly Róbert a Kacsis nembeli Szécsényi
Tamás mesternek, a későbbi erdélyi vajdának adomá-
nyozta. Ezen a héten, folytatásként még a gernyeszegi
Teleki-kastélyról írunk olvasóinknak.

Az erdélyi barokk építészet legszebb alkotása:
a gernyeszegi Teleki kastély



| ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK | / 7. /

| Központ hetilap | 2016 / 25 | június 23–29.  |

menti fejedelemségeket,Hollandiát és eljutott Fran-ciaországba is. Útinaplójában leírást ada versailles-i parkról, SaintCloud, Meudon és Chantillykastélyáról és parkjáról, apárizsi Tuilleries-  és Mont-morency-kertről, valaminta marly-i kastély szobordí-szes parkjáról. Németalföldön járvameglátogatta Rastatt, Karls-ruhe, Mannheim kertjeit ésa brüli Augustusburgot, Hol-landiában pedig többek kö-zött Htiis ten Bosch kasté-lyát és parkját. 1769-ben négyhetes uta-zást tett Észak-Itáliába, ez-úttal azonban nem készítettfeljegyzéseket az élménye-iről. A gróf a kertészkedés gya-korlati kérdéseivel foglal-kozó munkákon kívül szá-mos friss kiadású kertmű-vészeti tárgyú kötetet őrzöttpesti könyvtárában. Kerté-szeti téren tehát szerényenszólva is meglehetős jártas-sággal rendelkezett. 
A Maros gyöngyszemeA kastélyt a történelemvihara 1944 őszén feldúlta.Ingóságait, műértékeit szét-hordták és a gazdátlanulmaradt kastély romlásnakindult. Később egészségügyi

intézményként működött.A gernyeszegi kastély azerdélyi barokk építészet leg-szebb alkotása. Ahogy Ke-resztes Gyula nevezi: a Ma-ros gyöngyszeme.A műemlék jelenlegi ál-lapotáról a tíz nappal ezelőttkészített fényképeink ta-núskodnak. Összeállította:
Nagy-Bodó TiborRégi és MOSTANI képek:

Nagy-Bodó Szilárd

A XV. században épült templom

A pápai tizedek 1332-37-es összeírása idején Gernye-
szegről nincs befizetési feljegyzés, a plébános nevét sem
említik. 

A templomot a XV. század közepén építették, régi ha-
rangjának latin nyelvű felirata az 1456-os évszámot
örökíti meg. 

A XVI. század második felében, Erdélyi Gergely urasága
idejében, a templom az unitáriusok használatába került,
majd Erdélyi Lénárd a reformátusoknak adományozta. 

Erdélyi István tordai főispán és tanácsos idejében a
templom visszakerül a katolikusokhoz. Azonban az 1615.
évi kolozsvári gyűlés határozata szerint: „…ahol melyik
fél többen vagyan, az olyané legyen a templom.”. 

Ennek értelmében I. Rákóczi György 1643. szeptember
24-ei rendeletével ismét elvette a templomot a katoliku-
soktól, és a többségben lévő reformátusoknak adta át.

Keresztes Gyula szakvéleményezése szerint, melyet a
Maros megye középkori templomai című munkájában
ír le, a XV. századi eredetű templom elhelyezése nem
szokásos kelet-nyugat tájolású, hanem északkeleti-dél-
nyugati irányban fekszik. 

Téglalap alaprajzú hajóból és annak hossztengelyében
lévő, sokszögű szentélyből áll. A szentély keleti oldalán
sekrestye található. A templomhajó és a szentély falainak
sarkait vaskos téglapillérek támasztják.

A nagy belmagasságú hajót síkmennyezettel, a szentély
keresztboltozattal, illetve a sokszögnek megfelelő tégla-
boltozattal fedték le. A közel négyzet alakú sekrestyét
szintén keresztboltozattal. 

A hajót és a szentélyt elválasztó diadalív csúcsíves,
ablakainak formája és a sekrestye ajtókerete is hasonlóak. 

A háromszintes tornyot 1795-97-ben emelték a temp-
lomhajó észak-keleti fala elé, főpárkányára négy fiatornyot
helyeztek. A sisak sokszögű. A nyugati bejáróajtó előtti
portikusz később épült. 

1913-14-ben a templomhajó területét egy szoba szé-
lességgel bővítették. Az északi falban két csúcsíves nyílást
alakítottak ki, a terhelés hordására egy sokszögű pillért
falaztak. Ezt a bővítményt keresztboltozattal fedték le. 

A templom karzatát gróf Teleki József anyagi segítsé-
gével építették. Összességében a templom belseje és
külseje, egyaránt gótikus hatást mutat.

A szentély mögött egy kis barokk kori építmény áll,
amelynek pincéje kriptaként szolgál. 1690-ben ide
temették Teleki Mihály kancellárt, majd feleségét Veér
Judithot is itt helyezték örök nyugalomra. 

A kriptában 1974-ben felszínre került egy tölgyfából
készített, kilencágú koronás címerpajzs, amelynek felirata
gróf Teleki Károly, Teleki Gábor és Zeyk Józsefné közös
sírhelyét jelzi.

Prof. Dr. Sümegi Pál tanszékve-
zető egyetemi tanár, geológus és
régész hozzászólása az összeállí-
tásunk első részéhez:

Számomra kiemelkedő jelentőségű
az erdélyi Teleki család, mindenekelőtt
gróf Teleki Pál, Lóczy Lajos geológus és
geográfus professzor tanítványa, az eu-
rópai gazdasági övezetek első felisme-
rője és bemutatója (1917), aki a XX.
század egyik legjelentősebb magyar ku-
tatója és politikusa volt. 

Nyugodtan írhatjuk, hogy korszakos
zseni volt, hiába akarták és akarják be-
sározni a nevét és összemosni a ma-
gyarországi antiszemitizmussal és
hitlerbaráti megoldásokkal. 

Mint ismeretes, a II. világháborút
megelőző időszakban a kirívóan né-
metbarát magyar politikai vezetésben
is megőrizte angolbarát szemléletét, és
a hitleri Németországgal szemben
szinte az egyetlen magyar politikai ve-
zető volt, aki mert lépni, nem véletlen,

hogy Winston Churchill egy mondata,
hogy a béketárgyalásokon fenn kell tar-
tani egy üres széket gróf Teleki Pál em-
lékének, aki életét áldozta annak, hogy
a hitleri Németországgal szembe mert
helyezkedni. 

A Telekiek ősi fészkénél le kell ezt írni,

hogy igen volt egy olyan magyar politi-
kai vezető, akinek az erkölcsiségébe
nem fért az bele, hogy néhány hónappal
Jugoszlávia megtámadása előtt örök-
barátság szerződést írtunk alá ezzel az
újdonsült déli állammal, majd a néme-
tekkel karöltve rájuk támadtunk. 

Kár, hogy nem azt az utat válasz-
totta, mint az angol emigrációba me-
nekülő cseh, lengyel és más
közép-európai vezetők, mert akkor –
bár ez az orosz érdekszféra miatt a há-
ború után lehetetlen volt – , talán a ki-
ugrási kísérletünk és a magyar nép
sorsa (magyarokkal szemben békeidő-
ben elkövetett háborús büntettek, né-
pirtások - vajdasági események,
felvidéki és erdélyi mészárlások, kitele-
pítések, málenkij robotok),  másképpen
alakulhatott volna... és örök tanulság a
magyar nép számára, hogy mindig kell
lenni alternatívának és az alternatívá-
kat képviselő vezetőknek ebben a rend-
kívül gyorsan változó régióban, ahol
élünk.
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RENDHAGYÓ NYÁRI TÁBOROK GYEREKEKNEK

Dezalkotótábor. Olyandestruktív hajlamokkal ren-delkező kinder-pszichopa-ták számára, akik otthon azösszes játékukat szétszedik,darabokra törik, a Barbie-babáikat felkoncolják és fel-boncolják, a méregdrágatávirányítós versenyautóikatdugattyúkra szedik majdszét kalapácsozzák, a játék-vonatuk mozdonyát direktkisiklatják, és csak és kizá-rólag azért építenek LEGO-várat, hogy utána rádöntséka ruhásszekrényt. A reggeliprogram mindig azzal indul,hogy felépítik az előző esteszétvert faházikókat, és új-rafenik fejszécskéiket, bal-tácskáikat
Metáltábor. Természe-tesen rockergyerkőcöknek,0-tól 8 éves korig. A tábor-ban olyan ismert gyerek-rock-bandák és -előadóklépnek fel, mint a RothadtAlma együttes, a Csótányzenekar, a Kibelezett Füle-müle, a Zombimanók, a Po-kolgépecske, a GennyedzőBélbolyhocska, a Vérbóbitaés Orvhalász Judit.Esténként a tábortűznélmókás arcfestés tyúkvérrel,majd vidám mesemondásaz átlagosnál ingergazda-

gabb meséket szerető ki-csiknek: Koromfeketécske,Lángszórózottpipőke, Arockkakas és a metálpipe,A háromba vágott kismalac,A két borssá darált ökröcskesatöbbi
Animal Camp. Vagyis Ál-lat-tábor olyan kicsiknek,akik imádják az állatokat,de olyanoknak is, akik nemkimondottan. A változatosprogramban szerepel töb-bek közt nyuszisimogatás,pónipaci-csutakolás, malac-vakarás, kecskegida-cumiz-tatás, boci-rodeó, de az ál-latokért kevésbé rajongócsöppségekről is gondos-kodtak a szervezők, így leszcsigataposó verseny, han-gya-nagyítózás, kecskebé-ka-viviszekció, lepkeszárny-tépkedő vetélkedő, brutálisvarjúfejés az esti madártej-hez és még sok más érde-kesség 
Szavazótábor. Ide azongyerekeket viszi el azRMDSZ, azaz a mumusnaköltözött Soós Zoltán, ingyenés erőszakkal, akiknek anagyszülei június ötödikénFloreára szavaztak. Kiváltaniőket csak akkor lehet, ha anagyszülők aláírnak egy pa-

pírt, hogy 2020-ban majdSoósra fognak, vagy addigmegkrepálnak
Filmtábor. Olyan puly-áknak, akik rajonganak aSupermanes, Batmanes,Pókemberes, Mad Maxes,Die Hardos meg egyéb szu-perhősös és akcióhősös fil-mekért.A díszmeghívott az ex-néppártos Jakab István lesz,aki olyan kemény, mint afagyott kutya lába. Rambohozzá képest járókereteskripli aggastyán, a Termi-nátor egy rakás ócskavas,de ejsze még Chuck Norrisis lecsinálná a bokáját ijed-

tében, ha küldene neki egyfenyegető SMS-t. Szóval nekinehogy beszóljatok, gyere-kek, hogy „Uncsi vagy, Pistabá’, húzzál a sunyiba villám-gyorsan!”, mert nagyon ve-szélyes bácsi. A Központnevű újság több tagját ismár lerajzolta és összefir-kálta!!!
Vándortábor. A nevealapján azt hihetnők, hogyez egy hagyományápoló tá-bor roma gyerekeknek, denem. Valójában ilyen tábora maga fizikai valójábannincs is, hanem a résztvevőkösszegyűlnek egy erdő szé-lén, ahol aznap éjjel megal-

szanak a szabad ég alatt, ésakiket nem kajál be a med-ve, azok aztán minden napa fenti táborok valamelyi-kébe vándorolnak. (Egyet-len esélyetek van, kiscsávók:ha néppártos maci ront rá-tok, akkor megússzátok,mert annak se karma, setépőfoga, se ereje nincs, el-lenben nagyon csúnyán or-dít. Valójában ártalmatlan,koravén cirkuszi brumi az,amilyenekkel vidéki vásárimulatságokban szórakoz-tatták anno a bámészokat.)
Vidám táborozást, 

gyerekek!
Molnár Tibor

HONNAN TUDOD, 
HOGY TÚL SOK 

MECCSET ÉS 
EB-HÍRT NÉZEL?

HONNAN TUDOD, 
HOGY TÚL SOK 

MECCSET ÉS 
EB-HÍRT NÉZEL?

☻Ha az asszony valami zavarótcsinál, nem szólsz semmit, csak fel-mutatsz neki egy sárgát
☻Már két hete egyfolytában aztdúdolod magadban, hogy: „Az éjjelsoha nem érhet véget, varázsoljnekünk valami szépet…”
☻ A mérkőzések előtt borotva-habcsíkot fújsz a földre a tévé elé,

hogy nehogy valamelyik családtagpont egy gólnál haladjon át előtted
☻ Annyit számolgattad a cso-portmérkőzések során a továbbju-tási esélyeket, hogy fejben vonszköbgyököt nyolcjegyű számból
☻ Minden döntést pénzfeldo-bással hozol meg
☻ Minden otthoni tevékenysé-

get: kajakészítés, kutyasétáltatás,zuhanyzás satöbbi képes vagy ti-zenöt perc, azaz egy szünetnyi időalatt elvégezni
☻ És végül: habár két hete mégegy vak hangot se tudtál, mostanramár anyanyelvi szinten beszélszszlovákul!

mt

A már megszokott gyerektáborok (alkotótábor, fotó-
tábor, angol tábor, biciklitábor, íjász-lovas tábor, túl-
élőtábor satöbbi) mellett idén másféle, érdekesebbnél
érdekesebb táborokkal is kedveskednek az óvódások-
nak, iskolásoknak. Lássunk néhányat közülük:
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Brexit itt, Brexit ott
A vesztes többség indula-

tait úgy csatornázza be, hogy
az mindenképpen a várt ered-
ményhez vezessen...Négy nappal vagyunk aNagy-Britannia európaiuniós kilépéséről szóló nép-szavazás előtt. A tények for-mális felszínén arról van szó,hogy a közösségből kilépheta hatalmi befolyását tekintveNémetország és Franciaor-szág után a szervezet harma-dik meghatározó országa. Deha megpróbáljuk ennek anem jelentéktelen kérdésneka lényegét feltárni, valós sú-lyát megítélni, akkor ugyan-abba a csapdába jutunk, mintvilágunk szinte minden másfontos kérdésének a megíté-lése esetén. És ez nem más,mint az a tény, hogy a dolgoktermészetének a megértésé-hez alkalmas elbeszélésimódra volna szükség, de a vi-lág, amelyben élünk, legin-kább egy brutálisan örvénylőkaotikus beszédtérrel írhatóle. A narratívák ennek nyo-mán el mélyülni látszó per-manens globális háborúja, ésfőként az ebből származó ne-gatív indulati energiák szinteteljesen lehetetlenné teszikszámunkra, hogy nyugodt,türelmes „aprómunkával”megismerjük a kérdések mö-gött (alatt, felett) meghúzódólényeget.Mire és hogyan buzdítja aválasztókat, a legutóbbi fel-mérések alapján alapvetőenkilépéspárti többséget Nagy-Britannia legolvasottabb na-pilapja, a The Sun? A lap sze-rint Nagy-Britannia többmint négy évtizednyi tagságaalatt az Európai Unió „egyreinkább kapzsi, pazarló, erő-szakos, válságok idején pediglélegzetelállító módon in-kompetens” szervezetté vált.Ezért aztán teljesen logikusa következtetés, hogy „megkell szabadulnunk a diktató-rikus Brüsszeltől, mert haNagy-Britannia az EurópaiUnió tagja marad, akkor né-hány éven belül elnyeli ez amegállíthatatlanul terjesz-kedő, német dominanciájúszövetségi állam”. Ezek amegállapítások, noha kétség-telenül tartalmaznak bizo-nyos féligazságokat, összes-ségében alkalmatlanok amegalapozott véleménynyil-vánításra. Vegyük észre te-hát, hogy ez a „diagnózis ésterápia” így, ebben a formá-jában csak arra jó, hogy avesztes többség indulataitúgy csatornázza be, hogy azmindenképpen a várt ered-ményhez vezessen. És hát a

„várt” eredmény most máregyértelműen a kilépés. Detudjuk-e, hogy valójában kiennek a „várt” eredménynekaz alanya, vagyis hogy ki„várja” a kilépést? A dologazért zavarba ejtő, mert ameghatározó politikai sze-replők és a mögöttük álló po-litikai pártok többsége is abennmaradást támogatja,sőt, összességében a megha-tározó globális pénzhatalmirendszer (a „City”), az „üzletikörök” is inkább az uniós tag-ság fenntartását látják he-lyénvalónak, akárcsak „szó-csöveik”, a Financial Timesvagy az Economist.Ritkán szokott előfordulni,hogy valami olyan „népi”döntés szülessen, amely egyadott lokalitás helyi uralmistruktúráinak és a lokalitástvezérlő globális hatalmistruktúrának is ellenére van.A nép mint lehetséges alany,nem nagyon jöhet szóba,mert nem gondolhatjuk ko-molyan, hogy az átlagos vá-lasztópolgár valóban alkal-mas egy ilyen hihetetlenülkomplex kérdés eldöntésére,a hosszú távú előnyök és hát-rányok tudományos pontos-ságú összehasonlítására.Nem, a népszavazáson részt-vevők dön tő többsége mind-ezeket az összefüggéseketnem ismeri, de nem is na-gyon érdekli mindez. A vá-lasztók ugyanis általábannem a valóság értékelésealapján döntenek, hanem azegyes véleményhatalmikomplexumok valóságrólszóló „történeteit” hallgatjákmeg, és ezek közül arra adjáka voksukat, amely aktuálisérzelmi-indulati állapotuk-hoz a legközelebb áll.Márpedig az aktuális ér-zelmi-indulati állapot ma acsalódottság, a reménytelen-ség, a frusztráció, fenyege-tettség, szorongás, tehetetlendüh és más hasonló negatívérzelmi energiák által írhatóle. Európa népeinek – és per-sze a briteknek is – nagy ré-sze ma vesztesnek érzi ma-gát, és tegyük hozzá, hogytöbbnyire joggal. Ezért telje-sen kézenfekvő az a feltéte-lezés, hogy mindenféle olyanakcióban szívesen vállal sze-repet, amelyben nemet kellmondani, és ahol leginkábbbüntetni lehet. Büntetni azo-kat a hagyományos uralmistruktúrákat, amelyek elkép-zelésük szerint vesztes létükokozói, fenntartói.Jelen esetben azért alakul-hatott ki, legalábbis a közvé-lemény-kutatások szerint az

uniós tagságot elutasítótöbbség, mert a csalódott,önmagát sokféle értelembenkiszolgáltatottságban és fe-nyegetettségben érző válasz-tók így egyszerre büntethetikmeg a számukra globális fe-nyegetésként tételeződő Eu-rópai Uniót, akárcsak a ha-gyományos uralmistruktúrák lokális osztagait.Ha tehát a valóságos „alanyt”vagy „alanyokat” keressük,akkor az alapkérdést más-ként kell feltennünk. Arrakellene választ keresnünkpéldául, hogy ha az EurópaiUnió egyre kevésbé alkalmaskonstrukció ahhoz, hogy Eu-rópa egésze egységes straté-giák mentén legyen képesemberséges jövőt építeni ön-maga számára, akkor erremiért nem az az első kézen-fekvő válasz, hogy akkorolyanná kellene tenni. Attólugyanis, hogy szép lassanmindenki kilép ebből a nyil-vánvalóan egyre alkalmatla-nabbá váló szerveződésből,az eredeti probléma, már-mint hogy miként lehetneméltó emberi létfeltételeketteremteni Európában, mégnem oldódik meg. Sőt, szintebiztosra vehető, hogy az ígyszéthulló közösség sokkal in-kább válna a tehetetlenség,az anarchia és a káosz szín-terévé, mint a mostani, amelya jelenlegi uralmi struktúrá-ival kétségtelenül ilyenirányba halad.Ha tehát a népszavazásiszínjáték valóságos szerzőitakarjuk beazonosítani, akkorőket ugyanabban a láthatat-lan térben kell keresnünk,mint amelyben Euró pa ki-provokált öngyilkosságatöbbi drámai fejleményének– mint például a bevándorol-tatás – értelmi szerzőit gya-nítjuk.
Bogár László

Előd
A hét törzs szövetségéhez később csatla-kozott kabarok vezére igen aggódott a nem-zet jövőjéért. Összehívta hát a legfőbbtanácsot.– Az osztályharc fokozódik – kezdte aggo-dalmasan. – Azért javasoltam ezt a gyűlést,hogy megosszam veletek szörnyű gyanú-mat. Sok álmatlan éjszakát okozott nekem afelismerés, hogy valaki közöttünk az én el-veszejtésemen munkálkodik.– Ugyan ki vagy te, hogy érdemes legyenelveszejteni? – legyintett Huba.– Ki tudja, egyszer talán én leszek a ma-gyarok vezére!Ezen csak mosolyogtak azok, akik ott vol-tak Etelközben.– A vérszerződés óta Árpád a magyarokvezére – szólt határozottan Tas.– Most még! – emelte fel mutatóujját acsatlakozott törzsek feje. – De ha egyszer újvezért kell választani, az én leszek.– Erre azért nem vennék mérget – mo-solygott Ond.– Így nem is, ha valaki közületek igencsakáskálódik ellenem. – A kíváncsi tekintetekláttán kibökte: – Előd az.– Előd? – csodálkozott Kond. – De hiszenElőd előbb volt közöttünk, hogysem tégedmegismertünk.Az előterjesztőt azonban nem lehetettmeggyőzni.– Előd az ellenségünkké vált. Ha nem sza-vazzuk ki a vezérek közül, beteljesedik raj-tunk az örök széthúzás turáni átka.A többséget meggyőzték a szebb jövőbevetett hittel előadott érvek, és kiszavaztákElődöt a vezérek közül. Ketten azonban mel-lette voksoltak.– Hűha! – kiáltott fel a kabar főnök. – Mosttovább szakadt a vezérkar. Torgyán Józsibácsi tanítása szerint ilyenkor muszáj ki-zárni ezt a kettőt is.Újra szavaztak, ám ketten ismét szembe-mentek az előterjesztővel, így azoknak a ki-zárásáról is dönteni kellett. Mielőtt azonbanteljesen elfogytak volna a vezérek, Töhötömbarátságosan hátba veregette az önjelölttörzsi elöljárót.- Figyelj, öregem, kár az egész szavazga-tásért. A magyarok vezére Árpád, és ez mégegy jó darabig így is marad.

Ungváry Zsolt
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A sport ereje mozgósított egy
összegző a Magyarország nemzeti tizenegye és a román labdarúgó-válogatott 
Eb-csoportbeli eredményei után, avagy: ,,Egyiknek sikerül, a másiknak nem”

Magyarország továbbjutott, Románia hazautazott az Eb-ről
Az Ausztria elleni 2-0-ás
szenzációs győzelem után,
Magyarország nemzeti
tizen egye a hajrában
egyen lítve 1–1-es döntet-
lent ért el szombaton Iz-
land ellen.  Azzal, hogy kedd délutána világbajnok Németországlegyőzte az észak-ír együt-test, eldőlt, hogy a magyarcsapat ott lesz a nyolcad-döntőben. Várt eleget Ma-gyarország, hogy 1986 utánott legyen egy nemzetközitornán, és 1972-t követőenújra ott legyen egy Európa-bajnokságon. És ha már eny-nyit várt, nem is érték be akijutással: az 1966-os vbután újra túljutott a magyarnemzeti tizenegy a csoport-körön, 50 év után végre ezis összejött. Ugyanakkor Románia –miután 2-1-re kapott ki aházigazda franciáktól, majd1-1-es döntetlenre játszottSvájccal –, 1-0 arányban ma-radt alul Albániával szemben,és ezzel elbúcsúzott a tor-nától. A csoportból a franciákés a svájciak jutottak tovább.
Izland – Magyarország 1-1Az osztrákok elleni, 2-0-ra megnyert összecsapásonmegsérült Fiola Attila pót-lásaként Juhász Roland ke-rült a kezdőcsapatba, de őközépső védőt játszott, ezértLang Ádám került a hátsóalakzat jobb oldalára, ugyan-akkor Németh Krisztián he-lyett ezúttal Stieber Zoltánkapott bizalmat BerndStorck szövetségi kapitány-tól, aki Bordeaux-ban a má-sodik gólt szerezte.A találkozón a magyarokaz első perctől magukhozragadták a kezdeményezést,sokkal többet birtokolták alabdát, veszélyes támadáso-kat kialakítva nyomást he-lyeztek ellenfelükre, de góltnem sikerült szerezniük. Aszigetországiaknak viszontigen, találatukhoz a 41 élet-évét taposó Király Gábor hi-bája is kellett, hiszen egyszöglet után kiejtette a lab-dát, ez végül büntetőhöz ve-zetett, amelyet Gylfi Sigurds-son értékesített a 40. perc-

ben. A magyarok végül a 88.percben egyenlítettek, ami-kor Nikolics Nemanja törtbe a jobb oldalon a 16-osterületére, beadása pedigBirkir Saevarssonról kerülta hálóba.A ráadásban majdnemmégis vereség lett a vége,mert az izlandiak 16 méteresszabadrúgása ugyan lepat-tant a sorfalról, de az ismét-lésnél a labda, egy magyarjátékoson irányt változtatva,alig kerülte el a bal alsó sar-kot. 
Románia – Albánia 1-0A csoportmérkőzések zá-rófordulójában az AnghelIordănescu által edzett csa-pat kezdett jobban, de azEb-újonc albánok fokozato-san átvették az irányítást,majd több helyzetet is ki-alakítottak, végül Memushajbeívelésénél, a rossz ütem-ben kimozduló Tătăruşanukapus hibáját kihasználva,Sadiku a 43. percben meg-szerezte a vezetést.A második játékrésznekis csak az elején tudtak fe-lülkerekedni a románok, ké-sőbb ismét Albánia érvénye-sült jobban, de újabb gólmár nem született. Veresé-gükkel az Eb nyitónapján afranciákkal szemben is alul-maradt, majd Svájccal dön-tetlent játszó Románia egyponttal a csoport negyedikhelyén végzett. A helyszínrőltudósító román sportkom-mentátorok a hazai labda-rúgás legnagyobb szégye-nének nevezték az Albániá-val szemben elszenvedettvereséget és a csoportbólvaló kiesést. Egyébként Al-bánia – amely története elsőnagy labdarúgó-tornájánszerepelt az idén – 68 évután győzte le Romániaegyüttesét.  
Ria Ria Hungária!A lelátókon nagy több-ségben lévő magyar szur-kolók varázslatos hangulatotteremtettek az Izland – Ma-gyarország találkozó soránaz amúgy is kiváló akusztikaiadottságokkal rendelkező

Vélodrome-arénában: a többmint húszezer magyar szur-koló például együtt énekeltea Soho Party Az éjjel sohanem érhet véget című szá-mát, majd a találkozó végéna játékosok és a szurkolókegyütt elénekelték a Him-nuszt. A mérkőzés után azizlandi drukkerek Marselleegyik utcáján a saját kis nó-tájukat énekelve néhány ma-gyar szurkoló mellé értek,akik skandálták, hogy a RiaRia Hungária! Végül a kétszurkolótábor az utóbbi rig-must skandálta együtt. 
Tábornok úr, 
szégyellje magát!Az albánoktól elszenve-dett vereség után több hazanapilap szégyenletesnek ne-vezte a románok kudarcát.Ciprian Tătărușanu, a romá-nok elsőszámú kapusa a Dol-ce Sport televíziócsatorná-nak adott nyilatkozatábanelmondta, hogy az „albánokelleni vereség szégyenletes”,ugyanakkor beismerte, hogyhibázott a gólnál, de azt ismegjegyezte, hogy jelen pil-latatban ennyi a képességea román válogatottnak. Gavrilă Balint, a Steauaés a román válogatott egy-kori kiválósága, jelenlegisportelemző azt sugallta aválogatott tagjainak, hogyhajtsanak fejet, ne mondja-nak semmit, mert arra nincsjoguk. A Craiovai UniversitateaSK facebook honlapján a ta-lálkozó után egyedülálló üze-net jelent meg Anghel Ior-dănescura célozva: ,,Tábor-

nok úr, szégyellje magát!”
Boldog magyarokBernd Storck, a magyarlabdarúgó-válogatott németszövetségi kapitánya az Iz-land elleni döntetlen utánaz M4 Sportnak nyilatkozottés elismerte, hogy büszkecsapatára: „Az elsőtől a ki-lencvenedik percig mindentbeleadtunk, mindent meg-kockáztattunk, és ezzel sokatnyertünk, gratulálok az egészcsapatnak, amely nagyon so-kat fejlődött, nagyszerűenjátszott!” – mondta Storck.Dzsudzsák Balázs csapat-kapitány az Izland ellenimérkőzés után azt hangsú-lyozta, hogy már Ausztria2-0-ás legyőzésekor meg-mutatták, tudnak futballozni,de szerinte ilyen közönségelőtt szinte nem is lehet ki-kapni. A Bursaspor szélsője,mindent feladna a válogatottsikeréért, mert annál szá-mára nincs felemelőbb,minthogy „magyar játékos-ként a magyar válogatottértküzdjön magyar szurkolókelőtt egy nagy tornán” – em-lítette Dzsudzsák. A lengyel Lech Poznangólgyárosa, a szerb-magyarállampolgárságú NikolicsNemanja a döntetlent jelentőöngól előtti pillanatokat ele-venítette fel: „Nagy Ádámkiváló helyzetfelismerésevolt a passz, amelyet nagy-szerűen adott be az üres te-rületre nekem. Először Gerátakartam volna megjátszani,de végül mégis a hosszú ol-dalon érkező Böde Dani mel-lett döntöttem. Jó labda volt

a kapus és a védők között,ha nem az izlandi hátvéd,akkor Böde rúgja a kapuba”– összegezett Nikolics.Gera Zoltán, a Ferencvárosveteránja kissé csalódottvolt, hogy nem győzött acsapat, viszont elismerte azizlandiak képességeit: „Azthittem, bátrabbak lesznek,de gondolom tartottak tő-lünk, ezért nem mertek job-ban kinyílni. Erényük a vé-dekezés, ezt ellenünk is meg-mutatták, de kicsit így is csa-lódottak vagyunk, hogy nemtudtunk győzni” – mondtaGera.A székelyudvarhelyi Lász-ló Csaba, a magyar válogatottvolt másodedzője szerintmagyar szempontból szív-melengető az Eb-n elért ed-digi eredmény, de a taktikaiés szakmai elemzésen túlkülönösen azért fontos, mert,,44 év után a sport erejemost mozgósított egy nem-zetet. Ez a legfontosabb üze-nete enne a tornának" – fo-galmazott László Csaba.
Csalódott románokAnghel Iordănescu, a ro-mán labdarúgó-válogatottszövetségi kapitánya azt nyi-latkozta a harmadik cso-portbeli találkozó után, hogy„teljesítmény volt, hogy ideeljutottunk és mindent el-követtünk, hogy győzzünkaz albánok ellen, de nemtudtuk kihasználni a hely-zeteinket – mondta Iordă-nescu.Răzvan Burleanu, a Ro-mán Labdarúgó Szövetségelnöke szerint a válogatott
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Bonetti az ASA új vezetőedzője

Az 54 éves Dario Bonetti,az olasz labdarúgás korábbielismert középhátvédje lettaz ASA vezetőedzője, aki Ge-orge Ciorcerit váltotta.  Bonetti összesen 287 ta-lálkozón lépett pályára azolasz élvonalbeli bajnokság-ban, a Serie A-ban (Brescia,Samdoria, AS Roma, Milan,Verona és Juventus), 1990-ben pedig a Juventusszalmegnyerte az UEFA Kupát,két összecsapáson az olaszválogatottban is pályára lé-pett.Edzői pályafutását 1999-ben az olasz Sestresénél

(1999–2000) kezdte, majdsorrendben a skót DundeeUnited (2000–2002), az olaszPotenza (2005), a magyarFC Sopron (2005–2007), aszintén olasz Gallipoli (2007–2008), majd a Juve Stabia(2008–2009), aztán a románBukaresti Dinamo (2009 és2012), végül a zambiai  vá-logatott (2010–2011) szak-vezetője volt.Bonetti a bukaresti alaku-lattal megnyerte a Románia-kupát és a Szuperkupát is.  Az ASA új szakmai stáb-jában Claudio Bozzini a má-sodedzői tisztséget tölti be,

ő korábban kapusként az In-ter, a Cairese, a Licata, a Car-bonia, a Potenza, a Ravennaés a Como játékosa volt. Bo-netti és Bozzini már többéve együtt dolgoznak.Bonetti egy éves időszakrakötött szerződést a maros-vásárhelyi együttessel, amiaz eredmények függvényé-ben meghosszabbítható. Ugyancsak az ASA-valkapcsolatos hír, miszerinta klubbal újabb évet hosz-szabbító Gabi Mureșan utánEduard Stăncioiu hálóőr iskétéves szerződést hosszab-bított. C.F.A.

nemzetet 
Az A csoport végső állása

10. 06. Fanciaország – Románia 2-1 (0-0)Gólszerző: Giroud (57.) és Payet (89.), illetve  B.Stancu (65. – büntetőböl)
11. 06. Albánia – Svájc 0-1 (0-1)Gólszerző: Schar (5.)
15. 06. Románia – Svájc 1-1 (1-0)Gólszerző: B. Stancu (18. - büntetőböl , illetve Meh-medi (57.)
15. 06.  Franciaország – Albánia 2-0 (0-0)Gólszerző: Griezmann (90.) és Payet (90+6.)
19. 06.  Svájc – Franciország 0-0
19. 06. Románia – Albánia 0-1 (0-1)Gólszerző: Sadiku (43.)
Az A csoport végső sorrendje: 1. Franciország 7pont (gólarány 4-1), 2. Svájc 5p (2-1), 3. Albánia 3p(1-3), 4. Románia 1p (2-4).

megérdemelte volna a to-vábbjutást, de ugyanakkormegjegyezte, hogy realistákkell legyünk, ha azt vesszükfigyelembe, hogy milyenanyagi helyzetben van a ha-zai labdarúgás és milyencsapatoknál játszanak je-lenleg a román labdarúgók.Nagy csalódást jelentettJenei Imrének, a SteauávalBEK-győztes egykori edző-nek Románia korai búcsúja,hiszen eddig hitt abban,hogy az együttes képes lesztovábbjutni a csoportjából.

,,Sajnos nehéz most véle-ményt mondani, ez egy fájóesemény. Nagyon vissza-esett a hazai labdarúgás.Az elkövetett hibáink miattestünk ki” – összegezett aKrónikának a korábbi ro-mán és magyar szövetségikapitány. Érdekességként említhetőmeg, hogy Albánia utoljára1948-ban győzte le a románlabdarúgó-válogatottat, azaz68 éve nem diadalmasko-dott Románia ellen... 
Czimbalmos Ferenc-Attila
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Mivel a környezetvéde-
lemben a legkisebb lépés-
ek is óriásinak számíta-
nak, ezért a tudatos gon-
dolkodást már otthon, a
négy fal között érdemes
elkezdeni. 

Környezetbarát 
tisztítószerekA vegyszerek könnyenhelyettesíthetőek olyananyagokkal, melyek nem je-lentenek veszélyt a környe-zetre. A citrom például ki-váló zsíros szennyeződésekés vízkő ellen, ahogyan aszódabikarbóna is, bár ezutóbbit még akár kárpit-tisztításra is fel lehet hasz-nálni. Ha egy keveset szór-tok az adott felületre, be-dörzsölitek, aztán kiporszí-vózzátok a textíliából, a ki-sebb foltokat könnyen ki-szedhetitek. Az ecet szinténmegküzd a zsír- és vízkő-foltokkal, ha pedig egy kevésszódabikarbónával kombi-náljátok, remek súrolószertkészíthettek belőle – tűz-hely, csempe vagy éppenkádtisztításra ennél jobbtermészetes alternatívátnem találhattok.

Esővíz gyűjtéseA balkon-, illetve aszobanövényekrenem kell csapvi-zet pazarolni,esővízzel isnyugodtanlehet őketlocsolni.Ha vanhely azerkélyen,esős idő-ben érde-mes egy-két vödrötkitenni ésösszegyűjte-ni benne acsapadékot, az-tán ebből öntöz-ni a lakás és a bal-kon ékességeit.
Szelektív gyűjtésA környezetvédelemegyik unalomig ismételge-tett alternatívája a szelektívhulladékgyűjtés, de a mű-anyagok, a papír holmik, ésaz üvegek szétválogatásával– az elektronikáról és azelemgyűjtésről már nem isbeszélve – tényleg sokat 

lehet tenni a bolygóért. Aműanyagot érdemes egy na-gyobb zsákba gyűjteni, ter-mészetesen összetaposva,hogy minél több férjen bele– ezt később levinni a sze-lektív kukához  – az üvegek-kel együtt – nem nagy dolog.Papírgyűjtés szinte folya-matosan van az iskolákban,

oda bármikor behordhat-játok az összegyűjtöttmagazinokat, dobo-zokat, reklámújsá-gokat, még örül-nek is neki. Ahipermarke-tek parko-lóiban pe-dig a ru-hagyűjtőkonténe-rek mel-l e t telem- éselektroni-kai eszközgyűjtőketis szoktakkihelyezni ,így ezeket bár-melyik bevásár-láskor le lehet adni.
Az autó mellőzéseMa már a fővárosban, ésvidéken is remek bicikliutakvannak kialakítva, így hatehetitek, a rövidebb utakrahagyjátok az autót a par-kolóban, és kapjátok elő akerékpárokat vagy sétálja-tok. Ez nem csupán környe-zetbarát megoldás, de ed-zésnek is kiváló.

EnergiatakarékosságAz energiatakarékos iz-zók talán nem a legolcsób-bak, de hosszútávon hasz-nos befektetést lehet belő-lük kovácsolni, ahogyan aháztartási gépekből is. Hapéldául elromlik a tévé, vagya mosógép, olyan típusracseréljétek, melyeken sze-repel az A+ , az A++ vagyaz A+++megjelölés, mertezekkel ténylegesen csök-kenthetitek az energiafo-gyasztást.
Irány a piac!A mirelit ételeket is ér-demes friss alapanyagokracserélni, előbbiek ugyanisa mélyhűtőben szintén csakfalják az energiát. Ráadásula fagyasztással csökkena zöldségek és a gyümöl-csök vitamintartalma, márcsak ezért is érdemes in-kább a helyi piacokat vá-lasztani vásárlás céljából.Ezzel még a magyar terme-lőket is támogathatjátok,ami gazdasági szempontbólplusz pontot érdemes.

Forrás: Nők Lapja

Ilyen is van: focis csokik
Hogy az édességgyártók a focit szeretik-e jobban vagy az üzletet, ne firtassuk. Va-
lószínűleg is-is. Mindenesetre az Eb-piacról a csokoládés újdonságok sem hiá-
nyozhatnak. Jó időzítéssel több új termék is megjelent a nagy kontinentális
focigála idejére.Talán a legszembetűnőbba Fouquet Ház exkluzív, cso-kiból készült futballcipője ésfocilabdája a zöld „gyeppel”.A 72%-os tisztaságú kakaóttartalmazó étcsokoládé kom-pozíció fél kilót nyom, s azára 40 euró. Aki így szeretnerákapni a futball ízére, meg-

édesíteni a gólok feletti örö-mét, vagy éppen elűzni ke-serű szájízét, az  internetesrendeléssel és a Fouquet bu-tikjában juthat hozzá.A jól ismert francia márka,a Chocolat des Français tábláscsokival köszönti az Eb-t. Azultralimitált kiadású, mind-összesen ötszáz 90 gr-os táb-la kézműves csokoládé 100%tisztaságú kakaóvajból ké-szül, fő össze-tevői: kakaóminimum42%, kara-mell 10%,só 0,4%. Azára: 5,5 euró.Figyelemre méltóa csomagolás, ugyanis aChocolat des Français sajátgrafikusművésszel dol-goztat. Édességei jelleg-zetes, és mindig ötletes raj-zos borítóval jelennek meg,ezúttal egy labdaszemű fo-ciszurkoló francia színekben– kék, fehér, piros – köszöntia 2016-os játékokat, csapata

győzelmében reménykedve.Sébastien Gaudard nevesfrancia cukrászmester – aluxuskategóriájú Fauchonegykori cukrásza – igazi fran-cia szimbólumot, csoki gall-kakasokat tervezett az eu-rópai sporteseményre. Anemzeti színű szalaggal dí-szített kiskakas 15, a nagy-kakas pedig 40 euróért vi-hető haza. Kérdés, hogy ki-tart-e egy ilyen csokiból ké-szült „lábasjószág” (mogyo-rópasztából /gianduja, pirí-tott mandulából és finomrahengerelt kakaóból) az Ebvégéig, vagy elég egy gólzá-por és vége a kakasnak. Aki pedig inkább hűvö-sebb élvezetekre vágyik, azkeresheti a Magnum Parisjúlius 10-ig árusított jég-krémjét, mely az alkalomhozillően kék – cukorpehely, fe-hér – reszelt kókusz és piros– cukorgyöngy mezt öltöttmagára.
Forrás: hvg.hu

Környezetvédő kisokos otthonra, 6 könnyen kivitelezhető tippel


