
Seregestül senkik jönnek       Mindig végtelen szomorúság tölt el, amikor fi-atal, korábban általam is tehetségesnek véltemberekben csalódnom kell. Pontosítok: ami-kor nem a képességeik, a tehetségük – azok fel-tehetően megmaradtak –, hanem a karakterüktaláltatik híjával. Itt és most kizárólag közéletiszereplőként, horribile dictu poli tikusként vi-selt dolgaik alapján ítélem meg, illetve el őket. 

3. old. // VÉLEMÉNY4. old. // KULTÚRA

A Thoroczkay-
Rudnyánszky kúria         Torockószent-györgy Nagye -n y e d  t ő lmin tegy tizen-kilenc kilomé-ter távolságratalálható, és To-rockóval együtta Torockói-me-dence egyik legjelentősebb települése. Legko-rábbi ismert birtokosa Torockai Ehellős. Fiát,ifj. Torockai Ehellőst, aki 1303 és 1321 közötttöbb rendben erdélyi alvajda volt, tartják a te-lepülés fölött magasló vár építőjének. Feltéte-lezhetően ez, a későbbi évszázadokban újabbfalakkal és tornyokkal bővített vár szolgált acsalád korai lakhelyeként is. Ezen a héten a to-rockószentgyörgyi Thoroczkay-Rudnyánszky-kúriát mutatjuk lapunk olvasóinak.

6-7. old. // ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK 

Visszatért Zicu, 
jött Cadu      A Marosvásárhelyi Víkendtelepi Sportakadé-mián folytatja a felkészülést az ASA együttesea július 23-án kezdődő bajnoki idényre, deelőtte július 16-án, szombaton este 21 órátólLiga-kupamérkőzést játszik a Sziget utcai sta-dionban a Jászvásári CSMS ellen.

11. old. // SPORT

Múlt, jelen, jövő egy 
gazdaegyesület életében       A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete MarosSzervezet hosszú és sokszínű múltra tekint vissza.Fontossága egyértelmű a Maros megyei magyargazdatársadalom számára, mi sem bizonyítja eztjobban, minthogy azóta is jól működő és aktívszervezetként van jelen a megyében, Erdélyben.

3. old. // TÁRSADALOM

RMDSZ-es képviselő,
mondd, akarsz-e lenni?          „Gyúródnak a vásárhelyi politikusok a képvise-lői helyekért” címmel jelent meg egy cikk aTransindexen a minap, amelyben a szerző azttaglalja, pontosabban találgatja, hogy a vásár-helyi RMDSZ-es politikusok közül kik indulnak,indulnának az őszi parlamenti választásokon. 

8. old. // VÉLEMÉNY
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Koszika: Gyerekkoromban 
hasonlóan képzeltem az életem
Koszika: Gyerekkoromban 
hasonlóan képzeltem az életem

Koszorús Krisztina, azaz Koszika kisgyerekkora óta szaval, énekel, zenél, színpadon van.
Részt vett a Megasztár és a Vocea Romaniei tehetségkutatókon is, és most már minden igé-
nyesebb erdélyi zenei eseményre meghívást kap, emellett ma is ő menedzseli a zenekart
és önmagát. Májusban a Szebeni Nemzetközi Jazzfesztivál legjobb énekesi címét is elnyerte,
és a napokban napvilágot látott első saját daluk és videoklipjük, amit önköltségen forgat-
tak. Sokak szerint „Koszika befutott”, de ő még mindig pályakezdőnek tartja magát, igaz
most már a felnőttek kategóriájában. 
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Nyáresti 
orgonahangversenyekA Nyáresti orgonahang-versenyek rendezvényso-rozat július 14-én, csütör-tökön 19 órakor a Kultúr-palotában folytatódik, Mol-nár Tünde orgonaművésza nagyteremben lép fel. 17-én, vasárnap, szintén 19órakor a Keresztelő SzentJános-plébániatemplombanlesz újabb hangverseny.
Godzsa Béla 40Július 15-én, pénteken 19órától Godzsa Béla ismert ma-rosvásárhelyi billentyűs, or-gonista karrierje 40. évfor-dulója alkalmából jubileumikoncertet tart a marosvásár-helyi Keresztelő Szent Jánosplébániatemplomban az estimise után. Műsoron: FelixMendelssohn, J. S. Bach, G. Fr.Händel, Percy Kahn, AntonioVivaldi, Edward Elgar, Abra-ham Kerckhoffen, Adolf Hesse,Anna-Maria Lissiach, Giusep-pe Verdi, Gabriel Fauré, W. A.Mozart, Liszt Ferenc, FranzSchubert, Giuseppe Concone,Giacomo Puccini, CésarFranck, Godzsa Béla művei,orgonadarabok, áriák.
Újra helyi 
termékek vásáraJúlius 22-én, pénteken 8órától a Petry Látványmű-hely és Múzeum udvarán is-mét megtartják a Local Far-

mers’ Market elnevezésű ter-mékkiállítást és vásárt. Avásár bő felhozatalt kínálkülönböző hagyományos éshelyi termékekből: húster-mékek, tejtermékek, sajt,méz, lekvár, szörp, gyümölcs-lé, bor, pálinka, zöldség, gyü-mölcs, tea, kézművesfagylalt,valamint kézművestermékek(házi készítésű kencék, szap-panok, táskák, pénztárcák,ékszerek).
Joó Dénes tárlataA marosvásárhelyi köves-dombi unitárius templomBözödi György-emléktermé-ben a Hargita megyei Simén-falváról származó Joó Dénesmunkáiból nyílt kiállítás.
Színek ünnepePop Bustya Éva és Lő-rincz Imola közös képző-művészeti kiállítása láto-gatható a marosvásárhelyiBolyai téri unitárius egy-házközség Dersi János-ter-mében.
Nagy Imre építészeti 
fotói a BernádybanJeles szegedi építész, aVedres István- díjjal kitün-tetett Nagy Imre felvételei-ből nyílt kiállítás a maros-vásárhelyi Bernády Házemeleti galériáiban. Az er-délyi műemlékvédelembeis bekapcsolódott kiállítótárlata a Múltmentés a jö-

vőnek – értékmegőrzés ésmegújulás egy magyaror-szági faluban témával azépítészeti fotózás sajátos-ságait is felmutatva vezetibe a vásárhelyi nézőket azépített örökség időszerűkérdéseibe.
Domokos István
kiállításaDomokos István kerámi-amunkáiból nyílt kiállításMarosvásárhelyen, az ama-tőr képzőművészek Köztár-saság tér 9. szám alatti be-mutatótermében.
Anna. Asszonysors 
a XX. századbanEzzel a címmel nyílt ki-állítás a marosvásárhelyiNéprajzi és NépművészetiMúzeumban. A figyelemreméltó gyűjtemény egy életútbemutatásával, egyetlenszemély szemszögéből, han-gulatok megidézésével ér-zékelteti a múlt évszázadtörténelmi eseményeinekhatását.
Időszakos 
kiállítás a TékábanTeleki Domokos, egy ifjúmagyar nemes utazásai cím-mel nyílt időszakos kiállítása marosvásárhelyi TelekiTékában. A tárlat a könyv-táralapító Teleki Sámuel leg-idősebb fiának életútját ésműveit mutatja be.

KOS: A héten erős feszítő erővel kell szembe-néznie! Több olyan elképzelése is van ugyanis,ami megvalósításra vár. Most tényleg ne adjafel, mert szépen sorban, a megfelelő időbenmindent meg tud oldani.
BIKA: Óvakodjon az elhamarkodott dönté-sektől! Ezek később több kárt okozhatnak,mint hasznot. A pénzügyeit érintő döntéseitlehetőleg jól fontolja meg!
IKREK: Ne hagyja magát befolyásolni, ugyanismost önmagának kell meghoznia a fontos dön-téseket! Persze meghallgat véleményeket, dea végső döntés mindig az öné. Amíg ez így van,nagyobb bajoktól nem kell tartania!
RÁK: Ezen a héten kiélvezheti életművészioldalát! Engedjen meg magának néhány olyanapróságot, melyek dekoratívak és illenek azön stílusához! Régi és új tervei is, végre életrekelnek.
OROSZLÁN: Ezen a héten nem lesz alkalmaunatkozni! Tele van energiával és tennivalók-kal. A közvetlen környezetével azonban a na-pokban nem sikerül túl jól a kommunikáció,ezért legyen nagyon türelmes és megértő.
SZŰZ: Csak óvatosan a közvetlen környeze-tével! Ha nem vigyáz, egy rokona, vagy szom-szédja kellemetlen helyzetet teremthet az éle -tében. Némileg változhat a héten a szemléleteés a viselkedése, ugyanis sokkal határozottab-ban védi az érdekeit 
MÉRLEG: Környezetében a hét elején egy ki-csit feszültnek mondható a légkör. Ne aggódjonazonban, mert ez nem fogja lényegesen kibil-lenteni az egyensúlyából. A kiadásai a napok-ban meghaladhatják a bevételei szintjét.
SKORPIÓ: Ezen a héten kifejezetten dinami-kus és energikus, újult erővel vág neki dolgok-nak. Szellemileg teljesen fel van pörögve, ígya fel merülő kihívásokat szépen meg tudja ol-dani.
NYILAS: Ebben az időszakban erősen érződikön körül a csalások veszélye! Éppen ezért bár-milyen irat aláírása előtt alaposan tanulmá-nyozza át a részleteket! Kellő figyelmességgelkönnyedén el tudja hárítani az ilyen jellegűakadályokat!
BAK: Ha gondolatait vagy esetleg gondjaitmegosztja a napokban a partnerével, barátai-val vagy házastársával, akkor számíthat segítőjó tanácsokra és gyakorlati segítségre. Ne ag-gódjon, ha úgy érzi, hogy a csőd kerülgeti!
VÍZÖNTŐ: Egy kicsit zaklatott a hete, és úgyérzi, hogy semmihez sincs kedve. Szerencséreez a hatás alábbhagy. Való igaz, hogy mindentalaposan kontroll alatt kell tartania ezen a hé-ten! 
HALAK: Ezen a héten igen nagy szerencsemosolyoghat önre! Érdemes nyitott szemmeljárnia, mert ez a jó áramlat kint, nyilvános he-lyen is meglepheti egy kis talált pénzzel.
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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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Moonfellas-koncert

Július 19-én 20 órától a J’ai Bistróban koncertezik a Fehér Csaba által vezetett, a szatmári utcai zenei fesztiválon megosztott díjat nyert együttes, a Moonfellas.
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Mindig végtelen szo -morúság tölt el, amikorfiatal, korábban általamis tehetségesnek vélt em-berekben csalódnom kell.Pontosítok: amikor nema képességeik, a tehet-ségük – azok feltehetőenmegmaradtak –, hanema karakterük találtatikhíjával. Itt és most ki zá -rólag közéleti szereplőként, horribile dictu politikuskéntviselt dolgaik alapján ítélem meg, illetve el őket. Merthogy,aki közéleti szerepet vállal, annak nem szabad túlzottanfinnyásnak lennie, annak a pálya árnyoldalait is vállalniakell. Beleértve annak a kockázatát is, hogy esetleg nemértenek vele egyet, nem tudnak azonosulni az általaképviselt eszmékkel, alkalmasint kemény, olykor igaztalanbírálatok is érhetik. Sokszor írtam elítélőleg az RMDSZ negyed évszázadafontos tisztségeket, törvényhozói mandátumokat vivőőskövületeknek számító politikusairól, jelezve, hogyeljött az idő a váltásra, egyesek esetében a teljes vissza-vonulásra, másokéban a háttérbe vonulásra. Tudom,érzékenységeket sértettem ezáltal, hiúságukban egyesektúlreagálták a történetet, míg mások alattomos módon,a háttérben maradva próbáltak bosszút állni. Lelkükrajta. Ilyen körülmények között magától értetődik, mond-hatnám: természetes, hogy örültem a közéletben,különösen a politikában felbukkanó minden egyes újarcnak. Bevallom: azt reméltem, hogy elegendő, ha „fe-jükön másként tapad a haj”, ha „ajkukon másként csöröm-pöl a szó”, hogy általuk felfrissüljön, megújuljon, megiga-zodjon az erdélyi magyar politikai és közélet. Háttévedtem. Elsősorban abban, hogy a fiatalság magábanis erény. Nem, nem az. Különösen akkor nem, ha afiatalok felbukkanását a kontraszelekció előzte meg.Sze rencselovagok, politikai kitartottak, a klientúra tagjai,tehetségtelen akarnokok lepték el a pályát, sajátítottákki azt, amit nemrég politikai érdekvédelemnek neveztünk.  Vegyük például az EMNP lemondott vásárhelyi el-nökének esetét. Nem ő az első, s feltételezhetően nem isaz utolsó, aki csalódott egy pártban, egy politikai közösség-ben, aki kilépett. Ezzel nincs is semmi bajom. Ahogyanhirtelen megvilágosodásának tényét, a párttal való sza-kításának hírét nyilvánosságra hozta, azzal viszont márigenis van. Napokkal a választások előttre időzíteni abejelentést – nem lehet véletlen. Komoly – akár másjelzőt is használhattam volna – ember ilyent nem tesz.Már csak a meggyőződésük mellett kitartó egykori párt-társakra való tekintettel sem. Jakab István viszont ezttette, ő nem gondolt egykori társaira. Hogy mire gondol -hatott, mi vehette rá erre a lépésre, azt a vásárhelyipolitikai élet „forgatagos” viszonyai között nem nehézelképzelni. Néhány tippem lenne rá, de nem akarokfelelőtlen feltételezésekbe bocsátkozni. Ami biztos: Jakabtettéből kiviláglik a nyilvánvalóan ártó szándék, az igazipolitikushoz méltatlan kicsinyes bosszú. Marad a kérdés: megérte-e neki? 

MONDOM A MAGUNKÉT

Szentgyörgyi László

Seregestül senkik jönnekMúlt, jelen, jövő egy gazdaegyesület életében 

Fontossága egyértelmű aMaros megyei magyar gaz-datársadalom számára, misem bizonyítja ezt jobban,minthogy azóta is jól mű-ködő és aktív szervezetkéntvan jelen a megyében, Er-délyben, illetve az egész Kár-pát-medence területén.Az egyesület életéről, te-vékenységeiről és jövőbeniterveiről Csomós Attilát kér-deztük, aki fáradtságot nemismerve vezeti és tartja összea vezetőség segítségével azegyesülethez tartozó 32 gaz-dakört Maros megye külön-böző községeiből, ami többmint 1200 személyt foglalmagába, illetve ápolja a kap-csolatokat a belföldi és kül-földi egyesületekkel, szim-patizánsokkal.
Visszatekintés

– Melyek az egyesület fő
célkitűzései?– Az egyesület fennállá-sának első évtizedében mégnem rendelkezett jogi sze-mélyiséggel, és a Kolozsvá-ron bejegyzett RMGE önállógazdasági szervezetekéntműködött, azonban 2000-ben elnyerte a jogi szemé-lyiség státuszát. Felvállaljuka gazdák érdekképviseletét,érdekvédelmét, nagy hang-súlyt fektetve a gazdák kö-zötti kapcsolatok létesítésérebelföldi és külföldi szintenegyaránt, a gazdák és gazd-asszonyok, valamint másmezőgazdasági vállalkozókszakmai felkészítésére a me-zőgazdasági és állati termé-kek minőségi és mennyiségimutatóinak javítása érdeké-ben, egy fenntartható erdélyimagyar gazdatársadalomért.Részben ezekkel segítjük ésösztönözzük az embereketa szülőföldön való megma-radásra. 
A kezdet kezdete

– Melyek voltak a jelentő-
sebb sikerek?– Az RMGE Maros életétkét nagyszabású eseményhatározta meg, az első a ma-rosvásárhelyi Laposnya utca23 szám alatt található la-kóház megvásárlása az Illyésközalapítvány segítségével,amely azóta is a szervezetszékhelye.  Egy másik igenlényeges és említésre méltómomentum a szegedi Prog-ress Alapítvánnyal közösen

összeállított Partnership pá-lyázat volt, amely hozzájárulta székház kijavításához ésbővítéséhez. Ezen munká-latok függvényében jött létrea marosvásárhelyi Agrár-gazdasági Oktatási és Infor-mációs Központ, ami lehe-tőséget biztosít a különbözőkulturális és szakmai ren-dezvények szervezésére, tan-folyamok lebonyolítására.
– Mit foglal magába az

egyesület oktatási tevékeny-
sége?– Úgy gondolom, hogy aszervezet az oktatás általegy űrt tölt be a felnőttkép-zés terén, hiszen Információsés Oktatási központjánakköszönhetően eddig 23 félemesterséget bizonyító, kétromániai minisztérium általfémjelzett tanfolyamot bo-nyolított le, és több mint6500 fő számára adott azEU által is elismert diplomát,ami nélkülözhetetlen a pá-lyázati támogatások elnye-rése érdekében.Tehát az RMGE Maros Ok-tatási központjára nagy szük-sége van a magyar gazda-társadalomnak, hiszen lehe-tőséget biztosít a fiatal vagyakár az idősebb generációszámára, hogy elvégezzenekolyan tanfolyamokat, olyanformában, ami mellett mégmarad idejük a gazdaságukvezetésére is, mindezt magasminőséggel ellátva, kiválóanfelkészült szakmai előadók-kal karöltve.

– Milyen más jelentős ese-
mény történt az elmúlt évek
során az egyesület életében?– Az egyik legrangosabbkihívást és megnyilvánulásttalán a Budapesten, 2015szeptemberében megrende-zett Országos Mezőgazda-sági és Élelmiszeripari Ki-állításra (OMÉK) való meg-

hívás és részvétel volt, aholtöbb mint 25 kézműves, fel-dolgozó és termelő portékáitsikerült kivinni az anyaor-szágba az egyesület által, ésahol több napon keresztülkerültek bemutatásra a Kár-pát-medencei gazdaegyesü-letek részére biztosított stan-don, elnyerve a „bőség”standja címet. Többek közöttbemutatásra került a hagyo-mányos hústerméket előál-lító Petry cég, a gyümölcs-leveket előállító Vitafruct Ri-bes Kft., a gyógynövényki-vonatokat készítő ZillmannZsuzsa termékei, a szászré-geni termesztő, Demeter Fe-renc elrakott spárgái, a vá-mosgálfalvi borászat, a mé-hész Dán József és SzakácsAndrás Zoltán, a nemezelőStarmüller Csontos Katalin,vagy a mezőfelei kézimunkaés fonatok elismert mestere,Lázár Éva alkotásai.
– Milyen távlati céljai van-

nak az egyesületnek? Hogyan
tovább?– Rengeteg cél van, első-sorban a meglévő gazdaköröktámogatása, fejlesztése, to-vábbá minél több új létesítésea megyében, az esetlegesnem működők újraélesztése,mindezeket jogi személyisé-gekkel felruházva. Továbbászeretnénk biztosítani a heti20 órás VállakozásfejlesztésiKözpont fennmaradását ésműködését.Ezenkívül farmerképzőtanfolyamok elindítása. Foly-tatni szeretnénk az EMGESZ(Erdélyi Magyar GazdákEgyesületeinek Szövetsége)és a LAPAR munkálataibanvaló részvételt, biztosítvaezáltal a gazdák számára azérdekvédelmet. Továbbra isfenntartjuk és ápoljuk a kap-csolatot a belföldi és külföldiagráregyesületekkel, a ma-gyarországi Nemzeti Agrár-

kamarával, illetve a magyar-országi Földművelésügyi Mi-nisztériummal, elsősorbana mezőgazdasági termékekfeldolgozása és értékesítéseérdekében, az erdélyi, azaza Maros megyei kis és nagy-termelők számára.
– Mi a titka annak, hogy

ennyi év után még mindig
teljes erőbedobással, kitar-
tással és hatalmas erővel ké-
pes tenni a gazdatársadalom,
a 32 gazdakörbe tömörülő

gazdák érdekében?– Mindig is szívügyem volta kistermelők, gazdák, falunélők megélhetésének a tá-mogatása. Még mielőtt azRMGE Maros újraszervező-dött volna, már akkor is fog-lalkoztam a háztáji gazda-ságokkal, mindig is fontos-nak tartottam azt, hogy to-vábbadjam a megszerzetttudást és tapasztalatot, il-letve megteremtsen a gazdákközötti kapcsolattartást. 
Timár Tímea

A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros Szervezet (RMGE Maros) hosszú
és sokszínű múltra tekint vissza, hiszen 1990 márciusában alakult Marosvásár-
helyen az Erdélyi Gazdasági Egylet (1844), illetve a két világháború között mű-
ködő Erdélyi Magyar Gazdasági Egylet egyik utódszervezeteként. 
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Zeneileg számos műfajtkipróbált, játszott már ír, ma-gyar, román, cigány népzenétegyéb műfajokkal keverve,vagy éppen „tisztán”, mégCsíky Boldizsár népdalfel-dolgozásait is énekelte vo-nóstrióval, illetve kedvenctangóit a Tiberius Vonósné-gyessel. Azt mondja, ma mára jazz sem ijesztő számára,és a manelében is meg tudjahallani az értékeset. Amitmég nem próbált, de úgyérzi, illene hozzá: a színházizene, hisz tematikusan, meg-rendelésre könnyen jön szá-mára az inspiráció. Így írtdalt a Marosvásárhelyi Di-áknapokra, a nemrég zajlottDouble Rise vagy a SzatmáriUtcazene Fesztiválra. Aztmondja, talán egy elektro-nikus zenei projektbe is újrabele tudna vágni… Már gye-rekkorában hasonlóan kép-zelte az életét, hisz akkoribanazt játszta, hogy énekel aszínpadon vagy, hogy interjútvesznek tőle, és a mostaniélete ezek a dolgok köré cso-portosul.
Első saját dal 
és videoklip„Dupla premiert ünnep-lünk, mert az Ezadal címűszerzeményünk első sajátalkotásunk. A dal alapötletenagyon hamar megszületett,

hozzávetőleg tíz perc alatt.Bár az eleje szomorkás volt,ellensúlyozni szerettem vol-na, de nem jutott eszembeszöveg a dallamra. Ilyenkorképes vagyok órákig ülni ésugyanazt zongorázni, vagyvissza-visszatérni a hang-szerhez egyéb tevékenységekközött, amíg úgy nem érzem,hogy kiaknáztam teljesen azötletemet. Ekképp telt el szin-te egy teljes nap, aztán avégleges változatot mégis aforgatáskor költöttem rá” –mesélte Koszika az alkotásifolyamatról.Hozzátette, hogy szerinteaz emberek alapvetően arefrénnel kötik össze a dalt,holott a lényeg szinte sosemott van.  „Ez a dal az időbelielvágyódásról, a holnapbavaló vágyakozásról szól.Mindez erősen jellemzi a ge-nerációm: nem találjuk a he-lyünket, nem kezdünk sem-mihez, mert várjuk, hogynekünk valami jobbat szána sors, éjszakákat töpren-günk azon, vajon milyen leszmajd a holnap, amikor többlesz a lehetőség, amelyekcsak úgy kínálkoznak majdszámunkra” – fogalmazott.Koszika nem szeretett volnaa klipben föltétlenül törté-netet elmesélni, hanem in-kább egy hangulatot meg-idézni egy biztonságérzetetsugalló helyen, amit akár a

komfortzónánkként is lehetértelmezni. Ezért visel a klip-ben a zenekar háziruhát, pi-zsamát. A helyszín egyéb-ként a vásárhelyi régi zsi-nagóga földszintje, ami elégromos, sötét, dohos és hideg,de gyönyörű hely, és a Kor-társ Művészetek Házakéntfog üzemelni. „Egy teljes na-pot építettük a díszletet,nagyrészt azokból az ele-mekből, amik otthonról ke-rültek ki, vagy amiket a hely-színen találtunk, valamintszerencsénk volt az AndrásLóránt Társulattól kölcsön-kért díszletekkel. A tulaj-donképpeni forgatás kétszerhat órát tartott, mindengyorsan és zökkenőmente-sen ment. Köszönet ezértmindenkinek: Csabikának,Cristinának, Annának, Mă-dănek, Robinak, Dávidnak,Asztinak, Zondának, Áron-nak, Orsinak, Imolának, Ali-ce-nak, Dávidnak, Robiká-nak, G. Lacinak és édes-anyámnak” – sorolta a klipelkészítéséhez hozzájárulószemélyeket.
Ha úgy érezzük, nincs 
lehetőség: teremtsünk!Ha valaki az erdélyi zeneivilágból hitelesen válaszolhatarra, hogy milyen a tájainkonalkotó zenekarok, énekesekhelyzete, akkor az Koszika,

akinek tehetséggel és mun-kával sikerült nevet szerezniea zenei berkekben. Ő úgyvéli, ha úgy érzik a pálya-kezdő művészek, hogy nin-csenek lehetőségek, teremt-senek maguknak, de vallja:ez nem akképp működik,mint a filmekben. „Tájainkona művész elvállal esküvői,keresztelői vagy másféle ese-ményeken való muzsikálást,ha ebből akar megélni. Amásik része pedig versenye-ken keresi a dobbantási le-hetőséget, télen pedig klu-bokban zenél. Ez az erdélyizenei világ realitása” – véli.Egy másik jellemzője mife-lénk a zenészeknek a feldol-gozások játszása, amit Ko-szika kényelmes, de veszé-lyes dolognak ítél, ám úgygondolja, neki szerencséjevan, mert jó zenészekkel mu-zsikál, ami megengedi szá-mukra azt, hogy már léteződalokat áthangszereljenekszambára, bossa novára,swingre, reggaere, skára, deha kell, akkor rappel, beat-box-szol, és hat különbözőnyelven énekel. Koszika nemcsak szórakoztatni akarjaönmagát és közönségét, ha-nem nevelni is azt.
„A tehetségkutatók 
termékeket keresnek,
nem énekest”Mint ismeretes, Koszikakorábban megméretkezetta Megasztárban és a VoceaRomaniei-ben is. Mivel tanújavolt, hogyan zajlanak a te-hetségkutatók, úgy véli, többa hátránya, mint az előnye.

„Nem szabad szem elől té-veszteni, hogy ezekben a mű-sorokban egy terméket ke-resnek, ami sok embert vonza képernyők elé. Ezért gyak-ran nem a minőség a lényeg,hanem a látvány és a sta-tisztikák, miszerint az énekesmint produktum, kit ültetképernyő elé. Ez sajnos aszakma színvonalát hígítja,és a legtöbb előadónak ti-szavirág életű karrierje van”– mondja.
Fesztivál fellépések és új
dalok a jövőbeni tervek
közöttAmi a közeljövő terveit il-leti, Koszika elárulta, hogyúj dalokon dolgoznak, a leg-közelebb megjelenő, Closercímű például nagyon fülbe-mászó lesz, és az elvadultemberiségről szól, meg arról,hogy meg kell tanulnunk kö-zeledni egymáshoz. A klipjerejtett társadalmi célzásokatfog tartalmazni, olyan „ta-nácsokat”, amelyekkel min-den ember kicsit jobbá te-hetné a közvetlen környe-zetét. A következő dal a ThisWorld lesz, aminek már acíme beszédes… „Még javá-ban tombol a fesztiválszezon,így résztveszünk a 16. ErdélyiGitártáborban, ahol én éne-ket is fogok tanítani. Utánaa Csíki Napokon lépünk fel,majd itthon a Forgatagon fo-gunk zenélni, a szezont pediga Balatonon zárjuk, ahol azEverness fesztivál IndiánNyarán muzsikálunk” – zártaKoszika.

Pál Piroska

Koszika: Gyerekkoromban 
hasonlóan képzeltem az életem

Koszorús Krisztina, azaz Koszika kisgyerekkora óta szaval, énekel, zenél, színpadon
van. Részt vett a Megasztár és a Vocea Romaniei tehetségkutatókon is, és most már
minden igényesebb erdélyi zenei eseményre meghívást kap, emellett ma is ő me-
nedzseli a zenekart és önmagát. Májusban a Szebeni Nemzetközi Jazzfesztivál leg-
jobb énekesi címét is elnyerte, és a napokban napvilágot látott első saját daluk és
videoklipjük, amit önköltségen forgattak. Sokak szerint „Koszika befutott”, de ő
még mindig pályakezdőnek tartja magát, igaz most már a felnőttek kategóriájában. 
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| KULTÚRA | / 5. /Filmnéző... 
Férfit látok álmaidban/
You Will Meet a Tall, Dark Stranger

Woody Allen rendező esetében a filmnézők na-
gyon megosztottak. Egyesek imádják, mások ne-
urotikusnak találják. Színészként rendszerint
antihőst alakít, rendezőként a középosztály túl-
kapásai elé tart tükröt. Kedvenc terepe New York,nem is titkolván, hogy ott érzi igazán elemébenmagát. Bár alkotómunkája csúcsán régen túljutott a80-as években (Annie Hall, Manhattan, Csillagporosemlékek), és manapság sokan azzal támadják, hogykifogyott volna a jelentős témákból, Woody azértjócskán tartogatott meglepetéseket az utóbbi évti-zedben is. Az tény, hogy nem annyira sikeres, de hu-morát, éleslátását mai napig őrzi. Ennek egyikpéldája a Londonban játszódó, szintén a középosz-tályról szóló szatírája (2010-es alkotás), amelybenismét felszínre hozza azt, ami ott szunnyad a mély-ben: a „sehogyan sem jó” érzését a nagyvárosi lét-ben. A szereplők kiválasztása telitalálat: Alfie(Anthony Hopkins) nemrég vált el feleségétől, Hele-nától (Gemma Jones), aki sűrűn jár jósnőhöz, és ne-megyszer az italhoz is nyúl. Innen meríti nagyívűoptimizmusát, míg a 70-es Alfie egy huszonéveslánnyal vigasztalódik. Lányuk, Sally (Naomi Watts)lassan elhidegül férjétől, az írótól, akinek egyetlenkönyvén kívül nem sok babér termett, és hiába várjaaz újabb sikereket, karrierje megfeneklett. Ő viszonta szomszédban lakó csinos Diával vigasztalódik sza-badidejében, míg felesége egyre közelebb kerül al-kalmazójához, a galéria-tulajdonos Greghez(Antonio Banderas). Mindenki boldog szeretnelenni, és meg is tesz mindent, hogy élete sínre kerül-jön. De sem a jósnő tanácsai, sem a konditerem nemtesz csodákat. Alfie rájön, hogy nem húszéves már,Helena pedig nehezen fogadja el, hogy miért nemváltozik meg egy csapásra az élete. Hiába a múltidé-zés és a szeánszok...Roy élete sem könnyű. Könyvét elutasítják, amikész tragédia. Anyósa csak olajat önt a tűzre, fele-sége, Sally pedig a galéria-tulajdonosról álmodik, akinős ember. Még nagyobb a csalódás, amikor kiderül,hogy ez a nős ember évek óta titkárnőjével van „kö-zeli” viszonyban. A kártyavár összedől, az életnekazonban folytatódnia kell. Ám London csodás, ésmindenkinek tovább kell lépnie. Hiszen élni csakkell... Mintha ezt sugallná Woody Allen a helyzetko-mikumban és okos párbeszédekben bővelkedő film-ben. Amint az lenni szokott, Hopkins ismét nagyotalakít, és a „pozitív energiákban” a végletekig bízóGemma Jones valósággal lubickol szerepében.

Demeter Attila 

2016 májusától Dr. Csont
a Marosvásárhelyi Várban
található múzeum két ter-
mét rendezte be, amelyek
egész nyáron látogathatók
lesznek az érdeklődő
nagyközönség számára. A
két szobában elrendezett
falitáblákat, tárlókat végig-
böngészve sokat tanulha-
tunk, akár teljesen laikus-
ként is az antropológia
érdekes világáról.  Az első szobában elhelye-zett három mikroszkóponkeresztül a csontok mikrovi-lágába leshetünk be, a csont-szövetek zegzugos, üregesképével találjuk szembe ma-gunk. Ugyanitt a "Bernert-

féle" (2005) módszerrel test-magasság-becslést tanulha-tunk. A második szobában öttárlót helyeztek el a kiállításszervezői, amelyek fölött fa-litáblák is csüngenek. Az elsőtárló és a hozzátartozó táblaa humán biomechanikáról adfogalmat. A második tárló föl-ötti táblán az antropológiakezdetei, annak úttörői van-nak bemutatva: A fizikai ant-ropológia a 19. század má-sodik felében alakult kiFranciaországban. PaulBroca (1824–1880) 1861-ben megalapította a PárizsiAntropológiai Társaságot.Munkásságával elindult a bi-ológiai antropológia kuta-

tása. Török Aurél (1842–1912) Paul Broca hatásáraindította el az embertani ku-tatást Kolozsváron, és a vilá-gon ötödikként 1881-benmegalapította a BudapestiAntropológiai Intézetet.Francisc Rainer, a román ant-ropológiai iskola megalapí-tója, 1940-ben létrehozta aBukaresti Antropológiai In-tézetet. A tárlóban lévő kétkoponya közül az egyik alattifelirat így hangzik: "Koponyaa Ferences kolostorból. Ma-rosvásárhely. Vár." A harmadik tárló fölöttitábla morfológiai módszere-ket mutat be: kor és nemmeghatározása a csontokból.

A tárlóban férfi medence-csont a várból, bronzkori 4éves gyermek maradványai(Vajdaszentivány), férfi kopo-nya ékszertől származóbronzlenyomattal. Egy másiktábla a embertani kutatás rej-telmeit összesíti: Vizsgálható:kor, nem, metrikus és nemmetrikus jellegek, testmagas-ság, patológiás elváltozások.Válasz kapható: táplálkozásiszokások, kör nyezet, szociálisállapot, identitás, foglalkozás,népességmozgás. A negyedik tárló és a fö -lötte lévő tábla a patológiaiesetekkel foglalkozik, a táp-lálkozási szokásokat és a be-tegségek nyomait mutatja ki

a csontokon. A tárlóban pél-dát találunk arra, miként mó-dosította a sok lovaglás azember medence és comb-csontjait, de látható a TBCokozta nyomok a csigolyá-kon vagy a csonthártyagyul-ladás nyomai egy agykopo-nyán.  A ötödik tárló fölötti táblaa mesterséges koponyator-zítással foglalkozik. A tárló-ban lévő leletek egy hunkorilelőhelyről származnak,amelyek a Nagyernye-Ko-ronka között épülő Terelőútnyomvonalán végzett men-tőásatás alkalmával kerülteknapvilágra. 
Nemes Gyula

Dr. Csont a Marosvásárhelyi Várban

Öreg tölgyfák árnyékában  
Kedden mutatták be a marosszentgyörgyi plébánia tanácstermében azt a tanul-
mánykötet, amely 17 szerző 15 szaktanulmányát tartalmazza Marosszentgyörgy
– a közigazgatásilag hozzátartozó Csejd és Tófalvát is beleértve – helytörténeté-
ből. A könyv a Marosszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal támogatásával a Lector
Kiadó gondozásában jelent meg. 

Július 12-én nagy érdek-lődő közönség jelenlétébenindították útjára a kiadványtegy színes, tartalmas kul-turális programmal. A részt-vevőket Baricz Lajos há -zigazda plébános-költő kö-szöntötte, majd Sófalvi Sán-dor Szabolcs polgármesterismertette a könyv megje-lenésének előzményeit. Ne-mes Gyula történész, akönyv szerkesztője a kötetszerzőinek tevékenységétmutatta be röviden, akik akövetkezők: Berekméri Ár-pád-Róbert levéltáros, tör-ténész; Buksa Ferenc lel-kész, családtörténész; Far-kas Wellmann Éva iroda-lomtörténész; Gál SzilárdSándor régész, antropoló-gus; Józsa András tanár,helytörténész; Kálmán Attila

tanár, történész; László Keverégész; László Márton le-véltáros, történész; Moldo-ván Péter levéltáros, törté-nész; Mordovin Maximegyetemi tanár; Nemes Gyu-la helytörténész, Németh E.Rita régész; Oláh-Gál Róbertegyetemi adjunktus; PuskásAttila teológus; Rezi Botondrégész; Szekeres Attila Ist-ván heraldikus; T. HorváthIringó művészettörténész. A tanulmánykötetet Spi-elmann Mihály történész is-mertette és méltatta szak-mai szempontból, majd arendezvény folytatásakép-pen Kálmán Attila, SzekeresAttila István és Oláh-Gál Ró-bert rövid előadást tartottaka dolgozatuk témájáról. Azeseményt a Szent Cecíliahelyi együttes köszöntő da-

lai, az Ágocska gyermek-tánccsoport csárdásai, a he-lyi Kolping család népdalai,Orbán Balázs és Vas Lajosciterajátéka, valamint aSzent György kórus ének-lése tette színesebbé, han-gulatosabbá. (Öreg tölgyfákárnyékában. TanulmányokMarosszentgyörgyről. Szer-kesztette: Nemes Gyula. Lec-tor Kiadó, Marosvásárhely,2015) (N. Gy.)

Fotó: A
ntal Er

ika
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Torockószentgyörgy Nagyenyedtől mintegy tizenkilenc
kilométer távolságra található, és Torockóval együtt –
melyhez közigazgatásilag is tartozik – a Torockói-me-
dence egyik legjelentősebb települése. A Székelykő
szomszédságában, a Havas és Szilas folyók medrében
fekvő település a szomszédos falvakkal együtt a XIII.
század második felétől kezdődően az Ákos nemzetség-
ből származó Thoroczkay család birtoka volt. 
Ezen a héten a torockószentgyörgyi Thoroczkay-
 Rudnyánszky-kúriát mutatjuk be. 

Amit a Thoroczkay 
és Rudnyánszky 
famíliákról tudni kellA település birtokain aThoroczkay család háromágának – a nemesi, báróiés grófi ág – leszármazottaiosztoztak. A Thoroczkay család ne-mesi ágának, a ma is állókastély építtetőjének, id.Thoroczkay Sándornak ésfeleségének, gr. Kornis Klá-rának, majd ifj. ThoroczkaySándornak (1827-1917) ésnejének, Elekes Klárának(1831-1903) a Thoroczkay-Rudnyánszky-kúria adottotthont. Thoroczkay Sándor na-gyobbik lánya, Klára (1863-1892) báró RudnyánszkyBélához (1854-1928) mentfeleségül, 1890-ben szüle-tett fia, Gyula, aki Budapest-re került. Dr. Fekete Albert, Az er-délyi kertművészet – Marosmenti kastélykertek címűkönyvében ír arról, hogy ifj.Thoroczkay Sándor 1917-es halálával megszűnik aThoroczkayak jelenléte To-rockószentgyörgyön. A kúriát és a birtokot azitt lakók Thoroczkay Máriaférje, báró RudnyánszkyBéla után már Rud-nyánszky-kúriának hívják,és a földeket a báró kertje-ként emlegetik. A családból ThoroczkayJános kapta meg először abárói címet. A település XX.századi életében a Thorocz-kay család bárói ágából Tho-roczkay Viktor játszott sze-repet. 
Sok mindenre már 
csak fényképek és 
korabeli híradások 
emlékeztetnekMa a faluban csak néhánycsaládnál fellelhető fényképemlékeztet az 1914-1915között épült egyemeletes,tornyos kastélyra, és nemutolsó sorban cikkek, hír-adások a korabeli sajtóban. Szintén a fent említettszerző világít rá arra is, hogy

a református templom mö-götti telken lévő földszintesház délre néző, széles lép-csőivel és tágas teraszávalnemesi kúriára emlékezte-tett. A báró 1918-ban árubabocsátotta az épületet, demivel egyben nem tudta el-adni, lebontatta, és mintépületanyagot értékesítet-te…1909-ben a tordai államifiúiskola növendékei kirán-dultak Torockószentgyörgy-re, ahol „…meglátogattákThoroczkay Sándor gyönyö-rűen beállított kertjét ésbáró Thoroczkay Viktorépülő kastélyát…”.A Thoroczkay családbólgrófi címet először – 1757-ben – Thoroczkay Zsigmondkapott.Ma a településen egyetlennyoma van annak, hogy To-rockószentgyörgyön a gróficsalád leszármazottai lak-hattak. Ez pedig ThoroczkayZsigmond gróf dédunoká-jának, Thoroczkay Miklós-nak a református templom-ban található címere. Senki sem tudja ponto-san, hogy hol lehetett a kú-riájuk, de valószínűleg aFelszegre vezető úton, va-lahol a hegy alatt feküdt.
A megrongálódott címerNapjainkig csupán a Tho-roczkay család nemesi ágá-nak klasszicista stílusú ud-varháza maradt fenn. Építéstörténete forrásokhiányában a főhomlokzataelé ugró oszlopos tornácalatti emléktábla felirata il-letve stilisztikai megfigye-lések alapján rekonstruál-ható. Az épület történeténekfelgöngyölítését több, a múltszázad elején készült fény-képfelvétel is segíti. Az emléktábla felirataszerint az udvarházat id.Thoroczkay Sándor építtette1836-ban. Mivel az építtető a nemesiágához tartozott, feltételez-hetjük, hogy az emléktáblaközepét díszítő erőteljesenmegrongálódott címer a

család nemesi címerét min-tázta meg. Az Adatbank és Bara Júliaközlése szerint, minden két-séget kizáróan 1836-ra, ajelenlegi épület magját ké-pező kétsoros elrendezésűhat helyiség és a két tornácmár elkészült. Nem sokkal ezután, a XIX.század második felében azépület keleti, utca felőli ol-dalához egy újabb helyisé-get toldtak, melynek hom-lokzatát a meglévő épülethomlokzatával azonos mó-don alakították ki. Az udvarház építésévelegyidőben, vagy valamivelkésőbben, a XIX. század má-sodik felében épülhetett afőhomlokzattal szemben ta-lálható melléképület, illetveekkor alakíthatták ki a mö-götte húzódó kertet is.
A jelenlegi kúriaAz első katonai felmérés-ben láthatók a településtövező hegyek, és a fonto-sabb útvonalak. A kor divatja szerinti házminden különösebb dísz ésfényűzés nélküli családi ott-honnak készült. Az épület-nek tágas pincéje van, és atetőszerkezet cseréppel fe-dett. A tornácról negyvenkétnégyzetméteres szalonbalehetett bejutni, amely kap-csolatba állt a pipázóval.A pipázóból az üvegesverandán keresztül néhánylépcső vezetett le az angol-parkba. A konyha, kamra,vendégszobák, cselédszo-bák, kocsiszín, istállók akertet körülvevő épületsor-ban kaptak helyet. A kert történetéről keve-set tudni. Területe egyesforrások szerint hét hektárnagyságú volt. 

A tündérekké 
volt rossz asszonyokDr. Fekete Albert közlé-séből derül ki az is, hogy anemzeti identitás és tájkul-túra összefonódásának tu-lajdonítható, hogy az erdélyibarokk kastély és kert – bárföldrajzilag közvetlenülBéccsel állott kapcsolatban,épp e szerencsétlen politikaifüggőség következtébenigyekezett megtagadni min-dent, ami bécsi barokk, ésfrancia barokk elemeit vo-nultatta fel, a hely vissza-fogott, a szó jó értelmébenvett vidéki stílusjegyekkelellátva. Míg a XVIII. század má-sodik felének nyugat-ma-gyarországi kertjei kevéssékövetik a központi tengelynagy vízfelületeivel jelle-mezhető francia barokkkertmintát, addig az erélyibarokk kastélykert kifeje-zetten kedveli a víztükröt. A fehéregyházi és kerlésikertek késői utódakéntegyértelműen megnyilvá-nuló ez Torockószentgyörgyesetében is: „…a nagy csatornató megéppen régi erdélyi hagyo-mány, hiszen például a to-rockószentgyörgyi grófi kas-

tély egykori díszkertjénekhalastavához még mondais fűződik…”.Az említett monda szerinta férjek által elűzött rosszasszonyok ebben a tóbantündérekké váltak, és az útmentén elragadták a férfi-akat, majd bosszú gyanántfelkeringőztek velük a to-rockószentgyörgyi várba,ahol addig táncoltatták őket,míg csizmájuk szárán kinem csordult a vér.
Az épület több jelentős
módosításon is átesettA szóban forgó épület te-hát 1917 után került a Rud-nyánszky család tulajdoná-ba, és ők lakták az 1949-esállamosításig. Az államosításután üdülőnek, majd gyer-mekszanatóriumnak hasz-nálták.Szintén az Adatbank köz-lése szerint a funkciók éstulajdonosváltások követ-keztében a XX. század má-sodik felében az épület többjelentősebb módosításon isátesett. Ekkor a főhomlokzat eléugró tornác oromzatánaktengelyében nyíló ablakotbefalazták – erre utal a pad-láson látható elfalazás –, va-

A Thoroczkay-Rudnyánszky kúria
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lamint a régi fényképekenmég megfigyelhető, hogy afőtornác oszlopai között hú-zódó áttört kőmellvédet egyjelentéktelen fémkorláttalhelyettesítették. Az 1960-as években akert felőli faszerkezetű,oromzatos portikusz alsóüvegezett felületeit befalaz-ták, illetve jobb oldalánakelbontása után egy folyo-sószerű toldalékkal bőví-tették. A munkálatok során a sa-rokszoba terét két részreosztották, egyik ablaknyí-lását ajtóra cserélték, az ud-varház észak-nyugati, rövi-debb oldalához néhány mel-lékteret csatoltak, valaminttöbb változtatásra kerültsor az épület belsejében is.
A fél évszázados 
kálváriaAz épületet 1949. márci-us 2-án államosították min-den tartozékával, és ekkorkezdődött el a terület ötvenévig tartó kálváriája. Gazda híján köztulajdonlett, és pusztulásnak indult. Az épületet sokáig a helyikollektív gazdaság használ-ta, majd az 1960-as évekvégén az enyedi kórház ha-

táskörébe került. Szellemifogyatékos gyermekek sza-natóriumát rendezték ittbe. Fekete Albert tudomásaszerint 1990-ben a toroc-kószentgyörgyi intézetetosztrák segítők keresték fel,akik egy kéthelyiséges mo-sodát is létesítettek a kúriaudvarán. Tekintettel arra,hogy a körülmények jelen-tősen nem változtak, a gyu-lafehérvári evangélikus lel-kész, akin keresztül a segé-lyek érkeztek, 1992-ben el-szállította innen a gyerme -keket, és a szanatóriumotfelszámolták.A Rudnyánszky-családnégyévnyi pereskedés után1996-ban visszakapta a kú-riát, amely 1998-ban a Ko-lozsvári Unitárius Püspök-ség tulajdona lett, és Rud-nyánszkyék megtartottákmaguknak az udvaron azosztrákok által emelt kétkis helyiséget.
Összeállította:

Nagy-Bodó Tibor

* A rendelkezésünkre bo-
csátott dokumentációkért
köszönet dr. Fekete Albert-
nek; a régi és mai képekért:
Demján László műemlékvédő
építésznek.

Prof. dr. Sümegi Pál tanszékvezető egyetemi tanár, 
geológus és régész kiegészítése az összeállításunkhoz:Toroczkószentgyörgy története írásosemlítése 1470-ben történik először, dea település mellett található ma már ro-mos vár a XIII. században épült. Átfogó régészeti ásatások és adatokhiányában elsősorban írásos forrásokratámaszkodhatunk csak, de szinte bizo-nyos, hogy a vár lakótornya és talán ahozzá kapcsolódó védmű egy része 1253-1270 között épülhetett ki. Vagyis a vár első elemei az 1241-1242-ben szinte egész Közép-Európátelpusztító tatárjárás után, IV. Béla királyáltal szorgalmazott várépítési program-hoz, a tatárok várható visszatérése ellenifelkészüléshez kapcsolódott. A tatár visszatérés be is következettés az írásos forrásokból is ismert, akisebb régiót, közte Székelykő Várkő te-rületét birtokló Ákos nemből származóThoroczkay Vencel vezetésével a kézdiszékelyek 1285-ben a Székelykő várátostromló tatárokat elüldözték. IV. (Kun) László király ennek nyomán1289-ben a Castrum Turozkeut adomá-nyozta Thoroczkay családnak. A vár alsórészének kiépülése a XV. századra tehetőés ez a várbővítés már a Magyar Királyság,és a felemelkedő, a Balkán területét meg-hódító Oszmán Birodalom közötti többévszázadon át tartó küzdelemhez kap-csolódik. Ugyanis a Magyar Királyság ésaz Oszmán Birodalom közötti háborúsorozata azután kezdődött el, hogy azoszmán törökök megjelentek a Balkánon,és előbb legyőzték Szerbiát Rigómezőnél(1389), majd Bulgáriát hódították meg,azután Boszniát foglalták el. Ezzel szinte azonos időben Havasalföldés Moldva is meghódolt, így az OszmánBirodalom közvetlenül határos lett a Ma-gyar Királysággal és a XIV. század végén,a XV. század kezdetén megkezdődtek arabló hadjáratok a Magyar Királyság délirészén. Ez ellen lépett fel Luxemburgi Zsig-mond magyar király, de vereséget szen-vedett a nikápolyi ütközetben (1396).Ezt követően került sor a Magyar Ki-rályság déli részén található, még a ta-tárjárást után, IV. Béla király döntéseinyomán kiépített várak modernizálásával,

felújításával a végvárrendszer kiépítésére. Ennek a végvárrendszernek belső te-rületeket őrző elemei is voltak, ide tar-tozik Székelykő Várkő magaslatán talál-ható vár is. A Magyar Királyság déli ré-szein és belső területein található vár-rendszer modernizálása, felújítása aDuna menti Galambóc várának 1427-beli elvesztésével, majd Hunyadi Jánosés I. Ulászló király vezette kereszteshadak várnai vereségével (1444) fel-gyorsult, és ehhez köthető a vár alsó ré-szének kiépítése, és a vár ellátásábanalapvető szerepet játszó Toroczkószent-györgy település megalapítására is. A vár pusztulása a Rákóczi-féle sza-badságharc idején kezdődött el, mert aNagyenyed várát feldúló Tiege vezetteosztrák császári csapatok elfoglalták ésa falakat felrobbantották.Bár a várat elsősorban lokális, a bir-tokló Thoroczkay családon belüli viszá-lyok nyomán említik meg, de az erdélyitörténelem szerves részét alkotja a várés figyelembe véve a terület kiemelkedő,Székelykőhöz kapcsolódó turisztikai jel-legét mindenképpen érdemes lenne ré-gészeti feltárással megismerni a törté-netét és az Európai Unió várfelújításiprogramjához kapcsolódva a várat, vagyannak egy részét rekonstruálni. Ugyanisennek nyomán a magyarországi várépí-tési és várrekonstrukciós tapasztalatokatfigyelembe véve terület turisztikája mi-nőségi fejlődésen menne keresztül ésrégió más művészettörténeti, történelmiértékeit, közte a többször átalakítottThoroczkay kúriát is jobban megismer-hetnék a terület iránt érdeklődök.

Fotó: Ja
kab Gu
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Ahogy Izlandon a fő turisztikai
látványosság a bálnafigyelés, úgy
Vásárhelyen a medvesasolás le-
hetne jó turistacsalogató biznisz,
mivel néhány éve minden nyáron
medve csámborog a Somin. Pon-tosabban, vagy kitaláció az egész(manapság mindenkinek van okos-telefonja, és bárkinek az lenne azelső dolga, hogy, ha nem is egy közösszelfit, de legalább egy távoli képetlőne a maciról, ha valóban találkoznavele), vagy valaki úgy besörözött,hogy igazinak nézte a kőmedvét. Na,nem akkora gond, pánikba senkinem esett, mindenki jobbára csakmulat az egészen. Főleg a „medve-szakértőkön”, akik tanácsokat adnaknekünk, hogyan viselkedjünk, amikormedvével találkozunk. „A medvékalapvetően csak akkor támadnak azemberre, ha bocsokkal vannak, vagyha úgy vélik, hogy a táplálékukatakarjuk elvenni” – okosít az egyik

medvelógus. Hát köszi, nagyon meg-nyugtattál! Egyrészt honnan tudjuka medvemama programját, hogyamikor épp oviba viszi a kicsiket,akkor ne keresztezzük az útját? Más-részt meg mikor hiheti azt egy agya-lágyult medve, hogy a rothadt róka-gombájára vagy a frissen kikotortpocokjára ácsingózunk? Bármikor. „Hangosan beszéljünk, kezeinketemeljük a fejünk fölé (hogy nagyobb-nak látszódjunk), a lábunkat lépésközben csapjuk erősen a földhöz” –ilyen és ehhez hasonló marhaságokatis mondanak. Azért marhaságok,mert egy dühös medvével szembentök hatástalanok; kábé annyit érnek,mint Terminátor ellen egy légycsapó.Ugyanis, fegyvertelenül, a medvévelszemben – a közhiedelemmel ellen-tétben – egyetlen esélyünk van: hafutunk, ahogy a lábunkon kifér. Nemmintha nem lenne gyorsabb nálunk,főleg akadályos terepen, de előfor-

dulhat, hogy éppen nincs ándungjaüldözőbe venni: melege van, éppazelőtt ebédelt, vízhólyagok vannaka talpán vagy csak egyszerűen lusta.Minden más: kiabálás, kalimpálás,halottnak tettetés meg hasonlók –hatástalan. (A halottnak tettetés ha-tékonyságáról még annyit, hogy amedve dögevő is, tehát attól, hogyhalottnak hisz, még simán felfal.)De ha valami miatt mégse tudnánkelszaladni (például ha az ijedtségtőlföldbe gyökerezik a lábunk), pró-bálkozhatunk az alábbiakkal:
☻Énekeljünk neki Zámbó Jimmy-vagy Tamás Gábor-dalokat (Tusnád-fürdőn feljegyeztek egy esetet, ami-kor egy medve a „Gyere velem aHargitára” hallatán egészen Brassóigfutott)
☻ Sértegessük
☻ Csúfoljuk
☻ Mondjuk neki, hogy „Kotródja helyedre, büdös!”, hátha cirkuszi

medve volt fiatalkorában
☻ Próbáljuk meg lekenyerezni:szedjünk neki málnát vagy gyűjtsünkmézet
☻ Kérjünk tőle egy kis időt ésásót, és ássunk medvecsapdát
☻Mindig legyen nálunk medve-hagyma, amit felmutathatunk neki,és abból megérti, hogy „medve, haggyma”
☻Adjuk be neki, hogy szerepelheta legközelebbi Ursus-reklámban, hanem bánt
☻Tettessük magunkat élőhalott-nak (a medvék félnek a zombiktól) 
☻Légkaratézzunk csáknorriszospofával
☻Viselkedjünk buzisan (a legtöbbmedve homofób)
☻Nyújtsuk neki a nyelvünket
☻Mutassunk szamárfület
☻ Ijesztgessük
☻Harákoljuk le

mt

„Gyúródnak a vásárhelyi po-
litikusok a képviselői helye-
kért” címmel jelent meg egy
cikk a Transindexen a minap,
amelyben a szerző azt tag-
lalja, pontosabban találgatja,
hogy a vásárhelyi RMDSZ-es
politikusok közül kik indul-
nak, indulnának az őszi par-
lamenti választásokon. Mo-mentán még csak a három kép-viselőhelyért nagy a gyurmex,mivel Markó Béla szenátoregyelőre kivár – dacára annak,hogy már évekkel ezelőtt meg-ígérte: 2016-ban végleg vissza-vonul a politikából. Ha eseten-ként sokkal több nem is, deannyi esze azért mindenkinekvan, hogy ne jelentse be a sze-nátori hely megpályázását, amígnem válik ténylegessé az üre-sedés.Ami a frakción belüli ivar-arányt illeti, Kelemen Hunormég júniusban, az RMDSZ Nő-szervezetének 3. Küldöttgyű-lésén elmondta, hogy bár afrakciókat fele-fele aránybankellene nőknek és férfiaknakalkotniuk, ez nem mehet a szak-értelem kárára: „Nem elég fér-finak lenni és nem érteni sem-mihez, ugyanez igaz a nőkreis”. Magvas mondás; ha úgy tet-szik, a Vass Levente-féle hírespuca-posztulátum – „A férfi ésa női politikus között az egyet-len különbség az, hogy az előb-binek pucája van” – tovább-gondolása: az RMDSZ-nek nincsszüksége olyan szakpolitikusra,aki egyidős a pucájával. Jó, hogymajdnem harminc év után vég-re felébredtek! Apropó, Vass Levente: ezidáig ő az egyetlen biztos kép-viselőaspiráns; még a helyha-

tósági választások előtt a Fa-cebookon kamingautolt ezügyben, a napokban pedig egy(kissé korai) kampányvideóbanadta ország-világ tudtára in-dulási szándékát, ugyancsak ahivatalos Facebook-oldalán. Akérdés-feleletes filmecskébenolyan kérdéseket válaszol meg,mint a „Miért akarsz képviselőlenni?”, „Hogy van az, hogyeddig ellenzéki voltál, és mostvezető vagy?”, „Miben leszelmás?” satöbbi. A legérdekesebbmondata a következő: „Voltakés vannak a megyében olyanmagyar politikusok, akik, ígyvagy úgy, de eladják a közösségiérdekeket”. Ezt eddig is tudtuk,de név szerint kik azok, Leven-te? Talán ha majd mások kér-dezgetik, és nem ő saját magát,ezt is elárulja. A videó végénmegjelenő „LEVI. VIDI. VICI.”szlogen frappáns, bár kissé ar-cos már most bejelenteni agyőzelmet.A „Bukarestbe kéne men-ni…”-népdalkórus további le-hetséges tagjai: Csép Andreafriss megyei tanácsos, azRMDSZ vásárhelyi horgolóta-gozatának főnénije; Kozma Mó-nika, Borbély László ex-taná-csadója, Péter Ferenc megyeitanácselnök kabinetfőnöke; va-lamint Jakab István. Figyelem:nem a volt marosvásárhelyiEMNP-elnök! Annyira azértmég ő sem… A környezetvé-delmi szakpolitikus Jakab Ist-ván, ugyancsak Borbély embere,jelenleg a KörnyezetvédelmiAlap vezetője. Hendikepje, hogykábé annyian hallottak róla Vá-sárhelyen, ahányan Jóckárólnem. Markóhoz hasonlóan a többi

„nagy öregről” – Kelemen Atilla,Borbély László (aki ugyancsakrégóta ígérgeti a – sokak általrégóta várt – visszavonulást),Frunda György, Kerekes Károly– se tudni, indulnak-e egy újabb,sokadik mandátumért vagysem. Ellenben az valószínűneklátszik, hogy Kelemen Atilla fia,Kelemen Márton, aki tavaly ön-ként(?) mondta le a Megyei Ta-nács alelnöki székét (hogy egymásik nagy gondolkodót is idéz-zünk), megpályáz egy képviselőihelyet. Már amennyiben nemkapja meg a hamarosan létre-hozandó megyemenedzseri ál-lást, mert erről is megy a sus-puty. Még az se kizárt, hogynem a papát váltja, váltaná aparlamentben, hanem – hor-ribile dictu! – mindketten kép-viselőjelöltek lesznek. Ha min-den másból nem is, de abból aszempontból jó volna, hogy egyrakás pénzt lehetne spórolni aválasztási plakátokon, ha együttszerepelnének rajtuk: az egyikKelemen kalapban, a másik Ke-lemen kabátban.Pletykálják azt is, a cikkírószerint, hogy Frunda GyörgyCsenge lányát tologatja-húzo-gatja befelé a politikába, akimostanság egyre több politikaieseményen tűnik fel, bár az ke-vésbé sanszos, hogy máris kép-viselői babérokra törne. Ugyan-akkor az elmúlt 27 év tapasz-talatából tudjuk, hogy a „szö-vetségben” bármi megtörténhet,és bárminek az ellenkezője is.Mindenesetre, a sokat hangoz-tatott „fiatalítást” nem egészenígy képzeltük el, hogy a sajátcsemetéik által valósítják meg…
Molnár Tibor

RMDSZ-es képviselő, mondd, akarsz-e lenni? 

Medvefrász
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Már-már Illyés Gyulára em-
lékeztető stílusbravúrral
használja Techet Péter a na-
cionalizmus szót a Magyar
Nemzet július 5-i számában
megjelent cikkében. Nacio-nalizmus van a volt Jugoszláviamind a hét utódállamában éskét autonóm tartományában,és nacionalizmus van az Eu-rópai Unió (egyelőre) 28 tag-államában, de főként azokban,ahol euroszkeptikusok vannak(hol nincsenek?). És ahol na-cionalizmus van, ott szétesésvan, ott háború van (vagy lesz).Jugoszlávia valóban tagálla-mainak nacionalizmusa miattesett szét, de mivel Techet Pé-ter közvetlen párhuzamot voneközött és az EU általa meg-jövendölt szétesése között,pontosítanunk kell a délszlávállamalakulatban történteket.Jugoszlávia tagállamaibana békeidőkben is volt nacio-nalizmus, csak nem tudott ér-vényre jutni. Tito marsall vas-marokkal fogta össze a tag-köztársaságokat, elsősorbana szerb titkosszolgálat révén,de a hadsereg és a párt is az őkezében volt. A soha ki nemhunyt történelmi-etnikai gyű-lölködést fokozta, hogy erős

gazdasági újraelosztás mentvégbe a fejlett Szlovénia ésHorvátország terhére, az el-maradott déli köztársaságokjavára. Kelet-Európa-kutató-ként a 80-as évek végén a szlo-vén nemzetiségű Ljubo Sirctől,a Between Hitler and Tito (Hit-ler és Tito között) című könyvszerzőjétől hallottam előszörarról, hogy a dicsőséges ju-goszláv partizánháború nemis annyira a németek ellen,mint inkább a szerbek, vala-mint a szlovénok és a horvátokközött folyt. Szóval a naciona-lizmus igaz ugyan, de a ju-goszláv szétesés analógiája in-kább az, ami Irakkal vagy Lí-biával történt, és semmiképpensem az, ami – Techet Péterfeltételezése szerint – az EU-val történni fog. Jugoszláviaés az említett országok szét-esésének közvetlen oka a dik-tatúra meggyengülése és a de-mokratizálódás volt.Ugyancsak e rovatban párnappal korábban (június 29-én) Kardos Gábor fejtett ki ha-sonló gondolatokat, amelyeketmég a fegyveres konfliktus ret-tenetével is tetéz. (Ő a háborúismételgetésével hajt végre ha-sonló stílusbravúrt.) E két szer-

ző szerint tehát a most meg-bolydult Európának a szétesésés a háború az alternatívája.Ha az Európai Uniót a nacio-nalizmus fogja „szétverni” (ezTechet Péter tézise), és tagjaiközött kitör a háború, akkorebből arra következtethetünk,hogy eddig az internaciona-lizmus és az értékközösségtartotta össze. Ez nyilvánvalóannem így van. Az európai kö-zösség magva a közös piac,amelyet az 1992-es maastrichtiszerződéssel megpróbáltak egyállamközösség irányába fej-leszteni. És ez az, ami nem si-került. Bebizonyosodott, hogya gazdasági és kereskedelmiérdekek alapján lehet európaiközösséget működtetni, de azízlésre és életmódra is kiterjedő„értékközösséget” nem. Ennekpedig semmi köze a naciona-lizmushoz.Gondoljunk csak bele: Ang-liának, az egyik legrégebbi de-mokráciának, ahol nemcsakalkotmánybíróság, de még al-kotmány sincs, a legfelsőbbbíróság szerepét a LordokHáza tölti be, a demokráciafölött pedig több száz éves in-tézmények őrködnek, brüsszelibürokraták és strasbourgi bí-

rák akarnak diktálni. Hazánk-ban, ahol széles támogatott-sága van a család hagyomá-nyos felfogásának, illetve a fér-fiak és a nők hagyományostársadalmi szerepének, EU-sintézmények megtiltják azabortusz elleni reklámot. Sközben a más értékeket vallóeurópai parlamenti pártokképviselői téves információkés hamis vádak alapján időrőlidőre megpróbálják Magyar-országot szégyenpadra ültetni.(Azt a botrányt nem is említve,ami a migránsok kötelező szét-osztása jelent.)Mivel a gazdasági-kereske-delmi integrációhoz kölcsönösérdekek fűződnek, mindenolyan intézkedést el kell fo-gadnunk, amely a verseny-semlegesség jegyében fogant,és a közös piac jobb működésétsegíti elő. Az ezen felüli akti-vitás van kudarcra ítélve, nema közös piaci együttműködés.A gazdasági együttműködés-nek része az is, hogy a piac-nyitás ellenében támogatástkapunk a kohéziós alapokból– bárhogyan is próbálják aztsokan tendenciózusan egyol-dalú előnynek feltüntetni. (Akinem lenne tisztában az „EU-

s” támogatások jellegével éscéljával, az gondolja végig akövetkezőt: miért van közös-ségi pénz számolatlanul azegész országra kiterjedő bur-kolatfelújításokra, és miértnem engedte meg Brüsszel,hogy a magyar kormány a Ma-lévot a saját pénzével kihúzzaa csődből?)Régóta téma a kétsebességesEurópa. Megtörténhet, hogyaz alapító atyák országai ér-tékközösségi alapon konföde-rációvá fognak összenőni. Ettőla Közös Piac még működhet,ahogy annak Svájc és Norvégiais tagja, de a szorosabb integ-rációnak már nem. Naciona-lizmussal vádolni azokat azországokat, amelyek nem akar-nak egy, a degeneráció egyér-telmű jeleit mutató nyugat-eu-rópai–skandináv értékrend ré-szesei lenni, merő értelmet-lenség. Mit is mondott Illyés?A nacionalizmus jogsértés, apatriotizmus jogféltés… Ésugyan ki akarna itt háborúzni?Csak nem a jogvédők?
Kiss Károly

Európa féltése. A kétes nyugati értékek elutasítása nem nacionalizmus

A tavaly Németországba ér-
kezett (hívott) több mint
egymillió migránsból ötven-
négy (54!) dolgozik a har-
minc legnagyobb német
konszern valamelyikénél.Az egyik német lap beszá-molója szerint a tavaly Né-metországba érkezett (hívott)több mint egymillió migráns-ból ötvennégy (54!) dolgozika harminc legnagyobb németkonszern valamelyikénél.Ugyanez a lap megírta azt is,hogy a migránsoknak meg-hirdetett kétezer-ötszáz gya-kornoki helyből ötszáz vanbetöltve.A német kormányszóvivőnyomban reagált a felettébbkínos hírre, és közölte, hogyigen-igen, de hát a német gaz-daság mégsem csak a harminclegnagyobb német konszern-ből áll, ott vannak még a kis-és középvállalkozások is.Igen, azok tényleg ott van-nak. És a felmérések szerintezek közül minden tizedik fog-lalkoztat migránst, jellemzőenegyet.Jó tudni ezeket a számokat.Azért jó tudni, mert ezek aszámok hamar zárójelbe teszikaz Európai Unió vezetőinekés a jelenlegi német vezetés-nek hagymázas látomásait,bicskanyitogató hazugságait.Nevezettek ugyanis egyfoly-tában azt hangoztatják, hogyaz elöregedett Európának óri-

ási szüksége van a migrán-sokra vérfrissítés céljából (ezta német igazságügy-minisztervolt szíves közölni), továbbáazért, hogy betöltsék a mun-kaerőpiaci hiányokat, hogy„legyen, aki megtermeli anyugdíjakat”. S azt is hallottukelégszer, hogy a migránsokrafordított pénz gyorsan meg-térül, hiszen amint belépneka munkaerőpiacra, egyszers-mind adófizetőkké és fogyasz-tókká válnak. A Daimler-Benzelnöke körülbelül fél évvel ez-előtt pedig egyenesen így nyi-latkozott a migránsokról:„Mi évek óta erre a fiatal ésmotivált munkaerőre vártunk.”Érdemes volt várni! Lám-lám, máris ötvennégy ragadtameg a munka végét, nagyjábólmásfél millióból. Elmondhat-juk hát, hogy ez remek arány.Sőt, végezhetünk egy kis szá-mítást is. Hiszen éppen mostjelentette be idehaza a Gyári-parosok Szövetsége, hogy Ma-gyarországon kétszázötvene-zer (250 000!) szakmunkáshiányzik. Nosza! Pótoljuk ezta hiányt migránsokkal! S végrevan kiindulópontunk a szá-mítások elvégzéséhez. Mertha nagyjából másfél milliómigránsból egy év alatt márötvennégy munkára fogható,akkor… Akkor állítsuk fel azaránypárt:Ha 1,5 millióból 54, akkormennyiből 250 000? Kereszt-

beszorzunk, x-szel szembenlévő taggal osztunk, ugye, hajól emlékszem. Nos, alig 6,9milliárd migránst kell befo-gadnunk, és máris meglesz a250 000 hiányzó munkáskéz!Vagyis ha beengedjük a Földnevű bolygó rajtunk kívül élőteljes lakosságát, azonnal megtudjuk oldani a gyáriparosokminden munkaerő-problémá-ját. Az a baj, hogy Németor-szágból állítólag lényegesentöbb munkáskéz hiányzik, úgy-hogy mai tudásunk szerint anémeteknek a Föld teljes la-kosságán túl jelentős számúmarslakót is be kell fogadniuk,ha szeretnének maguknaknyugdíjat.Persze, vannak örök elége-detlenkedők, a kákán is cso-mót keresők, akiknek semmisem jó. Azok mindjárt felteszika kérdéseiket arról, hogy ezígy nem ráfizetéses-e, merthát mégiscsak el kell tartanunka Föld teljes népességét ahhoz,hogy hozzájussunk kétszázöt-venezer munkáshoz. (A né-meteknek ezenfelül még mars-lakókat is el kellene tartani-uk…) Ez a gondolkodásmóda maradiság csimborasszója.Mert itt van például a másikhír Németországból, ami rá-világít arra, hogy teljesen fe-lesleges emiatt aggódni. Lás-suk a hírt:„Egyre több a szexuális in-díttatású támadás a német-

országi strandokon és fürdő-helyeken, írja a Bild a düssel-dorfi rendőrség belső levele-zésére hivatkozva.Egy e-mailben arról tájé-koztatták a rendőröket, hogyaz utóbbi időben jelentősenmegemelkedett a strandokonelkövetett szexuális bűncse-lekmények száma. A támadá-sokat általában fiatalokból állócsoportok követik el. A belsőlevelezésben az is szerepel,hogy »az elkövetők legna-gyobb része bevándorló«. A rendőrség megerősítette,hogy létezik ilyen belső jelen-tés. A hatóság lépéseket akartenni annak érdekében, hogya jövőben jobban tudja azo-nosítani a tetteseket. Akit el-kapnak, arról a helyszínenfényképet kell készíteniük arendőröknek. A kölni tömeges nemi erő-szak óta több olyan eset istörtént Németországban ésAusztriában, amikor az or-szágba menekültek uszodá-ban, fürdőben fiatal lányokatvagy fiúkat molesztáltak.”Akik ebben a hírben is csaka negatívumokat képesek látni,azok elfeledkeznek a lényegről.Arról, hogy az uszodákban ésa strandokon lányainkat (fia-inkat) és asszonyainkat meg-erőszakoló migránsok min-denképpen ott kell legyenekaz uszodákban és a strando-kon. S hogy ott legyenek, ah-

hoz jegyet kellett vegyenek. Sha már ott vannak, akkor isz-nak üdítőt és esznek is valamit,mert nem lehet étlen-szomjanerőszakolni. Vagyis az uszo-dáinkban és a strandjainkona lányainkat (fiainkat) és asz-szonyainkat megerőszakolómigránsok is fogyasztók, ésez jó! A strandokon és uszo-dákban működő büfétulajdo-nosok és fagyiárusok minden-képpen nyertesei ennek a bu-linak, ehhez pedig igazán elkell tudjunk viselni némi kel-lemetlenséget. Mint a régi vicc-ben. Kohn és Grün sétálnakaz utcán, és találnak egy frisskutyaszart. Kohn kérdeziGrünt: - Te, Grün, száz dollárértmegennéd? – Hát persze…–És megeszi. Kisvártatva talál-nak egy másik adag kutya-szart, most Grün teszi fel akérdést: - És te, Kohn, meg-ennéd száz dollárért? – Hátpersze… – És megeszi. Kicsitsétálnak még, akkor megáll-nak, és így szól Grün: - Te,Kohn, mi végül is tiszta ingyenmegettünk egy-egy adag ku-tyaszart, mi nem vagyunk nor-málisak! Mire Kohn: - Nemérted a lényeget, Grün. Hátközben generáltunk kétszázdollár forgalmat!Nagyjából így állunk most.És már van ötvennégy (54!)keményen dolgozó migrán-sunk!
Bayer Zsolt

Ötvennégy
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EURO-2016: Portugália nyerte az Európa-bajnoki címet

A várakozásoknak meg-felelően a franciák kezdtéknagyobb lendülettel az ösz-szecsapást, több, veszélyeshelyzetet dolgoztak ki a ta-lálkozó során, de nem tud-ták áttörni a Real Madridközéphátvédje, Pepe általkifogástalanul irányítottportugál védelmet, amelymögött a kapuban Rui Pat-ríció parádézott. A rendes játékidő nemhozott döntést és gólt sema találkozón, amelynek leg-emlékezetesebb jelenete so-káig az volt, hogy CristianoRonaldo, a portugálok csa-patkapitánya sérülés miattmár az első félidő 25. per-cében kénytelen volt elhagy-ni a játékteret. Ronaldót egymásik, Bölöni által felfede-zett játékos, Quaresma vál-totta, aki kiválóan helyet-tesítette a sérült kapitányt. A hosszabbítás első fél-ideje sem bővelkedett hely-zetekben, a legnagyobb aportugálok előtt adódott:Éder szöglet utáni fejesét afrancia hálóőr, Lloris védte.A 107. percben Clattenburgangol játékvezető elkövettepályafutása egyik legkíno-sabb hibáját, ugyanis Éderkezezéséért szabadrúgástítélt Portugália javára. Ro-naldo távollétében RaphaëlGuerreiro vállalta el, de bal-lábas csavarással a lécet ta-lálta el.Két perccel később márnem volt ilyen szerencséjüka franciáknak, Éder leráztamagáról Laurent Koscielnyt,majd 25 méterről, középrőla jobb alsó sarokba bom-bázott. 1–0A Guinea-Bissauban szü-letett Éder (teljes nevénÉderzito António MacedoLopes) a 29. válogatott mér-kőzésén negyedszer volteredményes, viszont tét-meccsen ez volt a 28 évescsatár első gólja a portugálnemzeti csapatban.A franciák harmadik dia-dalukkal utolérhették volnaaz élen a spanyol és a németválogatottat, illetve másod-szor fordult elő, hogy a hazaiegyüttes a döntőben maradtalul. A portugálok csoport-harmadikként jutottak to-vább a magyarok által meg-nyert F jelű négyesből.Labdarúgó Eb 2016, döntőPortugália-Franciaország 1-0 (0-0, 0-0, 0-0)Saint-Denis, Stade de Fran-

ce, 75 868 néző, v.: MarkClattenburg (angol)gólszerző: Eder (109.)sárga lap: Cédric Soares(34.), Joao Mario (62.), Gu-erreiro (95.), W. Carvalho(98.), illetve Umtiti (80.),Matuidi (97.), Koscielny(107.), Pogba (115.)Portugália: Rui Patricio –Cédric Soares, José Fonte,Pepe, Guerreiro – W. Car-valho – Joao Mario, AdrienSilva (Moutinho, 66.), San-ches (Eder, 79.) – Nani, Cris-tiano Ronaldo (Quaresma,25.)Franciaország: Lloris – Sag-na, Koscielny, Umtiti, Evra– Pogba, Matuidi – Sissoko(Martial, 110.), Griezmann,Payet (Coman, 58.) – Giroud(Gignac, 78.)
Az Európa-bajnokság vég-
ső állása:1.Portugália2. Franciaország3. Németország4. Wales5. Olaszország6. Belgium7. Lengyelország8. Izland9. Horvátország10. Spanyolország11. Svájc12. Anglia13. Magyarország14. Írország15. Szlovákia16. Észak-Írország17. Törökország18. Albánia19. Románia20. Svédország21. Csehország22. Ausztria23. Oroszország24. Ukrajna 
Statisztikai
érdekességek 
a torna utánA magyarországi Blikkmagazin érdekes statisztikátjelentetett meg a francior-szági Európa-bajnokságután, amelyből a követke-zőket tallóztuk:Hat találatával a franciaAntoine Griezmann lett azEb gólkirálya, így neki kö-szönhetően harmadszor lettfrancia gólkirálya a konti-nenstornának.Egy Eb-tornán a szinténfrancia Michel Platini sze-rezte a legtöbb gólt: hazaiközönség előtt kilencszervolt eredményes 1984-ben.Ezt a számot előtte és azóta

sem tudták megközelíteni,de hat góljával Griezmanna második helyre került.Rajta kívül még FrancoisHeutte volt francia gólkirály1960-ban. Eddig egyetlenlabdarúgó sem tudott két-szer gólkirály lenni.A franciaországi torna gól-lövőlistájának élcsoportja:
6 gólos: Griezmann (francia)
3 gólos: Bale (walesi), Gi-roud (francia), Nani (portu-gál), Morata (spanyol), Payet(francia), Ronaldo (portugál)
2 gólos: B. Bjarnason (iz-landi), Blaszczykowski (len-gyel), Brady (ír), DzsudzsákBalázs, Gomez (német), Lu-kaku (belga), Nainggolan(belga), Sigthórsson (izlan-di)Stancu (román), Pellé(olasz), Perisic (horvát), Rob-son-Kanu (walesi) 

Ronaldo a meccsrekorderA portugál Cristiano Ro-naldo döntőbeli pályára lé-pésével 21 találkozóval ve-zeti az Európa-bajnokságokörökranglistáját a lejátszottmeccsek tekintetében.A negyedik Európa-baj-

nokságán szereplő szélsőaz idei, franciaországi tor-nán együttese mind a héttalálkozóján játszott, ráa-dásul három góljával a kon-tinenstornák góllövőlistá-jának élén utolérte a kilenc-találatos francia Michel Pla-tinit.Ronaldo az Európa-baj-noki mérkőzések tekinte-tében a hozzá hasonlóanimmár négy tornán szere-pelt német Bastian Schwe-insteigert (18) és olasz Gi-anluigi Buffont (17) előzimeg. A mostani torna előtta szereplési rekordot a fran-ciák világ- és Európa-baj-noka, Lilian Thuram, vala-mint a hollandok korábbi

kapusa, Edwin van der Sar16 mérkőzéssel tartotta.A döntőben pályára lépettportugálok közül hármanis – Pepe, Nani, Joao Mou-tinho – 15. Európa-bajnokitalálkozón szerepeltek.Az Európa-bajnokságo-kon legtöbbször pályára lé-pett játékosok:21 alkalommal: CristianoRonaldo (portugál, 2004,2008, 2012, 2016)18 alkalommal: BastianSchweinsteiger (német,2004, 2008, 2012, 2016)17 alkalommal: GianluigiBuffon (olasz, 2004, 2008,2012, 2016)
Czimbalmos Ferenc Attila

Portugália nemzeti tizenegye nyerte a franciaországi
labdarúgó Európa-bajnokságot, miután a vasárnapi
döntőben hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte a 
házigazda Franciaországot a Stade de France-ban.

Ronaldo lesérült, mégis 
Portugália lett az  Európa-bajnok
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Visszatért Zicu, jött Cadu 
Az első két barátságosmérkőzését is lejátszotta acsapat: az első találkozón0-0-ás döntetlent ért elhazai pályán a Sepsi OSKellen, majd 2-1 aránybanlegyőzte idegenben a há-romszéki együttest (az ASAgóljait Ciolacu és Zicu sze-rezték). Ami a keretet illeti,mindössze néhány tapasz-talt játékos maradt abból acsapatból, akik a két hó-nappal ezelőtt befejeződött1. ligás bajnokság felsőházirájátszását a hatodik he-lyen zárták. A csapatkapi-tány, Gabriel Mureşan és akapus, Eduard Stăncioiumellett Gabriel Matei ésAdrian Borza döntött úgy,hogy a csődvédelem alattlevő, és pénzügyi problé-mákkal küzdő ASA-nálfolytatja, viszont a tavalySzuperkupát nyert együt-tes múlt szezonbeli többimeghatározó labdarúgójaa távozást választotta.Visszatért a csapathozIanis Zicu, aki a 2014 –2015-ös idényben 30 talál-kozón 5 gólt szerzett a ma-rosvásárhelyi alakulat

színeiben, viszont az utolsóbajnoki idényben a Temes-vári ACS Poli labdarúgójavolt. Szintén az ASA-nálfogja rúgni a bőrt a követ-kező szezonban az a Ri-cardo Cadú is, aki 2007 –2012 között kétszer Romá-nia Kupát és egyszer Szu-perkupát nyert akolozsvári CFR-vel.Íme, az ASA bővített ke-retének játékosai, akik acsapat felkészülésén vesz-nek részt: Eduard Stăn-cioiu, Adrian Viciu, BogdanMoga (ASA II.) és AlexPodar-kapusok; RobertCandrea, Ricardo Cadú (GilVicente), Francisco Garcia(Villareal B), Walter Fer-nandez (Panthrakikos),Carles Martinez Embuena(spanyol, Zaglebie Sosno-viec), Antonio De Queiroz,Gabriel Muresan, Ianis Zicu(ACS Poli), Gabriel Matei,Emil Dică (Galaci Oțelul),

Andrei Ciolacu, AndreiCordoș (FC Botoșani), AlinDobrosavlevici (AcademicaClinceni), Feketics Norbert,Octavian Ursu (KolozsváriUniversitatea), Szász Ró-bert (MarosvásárhelyiSperanța), Sergiu Păcurar(ASA II.), Mihai Petra (ASA-nevelés, legutóbb a Tat-rangi Unireánál játszott),Carlos C., Alexandru Ioniță(FC Voluntari),YasinHamed (ASA-ifjúsági), Gi-menez Ferran Monzo (spa-nyol, Getafe B), BenjaminKuku (FC Zilah) és AdrianBorza-mezőnyjátékosok. A lehetséges érkezők lis-táján van Sebastian Bucurés Andrei Ludușan, azon-ban leigazolásukhoz azASA vezetőinek még megkell szerezniük a két fut-ballista klubja, a DinamoBukarest, illetve a CSMRâmnicu Vâlcea hozzájáru-lását. (C.F.A.)

Christoph Daum az új szövetségi kapitány  
Christoph Daumot nevez-ték ki a labdarúgó- válogatottszövetségi kapi tányának. A62 éves német szakemberkétéves szerződésének leg-fontosabb célkitűzése, hogyirányítása alatt a nemzeti ti-zenegy 20 év szünet után,2018-ban ismét kijusson avilágbajnokságra. Daum bemutatkozó sajtó-tájékoztatóján támadófutballt ígért és győzelmek soroza-tára épülő, fegyelmezett csapatjátékot akarmeg honosítani. „Mindig támadni fogunk, akkor is, ha azellenfélnél lesz a labda, mert ellenőrizni akarjuk a játékot”– fogalmazott Daum. A 2018-as világbajnokság selejtezőin Románia Dániá-val, Montenegróval, Lengyelországgal, Örményországgalés Kazahsztánnal került azonos csoportba, első találko-zóját szeptember 4-én Montenegró ellen játssza. A német szakember edzőként 1992-ben német baj-nokságot és szuperkupát nyert a Stuttgarttal, 1995-benbajnokságot és Török Kupát a Besiktassal, 2003-ban oszt-rák bajnokságot az Austria Wiennel, 2004-ben, 2005-benés 2009-ben pedig török bajnokságot a Fenerbahcéval,de edzői pályafutása alatt dolgozott még a Köln, a Lever-kusen, az Eintracht Frankfurt, az FC Bruges és a Bursas-por csapatait is. A német tréner ezzel a kinevezéssel a román válogatottmásodik külföldi szakvezetője lett az osztrák Josef Uridilután, aki 1934-ben egyetlen mérkőzésén, a Csehszlovákiaelleni világbajnoki találkozón ült a kispadon. A román válogatottat eddig irányító Anghel Iordănescuazután mondott le posztjáról, hogy alakulata egy döntet-lennel és két vereséggel az A csoport negyedik helyénvégzett, így nem jutott be a 16 közé a franciaországi Eu-rópa-bajnokságon. (C.F.A.)

A Marosvásárhelyi Víkendtelepi Sportakadémián folytatja a felkészülést az ASA
együttese a július 23-án kezdődő bajnoki idényre, de előtte július 16-án, szom-
baton este 21 órától Liga-kupamérkőzést játszik a Sziget utcai stadionban a Jász-
vásári CSMS ellen. 
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A „legendák” szerint egytanítónéni hajlamos a férjeszámára szótagolva elismé-telni a kéréseit, egy ügyvédmásra hárítani az odaége-tett vacsorát, egy közgaz-dász pedig Excel táblázatbavezetni a havi kiadásokat.Nehéz a munkát nem haza-vinni, és minél magasabbfunkcióban van egy személy,annál jobban kihat ez a ma-gánéletére.
Vajon törvényszerűen
megváltozik az ember vi-
selkedése, amikor 
egy magasabb szintre, fő-
nöki pozícióba kerül? Ez elsősorban attól függ,hogy mennyire érett szemé-lyiségről van szó, milyen azönértékelése, önismerete.Sok múlik azon, hogy mi-lyen háttérerőforrásokkalrendelkezik, hogy van-e egyszerető és támogató család,aki elviseli, szükség eseténpedig visszarántja a „földre”.A hatalom pozitív irányba

képes befolyásolni az énké-pet, önbizalmat ad, ugyan-akkor a vezető beosztásbanlévő személyek vállát nagyfelelősség is terheli, így so-kan otthon boldogan hátra-dőlnek és élvezik azt, hogypárjukra tudnak támasz-kodni.
A hirtelen jött siker...Annak, aki egyenletesenlépeget fölfele a ranglétrán,van ideje elgondolkodniazon, hogy alkalmas-e rá, il-letve van ideje megszokniaz új felállást. Ezzel szem-ben sokkal nehezebb an-nak, aki hirtelen kerül ma-gas beosztásba. Olyan ez,mint a lottó: nagy öröm ésmég nagyobb felelősség, hi-szen nincs idő mélázni,azonnal fel kell nőni a fel-adathoz. Ha nincs meg azátmenet egy jelentős ésnagszabású változás előtt,az nagy stresszel jár, amitnem mindenki tud megfe-lelően kezelni.

Ki hordja a nadrágot?Míg régen a társadalmielvárások szigorúan előír-ták, hogy kinek mi a kom-petenciája a családban, eza minta mára már elavult,elvesztette jelentőségét.A munkahelyen általá-ban egy könnyen átláthatószerkezet uralkodik, lehettudni, hogy ki a beosztott,ki a főnök, és ki a főnök fő-nöke. Ezzel szemben a csa-ládi szerepkörök nem eny-nyire behatárolhatóak, ígysokkal bonyolultabb a hely-zet. Viszont ha a családbanmindenki megelégedettsé-gére kialakul, hogy kinekmi a feladata és felelőssége,akkor a rendszer jól műkö-dik.Már az elején eldől az,hogy ki fogja hordani a nad-rágot. Közismert, hogy egy

gyengébb akaratú férfi haj-lamos maga mellé egy erő-sebb nőt választani. Ha kétönfejű, keményebb szemé-lyiség kerül össze, ott vantűz, szenvedély, viszont hakét gyenge, akkor hamar el-mossa őket az élet.Az emberek többsége sa-ját tulajdonságait kompen-zálva választ társat, tehátamikor a párja főnök lesz,az nem egy új felállás, ha-nem egy várható eseményláncolata. Baj csak akkorvan, ha egy valamilyenszempontból kisebbrendű-ségi érzéssel küzdő emberkerül hatalomra, és ezzelnagyszerű utat lát arra,hogy a frusztrációját ígyleplezze le. 
Mi a család szerepe?A gyerekek modellként

tekintenek szüleik kapcso-latára. Ha tetszik ez a bizo-nyos minta, akkor ezt to-vább viszik, de ha nem,akkor is megeshet, hogyelőbb-utóbb ugyanabbavagy épp az ellenkezőjébeesnek. Ha a gyerek folya-matosan azt látja, hogy aszülő ugráltat mindenkit,akkor gyakran ugyanilyentársat választ, vagy ő leszennek az áldozata. Nemszabad belemenni a családiszerepek szigorú behatáro-lásába, mivel a család nemutasításokról, hanemkompromisszumokról szól,egymás érdekeit figye-lembe véve. Fontos azegyüttműködés, a csapatjá-ték, a feladatok körülhatá-rolása.
Timár Tímea

Az idősebbeknek 
különösen figyelniük 

kell a vízivásra 
a kánikulában

Elmozdultak a felhők a megszokott helyükről, ez fokozza a felmelegedést

Családi szerepek. Főnök a
munkában, főnök otthon?
Egy főnököt lehet szeretni és utálni, tisztelni és félni
tőle, megtartani a kellő távolságot vagy haverkodni
vele. De hogyan viselkedik egy főnök a családi fészek-
ben? Hazatérés után a zakójával együtt a számonkérő
énjét is fölakasztja a fogasra? Sokak számára nehéz
a váltás, és hosszú távon egyszer csak azt veszi észre,
hogy a családtagok a felmondásukat tervezgetik.

50 év felett csökken a
szomjúságérzet, ezért az
idősebbeknek különösen
oda kell figyelniük arra,
hogy eleget igyanak.Az idősebbeknek külö-nösen figyelniük kell arra,hogy kánikulában ele-gendő folyadékot fogyasz-szanak, mert ötvenéves korfelett csökken a szomjúsá-gérzet - mondta az M1 ak-tuális csatornán szerdánMaurovich-Horvat Pál kar-diológus.A szakember hangsú-lyozta: legalább napi két-három liter folyadékot kellfogyasztani ilyen időben,

de ennél jóval többre lehetszükségük az aktív életmó-dot élőknek, hiszen egyerőteljesebb edzéssel akármásfél liternyi is távozhatóránként a szervezetükből.Maurovich-Horvat Pálelmondta: ajánlatos olyanitalokat - például ásványvi-zet, gyümölcsteát vagygyümölcslevet - fogyasz-tani, amelyek segítik a kiü-rülő ásványi anyagokpótlását, ugyanakkor arrais felhívta a figyelmet, hogyaz alkohol- és koffeintar-talmú italok serkentik a de-hidratálódást.
Forrás: mti

Ez esetben a „pozitív” ne-gatívot jelent, vagyis annyi-ban pozitív, hogy ráerősít afolyamatokra, amelyeketösszességében inkább tart-hatunk negatívnak - már haelfogadjuk, hogy a globálisfelmelegedés miatt fenye-gető kipusztulásunk nega-tív.Lényegében az történt,hogy a felhőtakaró jobbanelmozdult a sarkok irányába,így szélesebbé vált a vi-szonylag felhőmentes övezetaz egyenlítőtől északra ésdélre, ezzel kiszélesedett aszáraz zóna.Ez már önmagában is po-zitív visszacsatolást jelent,mert ezzel kiszélesedett aza terület, ahol kevesebb

fényt vernek vissza a felhők,ez pedig fokozza a felmele-gedést.Amit csak tovább fokoz,hogy a légkör felső rétegei-nek lehűlésével a felhőta-karó - már ahol van - meg-vastagodott, vagyis nagyobbrészben tartja vissza a Föld-ről visszaverődő infravörössugárzást, megintcsak to-

vább melegítve ezzel a boly-gót.A kutatás a változás okaitnem vizsgálta, csak bizonyí-tékot kerestek a jelenségre,amit amúgy a klímamodel-lek előrejeleztek, és melynekhatásaival már számolnaka felmelegedés várható mér-tékének becslésekor. 
Forrás: 444.hu

Az elmúlt harminc évben jelentősen elmozdultak szokott helyükről a felhők.
Amerikai kutatók frissen publikált tanulmányukban a műholdak által 1983-
2009 között rögzített felvételek alapján elemezték a Földet borító felhőtakaró
helyzetét, és arra jutottak, hogy a korábbi számítógépes modellezés eredmé-
nyeivel összhangban a felhőtakaró elmozdult a helyéről, ez pedig olyan pozitív
visszacsatolást eredményez, ami csak fokozza a felmelegedést.
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