
A liberális 
világrendetlenségről     Egy teljes hét telt el a britek kilépését eldöntőreferendum óta, s még mindig a lépés miértjétés lehetséges következményeit próbálják ma-gyarázni szerte a világon. Az érdeklődés min-denesetre jogos, hisz nem volt sok esemény amásodik világháború óta, amely ennyire felka-varta volna a kedélyeket az öreg kontinensen. 

3. old. // VÉLEMÉNY6-7. old. // KULTÚRA

A szakmai felmérést elbukta
ugyan, ennek ellenére Petit
mégiscsak beejtőernyőzték
Vidrátszegre A megyei tanácsjúnius 23-án is-mertette a Tran-silvania reptérigazgatótanácsaelnöki tisztségé-nek betöltésérekiírt versenyvizs -ga eredményét, ami szerint Peti András,Maros vásárhely egykori alpolgármestere, azRMDSZ városi szervezetének elnöke nyertevolna el a bíráló bizottság bizalmát. Miután azelőző, a jelöltek szakmai kompetenciáját fel-mérő vizsgán nem érte el – igaz, mások sem –az átmenő minősítést. S mindezt úgy, hogyversenytársa, a reptér korábbi vezetője, ŞtefanRuncan az utolsó pillanatban visszalépett. 

5. old. // TÁRSADALOM

A CEMO monitorizálja a 
magyar nyelv használatát
a tanácsüléseken Az anyanyelvi jogok érvényesítésének fontos-ságára hívta fel az RMDSZ és választott képvi-selőinek figyelmét a Civil ElkötelezettségMozgalom (CEMO), és nyílt levelet is megfo-galmaztak Kovács Péternek, az RMDSZ ügyve-zető elnökének. 

5. old. // JOGAINK

Migráció – A járványtól 
inkább félhetünk, mint 
egy terrorista akciótól    Napjainkban a migrációs jelenséget leginkábbetnikai, politikai szemszögből vizsgálják és vé-leményezik. A médiafogyasztó személyekfőleg. Ám hajlamosak vagyunk elfeledkezni amenekültáradat egészségügyi kockázatairól...

3. old. // TÁRSADALOM

Érettségi, boldogulás, jövő...   A pályaválasztás egyéni és társadalmi fontos-sága látszólag egyértelmű és világos, mégisúgy vélem, érdemes néhány percig elgondol-kodnunk azon, hogyan is állunk fiataljaink ak-tuális jövőképével. A közelgő érettségikapcsán azonban óhatatlanul felmerül a „ho-gyan tovább” kérdése. 

4. old. // VÉLEMÉNY
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Új sorozat, X. évfolyam // 26. szám  // 2016. június 30– július 6. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5  l e j 

Nemrég jelent meg a lakiteleki Antológia Kiadó gondozásában Király Ibolya
Emlék-repeszek – Király Károly igazsága c. memoárkötete(?), amelyet a szerző, a
budapesti bemutatót követően, május végén Marosvásárhelyre is elhozott. Ebből
az alkalomból beszélgettünk. 

Emlékrepeszek a 
„veszett kutya időkből” 

Beszélgetés Király Ibolyával  
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Kettős tárlat 
a Bernády HázbanBandi Kati közismert tex-tilművész munkáiból és IonRitiu színművész fából készültszobraiból nyílt kiállítás Ma-rosvásárhelyen, a BernádyHázban.

Isten neve az irgalmasság
– interaktív kiállításJúlius 3-ig láto gat ha -tó az Isten neve az irgalmas-ság című interaktív kiállításMarosvásárhelyen, a DeusProvidebit Tanulmányi HázSzent Erzsébet-termében. A

csíksomlyói helyszínen többmint 1500-an járták végig atárlatot, most a marosvásár-helyiek is megtekinthetik. 5-15 fős csoportok tárlatveze-tést is kérhetnek. A kiállításaz ember és Isten kapcsola-táról szól, a tékozló fiú tör-ténete elevenedik meg az al-kotásokon. A résztvevők be-kapcsolódhatnak az esemé-nyekbe. Előzetes bejelent-kezés alapján fogadják az érdeklődőket: a 0754-251-897-es telefon-számon vagy az irgalmas-
sagkiallitas@gmail.com e-mail
címen.

Nagy Imre építészeti fotói
a BernádybanJeles szegedi építész, a na-pokban Vedres István- díjjalkitüntetett Nagy Imre felvé-teleiből nyílt kiállítás a ma-rosvásárhelyi Bernády Házemeleti galériáiban. Az erdélyiműemlékvédelembe is be-kapcsolódott kiállító tárlataa Múltmentés a jövőnek – ér-tékmegőrzés és megújulásegy magyarországi faluban té-mával az építészeti fotózássajátosságait is felmutatvavezeti be a vásárhelyi nézőketaz épített örökség időszerűkérdéseibe.
Anna. Asszonysors 
a XX. századbanEzzel a címmel nyílt kiál-lítás a marosvásárhelyi Nép-rajzi és Népművészeti Mú-zeumban. A figyelemre méltógyűjtemény egy életút be-mutatásával, egyetlen sze-mély szemszögéből, hangu-latok megidézésével érzékel-teti a múlt évszázad törté-nelmi eseményeinek hatását.
Egy nap dr. CsonttalTovábbra is látogatható amarosvásárhelyi várban lévőTörténelmi és Régészeti Mú-zeumban az Egy napdr. Csonttal című kiállítás,amely az antropológiába, azemberi csontok világába nyújtbetekintést.

KOS: Igazán változatos hét elébe néz! Talánvéget vet egy régóta húzódó, lezárásra várókapcsolatának. Ezzel megnyitja a lehetőségetegy új kapcsolat kibontakozása előtt.
BIKA: A héten némi ingerültséget érzékelhetmaga körül. Időnként úgy érezheti, hogy mostön az áldozat, és más az, aki irányít. Bővenakad halogatott tennivalója is, melyeket mostpillanatok alatt meg tud oldani és brilliánsanbehozza a lemaradásait
IKREK: Valaki, aki az ön segítségét kéri, készelmenni egészen a határokig önnél, és szem-telenül viselkedhet. Legyen óvatos vele! Nemérdemes arra várni, míg magától tér észhez azillető, mert nem fog.
RÁK: Jó lenne  egészséges szintre lassítani!Egy kicsit mostanság újra túlpörgeti magát, ésamit ön elbír, azt olykor másoktól is elvárja.Van egy egoista ismerőse, akire nem érdemestöbb időt és figyelmet szentelni.
OROSZLÁN: A héten kellemes meglepetésekvárnak önre! Nem várt kedvességet, vagy se-gítséget ajánlanak fel önnek. Az egészségéremost fokozottan oda kellene figyelnie!
SZŰZ: Ezekben a napokban ne ígérjen semmitsenkinek! Lehet, hogy ez furán hangzik, dehiggye el, ezt könnyebb lesz betartani! Ha önszülő, most mélyebben belefolyhat gyermekevagy egy fiatal életébe.
MÉRLEG: Ebben az időszakban leginkább azegészségére kell odafigyelnie, ugyanakkor azotthonában is felmerülhet néhány nehézség.Ebből adódóan előfordulhat, hogy a megszo-kottól nehezebben találja meg környezetévela közös hullámhosszt.
SKORPIÓ: A szerencse arca váratlanul önremosolyoghat a hét során, ráadásul akkor, ami-kor egyáltalán nem is számít rá. Sajnos, egyéb-ként nem számíthat felhőtlen napokra, ugyanisezekben a napokban nehezen tudja kézben tar-tani az anyagi helyzetének irányítását.
NYILAS: Ez az időszak sűrű eseményeket hoz-hat önnek. Főképp a társasági élete kerül elő-térbe. Környezetében azonban feltűnhetnekolyan személyek is, akik alig várják, hogy új in-formációkhoz jussanak, majd jól kibeszéljék
BAK: A hét kicsit morcosabban indulhat az önszámára, de szerencsére ez az állapot nem bi-zonyul tartósnak. Valami most nagyon foglal-koztatja? Csak idő kérdése, és szembe jön önnela valóságban is!
VÍZÖNTŐ: Egy picit melankolikus hangulat-ban van a héten. Reggelenként alig van kedvekikelni az ágyból. Ez az állapot érzékennyé te-heti az emberi kapcsolataiban. Úgy tűnik, hogykicsit alábbhagyott a spontaneitása!
HALAK: Ezekben a napokban szívesebben fog-lalkozna érzelmi életének ápolásával. Tudja mia jó megoldás? Ha mindegyik igényét ki tudjaelégíteni egy időben! Mi kell ehhez? Egy jólmegszerkesztett időbeosztás, amihez tartja ismagát!
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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
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Egy teljes hét telt ela britek kilépését el dön -tő referendum óta, smég mindig a lépés mi -értjét és lehetséges kö -vetkezményeit pró -bálják magyarázni szer -te a világon. Az ér -deklődés mindenesetrejogos, hisz nem volt sokesemény a második világháború óta, amely ennyirefelkavarta volna a kedélyeket az öreg kontinensen. A brit szavazópolgárok választását másként ésmásként értelmezik a közemberek és a politikusok,különösen az eurokraták és a gazdasági-pénzügyivilágelit. Az eset az utóbbiakat igencsak meglepetéskéntérte, különösen, ha nem feledkezünk meg arról, hogyaz őket szolgáló politikum és a nekik kiszolgáltatottmédia segítségével komoly erőfeszítéseket tettek aközhangulatnak az általuk kívánt irányba való be-folyásolására, a társadalom megdolgozására, aszavazópolgárok megvezetésére. Semmit sem bíztaka véletlenre, sokáig úgy tűnt, nem érheti meglepetésaz Európai Uniót jelenleg ellenőrző és az USA érdekeiszerint irányító háttérhatalmat. Csakhát a jelek szerintnem számítottak a lenézett, semmibe vett, a politikától,saját sorsától, életétől körmönfont módszerekkel elide-genített kisember, a konzumidiótaként kezelt tömegbosszújára. Ami múlt csütörtökön Britanniábanbekövetkezett, az nem más, mint az EU pökhendivezetőinek elutasítása. Hangsúlyozom: egy olyan szűkeurokrata elitnek szóló üzenet, amelyet senki semválasztott meg, amely senkinek se tartozik felelősséggel,elszámolással. A helyzetet csak súlyosbította az EU és tagállamainaka zöme által követett, önfeladással egyenértékű beván-dorlási politikája. Az európai társadalmak és a vezetőelitek közötti szakadék mára teljesen áthidalhatatlannaklátszik. A politikai korrektség idióta követelményeiszerint működtetett, annak görcsösen eleget tenniakaró Európa a saját sírját ássa. Ezt csak a vak nemlátja. Az elégedetlen brit társadalom ezúttal fellázadt,s szavazataival büntetett. És tegyük mindjárt hozzá:teljesen jogosan. Alapjaiban rengetve meg a tökéletes-nek tekintett, vagy annak hirdetett liberális világrendet.Amely most világrendetlenségbe csapott át.  Hogyan reagál minderre a háttérhatalom – a glo -balizált nagytőke, a világot uraló bankok –, s annakmeghosszabbított karja, az Európai Unió? Ez időszerint még minden, akár a pozitív végkifejlet, azazaz EU-nak a szuverén nemzetállamok szövetségeirányába történő újratervezése, elmozdulása is lehet-séges. Bár az előzmények s főleg a jelenlegi helyzetazért túlzott reményekre nem jogosít fel. 

MONDOM A MAGUNKÉT

Szentgyörgyi László

A liberálisvilágrendetlenségről  Migráció – A járványtól inkább 
félhetünk, mint egy terrorista akciótól
Napjainkban a migrációs jelenséget leginkább etnikai, politikai szemszögből
vizsgálják és véleményezik. A médiafogyasztó személyek főleg. Ám hajlamosak
vagyunk elfeledkezni a menekültáradat egészségügyi kockázatairól, ennek meg-
előzéséről. Prof. dr. Szilárd Istvánnal, a Pécsi Tudományegyetem Migrációs Egész-
ségügyi Tanszékének vezetőjével, és dr. Katz Zoltánnal, ugyanezen intézmény
gyógyszerész tanársegédével beszélgettünk a témáról, akik „terepen” is kutatá-
sokat végeztek a menedékkérők körében. Szilárd professzornakszakterülete a belgyógyászatés a népegészségtan, 12éven át vezette a Nemzet-közi Migrációs Szervezetegészségügyi programjait,valamint a szervezet európaiegészségügyi igazgatói tiszt-ségét is betöltötte. Katzgyógyszerészkollégájával ku-tatást végeztek a migránsokkörében, amely kettős céltszolgált: a menedékkérőkkelkapcsolatos egészségügyikockázatok felderítése és ahatékony segítségnyújtás. 
Eltűnt betegségek 
újra fertőzhetnekJelenthetnek-e kockázatota tájainkra ellenőrizetlenkörülmények között töme-gesen érkező migránsok? –tettem fel a téma közepébevágó kérdést. „Igen és nem”– hangzott a válasz. „Álta-lában az emberek attól fél-nek, hogy különleges, ritka,krónikus betegségeket hor-doznak a migránsok, hiszahonnan ők jönnek, a meg-betegedési spektrum lénye-gesen különbözik az euró-paitól. Ez a feltételezés nemállja meg a helyét. Az Egész-ségügyi Világszervezet ésaz Európai Epidemiológiaiés Betegségmegelőző Köz-pont állásfoglalása egyaránt,de a személyes tapasztala-tom is azt támasztja alá,hogy a menedékkérőknélefféle betegségek nem for-dulnak elő” – szögezte le.Hozzátette, hogy ennek asajnálatos oka, hogy akikilyen kórok hordozói len-nének, a hosszú vándorlás-nak nem érnének a végére.„A tényleges egészségügyikockázat, hogy az ún. vak-cinációval megelőzhető be-tegségek újra feltűnhetnekEurópában. Ahonnan a me-nedékkérők érkeznek – leg -inkább Szíriából, Afrikából,Afganisztánból és Bangla-desből – a közegészségügyihálózat vagy ki sem fejlődött,így a védőoltásokat nemkapják meg a gyerekek, vagyugyan erős közegészségügyihálózat működött, mielőttteljesen lerombolták volnaaz országot. Egy járvány ki-alakulása sokkal több áldo-

zattal járna, mint egy ter-rorista akciója” – magyaráz-ta Szilárd.
Kanyaró, torokgyík,
gyermekbénulásIlyen betegségek lehetneka kanyaró, torokgyík, járvá-nyos gyermekbénulás.Amely országban a lakosságvakcinációs szintje nem elégmagas, azaz alacsonyabb,mint 95%, járványok tör-hetnek ki. „Magyarországon99% fölötti az átoltottságiaránya a lakosságnak, és báraz elmúlt évben több mint300 ezer migráns utazottát az országon, egyetlenolyan eset sem fordult elő,hogy bármilyen fertőző be-tegség hozzájuk kapcsolhatólett volna. Viszont Német-országban – ahol kisebb azoltással kapcsolatos fegye-lem a szélsőséges szekták,zöldszervezetek ellenállásamiatt – ott komoly kanya-rójárvány volt” – mondta el.Dr. Katz Zoltán a mene-dékkérők körében végzettszűrővizsgálatok eredmé-nyeinek feldolgozásával fog-lalkozik. Megtudtuk, hogy aHepatitis B esetében 5%-kal magasabb fertőzési rátátmértek a migránsoknál.
Poszttraumás stresszAz orvosok a szűrővizs-gálatok mellett fókuszcso-portos interjúkon beszél-gettek a bevándorlókkal. „Abeszélgetések során ők ma-guk mondták el, hogy men-tálhigiénés ellátást igényel-nének. Azok a tényezők,amelyek menekülésre kény-szerítik őket és maga a ván-dorlás megterhelő, valamint

a folyamatos bizonytalanságérzete pszichésen kikezdiőket. Rengetegen poszttra-umás stresszben szenved-nek, ám sajnos a legtöbbország egészségügyi rend-szere nem készült fel az ef-fajta segítségnyújtásra”-mondta el dr. Szilárd István.
Felkészületlen az egész-
ségügyi ellátórendszerKiemelte, hogy szinténnincsenek felkészülve azegészségügyi ellátórendsze-rek a kulturális kompeten-ciára. „Azok az országok,ahonnan migránsok érkez-nek, kultúrájukban, vallásuk-ban lényegesen különböznek,tehát az egészséggel, beteg-séggel kapcsolatos szokásaikeltérnek az európai ember-étől. Az archaikus családmo-dellben élő kultúrákban azegészség és a betegség nemegyéni szinten jelenik megmint probléma, hanem az acsalád problémája. Ha egycsaládtag megbetegszik, ak-kor a teljes família ebbenosztozni akar. De az orvosiellátásra vonatkozó igényükis különbözik: egy muzulmánnőt férfi orvos lehetőleg nevizsgáljon meg, ám ha nincslehetőség női orvosra, akkora férjnek vagy az apánakbent kell lennie a rendelőben,és még akkor sem lehet le-vetkőztetni a nő pácienst.Ha ezekre a kulturális kü-lönbségekre nem vagyunkfelkészülve, akkor nem tudkialakulni az orvos-betegkapcsolatban a bizalmi lég-kör” – szögezte le az orvos.Arra a kérdésemre, hogymilyen hangulatban zajlotta terepen a kutatás, elmond-ták, hogy annak során soha

nem ütköztek konfliktusbaa migránsokkal, de termé-szetesen számukra is nyil-vánvaló volt, hogy azért van-nak ott, hogy segítsenek. Katzhozzátette, hogy pozitív ta-pasztalataik voltak, nem voltolyan személy, aki megta-gadta volna a kérdésre valóválaszadást.
Milyen a szakterületük
megítélése?A migránsok megítéléseegyáltalán nem pozitív tá-jainkon, ezért adódik a kér-dés, hogy miként véleked-

nek a professzorok mun-kásságáról, érte-e őket kri-tika emiatt. „Mi migrációsegészségüggyel és nem mig-rációs politikával foglalko-zunk. Feladatunk egészség-ügyi szempontból csökken-teni a kockázatot, másrésztpedig orvosok vagyunk, ahumánumot szolgáló em-berek, és azt tartjuk szemelőtt, miként lehet a segít-séget megadni a menedék-kérőknek. Eddig soha nemkérdőjelezték meg munkás-ságunkat” – vélték egyön-tetűen.
Pál Piroska

prof. dr. Szilárd István dr. Katz Zoltán
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Érettségi, boldogulás, jövő... 

A pályaválasztás egyéni és társadalmi fontosságalátszólag egyértelmű és világos, mégis úgy vélem, ér-demes néhány percig elgondolkodnunk azon, hogyanis állunk fiataljaink aktuális jövőképével. Hogy amondatban levő „fogalomzavart” feloldjam (ugyanishogy jövünk mi ahhoz, hogy gyerekeink jövőjét meg-tervezzük?), el kell mondanom: nem célom sem a he-lyettük való tervezgetés, sem annak befolyásolása,hogy milyen döntést hozzanak sorsuk további alaku-lása érdekében. A közelgő érettségi kapcsán azonbanóhatatlanul felmerül a „hogyan tovább” kérdése. Avégzős diákok, szüleik és bizonyos mértékben taná-raik is az érettségi lázában élnek, hisz nem mindegy,hogy a fiatalok milyen útravalóval maradnak, hogyanalakul szakmai és magánéletük, milyen sikereketkönyvelhetnek el majd a jövőben. Az utóbbi évek eredményei nem kecsegtettek sokjóval e tekintetben. Anélkül, hogy statisztikák soráthívnám segítségül (megkímélvén az olvasókat azunalmas számadatoktól), egyértelműen kijelenthető,hogy a tanulás és a kiváló szakképesítés megszerzéseiránti igény erősen megcsappant. Az utóbbi évtized-ben mintha az unalom, a beletörődés, a „mindenmindegy” érzése társadalmi méreteket öltene. Egyreinkább eluralkodik az a felfogás, hogy nem érdemestanulni, mert a diploma semmire sem jelent garan-ciát, nemegyszer az az érv is elhangzik, hogy mégegyetemi oklevéllel sem lehet érvényesülni. A kőke-mény valóság része, hogy a 2016-ban középiskolátvégzők (187.000) csaknem egynegyede (40.000)nem fog jelentkezni a vizsgákra. Ismerve az elmúltévek történéseit, a sikeresen érettségizők arányát,egyes középiskolák katasztrofális „teljesítményét”,félő, hogy e tendencia tovább folytatódik, a lejtő pedighosszú. S bár igaz, hogy a jelenlegi társadalmi beren-dezkedés és az üzleti szféra nem bővelkedik semajánlatokban, sem előnyös alternatívákban, a tanulás,a munka megbecsülése utáni igényt fejleszteni kel-lene. Remélem, egy szülő sem gondolja komolyan(bár van tudomásom nem egy ilyen esetről), hogynem érdemes gyermekének érettségizni, mert amúgysem érvényesül majd. Arról nem is szólva, hogyegyéni kudarcainkkal nem magyarázhatjuk meg gye-rekeink jövőjét. Ismerjük be, a fiatalok elkeseredése sem alaptalan.Sokan érzik úgy, hogy itt sötét a jövő, és a külföldimunkát választják, mert abban reménykednek, hogyott jobb és kiszámíthatóbb lesz az életük. Ám szak-képesítés, érettségi nélkül idegen földön ez aligha si-kerülhet. Szakmai és nyelvtudás nélkül szintelehetetlen a beilleszkedés. Ezért is biztatnunk kellőket a tanulásra, arra, hogy érettségizzenek, és ké-pezzék, fejlesszék magukat, ahogyan csak lehet. Hogyboldogok, büszkék lehessenek magukra. És mi isrájuk!
Demeter Attila

Komoly hozzáállás, munka, 
pontosság – a vállalkozás feltételei 
Gombos József 1967. november 7-én született Nagyölyvesen, ahonnan 1975-ben
családjával Marosszentkirályra költözött. Azóta is ott él. A marosszentkirályi
elemi osztályok elvégzése után a marosvásárhelyi Faipari Líceumban érettségi-
zett, majd 2006-ban az Építészeti Líceum mesterképző szakát végezte el és indí-
tott saját vállalkozást. 

Gombos 2007-ben indí-totta útjára a saját cégét,melynek keretén belül azépítkezés minden ágazatávalfoglalkoznak. Jelenleg 25 al-kalmazottja van a vállalko-zásnak. A cégtulajdonostarra kértük, ossza meg ve-lünk tapasztalatait: hogyansikerül jól menő vállalkozástindítani, mi késztette erre,mit tanácsol a frissen vál-lalkozni óhajtóknak… „Éle -tem során sok emberrel dol-goztam együtt, akik befo-lyásoltak abban, hogy sajátvállalkozást kell indítani. Deleginkább az motivált, hogyvan egy fiam – most épí-tészmérnöki szakon tanulKolozsváron –, akit szeretnékmagam mellett tartani ez-által. Látom, hogy az erdélyimagyar fiatalok jelentős há-nyada idegen országbankényszerül dolgozni, többszáz kilométerre a szülő-földjétől” – mondja a vállal-kozó.  Nehézségek a cégindításelején is voltak, de az igaziakinkább menetközben adód-tak, ám sikerült ezeket át-hidalni. „Tanácsom egy kez-dő vállalkozó számára azlenne, hogy vegye figyelem-be azt, hogy csak keresztényilelkülettel lehet valamiremenni az életben és a vál-lalkozás terén egyaránt.Enélkül az elért eredménycsak üres megvalósítás. Ko-moly hozzáállással, munká-val, pontossággal, Isten se-gítségével lehet sikereket el-érni" – tanácsolja GombosJózsef. 

„Vállalkozásunk 
által másokon is 
segíthetünk!”De vajon megéri-e egyál-talán vállalkozni a mai kö-rülmények, lehetőségek közt,tettük fel a kérdést a vállal-kozónak. A válasz nem egyér-telmű: igen is meg nem is.„Függ attól, hogy mekkora atét, mire számít a kezdő vál-lalkozó. Minden valamineka függvényében van. Ha pél-dául nagyok a célkitűzések,nagy dolgokról álmodozunk,és ezek végül nem jönnekössze, akkor nem éri meg.Ezért kell mindig szerényebbdolgokkal kezdeni, és lépés-ről lépésre haladni a kitűzöttcél, a megvalósítás felé. Haviszont csak a rosszra gon-dolunk, félünk a kudarctól,az sem jó. Ha csak a rosszoldalát nézzük, a felmerülőproblémákon mérgelődünk,ismét azt kell mondanom:nem éri meg vállalkozni. Vanviszont egy másik vetületeis a dolgoknak: ha arra gon-dolunk, hogy a vállalkozá-sunk által másokon is segít-hetünk, munkahelyeket te-remthetünk, akkor már meg-éri" – állítja a vállalkozó.Gombos József a maros-szentkirályi önkormányzategyik tanácsosa, a helyi re-formátus egyházközség fő-gondnoka, a Maros-MezőségiReformátus Egyház megyePresbiteri Szövetségének el-nöke. Elmondása szerint na-gyon elfoglalt ember, lekötiaz idejét a cég vezetése, va-lamint a vállalt tisztségekbetöltésével járó feladatok

teljesítése. Hálás a családjá-nak, hogy mellette áll és tá-mogatja mindenben, nekikis köszönheti, hogy ilyen szo-ros kapcsolatban áll az egy-házzal. 
„Az egyház vagy 
egy cég is olyan, mint egy
nagyobb család”"Szerintem az egyház vagyegy cég is olyan, mint egynagyobb család. Ahogyanegy család tagja az ember,úgy tagja egy egyházközség-nek, vagy adott esetben egycégnek. Az ugye mindenki-nek természetes, hogy a csa-ládot fenn kell tartani, segí-teni kell. Hát nekem az istermészetes, hogy segítemaz egyházam, valamint mű-ködtetem a céget, mint a na-gyobb családjaimat" – mond-ta még el lapunknak Gombos. Kérdésünkre, hogy mik ajövőbeni tervei a vállalkozásterén, kívánja-e azt a közel-jövőben bővíteni, azt vála-szolta, hogy egyelőre nem.„Ameddig egyedül vagyok acégvezetésben, nem szán-dékozom bővíteni, mert nemlehet felügyelni egy nagyobb,szerteágazóbb tevékenysé-get. Egy embernek nincs rá-látása a több munkásra, atöbb munkálatra, és akkorkövetkeznek a bajok. Elcsúsz-nak a határidőpontok, nincsminőség, egy szóval nem le-het komolyan végezni a mun-kát, és én ezt nem szeret-ném" – mondta végezetül avállalkozó. 

Nemes Gyula 

Gombos József szabadidejében 
a Marosszentkirályi Zenekarban szaxofonon játszik.
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A CEMO monitorizálja a
magyar nyelv használatát
a tanácsüléseken
Az anyanyelvi jogok érvénye-
sítésének fontosságára hívta
fel az RMDSZ és választott
képviselőinek figyelmét a
Civil Elkötelezettség Mozga-
lom (CEMO), és nyílt levelet
is megfogalmaztak Kovács Pé-
ternek, az RMDSZ ügyvezető el-
nökének. A levélben arra emlékeztetik Kovács Pétert,hogy a szövetség önkormányzati listáján induló mindenjelölt nyilatkozatot írt alá, amelyben vállalja, hogy meg-választása esetén saját hatáskörében eleget tesz a nyelvijogok érvényesítésének, szorgalmazza a nyelvi jogokminél szélesebb körű gyakorlását. A CEMO felkéri Ko-vácsot, hogy hozza nyilvánosságra a nyilatkozatokat,amelyeket a Maros megyei és marosvásárhelyi RMDSZ-es képviselők, polgármesterek aláírtak, és ismertesseazok tartalmát. Amennyiben ezek a nyilatkozatok nemszülettek meg, mihamarabb készüljenek el, az érintettekírják alá, s a szövetség kövesse, hogy betartják-e abenne foglaltakat vagy sem.„A CEMO is monitorizálni fogja úgy a Maros megyei,mint a marosvásárhelyi RMDSZ- es elöljárókat, taná-csosokat, akik az elmúlt évtizedekben jócskán alultel-jesítettek az anyanyelvhasználati jogok alkalmazásaterén (is). Monitoring tevékenységünk részeként, szer-vezetünk tagjai feliratozott pólókban jelen lesznek avárosi és megyei tanácsüléseken, és követni fogják,hogy a magyar tanácsosok használják- e vagy semanyanyelvüket az üléseken. Amennyiben ez nem valósulmeg, hatósági eljárásokat fogunk kezdeményezni ésjogi eszközök révén próbáljuk meg rávenni az RMDSZ-es tanácsosokat, a Polgármesteri Hivatalt és a MegyeiTanács vezetőségét az anyanyelvhasználati jogok gya-korlati és valós alkalmazására” – áll a Barabás Miklósáltal aláírt levélben. P. P. 

A szakmai felmérést elbukta ugyan, ennek ellenére

Petit mégiscsak 
beejtőernyőzték Vidrátszegre  

Színesebb programkínálattal készülnek a mikházi gazdanapra

A 2016-os Csűrszínháziévadot az augusztus 27-énmegrendezésre kerülő gaz-danap fogja zárni. Amint aztCsomós Attila, az egyesületelnöke elmondta, szeretné,hogy a rendezvény a megyeegyik legnagyobb gazdata-lálkozójává nője ki magát, hi-szen szükség van olyan ese-ményre, ahol az egyesületheztartozó gazdakörbe tömörülőgazdák és családtagjaik (32gazdakör, több mint 1200tag), illetve más érdeklődökés szimpatizánsok találkoz-nak egymással, kikapcsolód-nak, megbeszélik az elmúltidőszak nehézségeit, a gaz-daságaikban alkalmazotttechnológiákat, továbbá újszakmai információk birto-kába jutnak.Az ülés résztvevői egyön-tetűen kifejtették javaslatukat,

miszerint elsősorban a hazaiszakemberek előadásaira kellnagyobb hangsúlyt fektetni,a helyi mintákra kíváncsiak,mivel az egyszerű parasztiélet művelője számára ezhasznos, ez nyújthat segítsé-get a továbbiakban a gazda-sága számára. A tagság to-vábbi elvárása, hogy az elő-adások témái aktuális hely-zeteket elemezzenek ki, szól-janak a támogatási lehetősé-gekről, a megjelent és folya-matosan változó törvényekről,javasolva többek között a Me-zőgazdasági Kifizetési és In-tervenciós Ügynökség (APIA)meghívását.Ami a külföldi előadókatilleti, Csomós Attila elöljáró-ban elmondta, hogy JakabIstván, a magyarországi Ma-gyar Gazdakörök és Gazda-szövetkezete Országos Szö-

vetségének (MAGOSZ) elnö-ke, a Magyar Országgyűlésalelnöke már jelezte részvé-teli szándékát, akárcsak amagyarországi Földművelés-ügyi Minisztérium (FM) ésNemzeti Agrárkamara (NAK)küldöttei.Továbbá jelen lesz az ideiévben megalakult ErdélyiMagyar Gazdák Egyesülete-inek Szövetsége (EMGESZ),akik felajánlották, hogy pá-lyázati támogatásból finan-szírozva egy vezetőképzésttartanak a gazdanap kereténbelül.

Több helyszín, sokszínű
programkínálatA maros megyei RMGE ve-zetősége idén több, egymás-hoz közeli helyszínt is kijelöltaz események lebonyolításá-ra, ami nagyobb számú elő-adónak és kulturális csoport-nak ad lehetőséget a megje-lenésre. Ennek függvényébena kultúrotthonban zajlanakmajd a szakmai fórumok, asportpályán mutatkoznak bea gazdakörök és vesznek részta főzőversenyen, illetve ittfogják bemutatni és értéke-

síteni portékáikat a kézmű-vesek, élelmiszer előállítók.A csűrszínház színpada teretenged a kulturális csoportokés egyéni tehetségek kibon-takozására. Az idei év egyikkülönlegessége, hogy ugyanittrégi és új mezőgazdasági gé-pek lesznek kiállítva. A tech-nológia mellett viszont az iro-dalom „szerelmesei” sem fog-nak unatkozni, mivel az iskolaépületében, még XIX. századimezőgazdasági jellegű okira-tok, szakkönyvek, újságok te-kinthetők majd meg.
Timár Tímea

A Romániai Magyar Gazdák Egyesületének Maros
megyei szervezete bővített Igazgatói Tanácsülést
hívott össze, amely által „hivatalosan” is megkezdődött
a készülődés a már hagyományossá vált mikházi gaz-
danapra. A vezetőség mellett gazdaköri tagok és más
szimpatizánsok is nagy számban jelen voltak, akik
kifejtették igényeiket és javaslataikat az elmúlt évek
tapasztalatainak függvényében.

A megyei tanács június23-án ismertette a Transil-vania reptér igazgatótaná-csa elnöki tisztségének be-töltésére kiírt ver seny vizsgaeredményét, ami szerintPeti András, Marosvásár-hely egykori alpolgármes-tere, az RMDSZ városi szer-vezetének elnöke nyertevolna el a bíráló bizottságbizalmát. Miután az előző, ajelöltek szakmai kompeten-ciáját felmérő vizsgán nemérte el – igaz, mások sem –az átmenő minősítést. Smindezt úgy, hogy verseny-társa, a reptér korábbi ve-zetője, Ştefan Runcan azutolsó pillanatban visszalé-pett. Mindenesetre kíváncsilennék, mi vehet rá felnőttembereket, komolynak hittszaktekintélyeket arra, hogypillanatnyi szeszélyeiknekengedve, ilyent tegyenek.Mert azért, gondoljuk végig,nem kis havi jövedelemről– ez esetben 11 100 lejes fi-zetésről – mond le az, akihasonló lépésre ragadtatjamagát. Hogy nem pillanat-nyi felindulásában teszilyent az ember, az biztos…

Hanem akkor miért? Is-merve, hallva ezt-azt arról,hogyan ítélik oda a hasonlóvezetői posztokat – a politi-kai algoritmus szerint, a he-lyi kiskirályoknak tett szol-gálatok elismeréseként,befolyásos pártfogók köz-benjárására stb.  –, talánnem tévedek nagyot, ha ki-jelentem: sejtéseim szerintez esetben is valami hason-lóval lehet dolgunk. Merthogy az történt,hogy az előző, a szakmaikompetenciák felmérésétvégző vizsgáztató bizottság

szakmailag képzett tagjai-nak ítéletét, nyilvánvalóanpolitikai befolyás alatt állómegyei tanácsi hivatalno-kok felülbírálták. Tettékmindez a demokrácia dicső-ségére… 
Sz. L.

Ui. Nem tudom megítélni,
nincs meg hozzá a szüksé-
ges szakmai kompetenciám,
hogy Peti ért-e, s ha igen,
mennyit a repüléshez, de az
ejtőernyőzéshez a jelek sze-
rint igencsak ért…



| Központ hetilap | 2016 / 26. | június 30– július 6.  | |

\ 6. \ |  KULTÚRA |

Emlékrepeszek a „veszett kutya időkből”
Beszélgetés Király Ibolyával

Nemrég jelent meg a lakiteleki Antológia Kiadó gondo-
zásában Király Ibolya Emlék-repeszek – Király Károly
igazsága c. memoárkötete(?), amelyet a szerző, a buda-
pesti bemutatót követően, május végén Marosvásár-
helyre is elhozott. Ebből az alkalomból beszélgettünk. 

A minket ért 
sérelmekről 
és fájdalmakról szól 

– Mi volt hamarabb: a
könyv vagy a kiadói felkérés? 

– Természetesen az íráselőbb elkészült, mint a fel-kérés. Kezembe került egyszekus dokumentum az1978 márciusában megejtettcsaládi sízésről a MadarasiHargitán. Ez a részletes fel-idézése/leírása az akkor tör-ténteknek annyira megle-pett, hogy azonnal tollat ra-gadtam és kiegészítettemsaját emlékezetvillanások-kal. Ebből lett aztán a könyv-ben az „Emlékezetvillanásszekus vakuval” rész. Mielőtttovább mennék, kitérnékarra, hogy az „emlék-repe-szek” ortográfiája tudatosrészemről. Mint ahogy ké-sőbb a Hitel folyóiratbanmegjelenő részletben meg-jegyzem: „a repesz széttép,nem tudom egybeírni.”Ahogy a naplójegyzetei-met újra olvasgattam, egyrejobban szorongatott a kény-szer: meg kell írnom, mielőttvelünk együtt feledésbe me-rülne mindaz, amit tudunk,a fivérem és én. Kiadót kezd-tem keresni. Folyóiratokszerkesztőit nyaggattam. Si-kertelenül. Először talán aTiszatájnak küldtem el rész-leteket. A válasz – „csak is-mert és neves szerzők mű-veit közöljük” – kissé meg-lepett. Hogyan is lesz ismertszerző valaki? – tettem felmagamnak a kérdést. Gál-falvi György segítségét iskértem, levélben. Akkor ol-vastam a Bárka online-banmegjelent írásait. Gálfalvinem is válaszolt a kérésem-re. Ez még jobban megle-pett! Majd egy ihletett pilla-natban egy-két „repeszt” el-küldtem a Hitelnek. PappEndre felelős szerkesztő vá-lasza is meglepett, hitetlen-kedve ámuldoztam: „Ez na-gyon izgalmas. Küldjönmég!” (Azóta is üldözőm ahálámmal a szerkesztőt!) Afolyóirat aztán két számbanközölt a könyvvé duzzadóvisszaemlékezéseimből többmint 60 oldalt.A Hitelben megjelenteketelolvasta a RETÖRKI főigaz-

gatója, Bíró Zoltán és LezsákSándor is, a lakiteleki An-tológia Kiadó fővédnöke.Nem volt rossz véleményüka megjelent írásokról, ígynyitott kapukat döngettemmegemlítve, van nekem mégtöbb mint 250 kész oldal.
– Nemrég Budapesten és

Marosvásárhelyen is bemu-
tatták a kötetet. Milyen volt
a fogadtatása?  

– Mindkét helyen nagyonjó fogadtatásban részesülta könyv. Bizonyára azért,mert olyan „mélyben hall-gató” kérdésekről szól, ame-lyek ott lapulnak valahol azakkori eseményeket meg-és átélt személyek tudatá-ban. Mint „űr”. Az emlékek,ha alszanak is egy ideig, fel-színre akarnak törni, „merterőszakosak az emlékek,akárcsak a remények”, Apol-linaire-t parafrazálva.Különösen megható volta vásárhelyi fogadtatása akönyvnek. Az a rengeteg ér-deklődő, folyósóra szorult,könyv nélkül maradt érdek-lődő barát és ismerős, akimegtisztelte a bemutatót…Hihetetlen élmény volt!Megemlítem, a magam szá-mára is meglepő módon, azérdeklődő tömeget nézve,elszállt belőlem mindendrukk, izgalom. Megmagya-rázhatatlan nyugalom fogottel: otthon vagyok, értő,együtt érző emberek vesz-nek körül, igénylik az eddigki nem mondott gondola-tokat. Anélkül, hogy ismer-nék a kötet tartalmát, meg-előlegezték a bizalmat ne-kem és az írásomnak. Ahogyegy volt osztálytársam írtanekem: „te nemcsak Károlymegpróbáltatásairól írsz, ha-nem a minket ért sérelmek-ről és fájdalmakról is…”. Óri-ási volt az érdeklődés!
Tönkre akarták 
tenni az egész családot 

– Mi motiválta, amikor a
munkába belevágott? Ma-
radt-e, s ha igen, mennyi fel-
dolgozatlan „nyersanyag”? 

– Mi motivált? Több té-nyező is. Egyrészt a fivéremunszolása: „Össze kelleneszedni, amit tudunk. Te is-mered a legjobban az ese-

ményeket, a legnehezebbévekben mellettem voltálmint szenvedő alany és be-avatott, hiszen neked dik-táltam a levelek nagy ré-szét…”. Ennek az unszolás-nak sokáig ellenálltam, nemvoltam kész az eseményekfeldolgozására. Már a gon-dolat is elriasztott, hogy újraát kell élnem az eltemetett„rémálmokat”. Löketet adott,hogy öcsém – szintén nyakigbenne a konspirációban –kikérte az aktáit, s így elju-tott hozzám is belőle egy-kettő. És talán a végső mo-tiváció-löket, az volt, hogytényleg kinyitottam az éjjeliszekrényem ajtaját, és ki-hullottak „a mélyben lapulóemlékrepeszek”. Régóta otttároltam mindent, ami a dik-tatúra-béli évekhez kötött.Süllyesztő volt az az éjjeliszekrény. Úgy tekintettemrá, mintha nem is létezne.Időnként megvetéssel néz-tem. Nem érdekelsz! Nemkellesz! De, mint mondtam:„erőszakosak az emlékek”.Egyszer csak előttem volt a„kockás füzet”, amelybe an-

nak idején, nagy ritkán ki-írtam magamból a fájdal-makat. Az ördögűzés ilyeténmódjával próbálkoztam túl-élni…Feldolgozandó anyag ma-radt, nem is kevés. Szekusakták, melyek fordításra vár-nak, emlékrepeszek, elfele-dett élettöredékek, nemcsakszemélyesek, hanem a kol-lektív emlékezetet érintőmegtörtént, valós esemé-nyek, amelyek beleillenek a„veszett kutya idők” korraj-zába is. Sok kis egyéni sors-töredék, életrepesz szuny-nyad még a mélyben, arravárva, hogy felszínre kerül-jenek egyszer… Nem csakaz erdélyi magyarság, ha-nem az összrománság ak-kori életmozaikjait kelleneegyberakni, hogy összeálljona hiteles kép.
– Milyen érzés volt végig-

olvasni a szeku-dossziékat,
illetve fedezett-e fel bennük
olyan új információkat, ame-
lyek a „történet” egy-egy epi-
zódját netán új megvilágí-
tásba helyeznék?

– A gazdag lehallgatási,megfigyelési, követési sze-kus anyag – meg kell mon-danom – engem sokszor ka-cagásra késztetett. Egyikámulatból a másikba estem:Nahát! Tényleg volt ilyenis… Erre már nem is emlé-keztem! Mekkora élményhétköznapjaink banális élet-eseményeink másodpercrepontos felidézése! Kívülrőlnézhettem múltbéli élettör-ténésekre. De nem mindigkacagást, volt bizony, hogysírást, befelé hulló könnye-ket váltottak ki a kézhezvett dokumentumok! Fájnikezdett a sebhely, a múltbéliesemények bőrünkbe ége-tett sebhelye sajogni kez-dett! Például amikor előke-rültek édesanyámmal kap-csolatos besúgói anyagok!Az bizony sajgott, nagyon.Vagy amikor világossá vált,hogy szándékosan, követ-kezetesen a politikai rend-őrség hivatalnokai, és azőket kiszolgáló „vélt bará-tok”, beépített emberek leg-főbb célkitűzése az volt,hogy kompromittálják, el-
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lehetetlenítsék, tönkre te-gyék a család minden egyestagját! Mondhatom azt is,fájdalmasan, a tények isme-retében, hogy majd min-denki, aki velünk/mellet-tünk volt azokban az idők-ben, majdnem mindenki„nekik dolgozott”, megbíza-tást teljesített! És ez nemtúlzás! Beépülés a családbakollaboráns által! Közismert.Csak szeméremből nem me-séltem el, hogy nem csak abátyám életére törtek, ha-nem minket, családtagokatis csak a véletlen szerencsementett meg nemegyszer ahaláltól! Beszéljek az O.nevű orvosigazgató, Újkór-ház, műtétem körüli ügykö-déséről, amibe majdnembelehaltam?! Vannak még,akik emlékezhetnek erre azeseményre…
... még mindig a 
kollaboránsokat védik

– A hasonló munkák szer-
zőitől eltérően ön nem sze-
mérmeskedett, megnevezte
a besúgókat, kollaboránso-
kat. Hozzásegíthet ez a múl-
tunkkal való szembenézés-
hez, a román nacionálkom-
munista diktatúra ma is kí-
sértő árnyaival való leszá-
moláshoz? 

– Megneveztem bedolgo-zókat a tények és dokumen-tumok védelme alatt. Eznem nagy hőstett. Ha nemteszem meg, az ő malmukrahajtom a vizet. Ha csak sej-tésem volt, inkább hallgat-tam.Meggyőződésem, hogy atörvények, a sajtó, a közvé-lemény, az íróemberek egy-

része, külhonban és belhon-ban egyaránt, még mindiga kollaboránsokat védik.„Szegény gyermek, fia vagylánya, ő nem tehet semmiről,nem az ő hibája, ne bántsuk!Mekkora trauma lenne szá-mára, ha megtudná…”. Az én véleményem, hogya múlttal szembe kell nézni!Mindenkinek. Az illető be-súgó/sursa leszármazottja-inak is szembe kellene néz-niük felmenőik tetteivel. Ésvállalni kellene befutott író-ként, színészként, orvosként,ismert emberként, amit szü-leik elkövettek! Ők nem te-hetnek semmiről! Ha nemtehetnek semmiről, ne élje-nek hazugságban, ne süssékle a szemüket, de ne is zárjákszorosra, kirekesztve az igaz-ságot! Szembe kellene nézniükazoknak a leszármazottjai-val, akik a kommunista dik-tatúra áldozatai voltak, ésszintén itt élnek közöttünk!Az igazi áldozatok gyerme-kei! Őket ki védelmezi, kióvja meg a szeretteik el-vesztésének néma fájdal-mától?! Rájuk miért nemgondolunk, miközben a kol-laboránsok leszármazottjaitvédjük?
Ahhoz, hogy elfogadják,
Király Károlynak vérta-
núvá kellett volna válnia? 

– Király Károly igazsága
a könyv alcíme. Ön szerint
a jelen történelmi-politikai
viszonyai között van-e esély
eme igazság elismerésére,
elismertetésére? 

– Király Károlyt méltat-lanul nagyon sok rágalma-

zás, sárdobálás, szándéko-san félre értelmezett igaz-talanság érte. És éri ma isa „rókalelkűek” részéről. Ésitt nem csak az állambiz-tonságiakra gondolok! (Egy-szer, egy másik interjúban,részletesen kifejtem, mireés kire is utalok.)Az igazság elismerteté-sére mindig van esély. Kell,hogy legyen esély! Külön-ben a világ rendje oly mér-tékben felborul, hogy elvésza világ. Előbb vagy utóbbeljön az igazság ideje. Erre,azt hiszem, mostanában na-gyobb a lehetőség. Letisz-tultak dolgok. A rágalma-zók, igazság meghamisítóiönmagukról rántották le aleplet. Egyre nyilvánvalóbb,hogy kik azok, akik önösérdekből, anyagi haszon vé-gett léptek a porondra, éski az, aki a nemzete, közös-sége javáért politizált, akára halállal is szembe nézvenemegyszer! Lesznek, akik Király Ká-roly igazságát ezután semlesznek hajlandók elismer-ni, mert akkor szembe kel-lene nézniük önmagukkal.Jobb szeretnék egyesek mais, ha vértanú lett volna!Mert az erkölcsi tisztaságmindig is zavart. Király Ká-roly ezt az elégtételt se Ce-auşescunak, se nekik nemszerezte meg! Sok mindentés sok mindenkit túlélt.
– Megítélése szerint van-

e esély, mód a dolgok „ki-
egyenesítésére”? 

– Egyszer egésszé érneka dolgok. Mindig van törté-nelmi igazságtétel. És ez egy-re közelebb van.

Az egyetlen járható út, az
autonómia – ezt adta fel
az RMDSZ vezetősége 

– Király Károly és családja
személyesen, élesben szen-
vedték meg a Ceauşescu-dik-
tatúra embertelenségét...Túl
lehet-e lépni ezeken a ta-
pasztalatokon?  

– Túllépni úgy lehet azátélt szenvedéseken, hogyszembe nézünk velük, fel-dolgozzuk. És kibeszéljük,megosztjuk másokkal. A sokkis apró részigazságból ki-rajzolódik az egyetlen meg-másíthatatlan „igazság”.Ezért fontos, hogy minéltöbben kotorják össze múlt-béli emlékeiket, és osszákmeg, legyenek azok bármilyfájdalmasok is!
– Lát-e esélyt arra, hogy

a történelem esetleg megis-
mételje önmagát?

– Én nem vagyok törté-nész. Jós se. Bár az az érzé-sem, a történelem ismételiönmagát hosszú távon. Mertaz emberiség nem akar, vagynem szokott, a „vénülő idő”leckéiből okulni. 
– Van-e, lehet-e Király Ká-

roly küzdelmének, az egész
„történetnek” valamiféle ál-
talánosan érvényes tanulsá-
ga? 

– Az általánosan érvényestanulság szerintem: az nemveszíthet, aki igaza mellettminden körülmények közöttkitart. Előbb vagy utóbb azélet igazságot szolgáltat.
– Sokak véleménye szerint

Király Károly irányt mutatott,
kijelölte a pászmát, amelyen

az erdélyi magyarságnak jog-
követeléseiben haladnia kell.
Nem követtük azt. Miért? És
kik viselik ezért a felelőssé-
get? 

– Kedves László, nehézkérdéseket tesz fel nekem.Úgy gondolom, az erdélyimagyarság jogkövetelései-ben senki olyan messzirenem ment el, mint KirályKároly. El kell olvasni a „Nyíltkártyákkal” 2. kötetét: „Azönrendelkezés útja”. Leve-leiben, beadványaiban szám-talanszor megfogalmazta,hogy az egyetlen járható út,az autonómia. Ezt adta felaz RMDSZ vezetősége. Ak-kor, amikor tenni lehetettvolna valamit, akkor indí-tottak veszett támadást Ki-rály ellen. Kis lépések előrepolitikája… Ami nagy lépés-eket jelentett hátra felé. Mais ezt a kudarcba fulladó po-litikát folytatják. Csak mostott vagyunk, hogy már el-szalasztottunk egy alkal-mat… Miért? – kérdezem énis.
Kérdezett: 

Szentgyörgyi László

Az én véleményem,
hogy a múlttal szembe
kell nézni! Minden -
kinek. Az illető
besúgó/sursa leszár-
mazottjainak is szembe
kellene nézniük
felmenőik tetteivel. És
vállalni kellene befutott
íróként, színészként, 
orvosként, ismert em-
berként, amit szüleik
elkövettek! Ők nem
tehetnek semmiről! 



Az Európa-bajnokság ed-digi legnagyobb meglepetésétIzland okozta azzal, hogy anyolcaddöntőben kiejtettékaz angolokat. Óriási bravúrvolt ez a csöpp ország focis-táitól, amihez az is hozzáse-gíthette őket, hogy az izlandilakosok fele ott szurkolt astadionban. De bárhogy is,megérdemlik, hogy kissé ala-posabban megismerkedjünkaz országukkal: Izland egy szigetország azAtlanti-óceán északi részénGrönland és Skócia között,Feröertől kétnapi úszásra,balra. Területe 103 000 négy-zetkilométer, népessége 320000 fő, vagyis úgy kell el-képzelni, mintha Magyaror-szágról mindenki elmigrálna,és a kolozsváriak testületilegátköltöznének a mostohaa-

nya-országba. Államformájaköztársaság, az elnök ÓlafurRagnar Grímsson, a minisz-terelnök Sigmundur DavidGunnlaugsson. Elődje a 2009-ben hivatalába iktatott Jó-hanna Sigurðardóttir minisz-terelnök asszony volt, aki ak-kor a világ első nyíltan melegminiszterelnöke lett, aminegy ilyen hideg ország ese-tében nagyon nincs is mitcsodálkozni.Apropó: bizonyára sokak-nak feltűnt, hogy minden iz-landi játékos neve „son”-ravégződik. Ez azért van, mertnincs családnév; a név a sze-mélynévből és az apai (vagyanyai) névből áll, ami úgyjön létre, hogy az apa vagyaz anya keresztnevét birtokosesetbe teszik, és ehhez azalakhoz hozzáteszik a dóttir
(lány) vagy a son (fiú) tolda-lékot. Ha tehát egy képzelet-beli Ólaf Grímssonnak, illetveMagda Alfreðsdóttirnak Jónnevű fia születik, akkor vagyJón Ólafsson, vagy Jón Mög-duson lesz a neve, míg ugyan-ezen pár Helga nevű lánya aHelga Ólafsdóttir vagy a HelgaMögdudóttir nevet fogja kap-ni. Így, ha megpróbálnánakbecsempészni egy fiús csajtaz izlandi fociválogatottba, aneve alapján egyből kiszúr-nánk.A szigeten 140 vulkán ta-lálható, de a kráterek számameghaladja az ezret. 26 vul-kán jelenleg is működik, atöbbi el van romolva. Legis-mertebb vulkánja az 1491m magas Hekla. Izlandonrengeteg gejzír is van (a szómaga is izlandi eredetű), ageotermikus energia köny-nyen hozzáférhető, így a me-leg víz és a fűtés rendkívülolcsó. Egyes vidékeken a hi-deg víz drágább, mint a me-leg, mert még le kell hűteni.Elszigetelt fekvése miatta bevándorlás évszázadokonát igen korlátozott volt, ezértaz izlandiak rendkívül ha-sonlók egymáshoz genetika-ilag. Ezért van az, hogy a vér-csoportokat nem is tartjákszámon, gyakorlatilag bár-

melyikük adhat a másiknakvért, gerincvelőt, gyomrot,hónaljmirigyet, de még agy-hártyát vagy patkóbelet is.Az egyetlen híres izlandifószer Halldór Laxness író,aki nem volt teljesen nor-mális, éneklő halakról megskizofrén sarki rókákról szólótörténeteket vájt rozmára-gyarral a gleccserek falába,de a bevodkázott svédek1955-ben poénból neki ítél-ték oda az irodalmi Nobel-díjat.A szigetlakók visszafogot-tak, de barátságosak és se-gítőkészek. A régi mondák,a manók, törpék és tündérekvilága a modern élet részemaradt. Sok izlandi számáraa legendák alakjai ma is irá-nyítják a tevékenységüket,így például egyes utak kerü-lővel épültek meg, hogy amanók rejtekhelyét ne za-varják meg. Alighanem ná-lunk is létezik ez a manóhit(sőt, még erősebb, csak nemtudunk róla), mivel itt az utaknemhogy kerülővel, hanemegyáltalán nem épülnek meg.Az izlandi konyha nem túlváltozatos, a zord éghajlat ésa nyersanyagok korlátozott-sága miatt; kedvenc kajáik asvid (főtt, perzselt birkafej),a hákarl (rothasztott cápa-

hús) és a lundabaggar (főtt,pácolt birkabelsőség, magya-rul rondaburger). Látható te-hát, hogy az izlandi gasztro-specialitásokhoz képest a pa-calpörkölt vagy a véres hurkakifejezetten gusztusos ele-del.Az egyetlen hazai nyers-anyagra épülő iparág a ce-mentgyártás. A legtöbb épületbetonból készül; a fa drága,mert importálni kell, így csakott használják, ahol feltétlenülszükséges. Ugyancsak beton-ból készülnek a fakutyák, asétapálcák, a fapapucsok ésa fakanalak is, karácsonykorpedig a derék izlandi polgá-rok fenyőfa helyett egy-egynagy cementes zsákot díszí-tenek fel.Az izlandi szurkolók is egykilencvenes évekbeli pops-lágerrel buzdítják a nemzetiválogatottjukat, melynek akezdete magyarul: „A nappalsoha nem érhet véget…”,ugyanis ilyenkor nyáron napihúsz órát süt náluk a nap,de még az éjszaka közepénis szürkületi derengés ta-pasztalható.Végezetül pedig (ha márMagyarország kiesett): hajráIzland!
Molnár Tibor
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☻ Nem kell minden ma-gyar mérkőzés előtt paráz-zunk, hogy vajon kikódol-ják-e az M4-et a meccsre,vagy nézhetjük a neten pi-xeles-akadozósan, vagy aPRO Tv-n román kommen-tárral
☻ Nem lesznek balhékBudapesten, ugyanis újab-ban már egy hétig tart azéppen most zajló melegfesz-

tivál, és az nem túl szeren-csés, amikor bepiált fociult-rákkal találkoznak a fiúkák
☻ Nem kell tovább fél-tsük a magyar focistákat ésa meccsekre kiutazó isme-rőseinket, hiszen a terror-fenyegetettség nem múlt el,csak megszoktuk; bármikor,bárhol újra lecsaphatnak
☻Ha Magyarország meg -nyerte volna a tornát, akkor

Bernd Storckot biztos elvittevolna valami gazdagklubcsapat, így legalább tud-ja folytatni a magyar válo-gatottnál elkezdett munkát
☻ És végül: nem hallodtöbbet, hogy „Az éjjel sohanem érhet véget…”, amitőlsokan már kiütést, az érzé-kenyebbek pedig egyenesensikítófrászt kaptak!

mt

Izland

Miért jó, hogy Magyarország a 
nyolcaddöntőben búcsúzott az Eb-től?
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Európa esélye
A hajó elment. Elvitt ma-gával sok dolgot. Illúziókat,beépített fékeket és gazda-sági erőt egyaránt. Integet-tünk, búcsúzkodtunk, ámmost már ideje előrenézni,és esélyként tekinteni a tör-téntekre. Főként azt látva,hogy a búcsúztatók ugyanmár elhagyták a stéget, ahajóról azonban sokan mégmost is szomorkodva inte-getnek a távolodó part utánvágyakozva. A kontinensenláthatóan gyorsan felszá-radtak a könnyek, a többséginkább előretekint. Még alondoni távozókkal lélek-ben érezhetően együtt érzőmagyar diplomácia veze-tője is gyorsan elrepültAzerbajdzsánba.Feladat most van bőven!Mindenkinek el kell példáulgyorsan dönteni, hogy a bri-tekhez hasonlóan továbbbillegteti a hajót, avagy haj-landó végre összefogni azEurópai Unió megmentéseérdekében kicsi és nagy,északi és déli, keleti és nyu-gati. Ha ez megtörtént, ak-kor már most Brüsszelbenértésére kell adni a kétestörténelmi hírnevet szerzőDavid Cameronnak, hogyminél gyorsabban el kellenehagyni a klubot, hiszen a to-vábbi lépések már nem rátartoznak. S nem szabadmeginogni akkor sem, ha abritek megpróbálnak visz-szatáncolni. Az elmúlt évti-zedek együttlétéből ugyanisegyértelműen kiderült,hogy ez a házasság nem iga-zán működik. Finoman fo-galmazva is túlságosan egy-oldalú. Míg az egyik fél csaka jogokat és az előnyöketlátja benne, addig a másika családi béke kedvéért méga nyitott házasságba is be-lemegy. Ráadásul még ezek

után is a jól fésült „angolgentleman” borítja az asz-talt. Ha Európában egy kistartás van, akkor ezt a tör-ténetet keserűen, ajtócsap-kodás nélkül, a jövőbeliegyüttműködés lehetőségétmeg hagyva, de lezárja. Ez-zel az Európai Unió a furcsatáncot járóknak is értéséreadhatja, hogy együttmű-ködni csak azzal lehet, akinemcsak a tortából kér azünnepi asztalnál és az apa-názst teszi el a hétköznapo-kon, hanem rossz időkbenis kitart. Nem elfelejtve,hogy ez az összetartás nem-csak a kontinens békéjének,biztonságának a záloga, deaz uniót összességében,benne a tagországokat isversenyképesebbé teszi.Ám, hogy ez a közösség neessen szét, ahhoz az is el-engedhetetlen, hogy az erő-sek ne csupán piacként,szegény rokonként tekint-senek a nemcsak gyengébbadottságokkal rendelkező,de egyben még súlyos tör-ténelmi terhet is cipelőkre.Át kell gondolni azt is, miértméregetik az úgynevezettmagországokban és a félpe-riférián is sokan bizalmat-lanul Brüsszelt; miért las-san csak a tehetetlen éselhízott bürokráciát látjákaz unióban, nem pedig a le-hetőséget. Át kell gondolniaz elmúlt évek hibás – agazdasági és a menekültvál-

ság kezelésében tetőző –politikáját, a leltár gyors el-készítése után pedig méggyorsabban le kell vonni atanulságokat. Egyszóvalhelyre kell állítani a máraelolvadt bizalmat! S haesélyként fogjuk fel a jelen-legi sokkot, akkor valójábanköszönetet kell mondanunka brit pofonért. Mert kijó-zanít, rávilágít a jogos féle-lemre alapozott populiz-mus és a demokrácia,valamint a szuverenitás de-magóg értelmezése és anemzeti érdekek valós vé-delme közti különbségekre;jó esetben megerősít.Ebben a helyzetben elfo-gadhatatlan a kint is va-gyok, bent is vagyok hozzá-állás. Színt kell vallanimindenkinek. Nem megy azsem, hogy hirdetésben buz-dítjuk a briteket a bent ma-radásra, majd néhány napmúlva a magyar belpoliti-kára lefordítva és a történ-teket némiképp szabadonértelmezve, magyarul eltor-zítva igazat adunk a brexithíveinek. Közben pedig aztvizionáljuk, hogy mindezKözép-Európát erősíti.Nem, mert ha Európa több-sége összefog, a kétértelműbeszéd a perifériára tol. Hapedig nem lesz képes össze-fogni, az egyébként is egyúj, más történet…
Stier Gábor

Álom volt
Titokban reménykedtünk, és titokban sejtet-

tük, hogy valószínűleg kikapunk.Így lett. Nem érdemeltünk ekkora vereséget, és a4–0 nem is tükrözi a mérkőzés valóságát, de ez mostmindegy.Ennek a csapatnak mindenképpen óriásiköszönet jár.Szóval köszönjük, fiúk! Köszönjük a cso-portmérkőzések csodáját, és legfőképpen köszönjükaz élményt, az összetartozás élményét, köszönjük,hogy ki tudja, mennyi idő után újra van csapatunk.És ez a legfontosabb, és ezt soha nem veheti el tőlünkés tőletek senki sem.Évtizedeken át nem volt részünkilyesmiben, évtizedeken át nem érezhettük ezt.Mostérezzük. És ez az érzés mindennélcsodálatosabb.Örökre emlékezni fogunk arra, aho-gyan a csoportmérkőzések után kapcsoltákSzékelyudvar helyt, Temerint, Marosvásárhelyt, Du-naszerdahelyt, és mindenhol önfeledt magyarok éne-kelték a Himnuszt, együtt az anyaországgal.Kosztolányi üzen most nekünk, távoli időkből… „Mintaki búcsúzik, beszélni / akarok. / Itt éltem én, vér vé-retekből, / magyarok. / Mint akit égő szókra gyújt föl/ a halál. / Szájam kigyulladt viziókat / kiabál. /Együtt örökre, együtt, együtt / veletek. / Kuckóba,sáncba, rongyba harcos / feletek. / Mi volt ez? A szí-vembe harsog / az egész. / Láng és korom, megtébo-lyul, ki / belenéz. / Sírtam miatta, én is, én is, / behkorán. / Én is zokogtam hosszú, véres / lakomán. /Éreztem a semmit, a szégyen- / maratást. / De láttamegykor kánaáni / aratást. / Kerek eget, mely egy csa-ládot / ölel át. / Parasztleányok hercegnői / derekát./ Bő dáridót, mely könnyeinkbe / belefúl. / Ifjú erőt,bűnt tékozolni / pazarul. / Mégis mindent, ami tié-tek, / szeretek. / Vén bajszotok, puffadt, lilás-kék /eretek. / Úr-kedvetek, amelynek párja / nem akad. /Öreg, nehézkes, régi-ízű / szavakat. / Ábrándomat,mely életemre / sebet üt. / Hajnal felé a múltba rívó/ hegedűt. / A délibáb vizében úszó / gabonát. / Tük-röztetett kastélyt, ezüstlő / habon át. / Halottjaimcsontját a földben, / halavány, / matróna-arccal, mé-lyen alvó / nagyanyám. / Rokontalan, sívó magányom/ egyedül. / A hosszú őszt, mely visszanézve / mene-kül. / Jaj, életem engem bilincsbe / veretett. / Élő bi-lincs, forró bilincs, te / szeretet. / Bilincsbe jármindig a tiszta / szerelem. / Ember-jussom testvér-bilincsben / perelem. / Haraptam ezt és kincsrevágytan, / ami nincs. / Csókoltam is, mert álom, áldás/ e bilincs. / Lelkem ha kérte, amit a sors / nem adott,/ Arany János bűvös szavával / mulatott. / Itt és csakitt, nem, ezt nem és nem / feledem. / Holtomban iscsak erre játok, / keleten. / Izzóbb a bú itt és szívigdöf / az öröm. / De szép, vidám, vad áldomás volt, /köszönöm.” De mondhatjuk egyszerűbben is, úgy,ahogy Minarik Ede, a mosodás mondta: „Kell egy csa-pat!”Hosszú évtizedek óta vártunk erre. És hosszúévtizedekig reménykedtünk, bár a reményünk egyrehalványodott. Hogy egyszer azért nekünk is lesz egycsapatunk.És lett.Most lett.Ti vagytok az a csapat, ésáltalatok lehetünk mi is egy csapat újra, Gyergyócso-mafalvától Temerinig és Budapestig és Sopronig, mi,magyarok. Ezt soha nem fogjuk elfelejteni nektek, ésti soha nem felejthetitek el, hogy mit adtatok nekünkvissza a csodával, amit tettetek.Úgyhogy nektek mostinnen kell folytatnotok.Mert valami elkezdődött. Va-lami, ami túlmutat önmagán.Köszönjük, fiúk, köszön-jük, Bernd Storck úr, köszönjük mindenkinek, aki tettvalamit ezért, köszönjük a szürke mackónadrágnakis, és köszönjük, hogy megélhettük ezt újra.„Nagyonszeretlek, hisz magamat szinténnagyon meg tudtamszeretni veled.”Valami ilyesmit érez most tizenötmil-lió magyar.Mostantól ezzel az érzéssel kell sáfárkod-notok…
Bayer Zsolt 
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Focitörténelmet írt a magyar válogatott 
Hétfőn, román idő szerint du. hat órakor a Ferihegyi
Liszt Ferenc repülőtéren landolt az Európa-bajnok-
ságon sikeresen szerepelt magyar labdarúgó-váloga-
tott gépe. A játékosok a nyolcaddöntős szereplésük
után tértek haza Franciaországból, leszállásuk után
azonnali sajtótájékoztatót tartottak, majd a Hősök
terén ünnepeltek együtt a mintegy tízezres tömeggel,
akikkel elénekelték a Himnuszt is.Sportoldalunkban a vá-logatott elvárásokon felüliteljesítményéről, az együttesbudapesti fogadtatásáról ésnem utolsósorban a csapatjövőbeli célkitűzéséről kap-csolatosan olvashatnak.
Magyar csoda, avagy
megérett a csapat?Szerencse műve, vagytényleg ennyire jó ez a ma-gyar együttes? Sokan fel-tették ezt a kérdést, miutánelső lett Magyarország acsoportküzdelmek után. Anyolcaddöntőben a gyorsés technikás futballt játszó,a nemzetközi szövetség(FIFA) világranglistáján má-sodik Belgiummal állt szem-be a magyar csapat, de saj-nos 4-0 arányú vereségetszenvedett egy élvezetes éslátványos találkozón. A bel-ga gólokat Alderweireld(10.), Batshuayi (78.), E. Ha-zard (80.) és Carrasco (91.)szerezték, de Pintér, Szalaiés Juhász előtt is volt gól-szerzési lehetőség a mér-kőzés során.Mindamellett, hogy Bel-gium jutott a negyeddön-tőbe, a magyar válogatottújra bizonyította, hogy nemvéletlenül jutott ki az Eu-rópa-bajnokságra, hiszen azEb egyik nagy esélyesévelszemben is élvezetesen fut-ballozott.
Mi is volt a siker titka?A Liszt Ferenc repülőté-

ren tartott sajtótájékoztatóna 106-szoros válogatott re-korder Király Gábor – aki40 évesen és 74 naposanlett minden idők legidősebbjátékosa, aki pályára lépetta labdarúgó Európa-bajnok-ságon –, a toleranciát és azösszetartozást jegyezte megsikerük titkaként, ugyanisa játékosok meg a szakmaistáb félretették személyesérdekeiket és mindegyiküka csapat sikeréért küzdött.Az Eb csoportkörének leg-jobb kapusává választott Ki-rály szerint az Eb-ét egyhéthetes felkészítő előztemeg, ahol a csapattagok ma-ximálisan összpontosítottak,keményen edztek, jól felké-szültek az Európa-bajnok-ságra. „Senki nem egyénieske-dett, nem akart főszereplőlenni, ezért tudtunk igaziegyüttesként szerepelni.Amit elértünk, közösen ér-tük el” – jegyezte meg KirályGábor, majd így folytatta:„...A tolerancia volt akulcs. Mindenki félre tettmindent, ami esetleg prob-lémát okozott volna, vagyvalami negatívumot. Min-denki azt látta, hogy ez azalakulat sikeres akar lenni,és mindezért dolgoztunk.Hét hétig voltunk együtt,ami azért nagyon hosszúidő, de egy rossz szó nemvolt az együttesen belül.Óriási, hogy a csapat így állthozzá. Jól akartunk szere-pelni, ennyi lett belőle” –mondta Király Gábor.

A játékosokon kívül a si-ker részese volt Dárdai Pális – aki gatyába rázta ezt agenerációt –, aztán BerndStorck vezetőedző – aki Dár-dai munkáját felsőszintenfolytatta –, valamint a sport-igazgatóvá kinevezett And-reas Möller is, aki 1990-ben világbajnok, majd 1996-ban Európa-bajnok volt Né-metországgal. 
A futballal sikerült össze-
kovácsolni egy nemzetetA labdarúgásról azt tart-ják, hogy az a sportág, amelyösszekovácsolja az ember-eket, s ez nem is véletlen:az utolsó nagy világverse-nye, az 1986-os mexikóilabdarúgó-világbajnoksá-gon való szereplése óta Ma-gyarország több tíz olimpiaiaranyéremmel és ezüst-meg bronzéremmel lett gaz-dagabb, de egyetlen öttusa,úszó, vívó, vagy kajak-kenusiker sem tudott olyan össz-népi őrületet kiváltani, mintaz Eb-újonc Izland elleni 1-1-es, immár továbbjutástjelentő döntetlen. Az eufória

egyre fokozódott, miutánjöttek az eredmények(Ausztria elleni 2-0, majdaz Izland elleni 1-1), így „el-képesztő”, ,,hihetetlen” és,,fantasztikus” szavakkal il-lette mindenki a magyarcsapat teljesítményét. Aztána belgák elleni nyolcaddön-tőbeli vereség során egyál-talán nem szerepelt le azegyüttes, hiszen a másodikfélidő közepéig szinteegyenrangú ellenfélként ját-szott Belgium ellen, de ki-kapott egy kiváló képességűcsapattól. 
Hősökként fogadták
őket a Hősök terénA belga-magyar találkozóután is együtt ünnepelt többmillió magyar. A Hősök te-rén megtartott fogadtatásonlátszott igazán, hogy hősök-ként ünnepelte a labdarú-gókat a mintegy tízezres tö-meg.Kovács ,,Koko” István egy-kori olimpiai és világbajnokprofi ökölvívó egyenkéntkonferálta fel a játékosokata színpadra óriási hangor-kán közepette, ahol meg-ható jelenetnek lehettek ta-núi a résztvevők: a Himnuszés a Soho Party slágere mel-

lett felcsendült az IsmerősArcok nevű zenekar Nélkü-led című száma, majd az Il-lés Újra itt van című slágereis, aztán amikor RakonczaiImre belekezdett a Matyiés a Hegedüs a Nézését mega járását című cigányszámeléneklésébe, az addig rez-zenéstelen arckifejezésselálló Bernd Storck is elmo-solyodott. Az ünneplő tö-meg hosszú percekig együttskandálta a Ria Ria Hungá-ria, meg a Szép volt, fiúkrigmusokat. 
Újabb kihívás előtt 
a magyar válogatottA legnagyobb tapsot a já-tékosok után mikrofonhozlépő Bernd Storck kapta,aki megerősítette, hogy fan-tasztikus csapata van, amelyképes lehet akár nemzetközisikerekre is. „Van alap,amelyre építkezhetünk atovábbiakban, hiszen ez azegyüttes bebizonyította, anála magasabban jegyzettválogatottak ellen is képeseredményesen és jól játsza-ni. Név szerint nem szeret-nék senkit sem kiemelni,hiszen csapatként értük elezt a nagyszerű eredményt,amelyre az egész ország

A magyar labdarúgó-válogatott az Európa-baj-
nokságok 1960 óta megrendezendő tornája törté-
netének során, a 2016-os rendezvényen kívül még
három alkalommal szerepelt, hadd tegyük hozzá,
hogy sikeresen: az 1964-as spanyolországi Eb-n 3.
lett, miután a Mészölyt, Farkast, Vargát, Albertet és
Fenyvesit is soraiba tudó magyar válogatott a kis-
döntőben 3-1 arányban legyőzte Dániát; majd
1968-ban Olaszországban a negyeddöntőben bú-
csúzott a magyar csapat, miután Szovjetunióval
szemben maradt alul 3-0 arányban, aztán 1972-
ben a belgiumi tornán a kisdöntőben 2-1 arányban
szenvedtek vereséget a magyarok a házigazdáktól. 
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Újabb könyv a helyi labdarúgás történetéről
Tegnap délután a ma-rosvásárhelyi Apollo épü-letében lévő Emil DandeaTársadalmi-Politikai Köz-pontban (Rózsák tere 5.szám) ünnepélyes kere-tek között került sorAurel Rațiu helyi sportúj-ságíró, szerkesztő, rádió-riporter 10. könyvének, a ,,Fotbalul mureșan de-alungul anilor (1902 – 2016)” bemutatójára. A könyvben a szerző lépésről-lépésre feleleveníti aMaros megyei labdarúgás történetét 1902-től napjain-kig. Ahhoz, hogy megszülessen ez a könyv, szerzőjehosszú éveket töltött a helyi könyvtár olvasótermében. Kritikusok szerint a könyv fontos eleme a sport tör-ténetét felelevenítő alkotásoknak. A könyv egyaránt szól szakemberekhez és a sportkedvelőihez, akik megtudhatják, hogy ki volt a legelsőMaros megyei futballista, akiből válogatott lett, ugyan-akkor hány Maros megyei együttes játszott az élvonal-ban a hosszú évek során. Nem utolsósorban érdekes információkat olvasha-tunk többek közt Szilágyi Aloisról, Szász Jánosról, JózsiDezsőről, Gierling Györgyről, Florea Ispirről, a néhaiNagy Mikiről, a Bölöni László által fémjelzett marosvá-sárhelyi aranycsapatról, az AS Armatáról – amely 2005-ben szünt meg –, de az AFC ASA 2013 alakulatáról ésmás együttesekről is. A mű fő erénye, hogy előtérbe hozta a futball emble-matikus alakjait, közülük sokan eddig ismeretlenek vol-tak a sportkedvelők előtt. Ezen kívül a szerző konkrét adatok alapján elevenítifel a helyi labdarúgás történetét, amelyet korabeli fo-tókkal is alátámaszt. 

Czimbalmos Ferenc Attila

büszke lehet” – jelentetteki a kapitány. Storck azt is megemlítet-te, hogy bízik az együttesjövőjében, hiszen verseny-képesnek látja, ugyanis jóirányba halad az alakulat.Végezetül a válogatott kö-zeljövőbeli célkitűzéséről isbeszélt:„Bíznunk kell ezekben ajátékosokban, és a jövőrekell koncentrálnunk, nema múltra. Lehetőséget kelladnunk a játékosoknak,hogy bebizonyítsák, mireképesek. Az elkövetkezendőidőszakban nagy feladat várránk, ki kell jutnunk a vi-lágbajnokságra. Nagy kihí-vás, de megérdemlik a lab-

darúgók a bizalmat, akiknekidőt kell hagyni. Ugyanazok-nak kell lenniük az elvárá-soknak, mint az Európa-bajnokság előtt. A fiatal já-tékosok időt igényelnek. Re-mélem, néhány együttesünktovábbjut a nemzetközi po-rondon” – összegezettBernd Storck. 
Kik is a hősök, akik 
történelmet írtak?Minden elismerést érde-mel az a 23 magyar labda-rúgó, aki 44 év után újrakijutott Magyarország szí-neiben egy Eb-re, ahol jójáték árán továbbjutottak acsoportkörből és a nyolcad-

döntöben álltak meg. Íme,az együttes névsora: KirályGábor, Dibusz Dénes és Gu-lácsi Péter – kapusok; LangÁdám, Fiola Attila, JuhászRoland, Guzmics Richárd,Kádár Tamás, LovrencsicsGergő, Korhut Mihály, BeseBarnabás – hátvédek; GeraZoltán, Dzsudzsák Balázscsk., Elek Ákos, PintérÁdám, Stieber Zoltán, NagyÁdám, Kleinheisler László– középpályások; PriskinTamás, Szalai Ádám, Né-meth Krisztián, NemanjaNikolics és Böde Dániel –csatárok. Velük együtt aszakmai stáb is dicséretetérdemel. 
Czimbalmos Ferenc Attila
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Mozart csökkenti a vérnyomást

Német kutatók arra jutottak, hogy bizonyos ese-tekben nem gyógyszerek, hanem a klasszikus zenelehet a megoldás a magas vérnyomással küzdők szá-mára.A Ruhr Egyetem tudósai konkrétan Mozart és Jo-hann Strauss zenéjét ajánlják - írja a Telegraph. Ha-tásuk olyan, mint amikor csökkentjük azétrendünkben a sót, vagy a testedzés.A kutatásban 60 önkéntessel hallgattatták megMozart g-moll szimfóniáját (K. 550), Strauss táncait,illetve kontrollkísérletként ABBA-számokat. A leg-jobban Mozart szerepelt, ő 4,7 higanymilliméterrelcsökkentette a vérnyomást, Strauss 3,7-tel, míg azABBA nem gyakorolt rá hatást.A zene jótékony hatása régóta ismert, ahogy a ta-nulmány is említi, a klasszikus olimpiák idején az at-léták teljesítményének növelésére használták.
Forrás: hvg.hu

Sokféle pozitív és negatívjelzővel illeték már a 21. szá-zad szabad felfogású em-berét, de talán az egyik leg-jellemzőbb ismérve, hogy a„tékozlást” mesterfokon űzi,legyen az nő vagy férfi, gyer-mek vagy érett felnőtt.
A rideg valóság!A kukákat megtöltő élel-miszerek sokassága, nem-csak minket, hanem az egészvilágot érintő problémávánőtte ki magát. Az EurópaiBizottság nyilvánosságra ho-zott adatai szerint az EU or-szágaiban évente több mint100 millió tonna étel vészkárba, ami 2020-ra sajnosnem csökkeni, hanem emel-kedni fog, előreláthatólag el-éri a 126 millió tonnát. Lefordítva: a világon meg-termelt fogyasztásra szántélelmiszerek egyharmada

előbb-utóbb a szemétbenlandol, ami annyit tesz, hogycsak az EU-ban és az Egye-sület Államokban elpazaroltennivaló elegendő lenne avilág összes éhezője számá-ra, ami nem kevés, hiszenminden kilencedik embertérint. 
A tékozlás okaiAz emberek mindenolyasmivel hajlamosak té-kozlóan bánni, ami olcsó,vagy amit annak éreznek.Ehhez hozzájárul a már ele-ve rosszul előállított termé-kek, a helytelen kiszállításés rossz tárolás, és perszeott van a boltokban találhatórengeteg „egyet fizet, kettőtkap” akció, ami leginkábbaz alacsony számú kereslet,a szigorú határidők, esetlegaz évszakhoz nem illő meg-jelenés miatt van.

Tenni vagy nem 
tenni ellene?Bár a pazarlásellenestrend egyre nagyobb hatástgyakorol az emberiségre,nagyon fontos szem előtttartani és felhívni rá a fi-gyelmet a környezetünkbenélőknek, legyen ez a „vesz-szőparipánk”, hiszen kisebb-nagyobb mértékben mind-annyian döntéshozó egyé-nek vagyunk, akik felelőseka világban zajló dolgokért. Egyszerű: például ha ke-vésbé egészséges élelmi-szert vásárol, a jövőjénekszab gátat, hiszen magasab-bak lesznek az egészségevisszaállítására szánt költ-ségek, ha pedig a lejártgyógyszert nem visszaviszi,hanem kidobja, egyarántárt vele saját maga, a csa-ládja és környezete számá-ra.

Tanulságos példa!Immár 4-ik éve működikDániában a Rub and Stubnevet viselő vendéglő, amelyEurópa első olyan étterme,ahol a valahol fölöslegessévált, adományként begyűj-tött alapanyagokból főznek.Tehát nem lejárt, fogyasz-tásra alkalmatlan összete-vőkről van szó, hanem csu-pa friss és jó minőségű élel-miszerekről, amelyet ter-melőktől, élelmiszerboltok-ból kapnak. Ha egy uborka„görbe”, vagy egy sárgarépa

nem megfelelő nagyságú atöbbihez képest, a legtöbbhipermarket szűrőjén nemállja meg a helyét, azonbanez az étterem örömmel ké-szíti el belőle a legízletesebblakomákat.Szerencsére rengetegmódszer van, ami által csök-kenteni lehet a kiadásokat,ezáltal pedig a kidobásmennyiségét is. Tervezzenelőre, vásároljon kis meny-nyiségben, részesítse előny-ben a kistermelőket, éljentudatosan!
Timár Tímea

Divat az élelmiszer tékozlása?
Akár globális, akár erdélyi szinten egy átlagember évente több mint 40 kiló, még
ehető, le nem járt szavatosságú élelmiszert dob ki a szemétbe. Hogy miért? Néha
megszokásból vagy gondatlanságból, néha úgy érzi, hogy ez szükséges az ideális
komfortérzet megteremtéséhez, vagy csak mert úgy véli, hogy teljes mértékben
joga van rá, hiszen a saját pénzéből vásárolta meg.

14 dolog, amit talán nem tudott Bud Spencerről és Terence HillrőlA legismertebbBud Spencer–Teren-ce Hill filmek a kétfőhős civakodásárólszólnak, de azt talánkevesen tudják,hogy valójában mi-ben különbözött akét olasz színész. Ahétfőn elhunyt BudSpencert az interjúksorán sokszor fag-gatták arról, hogyvajon valóban bará-tok maradtak-e Te-rence Hill-lel, akivela legsikeresebb film-jeikben alkottak ál-landó párost.Spencer ilyenkormindenki megnyug-tatására mindig el-mondta, hogy to-vábbra is jó barátok.Azt viszont talán ke-vesebben tudják,hogy ők ketten iga-zából elég eltérő ka-rakterek, főleg Te-rence Hill az, akisokkal visszahúzó-dóbb a filmben mu-tatott pimasz figu-ráinál. (Hill egyéb-ként tíz évvel fiata-labb Spencernél,most 77 éves.)Egy 1983-as pá-ros interjúban be-széltek arról, hogy

miben különböznekigazán. A DomenicaIn című olasz vasár-napi magazinmű-sorban Mario Girottiolvasta fel egy pa-pírról, mennyibenmások ők ketten.33 évvel ezelőtt akövetkezők hang-zottak el:
l Bud Spencer atengert szereti, Te-rence Hill a hegye-ket. Ez nem lehetvéletlen, hiszenSpencer nápolyi,egykori vízilabdázó,miközben az olasz-német Girotti Velen-cében született, degyerekkorát Német-országban töltötte.

l Spencer a repü-lést szereti, Hill amotorozást.
l Spencer a halat,Hill a húst szereti.
l Spencer inkábbtársaságkedvelő, Hillinkább magánakvaló.
l Spencerre a ta-lálékonyság, Hillreaz akarat a jellem-zőbb.
l Spencer hango-san beszél, Hill hal-kan.
l Spencer tud gi-tározni, Hill nem.
l Spencer babo-nás, Hill vallásos.(Idősebb korábana Don Matteo címűsorozatban egy pa-

pot is eljátszott.)
lSpencer krump-lievő, Hill hagyma-evő.
lSpencer ügyesenimprovizál, Hill gon-dosan felkészül.
l Spencer jobbanszereti a főtt és fű-szerezett zöldséget,Hill a nem teljesenfőtt, és kevésbé fű-szerezett zöldséget.
l Spencer a zöldalmát szereti, Hill asárga színűt.
l Spencer úszniszeret, Hill síelni.
l Spencer Lazio-szurkoló, Hill vi-szont Roma-druk-ker.
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